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כדאי שלכל ילד, בן או בת - גם קרני קרנים - וגם המבוגטים יהיה סידוט )תפילה( פטרי משלו - לומט תפילה להשם, חומש - חמישה חומשי תוטה )או ספט אחט של 
תוטה( משלו ללמוד בו כל יום תוטה, וכן להבדיל קופת צדקה משלו - שלתוכה נותן צדקה )לבד משבת ויום רוב(, מכספו הפטרי )שניתן לו מהוטיו או שקיבל כפטס 
. . שבן יכול היה לקנות חיי נפשו, ולהשתמש בו לצטכיו האישיים, ושיכתבו על זה "להשם האטץ ומלואה" )או בטאשי תיבות "לה"ו"( בציטוף שמם - ודבטים אלו יהיו 

בטשותו ואחטיותו ויניחם בחדטו, במקום בולר - את הקופה יש לקבוע בחדט על ידי מסמט וכדומה, ועל ידי זה החדט כולו ייהפך ל"חדט ובית של צדקה".

סדט הנחת תפילין

רוב להטגיל עצמו לומט . . . נוסח זה מודה וכו' ועל ידי זה יזכוט 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  )באמיטתה  הטאשונה  הבטכה 
הקיבוטת  שטיט  על  הטצועה  הידוק  לפני  נאמטת  טאש(  של  התפילין 
של היד השמאלית )אירט, הכותב ביד שמאל מניח את התפילין על יד 

ימין( באופן שהתפילין נורות לעבט 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  דיבט  אם  )טק  נאמטת  השניה  הבטכה 
טאש( לפני הידוק הטצועה על הטאש.

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
צטיך ליזהט בה מאוד ואסוט לדבט ולהוציא דבטי תוטה מפיו עד שיבטך.

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 לומט קודם התפילה:

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

מצוה להתפלל בתפילין את כל תפילת שחטית כולל שיעוט 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

אף על פי שיכולים להניח תפילין במשך כל היום כולו )מנץ החמה או עלות השחט, עד צאת הכוכבים או שקיעת החמה(, הטי הזמן המובחט להנחת 
תפילין הוא בזמן תפילת שחטית, כמנהג ישטאל שמניחים תפילין ומתפללים בהם.

משיחת י"א שבר תשכ"ח
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"א שבט, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר משה יהודא שי'

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל הפ"נ שלו בעדו וכל ב"ב שיחיו, של יום ההילולא, ובל"נ אקראהו בעת 
רצון על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

נפש  שכל  שאף  טפי,  זהיר  הוי  במאי  אבוך  מרז"ל  על  ז'  סי'  באגה"ק  המבואר  ידוע 
מישראל צריכה לקיים כל תרי"ג מצות, אעפ"כ בדרך פרט יש לכל אחד מצוה מיוחדת, ודרך 

מצוה זו עולים ונמשכים התומ"צ שלו )עיין ספר השיחות קיץ ה'ת"ש עמוד כ"ב(.

ריש  אפי'  מרז"ל  וע"פ  זה  שער  המשמשת  המצוה  ברורה  אנשים  כמה  אצל  והנה 
לי' ובפרט מי שזכה להיות משפיע על בני ישראל לקרב את לבם  גרגותא משמיא קא ממני 
לאבינו שבשמים ע"י מאור שבתורה זוהי תורת החסידות, ובמילא מובן אשר גם ההמשכות 
בנוגע לו ולכל ב"ב אפילו בענינים הגשמים תלוים הם בהעדפה וזהירות וזריזות יתירה ביתר 
שאת ויתר עז כפולה ומכופלת )במצוה פרטית שלו( למעלה מעלה משאר המצות - לשון אגה"ק 
יצליחו שהתבוננותו בכל זה תומשך תומ"י בענינים של פועל בכל מושפעיו  - והשי"ת  הנ"ל 

שיהי' חינוכם מתאים לרצון נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה - המחכה לבשו"ט ושלום.

 מזמוטי 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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 דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות המוציאים לאור,

שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

מתורת רבותינו נשיאי חב"ד מאמרי ושיחות הרבי

מאמר דא"ח

 ד"ה לא תהיה משכלה, שבת פרשת משפטים, 

פרשת שקלים, מברכים החודש אדר, ה'תשי"ב                        5

התוועדויות

שיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר, ה'תשי"ב       23

שיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר, ה'תשכ"ט      28

לקוטי שיחות

משפטים, כרך טז, ה                                                              38

משפטים, כרך כא, א                                                             44

אדמו"ר הזקן

שולחן ערוך עם הערות וציונים                                      246

שולחן ערוך לפי לוח 'רב יומי'                                         246

תורה אור                                                                       250

אדמו"ר האמצעי

תורת חיים                                                                      257

אדמו"ר ה'צמח צדק'

דרך מצוותיך                                                                  258

אדמו"ר מוהר"ש

תורת שמואל תרל"ג                                                       260

אדמו"ר מוהרש"ב

ספר המאמרים - המשך תער"ב                                      261

אדמו"ר מוהריי"צ

ספר המאמרים - תרפ"ט                                                261

לקוטי דיבורים - בלה"ק                                                  262

ספר הזכרונות                                                                263

אגרות קודש - כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ                             266

ילקוט לוי יצחק על התורה                                                    50

ילקוט גאולה ומשיח על הפרשה                                           52

נביאים וכתובים                                                                  207

217 עין יעקב - מסכת ברכות                                                     

נקודה משיחת קודש מעובדת                                             267

חומש לקריאה בציבור                                                        268

קריאת התורה למנחה בשבת קודש                                    277

לוח זמנים                                                                           278

סדר הדלקת נרות לערב שבת קודש                                    279

משניות עם ביאור קהתי - מסכת עירובין                            209

גמרא עם ביאור - מסכת נזיר                                              218

שולחן ערוך הרב - לפי לוח 'רב יומי'                                    246

חומש יומי - פרשת משפטים                                                53

לוח לתהלים היומי                                                                91

תניא יומי                                                                              92

לוח 'היום יום'                                                                     103

רמב"ם

הלכה יומית לעיון ברמב"ם                                                  106

110 שלושה פרקים ליום                                                            

פרק אחד ליום                                                                    188

ספר המצוות                                                                       205

שיעורים יומיים ע"פ תקנת טבותינו נשיאינו

לימוד מחולק לפי ימים

הוספות
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ה

,mihtyn zyxt zay .c"qa
ycegd mikxan ,milwy zyxt

a"iyz'd ,xc`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡Ï מסּפר את ּבארצ ועקרה מׁשּכלה תהיה …ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אמּלא  1ימיּבהמׁש הּוא זה מקרא הּנה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

זה  לפני ּׁשּכתּוב אלקיכם 2למה הוי' את ועבדּתם ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מחלה  והסירֹותי מימי ואת לחמ את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּובר

ּכן  ּגם תהיה לא זה ידי ׁשעל ּוממׁשי ,ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹמּקרּב

וגֹו' ׁשלׁשה 3מׁשּכלה על הבטחה ּכאן והזּכיר . ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹ

ּומזֹוני  חּיי ּדּבני הּברכה 4הענינים ּבהם ׁשּתהיה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ואת  לחמ את ּובר ּביֹותר . ּובהפלגה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָּבריּבּוי

ּובר ּבּכתּוב ּומדּגיׁש מזֹוני, ענין הּוא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָמימי

ּכפי  הּמזֹוני ׁשּיהיה ּבלבד זֹו ׁשּלא היינּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹּגֹו',

ּתֹוספת  ּבזה ׁשּתהיה זאת עֹוד אּלא ,ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצטר

לחּיי, ּבנֹוגע ּוממׁשי רויחא. מזונא ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹּברכה,

מסּפר  את מּזה, ויתירה ,מּקרּב מחלה ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָוהסירֹותי

וכן  ימים. אריכּות ענין ׁשהּוא אמּלא, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָימי

ועקרה, מׁשּכלה תהיה לא אֹומר לּבני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבנֹוגע

ּדעקרה) (הּׁשלילה ּבנים ּדלידת הּברכה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּזֹוהי

ּובאֹופן  ּדמׁשּכלה), (הּׁשלילה ׁשּלהם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּקּיּום

לעת  ׁשּגם אבינּו, ּביעקב ׁשּמצינּו [ּכפי זקנתֹו לעת ּגם ימים לאֹור ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיתקּימּו

ׁשכלּתי  ׁשכלּתי ּכאׁשר ואני אמר מּבניו, אחד לֹו ׁשּנחסר חׁשב ּכאׁשר ].5זקנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּובלׁשֹון  ציּוּוי ּבלׁשֹון אפנים, ּבׁשני לפרׁשֹו ׁשּיׁש ּגֹו', תהיה לא אֹומר ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּובזה

מקֹומֹות  ּבכּמה ּדּוגמתֹו ׁשּמצינּו (ּכפי תהיה 6הבטחה ׁשּלא ציּוּוי היינּו, ,( ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
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ואילך.1) 271 ע' חט"ז בלקו"ש ונדפס שולב מהמאמר חלק – כו. כג, כה.)2פרשתנו משכלה )3שם, תהי' לא ד"ה ראה

א'רמח. ע' פרשתנו אוה"ת ג]. [שב, א תמ, פרשתנו חיים שם.)4בתורת חיים תורת פרש"י )5ראה וראה יד. מג, מקץ

מה. כז, ובכ"מ.)6תולדות סע"ד. פ, סוכות לקו"ת ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
שאם  ישראל לבני אומר הוא ברוך הקדוש משפטים, פרשת השבוע, בפרשת

רצונו: את יעשו

‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï,בניה את קוברת או נפלים "מפלת רש"י: ופירש …ƒ¿∆¿«≈»
משכלה" יולדת ÚÂ˜¯‰קרויה ישראל Eˆ¯‡aשאינה בני כל בין «¬»»¿«¿∆
בארץ  EÈÓÈהיושבים ¯tÒÓ ˙‡∆ƒ¿«»∆

‡lÓ‡1.ימים לאריכות יזכו וכולם ¬«≈
‰Ê ‡¯˜Ó ‰p‰ תהיה 'לא ƒ≈ƒ¿»∆

ÓÏ‰משכלה...' CLÓ‰a ‡e‰¿∆¿≈¿«
‰Ê ÈÙÏ ·e˙kM1 הקודם בפסוק ∆»ƒ¿≈∆

ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ«¬«¿∆≈¬»»¡…≈∆
C¯·eהוא ברוך EÓÁÏהקדוש ˙‡ ≈«∆«¿¿

‰ÏÁÓ È˙B¯ÈÒ‰Â EÈÓÈÓ ˙‡Â¿∆≈∆«¬ƒƒ«¬»
‰Ê È„È ÏÚL CÈLÓÓe ,Ea¯wÓƒƒ¿∆«¿ƒ∆«¿≈∆
הם  הוא ברוך הקדוש של שברכותיו

אותו  שעובד Ôkלמי Ìb ‰È‰˙ ‡Ï…ƒ¿∆«≈
'B‚Â ‰ÏkLÓ3Ô‡k ¯ÈkÊ‰Â . ¿«≈»¿¿ƒ¿ƒ»

LÏL‰הכתוב  ÏÚ ‰ÁË·‰«¿»»«¿…»
Èac ÌÈÈÚ‰ בניםÈiÁ חיים »ƒ¿»ƒ¿»≈«≈

כפי ÈBÊÓe4ובריאות ופרנסה, מזון ¿≈
להלן, Ì‰aשיפרט ‰È‰zL בכל ∆ƒ¿∆»∆

ומזוני, חיי בני, התחומים שלושת

‰‚ÏÙ‰·e ÈeaÈ¯a ‰Î¯a‰«¿»»¿ƒ¿«¿»»
˙‡Â EÓÁÏ ˙‡ C¯·e .¯˙BÈa¿≈≈«∆«¿¿¿∆

EÈÓÈÓ והמים הלחם בענין ברכה ≈∆
,ÈBÊÓ ÔÈÚ ‡e‰,והפרנסה המזון ƒ¿«¿≈
·e˙ka LÈb„Óe ואומר ומדייק «¿ƒ«»

,'Bb C¯·e,'וכד 'ויתן' אומר ולא ≈«
,eÈÈ‰,וברך' הלשון ומשמעות «¿

היא  במזון ברכה BÊשתהיה ‡lL∆…
ÈÙk ÈBÊn‰ ‰È‰iL „·Ïaƒ¿«∆ƒ¿∆«¿≈¿ƒ

,C¯Ëˆn‰ לאדם שנצרך כמה עד «ƒ¿»≈
לחיות Ê‡˙כדי „BÚ ‡l‡∆»…

,‰Î¯a ˙ÙÒBz ‰Êa ‰È‰zL∆ƒ¿∆»∆∆∆¿»»
הנצרך  על ¯ÁÈÂ‡יתר ‡ÂÊÓ מזון ¿…»¿ƒ»

ברווח. ואומר CÈLÓÓeופרנסה «¿ƒ
ÈiÁÏ,ברכה  Ú‚Ba,ובריאות חיים ¿≈«¿«≈

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,Ea¯wÓ ‰ÏÁÓ È˙B¯ÈÒ‰Â יהיו שלא בלבד זו לא «¬ƒƒ«¬»ƒƒ¿∆ƒ≈»ƒ∆
גם  אלא ‡¯eÎÈ˙מחלות ÔÈÚ ‡e‰L ,‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ ˙‡∆ƒ¿«»∆¬«≈∆ƒ¿«¬ƒ

ÌÈÓÈ שפע החיים מיוחד היינו ÈaÏבענין Ú‚Ba ÔÎÂ הבנים . ענין »ƒ¿≈¿≈«¿»≈
‰Î¯a‰והצאצאים  È‰BfL ,‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï ¯ÓB‡≈…ƒ¿∆¿«≈»«¬»»∆ƒ«¿»»

‰ÏÈÏM‰) ÌÈa ˙„ÈÏc¿≈«»ƒ«¿ƒ»
‰¯˜Úc יולדת Ìeiw‰Âשאינה ( «¬»»¿«ƒ
Ì‰lL ויתקיימו יחיו שהבנים ∆»∆

‰ÏkLÓc ‰ÏÈÏM‰) לא שבניה «¿ƒ»ƒ¿«≈»
eÓi˜˙iLמתקיימים  ÔÙB‡·e ,(¿∆∆ƒ¿«¿

ÚÏ˙הבנים  Ìb ÌÈÓÈ C¯B‡Ï¿∆»ƒ«¿≈
B˙˜Ê אביהם eÈˆnLשל ÈÙk] ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ

˙ÚÏ ÌbL ,eÈ·‡ ·˜ÚÈa¿«¬…»ƒ∆«¿≈
BÏ ¯ÒÁpL ·LÁ ¯L‡k B˙˜Êƒ¿»«¬∆»«∆∆¿«

,ÂÈaÓ „Á‡ ירד בנימין כאשר ∆»ƒ»»
יוסף, בהוראת יעקב ‡Ó¯למצרים, »«

ÈzÏÎL ÈzÏÎL ¯L‡k È‡Â5.[ «¬ƒ«¬∆»…¿ƒ»»¿ƒ
‰Ê·e כך שעל לבנים הברכה בענין »∆

'לא  ועקרה'נאמר משכלה תהיה

¯ÓB‡הוא ברוך ˙‰È‰הקדוש ‡Ï ≈…ƒ¿∆
BL¯ÙÏ LiL ,'Bb לא' הלשון את ∆≈¿»¿

‡ÌÈÙ,תהיה' ÈLa אחד אופן ƒ¿≈√»ƒ
ÈeeÈˆ ÔBLÏa ואופן שתהיה, שאסור ƒ¿ƒ

‰·ÁË‰שני  ÔBLÏ·e כך שאכן ƒ¿«¿»»
B˙Ó‚ecיהיה  eÈˆnL ÈÙk)¿ƒ∆»ƒ¿»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa6 הלשון שאותו ¿«»¿
בלשון  והן ציווי בלשון הן מתפרש

תורה  בליקוטי שמבואר וכמו הבטחה,

הכתוב  לשון לגבי הזקן לאדמו"ר

פירוש  "וזהו אלוקיך': ה' את 'ואהבת

לשון  וגם ציווי לשון שהוא ואהבת
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משכלה ו תהיה לא

מׁשּכלה  קיין זיין ניט טאר (עס ועקרה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמׁשּכלה

ועקרה  מׁשּכלה תהיה ׁשּלא והבטחה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹועקרה),

היינּו, ועקרה), מׁשּכלה קיין זיין ניט וועט ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ(עס

תהיה  ׁשּלא ּבֹו הּתלּוי עֹוׂשה האדם ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּכאׁשר

ׁשּלא  הּקּב"ה מבטיחֹו ּגם אזי ועקרה, ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹמׁשּכלה

(ּכפי  הּוא זה לכל והּתנאי ועקרה . מׁשּכלה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָתהיה

אלקיכם, הוי' את ועבדּתם ּבּכתּוב) ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמקּדים

חז"ל  אמרּו ּומזֹוני חּיי לּבני ׁשּבנֹוגע 7ּדאף ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּתליא  ּבמּזלא אּלא מיּלתא ּתליא ּבזכּותא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשּלאו

נֹוגע  הּזכּות ענין ׁשאין הּמּזל ּבחינת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָמיּלתא,

ּתלּוי  ּבזה, כּו' הּברכה ריּבּוי מקֹום, מּכל ְִִֶַָָָָָָָׁשם,

ּדוקא. העבֹודה ְְְֲִַַָָָּבענין

CÈ¯ˆÂ זה ׁשעל העבֹודה, ענין מהּו להבין ¿»ƒְְֲִִֶֶַַַָָָ

אלקיכם  ה' את ועבדּתם .8נאמר ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַַֹ

לאדֹונֹו העבד ּדעבֹודת הענין ּכללּות ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּדלכאֹורה,

יכֹול  ׁשהעבד למּטה, ואדֹון ּבעבד רק ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיי

אדֹון, היֹותֹו ּדעם האד ֹון, אצל ׁשלימּות ְְְֱִִֵֵֶָָָלהֹוסיף

ענינים  ּגם יׁש מקֹום, מּכל אמיּתי, ְְֲִִִִִֵַָָָָואדֹון

למּלאות  העבד, עבֹודת וזֹוהי אצלֹו, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשחסרים

הּוא  זה ידי ׁשעל רצֹונ ֹו, את להׁשלים אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַמחסֹורֹו

זה  ידי ׁשעל ּגם מּובן [ּומּזה האדֹון את ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָמׁשלים

העֹובד]. העבד אצל ּגם ׁשלימּות ּתֹוספת ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָנעׂשה

ּדכּוּלא  ׁשלימּותא ׁשאיהּו ּכיון למעלה, ,9אבל ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ

העבֹודה  ענין ׁשם ׁשּיי אי מּובן ּגם 10אינֹו . ְֲִֵֵַַַָָָָָ

ּבדברי  סתירֹות מצינּו זה ׁשּבענין להבין, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָצרי

אינֹו11חז"ל  העבֹודה ׁשענין מצינּו ּדלפעמים . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ
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ואילך.)7 תרלז ע' ח"ב ואילך. מד ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז ואילך. ב תשנה, ד) (כרך וירא אוה"ת וראה א. כח, מו"ק ראה

ואילך.)8ועוד. א'קצח ע' פרשתנו אוה"ת תב; ע' ח"א תקס"ח אדה"ז במאמרי ה"א את ועבדתם ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך. רעג ע' תרס"ב סה"מ ואילך; א'ריט ובכ"מ.)9ע' ב). (יז, בהקדמה בתו"א )10תקו"ז משכלה תהי' לא ד"ה גם ראה

א'רנה. ע' שם אוה"ת סע"ד. עח, בשל"ה )11פרשתנו הובא פ"ג. העבודה) (חלק ח"ב שם בהקדמה. הקודש עבודת ראה

תרע"ח. העולה תורת זאת ד"ה גם וראה שם. תרס"ב סה"מ ואילך. א'ריט ע' פרשתנו אוה"ת ואילך. ב כט, הגדול שער

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
סופך  שלעתיד לומר נדח"),עתיד, ממנו ידח לא כי לבבך בכל ה' את לאהוב

ÔÈÈÊ ËÈ ¯‡Ë ÒÚ) ‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡lL ÈeeÈˆ ,eÈÈ‰«¿ƒ∆…ƒ¿∆¿«≈»«¬»»∆»ƒ«¿
ÔÈÈ˜ שתהיה ˙‰È‰אסור ‡lL ‰ÁË·‰Â ,(‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ ≈¿«≈»«¬»»¿«¿»»∆…ƒ¿∆

ÔÈÈ˜ ÔÈÈÊ ËÈ ËÚÂÂ ÒÚ) ‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ תהיה ÏkLÓ‰לא ¿«≈»«¬»»∆∆ƒ«¿≈¿«≈»
¯L‡kL ,eÈÈ‰ ,(‰¯˜ÚÂ«¬»»«¿∆«¬∆
‡lL Ba ÈeÏz‰ ‰NBÚ Ì„‡‰»»»∆«»∆…

,‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ומקיים ƒ¿∆¿«≈»«¬»»
תהיה', 'לא הציווי Ìbאת ÈÊ‡¬««

‰È‰˙ ‡lL ‰"aw‰ BÁÈË·Ó«¿ƒ«»»∆…ƒ¿∆
ÏÎÏ È‡z‰Â .‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ¿«≈»«¬»»¿«¿«¿»

‰Ê האמורות לקיום הברכות ‰e‡כל ∆
·e˙ka ÌÈc˜nL ÈÙk) לא' לפני ¿ƒ∆«¿ƒ«»

משכלה' ‰ÈÂ'תהיה ˙‡ Ìz„·ÚÂ («¬«¿∆≈¬»»
ÈaÏ Ú‚BaL Û‡c ,ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆¿«∆¿≈«¿»≈

Ï"ÊÁ e¯Ó‡ ÈBÊÓe ÈiÁ7 בגמרא «≈¿≈»¿¬«
‡˙lÈÓ ‡ÈÏz ‡˙eÎÊa Â‡lL∆»ƒ¿»«¿»ƒ¿»
,‡˙lÈÓ ‡ÈÏz ‡ÏfÓa ‡l‡∆»¿«»»«¿»ƒ¿»
לפי  שהיא בזכות, תלוי הדבר שאין

וזכויותיו  הדבר מעשיו אלא האדם של

ראיה  שם בגמרא (וכמובא במזל תלוי

שניהם  חסדא ורב רבה שהרי לזה

מתפלל  היה זה היו, צדיקים חכמים

היה  וזה גשם, וירד גשמים עצירת בזמן

היו  זאת ובכל גשם, וירד מתפלל

חי  חסדא שרב מאוד, שונים חייהם

חי  רבה ואילו שנה, ושתיים תשעים

היו  חסדא רב בבית שנה, ארבעים

היו  רבה בבית ואילו חתונות, שישים

היתה  חסדא רב בבית אסונות. שישים

מתבקשת, היתה ולא לכלבים סולת פת

לחם  היה רבה בבית לרוב, אוכל שהיה

הרי  נמצא, ולא לאנשים שעורים

תלויים  אינם ומזונות בנים שהחיים,

והוא  במזלו), אלא אדם של בצדקותו

Ïfn‰ ˙ÈÁa למעלה השפע מקור ¿ƒ«««»
ושופע) 'נוזל' מלשון ≈∆ÔÈ‡L('מזל'
ÌL Ú‚B ˙eÎf‰ ÔÈÚ לא האדם שעבודת באלוקות נעלית בחינה שהיא ƒ¿««¿≈«»

שם, השפעה לה ואין Êa‰,'נוגעת' 'eÎ ‰Î¯a‰ ÈeaÈ¯ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ«¿»»»∆

מהרגיל, יותר ומזוני חיי Âc˜‡בבני ‰„B·Ú‰ ÔÈÚa ÈeÏz ולריבוי »¿ƒ¿«»¬»«¿»
אלקיכם'. ה' את 'ועבדתם ידי על דוקא זוכים מהרגיל יותר הברכה

‰„B·Ú‰ ÔÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ,'ה את עובד Ê‰שהיהודי ÏÚL ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»¬»∆«∆
¯Ó‡הכתוב ‡ÌÎÈ˜Ïכאן '‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ8˙eÏÏk ,‰¯B‡ÎÏc . ∆¡««¬«¿∆≈¡…≈∆¿ƒ¿»¿»

BB„‡Ï „·Ú‰ ˙„B·Úc ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬«»∆∆«¬
,‰hÓÏ ÔB„‡Â „·Úa ˜¯ CÈiL«»«¿∆∆¿»¿«»

„·Ú‰L עבודתו ידי והשירות על ∆»∆∆
לאדון  נותן ÛÈÒB‰Ïשהוא ÏBÎÈ»¿ƒ

,ÔB„‡‰ Ïˆ‡ ˙eÓÈÏL שלימות ¿≈≈∆»»
עצמו  מצד האדון אצל קיימת שלא

ÔB„‡Â ,ÔB„‡ B˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡»¿»
,ÈzÈÓ‡'אדון' לתואר ראוי שבאמת ¬ƒƒ

ÌÈÈÚ Ìb LÈ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈«ƒ¿»ƒ
,BÏˆ‡ ÌÈ¯ÒÁL,האדון אצל ∆¬≈ƒ∆¿

˙Â‡lÓÏ ,„·Ú‰ ˙„B·Ú È‰BÊÂ¿ƒ¬«»∆∆¿«…
B¯BÒÁÓ האדון ÌÈÏL‰Ïשל B‡ «¿¿«¿ƒ

‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚL ,BBˆ¯ ˙‡∆¿∆«¿≈∆
ÔB„‡‰ ˙‡ ÌÈÏLÓ את ועושה «¿ƒ∆»»

חיסרון האדון  ללא ∆fÓe]ƒ‰שלם,
‰Ê È„È ÏÚL Ìb Ô·eÓ שהעבד »«∆«¿≈∆
האדון אצל שלימות ∆¬»NÚ‰מוסיף

Ïˆ‡ Ìb ˙eÓÈÏL ˙ÙÒBz∆∆¿≈«≈∆
„·BÚ‰ „·Ú‰ מעשיו כי עצמו, »∆∆»≈

האדון  לטובת העבד של ופעולותיו

שלימות  תוספת ומביאים גם מרוממים

עצמו  ÏÚÓÏ‰לעבד Ï·‡ .[¬»¿«¿»
eÓÈÏL˙‡באלקות, e‰È‡L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿≈»
‡leÎc9,,הוא ברוך הקדוש שהוא, ¿»

חס  חיסרון, שום בו ואין הכל שלימות

CÈiLושלום, CÈ‡ Ô·eÓ BÈ‡≈»≈«»
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ÌL10, מה כלומר, »ƒ¿«»¬»

העבודה  ענין לו נותן ומה לו מוסיף

גם  הרי אותו, עובדים ישראל שבני

כלום.? חסר אינו העבודה ללא

‰Ê ÔÈÚaL ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»∆
האדם  עבודת והשפעת פעולת של

כביכול, באלוקות, Ï"ÊÁלמעלה È¯·„a ˙B¯È˙Ò eÈˆÓ11 כפי »ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¬«
ומפרט. eÈˆÓשממשיך ÌÈÓÚÙÏc חז"ל ‰B·Ú„‰בדברי ÔÈÚL של ¿ƒ¿»ƒ»ƒ∆ƒ¿«»¬»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז

 למלל ימא    7 

ז

ה'תשי"ב  אדר, החודש מברכים שקלים, פרשת משפטים, פרשת שבת

ּבּמדרׁש ּכדאיתא למעלה, ליּה12נֹוגע אכּפת וכי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ

ׁשּׁשֹוח  מי אֹו הּצּואר מן ׁשּׁשֹוחט למי ט להּקּב"ה  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבהן  לצרף אּלא הּמצוֹות ניּתנּו לא העֹורף, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹמן

אּלא  אינֹו הּמצוֹות ענין ׁשּכל היינּו, הּברּיֹות, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָאת

נֹוגע  זה אין אבל הּברּיֹות, את ּבהן לצרף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשביל 

ּבּקרא  וכמפֹורׁש ּתפעל 13למעלה. מה חטאת אם ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָ

מה  צדקּת אם ּלֹו, ּתעׂשה מה פׁשעי ורּבּו ְְְֲִֶֶַַַַַָָָּבֹו

לּה יׁש האדם ׁשעבֹודת מצינּו ולפעמים לֹו. ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּתּתן

ּבּמדרׁש ּכדאיתא למעלה, על 14הׁשּפעה ְְְְְִִִַַַַָָָָָ

קּיּום 15הּפסּוק  ידי ׁשעל אד', ּכח נא יגּדל ועּתה ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹ

אד'. ּבׁשם ּדהגּדלה ענין נעׂשה ּומצוֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּתֹורה

נעׂשה  העבֹודה העּדר ידי ׁשעל מצינּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

ּבּמדרׁש ּכדאיתא למעלה, ּכביכֹול על 16חליׁשּות ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָ

יׂשראל 17הּפסּוק  ׁשאין ּדבזמן ּתׁשי, ילד צּור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

קּיּום  העּדר (היינּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְִִֵֶֶַָעֹוׂשין

ׁשל  ּגדּוּלה ּכח ּכביכֹול מּתיׁשין ּומצוֹות) ְְְִִִִֶַַַָָָֹהּתֹורה

ְַָמעלה.

הּוא ‡Cב) ּבחסידּות 18הענין ּכּמּובא ,19 «ְֲִִַַָָָ

הּקֹודׁש רז"ל 20מעבֹודת ּׁשאמרּו ּדמה , ְְֲֵֶֶַַַַַָ

ׁשֹורׁש יחיד אדֹון על הּוא כּו' לֹו איכּפת מה ְְִִִֶַַָָָוכי

ואמנם  ּכלל, ליּה איכּפת לא ּדליּה ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹהּׁשרׁשים

העליֹונים  הראׁשים על להׁשּפיע הּכבֹוד ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלצֹור

ּגמּור  צֹור כּו' ּבסֹופּה הּמחׁשבה ראׁש ְְְֵֶַַַָָָָֹלייחד

ּכל  ׁשֹורׁש יחיד אדֹון ּדבבחינת והיינּו, ְְְְִִִֶַַָָָהּוא.

אם  ּכי ּכלל, נֹוגע העבֹודה ענין אין ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָהּׁשרׁשים

מּבחינת  החל ההׁשּתלׁשל ּות, ּבסדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָּבהתלּבׁשּותֹו
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ובכ"מ. ח.)12תש"מ. שמיני תנחומא רפמ"ד. וֿז.)13ב"ר לה, לקו"ת )14איוב גם וראה א. פט, שבת לג. פ"א, איכ"ר

ובכ"מ. תרעט. ע' ח"א נ"ך אוה"ת תעט. ע' תעב. ע' ואילך. תסט ע' שלח אוה"ת א. מ, ואילך. ב לט, יד,)15שלח שלח

ועוד.)16יז. שם. יח.)17איכ"ר לב, ס"ע )18האזינו עזר"ת (סה"מ עזר"ת וראינה צאינה ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). ובכ"מ.)19קצה שם. עזר"ת שם.)20סה"מ בשל"ה הובא שם. ח"ב

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ú‚Bלמטה האדם  BÈ‡ והשפעה פעולה לו באלוקות,ÏÚÓÏ‰ואין ≈≈«¿«¿»

‡˙È‡„k שמובא L¯„na12ÈÓÏכפי ‰"aw‰Ï dÈÏ ˙tÎ‡ ÈÎÂ ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ¿«≈¿«»»¿ƒ
¯‡ev‰ ÔÓ ËÁBML כשרה שחיטה ÔÓשזו ËÁBML ÈÓ B‡ ∆≈ƒ««»ƒ∆≈ƒ

Û¯BÚ‰,פסולה שחיטה Û¯ˆÏשזו ‡l‡ ˙BÂˆn‰ ezÈ ‡Ï לעדן »∆…ƒ¿«ƒ¿∆»¿»≈
‰eÈÈ,ולזכך  ,˙Bi¯a‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆«¿ƒ«¿

˙BÂˆn‰ ÔÈÚ ÏkL כללות והיינו ∆»ƒ¿««ƒ¿
האדם  ÏÈ·Laעבודת ‡l‡ BÈ‡≈∆»ƒ¿ƒ

˙Bi¯a‰ ˙‡ Ô‰a Û¯ˆÏ,עצמן ¿»≈»∆∆«¿ƒ
העבודה, את שעושים ישראל בני

Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡ למצוות ואין ¬»≈∆≈«
והשפעה  «¿»¿ÏÚÓÏ‰.פעולה

‡¯wa L¯BÙÓÎÂ13,במקרא ¿«¿»«¿»
Baבאיוב  ÏÚÙz ‰Ó ˙‡ËÁ Ì‡ƒ»»»«ƒ¿»

ממעשי  מתפעל הוא ברוך הקדוש ואין

שינוי  שום בו פועלים הם ואין האדם

,Bl ‰NÚz ‰Ó EÈÚLÙ ea¯Â¿«¿»∆««¬∆
עליו  פועלים אינם רבים פשעים וגם

BÏוכן  Ôzz ‰Ó z˜„ˆ Ì‡ אם ƒ»«¿»«ƒ∆
להקדוש  נותן זה אין צדיק, הוא האדם

דבר. שום בו מוסיף ולא הוא ברוך

ÌÈÓÚÙÏÂ בדברי אחרים במקומות ¿ƒ¿»ƒ
ז"ל  B·ÚL„˙חכמינו eÈˆÓ»ƒ∆¬«

‰ÚtL‰ dÏ LÈ Ì„‡‰ ופעולה »»»≈»«¿»»
‡˙È‡„k ,‰ÏÚÓÏ שמובא כפי ¿«¿»ƒ¿ƒ»

L¯„na14˜eÒt‰ ÏÚ15 בתורה «ƒ¿»««»
ברוך שאמר  הקדוש לפני רבינו משה

‡„',הוא  Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ¿«»ƒ¿«»…«
‰¯Bz‰ Ìei˜ È„È ÏÚL∆«¿≈ƒ«»

˙BÂˆÓe למטה ישראל בני של ƒ¿
‰Ïc‚‰c ÔÈÚ ‰NÚ תוספת «¬∆ƒ¿»¿«¿»»

וגדולה  שבח ותוספת ≈¿ÌLaמעלה
מוסיפה ‡„' כן האדם עבודת זה ולפי

באלוקות. ÏÚLלמעלה eÈˆÓ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆«
‰„B·Ú‰ ¯cÚ‰ È„È בני של ¿≈∆¿≈»¬»

למטה  eLÈÏÁ˙ישראל ‰NÚ«¬∆¬ƒ
‰ÏÚÓÏ ÏBÎÈ·k,באלוקות ƒ¿»¿«¿»

‡˙È‡„k שמובא ‰L¯„na16˜eÒtכפי ÏÚ17 האזינו בשירת בתורה, ƒ¿ƒ»«ƒ¿»««»
) ÈLz E„ÏÈ ¯eˆ כשבא דרשו, ורבותינו תשכח. – "תשי רש"י: ופירש ¿»¿∆ƒ

לכם"), מלהיטיב כחו [מחלישים] ומתישים לפניו מכעיסין אתם לכם להיטיב

¯cÚ‰ eÈÈ‰) ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈ ÔÈ‡L ÔÓÊ·c¿ƒ¿«∆≈ƒ¿»≈ƒ¿∆»«¿∆¿≈
BÂˆÓe˙חוסר  ‰¯Bz‰ Ìei˜ ישראל בני ידי הם ),על ÔÈLÈzÓהרי ƒ«»ƒ¿«ƒƒ

ÏÚÓ‰מחלישים ÏL ‰le„b Ák ÏBÎÈ·k את ליישב ביאור וצריך ƒ¿»…«¿»∆«¿»
והשפעה  פעולה אין האדם שלעבודת האומרים חז"ל מאמרי שיש הסתירות

חז"ל  מאמרי ויש באלוקות, למעלה

ישראל  בני שמעשי להיפך האומרים

למעלה, גדולה מוסיפים ומצוות בתורה

חלישות  פועל ומצוות בתורה וחוסר

כביכול. למעלה,

·‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (18‡·enk , «»ƒ¿»«»
˙e„ÈÒÁa19˙„B·ÚÓ «¬ƒ≈¬«
L„Bw‰20, מאת קבלה ספר «∆

גבאי  אבן מאיר רבי »¿Óc‰המקובל
˙tÎÈ‡ ‰Ó ÈÎÂ Ï"Ê¯ e¯Ó‡M∆»¿««¿ƒ»ƒ¿«

'eÎ BÏ מהצואר היא השחיטה האם

שלמעשי  משמע ומזה העורף, מן או

למעלה  והשפעה פעולה אין האדם

ÏÚ ‡e‰ הנקראת באלוקות הבחינה «
ÌÈL¯M‰ L¯BL „ÈÁÈ ÔB„‡»»ƒ∆«»»ƒ

dÈÏ ˙tÎÈ‡ ‡Ï dÈÏc לא שלו ¿≈…ƒ¿«≈
לו  אין ÏÏk,אכפת זו בחינה ולגבי ¿»

והשפעה  פעולה האדם לעבודת

„B·k‰ C¯BˆÏ ÌÓ‡Â כדי ¿»¿»¿∆«»
ÌÈL‡¯‰ ÏÚ ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ««»»ƒ
L‡¯ „ÁÈÈÏ ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿«≈…

'eÎ dÙBÒa ‰·LÁn‰ כדי ««¿»»¿»
האור  של והמשכה ירידה לפעול

לדרגות  עליונות מדרגות האלוקי

ויומשך  ירד שה'ראש' כך תחתונות

ה'סוף', עם פנימי בחיבור ויתחבר

של  ה' עבודת ישראל, של עבודתם

למטה  ‰e‡,האדם ¯eÓb C¯Bˆ∆»
ומבאר. שממשיך וכפי

„ÈÁÈ ÔB„‡ ˙ÈÁ··c ,eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ¿ƒ«»»ƒ
ÌÈL¯M‰ Ïk L¯BL שאינו ∆»«»»ƒ

התחתונות  הדרגות עם מתאחד

בהן  ולהשפיע ‰B·Ú„‰להמשיך ÔÈÚ ÔÈ‡ התחתונים מעשה Ú‚Bשל ≈ƒ¿«»¬»≈«
B˙eLaÏ˙‰a Ì‡ Èk ,ÏÏk האלוקי האור Òa„¯של ¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿¿≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ עולמות לברוא כדי לדרגה מדרגה האלוקי האור ירידת של «ƒ¿«¿¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

משכלה ח תהיה לא

(ּדחכמה  ההׁשּתלׁשלּות ראׁשית ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהחכמה

ראׁשי  ּבבחינת 21ת היא מּזה, למעלה וגם ,( ְְְְִִִִִֵֶַַַָ

ּבחינת  ׁשּבּה, הּתחּתֹונה ּבּבחינה הּנה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּכתר,

ענין  נֹוגע הּנאצלים, ׁשֹורׁש ׁשהיא ,ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָארי

ּפנימּיּות  עּתיק, ּבבחינת ּכן ּׁשאין מה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהעבֹודה,

הענין 22הּכתר  ּוביאּור ההׁשּתלׁשלּות 23. ׁשּבסדר , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבהאֹורֹות. והן ּבהּכלים הן העבֹודה ענין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָנֹוגע

הּוא  האֹור העלם ׁשהּוא הּכלים ענין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּדהּנה,

ּדזּולת  למציאּות מקֹום האֹור 24נתינת ּכאׁשר ּכי, . ְְְֲִִִִֶַַַָָ

מציאּות  ׁשּום ואין הּמקֹור, רק יׁשנֹו אזי ְְְֲִִֵֵֶַַַָמאיר

נֹותנים  הם האֹור, העלם ׁשהם ּכלים אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּדזּולת,

ׁשּבריּבּוי  ועד ּדזּולת, למציאּות ְְְְִִִֶַַָמקֹום

נבראים. ּבחינת מהם נתהּווה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהׁשּתלׁשלּות

סֹוף  וסֹוף זּולת, ׁשל ענין הם ׁשהּכלים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָולהיֹות

מהם  נעׂשה הׁשּתלׁשלּות ריּבּוי ידי על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַהּנה

ענין  נֹוגע הּכלים ּבבחינת לכן נבראים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָּבחינת

העּדר  ידי ׁשעל והיינּו הּנבראים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָעבֹודת

אּלא  עֹוד ולא  ּבהּכלים. ּפגם נעׂשה ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹהעבֹודה

אף  ּדהּנה, העבֹודה, ענין נֹוגע ּבהאֹור ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשּגם

ּבהאֹור, ולא ּבהּכלים רק ּפֹוגם העבֹודה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהעּדר

האֹור  מסּתּלק ּבהּכלים הּפגם ידי על מקֹום, ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָמּכל
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ובכ"מ.)21 ג]. [תמח, ד שה, דא"ח) (עם סידור א. א, בראשית תו"ח ע"ב. ריש לא, זח"א ראה )22ראה – לקמן בהבא

ואילך. ר ע' שם עזר"ת ועוד.)23סה"מ ואילך. קצו ע' שם עזר"ת סה"מ ערך )24ראה ח"ד חב"ד – הערכים ספר ראה

וש"נ. לכלים. ביחס דספירות אורות

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ומצומצמים, מוגבלים ‰ÓÎÁ‰ונבראים ˙ÈÁaÓ ÏÁ‰ החכמה ספירת »≈ƒ¿ƒ««»¿»

העליונות הספירות מעשר הראשונה ¯‡ÈL˙העליונה, ‡È‰L∆ƒ≈ƒ
zL‰‰˙eÏLÏ בירידה האור למדרגהשל ‰È‡ממדרגה ‰ÓÎÁc) «ƒ¿«¿¿¿»¿»ƒ
˙ÈL‡¯21''ה יראת חכמה 'ראשית בכתוב Ì‚Âכמרומז ואפילו ), ≈ƒ¿«

,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ יותר שנעלית בדרגה ¿«¿»ƒ∆
דהיינו החכמה »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙ממדריגת

¯˙k‰ שהיא) עליון' 'כתר מדריגת , «∆∆
שכתר  כשם החכמה, ממדריגת למעלה

הראש) מעל הוא על ‰p‰כפשוטו ƒ≈
החכמה  יותר נעלית מדריגה שזו אף

ההשתלשלות, ראשית היא שהחכמה

מקום  ‰BzÁz‰מכל ‰ÈÁaa«¿ƒ»««¿»
‡È‰L ,CÈ¯‡ ˙ÈÁa ,daL∆»¿ƒ«¬ƒ∆ƒ
ÔÈÚ Ú‚B ,ÌÈÏˆ‡p‰ L¯BL∆«∆¡»ƒ≈«ƒ¿«
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,‰„B·Ú‰»¬»«∆≈≈
˙eiÓÈt ,˜ÈzÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ¿ƒƒ

¯˙k‰22 יש עליון' 'כתר בבחינת «∆∆
הכתר  חיצוניות כלליות, מדריגות שתי

פנים  (מילולית: אנפין' 'אריך הנקראת

שהיא  הכתר בחינת והיא ארוכות)

'סדר  של לספירות ומקור שורש

בחינת  שמצידה הבחינה השתלשלות',

ופנימיות  לנאצלים' 'ראש היא הכתר

(מילולית: יומין' 'עתיק הנקראת הכתר

והיא  ונבדל), נעתק או וקדום ישן

מהספירות, שלמעלה הכתר בחינת

היא  הכתר בחינת שמצידה הבחינה

'תחתונה  כך בחינה ועל שבמאציל',

הכתר  שמדריגת אף על כי כאן מבואר

מ'סדר  למעלה השתלשלות'היא

גם  נוגע שלמטה העבודה ענין מכלֿמקום בחכמה, בעיקר היא שהתחלתו

נוגע, העבודה ענין אין שבכתר 'עתיק' במדריגת ורק שבכתר, 'אריך' במדריגת

והשפעה. פעולה לו אין ושם

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e23‰„B·Ú‰ ÔÈÚ Ú‚B ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒaL , ≈»ƒ¿»∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿≈«ƒ¿«»¬»
˙B¯B‡‰a Ô‰Â ÌÈÏk‰a Ô‰ ירידת אופן וחסידות, בקבלה כמבואר ≈¿«≈ƒ¿≈¿»

האלוקות  של אורות ידי על הוא לדרגה מדרגה האלוקי האור והמשכת

ומוסיפים  גבול בלי יאיר שלא האור את (שמגבילים בכלים המתלבשים

אחר), ענין או חסד או חכמה של מסוים אור בתור שלו וב'ציור' בהגדרה

השרשים' 'שורש במדריגת נוגע לא (אמנם העבודה שענין לעיל והאמור

ב'סדר  נוגע כן) אבל השתלשלות', מ'סדר הן שלמעלה הוא השתלשלות'

ומבאר. שממשיך כפי ב'אורות', והן ‰ÌÈÏkב'כלים' ÔÈÚ ,‰p‰c שבהם ¿ƒ≈ƒ¿««≈ƒ
להאיר  כדי מתלבש ‰ÌÏÚהאור ‡e‰L של והגבלה ‰‡B¯וצמצום ∆∆¿≈»

ÌB˜Ó ˙È˙ ‡e‰ואפשרות התייחסות ÏeÊc˙היינו ˙e‡ÈˆÓÏ24 ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿«
עצמו. האור מציאות ‰‡B¯שמלבד ¯L‡k ,Èk עצמו¯È‡Ó להיות מבלי ƒ«¬∆»≈ƒ

בכלים ¯˜מלובש BLÈ ÈÊ‡¬«∆¿«
¯B˜n‰,עצמוÌeL ÔÈ‡Â «»¿≈

,˙ÏeÊc ˙e‡ÈˆÓ מאיר האור ¿ƒ¿«
רב  ונתינת בתוקף התייחסות מבלי

ממנו  שחוץ למציאות «¬‡·Ïמקום
ÌÏÚ‰ Ì‰L ÌÈÏk וצמצום ≈ƒ∆≈∆¿≈

ÌÈ˙Bוהגבלת  Ì‰ ,¯B‡‰»≈¿ƒ
„ÚÂ ,˙ÏeÊc ˙e‡ÈˆÓÏ ÌB˜Ó»ƒ¿ƒ¿«¿«

˙eÏLÏzL‰ ÈeaÈ¯aL וירידת ∆¿ƒƒ¿«¿¿
רבות  מדריגות Ì‰Óהאור ‰Âe‰˙ƒ¿«»≈∆

ÌÈ‡¯·מהכלים  ˙ÈÁa,מוגבלים ¿ƒ«ƒ¿»ƒ
האור  ידי על להיות יכול היה שלא דבר

את  המגבילים הכלים ללא עצמו,

‰Ìהאור. ÌÈÏk‰L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆«≈ƒ≈
ÏL ÔÈÚ אל מקום ÏeÊ˙,נתינת ƒ¿»∆«

ÈeaÈ¯ È„È ÏÚ ‰p‰ ÛBÒ ÛBÒÂ¿ƒ≈«¿≈ƒ
˙eÏLÏzL‰ ריבוי ירידות של ƒ¿«¿¿

Ì‰Óמדריגות  ‰NÚ מהכלים «¬∆≈∆
ÌÈ‡¯· ˙ÈÁa,מוגבליםÔÎÏ ¿ƒ«ƒ¿»ƒ»≈

ÔÈÚ Ú‚B ÌÈÏk‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««≈ƒ≈«ƒ¿«
,ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú ענין זהו כי ¬««ƒ¿»ƒ

מקום  ונתינת התייחסות הכלים,

הזולת  זה eÈÈ‰Âלמציאות ודבר ¿«¿
יש שבבחינת  ומשמעות הכלים ענין

בא לעבודת  בכך הנבראים ביטוי לידי

¯cÚ‰ È„È ÏÚL חיסרון ∆«¿≈∆¿≈
ÌÈÏk‰a Ì‚t ‰NÚ ‰„B·Ú‰,המעשה העדר או הזולת, מעשה כי »¬»«¬∆¿»¿«≈ƒ

תורה  של בעבודה חיסרון יש וכאשר הכלים, על והשפעה פעולה לו יש

העליונות. הספירות של בכלים (כביכול) פגם נהיה ומצוות,

„BÚ ‡ÏÂ העבודה ענין נוגע השתלשלות שבסדר זה שענין בלבד זו ולא ¿…
לזולת) מקום נתינת יש הכלים מצד (כי הכלים לגבי החידוש ‡l‡אמור ∆»

יותר  גדול ‡Ûבדבר ,‰p‰c ,‰„B·Ú‰ ÔÈÚ Ú‚B ¯B‡‰a ÌbL∆«¿»≈«ƒ¿«»¬»¿ƒ≈«
,¯B‡‰a ‡ÏÂ ÌÈÏk‰a ˜¯ Ì‚Bt ‰„B·Ú‰ ¯cÚ‰L האור מצד כי ∆∆¿≈»¬»≈«¿«≈ƒ¿…¿»

לזולת, התייחסות ואין מקום נתינת אין È„Èעצמו ÏÚ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»«¿≈
ÈÏk‰Ó ¯B‡‰ ˜lzÒÓ ÌÈÏk‰a Ì‚t‰ ומאיר ושורה נמשך האור כי «¿»¿«≈ƒƒ¿«≈»≈«¿ƒ

מסתלק  האור בכלים, פגם נוצר וכאשר פגומים, בכלים ולא שלמים בכלים רק
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ר

ה'תשי"ב  אדר, החודש מברכים שקלים, פרשת משפטים, פרשת שבת

ׁשהרי  ּבהאֹור, ּגם נֹוגע מהּכלי והּסיּלּוק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמהּכלי.

האֹור  וכאׁשר ּבּכלים, ׁשּיאיר היא האֹור ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכּוונת

את  ממּלא האֹור אין אזי מהּכלי, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָמסּתּלק

ּבהאֹור, ּגם נֹוגע העבֹודה ׁשענין וזהּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתפקידֹו.

האֹור  סיּלּוק נעׂשה העבֹודה ׁשּבהעּדר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָּכיון

הּכּוונה  נׁשלמת לא ּובמילא מהּכלי, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמסּתּלק

ּגם  נֹוגע  העבֹודה ׁשענין מּזה, ויתירה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבֹו.

ּגם  ׁשהרי ּבכלים, מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבהאֹור

הּוא  הרי ּבכלים מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָהאֹור

ּבּכלים. הּמתלּבׁש לאֹור עלּֿכלּֿפנים ְִִִֵֵֶַַַַָָָׁשֹורׁש

ּכי,22וזהּו ,ארי ּבבחינת נֹוגע העבֹודה ׁשענין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

לּנאצלים ,אריּבחינת ׁשֹורׁש וכיון 25הּוא , ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָ

לכן  לעיל, ּכּנזּכר העבֹודה ענין נֹוגע ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבּנאצלים 

ענין  נֹוגע ( ארי (ּבבחינת הּנאצלים ּבׁשֹורׁש ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָּגם

מה  וכי רז"ל אמרּו עּתיק ּבבחינת ורק ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָהעבֹודה.

יחיד  אדֹון הּוא עּתיק ּבחינת ּכי, כּו', ליּה ְְִִִִִֵַַַָָאיכּפת

ולא  ּדייקא, הּׁשרׁשים ׁשֹורׁש הּׁשרׁשים, ְְִִֶֶַַַָָָָָֹׁשֹורׁש

מּלהיֹות  למעלה ׁשהּוא ּכיון הּנאצלים, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָׁשֹורׁש

ּגם  הּוא נבּדל ּובאמת לּנאצלים. ְֱֱִִֶֶֶֶַַָָׁשֹורׁש

וּיעּתק  מּלׁשֹון הּוא עּתיק ׁשהרי ,26מהּׁשרׁשים, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּומה  ,ארי מּבחינת ּגם מּובּדל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֶַַַַָוהיינּו

ּבׁשם  אּלא אינֹו הּׁשרׁשים, ׁשֹורׁש ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּׁשּנקרא

ענין  נֹוגע אינֹו זֹו ּובבחינה ּבלבד. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמּוׁשאל

ּבֹו ּתפעל מה חטאת אם נאמר זה ועל ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָהעבֹודה,

ּתּתן  מה צדקּת אם ּלֹו, ּתעׂשה מה פׁשעי ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָורּבּו

וגֹו'. ְלֹו
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שם.)25 עזר"ת בסה"מ הובא פ"א. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים לא,)26עץ אמור לקו"ת וראה ועוד. ח. יב, לך לך

ובכ"מ. ואילך). תז ע' שבט סה"מ (תו"מ ואילך פ"ז תשמ"ח לגני באתי ד"ה ד.

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ú‚Bמהכלים.ומתעלה  ÈÏk‰Ó ˜elÈq‰Â והשפעה פעולה לו Ìbויש ¿«ƒ≈«¿ƒ≈««
¯B‡‰a,בכלים רק שנוגע ענין זה Âek˙ואין È¯‰L והמטרה התכלית ¿»∆¬≈«»«

'סדר ‰‡B¯של  L‡ÎÂ¯השתלשלות של ,ÌÈÏka ¯È‡iL ‡È‰ ' »ƒ∆»ƒ«≈ƒ¿«¬∆
˜lzÒÓ ¯B‡‰ ומתעלהÈÏk‰Ó,בכלים מאיר ‰‡B¯ואינו ÔÈ‡ ÈÊ‡ »ƒ¿«≈≈«¿ƒ¬«≈»

B„È˜Ùz ˙‡ ‡lÓÓ ומטרתו ¿«≈∆«¿ƒ
‰B·Ú„‰ותכליתו. ÔÈÚL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿«»¬»
Ú‚B משמעות לו B‡‰a¯,ויש Ìb ≈««¿»

‰„B·Ú‰ ¯cÚ‰aL ÔÂÈk כאשר ≈»∆¿∆¿≈»¬»
והמצוות  התורה בעסק חיסרון יש

˜lzÒnL ¯B‡‰ ˜elÈÒ ‰NÚ«¬∆ƒ»∆ƒ¿«≈
ÈÏk‰Ó,למקורו בחזרה ומתעלה ≈«¿ƒ

‰Âek‰ ˙ÓÏL ‡Ï ‡ÏÈÓ·e¿≈»…ƒ¿∆∆««»»
BaL לא נוגע העבודה שענין ונמצא ∆

באורות. גם אלא בכלים רק

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ שענין בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
נוגע  למטה ישראל בני של העבודה

הכלים  מצד (כי בכלים רק לא  למעלה

ולא  לזולת) מקום נתינת באורות יש רק

בכלים  פגם ונהיה בעבודה כשחסר (כי

מסתלק  האור ממלא אזי ואינו מהכלים

יותר  עוד גדול החידוש אלא תפקידו)

Ìb Ú‚B ‰„B·Ú‰ ÔÈÚL אפילו ∆ƒ¿«»¬»≈««
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰a¿»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

,ÌÈÏÎa נוגע אינו בכלים והפגם ¿≈ƒ
זה, נעלה ‰‡B¯באור Ìb È¯‰L∆¬≈«»

ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ
ÌÈtŒÏkŒÏÚ L¯BL ‡e‰ È¯‰¬≈∆«»»ƒ

ÌÈÏka LaÏ˙n‰ ¯B‡Ï שהרי »«ƒ¿«≈«≈ƒ
האור  והמשכת ירידת סדר זהו

הוא  האור שתחילה למדריגה ממדריגה

ולאחר  בכלים מהתלבשות למעלה

הוא  הרי יותר, למטה מתלבש שיורד

שלמעלה  האור גם ולכן בכלים,

איזו  לו יש בפועל, בכלים מהתלבשות

מתלבש  שכן לאור שייכות שהיא

באור  נוגע העבודה שענין וכיון בכלים,

בכלים, מהתלבשות שלמעלה באור גם נוגע הוא הרי בכלים, המתלבש

בכלים. מתלבש שכן האור של השורש

e‰ÊÂ22 לעיל המבואר ‡¯CÈ,תוכן ˙ÈÁ·a Ú‚B ‰„B·Ú‰ ÔÈÚL ¿∆∆ƒ¿«»¬»≈«ƒ¿ƒ«¬ƒ
הכתר) (חיצוניות הכתר שבבחינת אנפין' 'אריך ÈÁa˙מדריגת ,Èkƒ¿ƒ«

ÌÈÏˆ‡pÏ L¯BL ‡e‰ CÈ¯‡25, ממוצע כעין הוא שהכתר כאמור ¬ƒ∆«∆¡»ƒ

יומין' 'עתיק בחינת את בו יש כי (הנבראים) לנאצלים (הבורא) המאציל בין

בחינת  ואת שבמאציל תחתונה בחינה בחינה שהיא שהיא אנפין' 'אריך

שבנאצלים  ועליונה ÌÈÏˆ‡paLראשונה ÔÂÈÎÂ ב'סדר , היינו ¿≈»∆«∆¡»ƒ
החכמה, ממדריגת החל kÊpk¯השתלשלות, ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ Ú‚B≈«ƒ¿«»¬»«ƒ¿»

Ìb ÔÎÏ ,ÏÈÚÏ אפילוL¯BLa ¿≈»≈«¿∆
CÈ¯‡ ˙ÈÁ·a) ÌÈÏˆ‡p‰«∆¡»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ
למעלה  בכתר, בחינה שהיא

‰B·Ú„‰.מהחכמה  ÔÈÚ Ú‚B (≈«ƒ¿«»¬»
˜ÈzÚ ˙ÈÁ·a ˜¯Â שהיא ¿«ƒ¿ƒ««ƒ

לגמרי  ונעלית הכתר פנימיות

Ó‰מהנאצלים ÈÎÂ Ï"Ê¯ e¯Ó‡»¿««¿ƒ»
,'eÎ dÈÏ ˙tÎÈ‡,לעיל כנזכר ƒ¿«≈

אכן  העבודה ענין זו שבבחינה והיינו

נוגע  ‰e‡לא ˜ÈzÚ ˙ÈÁa ,Èkƒ¿ƒ««ƒ
,ÌÈL¯M‰ L¯BL „ÈÁÈ ÔB„‡»»ƒ∆«»»ƒ

,‡˜ÈÈc ÌÈL¯M‰ L¯BL ויש ∆«»»ƒ«¿»
שהוא  השרשים' 'שורש בלשון לדייק

לשורשים  רק L¯BLשורש ‡ÏÂ¿…∆
‡e‰L ÔÂÈk ,ÌÈÏˆ‡p‰ בחינת «∆¡»ƒ≈»∆

יומין' BÈ‰lÓ˙'עתיק ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ¿
ÌÈÏˆ‡pÏ L¯BL ומופשט נעלה ∆«∆¡»ƒ

לנבראים. שורש אפילו מלהיות

‡e‰ Ïc· ˙Ó‡·e עתיק' בחינת ∆¡∆ƒ¿»
ÌÈL¯M‰Ó,אפילו Ìbיומין' «≈«»»ƒ

מהנאצלים, רק ÈzÚ˜ולא È¯‰L∆¬≈«ƒ
˜zÚiÂ ÔBLlÓ ‡e‰26, האמור ƒ¿««¿≈

ההרה', משם 'ויעתק אבינו באברהם

הקודם  ממקומו לגמרי שיצא היינו

'עתיק  ענין גם וכך ממנו, ונבדל ופרש

מבחינת  ונבדל שנעתק היינו יומין'

וגילוי Ïc·eÓ'יום' ‡e‰L eÈÈ‰Â¿«¿∆¿»
CÈ¯‡ ˙ÈÁaÓ Ìb שורש שהיא «ƒ¿ƒ«¬ƒ

'עתיק' ואילו מכתר, שלמטה לבחינות

מהשורשים, גם pM˜¯‡נבדל ‰Óe«∆ƒ¿»
‡l‡ BÈ‡ ,ÌÈL¯M‰ L¯BL∆«»»ƒ≈∆»

„·Ïa Ï‡Len‰ ÌLa אין אבל ¿≈«¿»ƒ¿«
השורשים. מבחינת גם הבדלה שהוא האמיתי ענינו את ומגדיר מתאר זה

BÊ ‰ÈÁ··e'יומין 'עתיק ‰B·Ú„‰של ÔÈÚ Ú‚B BÈ‡,שלמטה ƒ¿ƒ»≈≈«ƒ¿«»¬»
השפעה, לו Ó‡¯ואין ‰Ê ÏÚÂ באיוב הנזכר ËÁ‡˙הכתוב Ì‡ ¿«∆∆¡«ƒ»»»

‰Ó z˜„ˆ Ì‡ ,Bl ‰NÚz ‰Ó EÈÚLÙ ea¯Â Ba ÏÚÙz ‰Ó«ƒ¿«¿«¿»∆««¬∆ƒ»«¿»«
.'B‚Â BÏ Ôzzƒ∆¿
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משכלה י תהיה לא

ּׁשּכתּוב ‡ÌÓג) מה ּדהרי להבין, צרי עדיין »¿»ְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

קאי  וגֹו', אלקיכם הוי' את ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹועבדּתם

ׁשּׁשם  הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר מדריגֹות על רק ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹ(לא

על  ּגם) אּלא לעיל, ּכּנזּכר העבֹודה ענין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָנֹוגע

ּובהקּדם  מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבחינה

מריׁשא 27הּדּיּוק  סתירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכתּוב, ּבלׁשֹון ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

הוי' את  ועבדּתם אֹומר  ּדבתחיּלה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָלסיפא.

ּכׁשליׁשי  נסּתר, ּבלׁשֹון ּגֹו', ּובר ְְְֱִִִִִֵֵֶַָֹאלקיכם

ּבלׁשֹון  ּגֹו', והסירֹותי אֹומר ּכ ואחר ְְְֲִִִֵֵַַַַַָהמדּבר,

הּוא  והענין עצמֹו. ּבעד ּכמדּבר ּפי 27נֹוכח, על , ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָ

על  לפירּוׁשֹו ּבהקּדמתֹו הרמּב"ן ּׁשּכתב ְְְְֵֶַַַַַַָָָָמה

(ארּבעה  הּתֹורה רּבנּו מׁשה ּכתב ׁשּלא ְֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּתֹורה,

אּלא  כּו' עצמֹו ּבעד ּכמדּבר ראׁשֹונים) ְְְְִִִִֵֶַַַָָספרים

ׁשם  המדּבר אין ּכאיּלּו היינּו, המדּבר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַּכׁשליׁשי

ּכׁשלי  אּלא מׁשה, ולא ּוכמֹוהוי' המדּבר. ׁשי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ׁשל  ּדיּבּורֹו זה ׁשאין ּלאמר, מׁשה אל הוי' ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹוידּבר

וכן  אלי, הוי' וידּבר לֹומר צרי היה ׁשאז ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמׁשה,

לֹומר  צרי היה ׁשאז הוי', ׁשל ּדיּבּורֹו זה ֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאין

הוי' (לא ּכׁשליׁשי הּוא אּלא מׁשה, אל ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹואדּבר

ׁשל  ּדיּבּורֹו אֹודֹות ּומסּפר המדּבר מׁשה) ְְְִֵֵֶֶַַַֹֹולא

המדּבר  ּדׁשליׁשי ּבזה, ּומבֹואר מׁשה. אל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהוי'

מׁשה, מּבחינת למעלה מּׁשניהם, למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹהּוא

עם  הוי', ׁשם  ּכי, הוי', ׁשם מּבחינת ּגם ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּולמעלה

ּכאחד  ויהיה הוה היה ׁשּיי28היֹותֹו הּוא הרי , ְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

והּבחינה 30(להׁשּתלׁשלּות)29להתהּוּות  , ְְְְְְְְִִִַַַָ

עצמּות  הּוא והוי') (מׁשה מּׁשניהם ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלמעלה

ּומסּפר  המדּבר ׁשהּוא הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְֵֵֵֶַַַַָּומהּות

סדר  אין פארּגעקּומען איז וואס ּדערציילט ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ(ער

אל  הוי' ּדׁשם הּדיּבּור אֹודֹות ְְְְֲִִֵֶַַָָהׁשּתלׁשלּות)

ּׁשּכתּוב  מה ּדר על ּדוקא, ׁשליׁשי ונקרא הּׁשליׁשי 31מׁשה. ּבּיֹום מּיֹומים יחּינּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יא

 למלל ימא    11 

יא

ה'תשי"ב  אדר, החודש מברכים שקלים, פרשת משפטים, פרשת שבת

ּכּידּוע  ּכללּות 32וגֹו', על קאי מּיֹומים ׁשּיחּינּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּכל  ממּלא ּבחינת לׁשּתים, ׁשּנחלק ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות

אֹורֹות  ּבחינת עלמין, ּכל סֹובב ּובחינת ְְְְִִִִֵַַָָָעלמין

לעצמֹו ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ּבחינת ּכלים, ְְְְְִִִֵֶַַַָּובחינת

קאי  הּׁשליׁשי ּובּיֹום לזּולתֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָוהּגיּלּוי

וזהּו הּוא. ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות ְְֵֶַַַָעל

ּובר אלקיכם הוי' את ועבדּתם נאמר ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבתחיּלה

ועבדּתם  ּדכאׁשר אֹומר המדּבר ׁשּׁשליׁשי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַוגֹו',

ואת  לחמ את ּובר אזי אלקיכם, הוי' ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאת

את  ועבדּתם נאמר (ׁשעליו ׁשהוי' היינּו, ,ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמימי

.מימי ואת לחמ את יבר אלקיכם) ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהוי'

,מּקרּב מחלה והסירֹותי מֹוסיף זה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָּולאחר

אֹומר  המדּבר  ׁשּׁשליׁשי נֹוכח, לׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַוהסירֹותי

מּובן  ּומּזה .מּקרּב מחלה יסיר ּבעצמֹו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָׁשהּוא

אּלא)ׁשענ  הוי', לׁשם רק (לא נֹוגע העבֹודה ין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

אין  ּומהּות עצמּות ּבחינת המדּבר, לּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵַַַַַַַּגם

ּובר רק (לא ּפֹועלת ׁשהעבֹודה הּוא, ּברּו ֲֵֶֶֶַַָָָֹסֹוף

ּגם) אּלא הוי', ׁשם ידי על מימי ואת לחמ ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאת

אין  ּומהּות עצמּות ידי על ּגֹו' מחלה ְְֲֲִִֵֵַַַַַָוהסירֹותי

ּבּבחינה  הרי להבין, וצרי הּוא. ּברּו ְְְֲִִִֵַָָָָסֹוף

ּכתיב  מהׁשּתלׁשלּות מה 13ׁשּלמעלה צדקּת אם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

לעיל). (ּכּנזּכר לֹו ְְִִֵֶַָּתּתן

LÈÂ איכּפת מה וכי רז"ל ׁשאמרּו ׁשּזה לֹומר, ¿≈ְְְִִֶֶֶַַַַָָ

עצמּה העבֹודה על קאי כּו', להּקּב"ה ְְֲֵֵַַַָָָָָָליּה

ׁשל  הּתֹוצאה אבל  העבֹודה), ּפרטי ְְְֲֲֵֶַַָָָָָָ(ּדהיינּו

ׁשּגם  הּברּיֹות, צירּוף נעׂשה ידּה ׁשעל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהעבֹודה

ּבעלמא  צירּוף 33ּבברּיֹות נעׂשה ּפחּותה, ּברּיה , ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

הּנה  לאין, מּיׁש האתהּפכא ענין ׁשּזהּו ,ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָוזיּכּו

העצמּות  ּבבחינת ּגם  נֹוגע נאמר 34זה זה ועל . ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָ
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א'רנא.)32 ע' פרשתנו אוה"ת וראה א. סד, לר"ה דרושים לקו"ת רפד. ע' שם תרס"ב סה"מ א'ריט. ע' פרשתנו אוה"ת ראה

ואילך. ג] [שא, ב תלח, פרשתנו פל"ב.)33תו"ח תניא המאמרים )34ראה (ספר זו שנה שהקדימו בשעה ד"ה גם ראה

שי). ע' תשי"ב

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
בבנין  - השלישי ביום שחרבו. מקדשות משתי עלינו שעברו פורענות משתי

- השלישי ביום עלינו. שעברו עתים משתי - מיומים יקימנו. השלישי בית

השלישי), ˜‡Úe„ik32Èבעת ÌÈÓBiÓ eiÁiL מכוון˙eÏÏk ÏÚ «»«∆¿«≈ƒ»ƒ»≈«¿»
˙eÏLÏzL‰‰'השתלשלות ב'סדר ויורד שנמשך האלוקי ÏÁpL˜האור «ƒ¿«¿¿∆∆¿»

Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa ,ÌÈzLÏƒ¿«ƒ¿ƒ«¿«≈»
ÔÈÓÏÚ בכל המאיר המוגבל, האור »¿ƒ

בנבראים  ומתלבש ענינו לפי נברא

שהנשמה  (כשם פנימית בהתלבשות

הגוף) אברי את »ÈÁ·e¿ƒ˙'ממלאת'
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ גבול הבלי האור ≈»»¿ƒ

ו'מקיף' 'סובב' בדרך בנבראים המאיר

של  הענינים שני וכן מלמעלה,

,ÌÈÏk ˙ÈÁ·e ˙B¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ«≈ƒ
של  הענינים שני ‰‡B¯וכן ˙ÈÁa¿ƒ«»

ÈelÈb‰Â BÓˆÚÏ ‡e‰L BÓk¿∆¿«¿¿«ƒ
,B˙ÏeÊÏ ‡e‰L BÓk זה שעל ¿∆¿»

שניים, מיומיים', 'יחיינו »ÌBi·eנאמר
È‡˜ ÈLÈÏM‰ מכוון˙eÓˆÚ ÏÚ «¿ƒƒ»≈««¿

.‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe«≈»
e‰ÊÂ בפסוק הנזכרת הסתירה יישוב ¿∆

˙‡ Ìz„·ÚÂ ¯Ó‡ ‰lÈÁ˙aL∆ƒ¿ƒ»∆¡««¬«¿∆≈
,'B‚Â C¯·e ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈∆≈«¿

¯a„Ó‰ ÈLÈÏML עצמות ∆¿ƒƒ«¿«≈
הוי' משם גם שלמעלה האלוקות

˙‡ Ìz„·ÚÂ ¯L‡Îc ¯ÓB‡≈¿«¬∆«¬«¿∆≈
˙‡ C¯·e ÈÊ‡ ,ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈∆¬«≈«∆
,eÈÈ‰ ,EÈÓÈÓ ˙‡Â EÓÁÏ«¿¿¿∆≈∆«¿
Ìz„·ÚÂ ¯Ó‡ ÂÈÏÚL) 'ÈÂ‰L∆¬»»∆»»∆¡««¬«¿∆
˙‡ C¯·È (ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡≈¬»»¡…≈∆¿»≈∆
‰Ê ¯Á‡Ïe .EÈÓÈÓ ˙‡Â EÓÁÏ«¿¿¿∆≈∆¿««∆

ÛÈÒBÓ ואומר זה 'שלישי' ƒ
,Ea¯wÓ ‰ÏÁÓ È˙B¯ÈÒ‰Â«¬ƒƒ«¬»ƒƒ¿∆
,ÁÎB ÔBLÏ È˙B¯ÈÒ‰Â«¬ƒƒ¿≈«

¯a„Ó‰ ÈLÈÏML עצמות היינו ∆¿ƒƒ«¿«≈
BÓˆÚaהאלוקות  ‡e‰L ¯ÓB‡≈∆¿«¿

‰fÓe .Ea¯wÓ ‰ÏÁÓ ¯ÈÒÈ»ƒ«¬»ƒƒ¿∆ƒ∆
Ú‚B ‰„B·Ú‰ ÔÈÚL Ô·eÓ»∆ƒ¿«»¬»≈«

דבר  של ÌLÏלאמיתו ˜¯ ‡Ï)…«¿≈
Ìb (‡l‡ ,'ÈÂ‰ אפילוÈLÈÏMÏ ¬»»∆»««¿ƒƒ

˙eÓˆÚ ˙ÈÁa ,¯a„Ó‰«¿«≈¿ƒ««¿

‰„B·Ú‰L ,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe עובדים למטה ישראל שבני «≈»∆»¬»
ה' È„Èאת ÏÚ EÈÓÈÓ ˙‡Â EÓÁÏ ˙‡ C¯·e ˜¯ ‡Ï) ˙ÏÚBt∆∆…«≈«∆«¿¿¿∆≈∆«¿≈

Ìb ‡l‡ ,'ÈÂ‰ ÌL יותר עוד נעלה Bb'ענין ‰ÏÁÓ È˙B¯ÈÒ‰Â ( ≈¬»»∆»««¬ƒƒ«¬»
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ È„È ÏÚ«¿≈«¿«≈»¿»ƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaa È¯‰¬≈«¿ƒ»∆¿«¿»

·È˙k ˙eÏLÏzL‰Ó13Ì‡ ≈ƒ¿«¿¿¿ƒƒ
¯kÊpk) BÏ Ôzz ‰Ó z˜„»̂«¿»«ƒ∆«ƒ¿»

,(ÏÈÚÏ אינו העבודה שענין היינו ¿≈
באמור  הביאור מהו כן, ואם שם, נוגע

אפילו  נוגע העבודה שענין כאן

ועד  האלוקות, ומהות בעצמות

הברכה  ענין את משם שממשיך

מקרבך'?. מחלה 'והסירותי

Ï"Ê¯ e¯Ó‡L ‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆∆»¿««
‰"aw‰Ï dÈÏ ˙tÎÈ‡ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ»ƒ¿«≈¿«»»

,'eÎ גבוהות שבדרגות ומשמעו

נוגע אינו העבודה ענין ≈̃«‡Èבאלוקות
dÓˆÚמכוון  ‰„B·Ú‰ ÏÚ«»¬»«¿»

‰„B·Ú‰ ÈË¯t eÈÈ‰c) כמו ¿«¿¿»≈»¬»
השחיטה) אופן פרטי ‡·Ïלמשל ,¬»

ÏÚL ‰„B·Ú‰ ÏL ‰‡ˆBz‰«»»∆»¬»∆«
Ûe¯Èˆ ‰NÚ d„È ותיקון זיכוך »»«¬∆≈

˙Bi¯·a ÌbL ,˙Bi¯a‰«¿ƒ∆«ƒ¿ƒ
‡ÓÏÚa33, רוחנית בדרגה אנשים ¿»¿»

בספר נמוכה  הזקן אדמו"ר (כלשון

הרחוקים  "שאף לב: פרק התניא,

בשם  נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת

בחבלי  למשכן צריך בעלמא, בריות

יוכל  ואולי האי וכולי אהבה, עבותות

לא  לא, והן ה' ועבודת לתורה לקרבן

ריעים..."), אהבת מצות שכר הפסיד

,‰˙eÁt ‰i¯a מעלות ללא ¿ƒ»¿»
‰NÚ ומצוות בתורה העיסוק ידי על «¬∆

ÔÈÚ e‰fL ,CekÈÊÂ Ûe¯È≈̂¿ƒ∆∆ƒ¿«
,ÔÈ‡Ï LiÓ ‡Ît‰˙‡‰ המהפך »ƒ¿«¿»ƒ≈¿«ƒ

התבטלות  היינו ל'אין', ומציאות מ'יש'

לאלוקות  ה'בריות' Ê‰של ‰p‰ƒ≈∆
והביטול  Ìbהזיכוך Ú‚B אפילו ≈««

˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁ·a34‰Ê ÏÚÂ . ƒ¿ƒ«»«¿¿«∆
העבודה  פעולת עצמות על לגבי
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יב

 12   למלל ימא  

משכלה יב תהיה לא

ּגֹו', והסירֹותי ּגֹו' אלקיכם הוי' את ְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹועבדּתם

ּובזה  ּדוקא. הּוא ּברּו סֹוף אין ּומהּות ְְֵֶַַַָָָעצמּות

,מּקרּב מחלה והסירֹותי ּכאן ּׁשּנאמר מה ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָיּובן

זה  לפני ׁשּנאמר ּכמֹו אׁשר 35ולא הּמחלה ּכל ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבּפסּוק  ּכי, ּגֹו', עלי אׂשים לא ּבמצרים ְְְִִִִִֶַַַָָָֹׂשמּתי

אֹודֹות  רק מדּוּבר ּגֹו', אׂשים לא ּגֹו' הּמחלה ְֲִַַַָָָָֹּכל

זֹו ׁשאפׁשרּות היא והּברכה למחלה, ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָאפׁשרּות

מחלה  והסירֹותי ּבּפסּוק אבל לפֹועל. ּתבֹוא ְֲֲֲִִַַַַָָָָֹלא

מחלה  ּכׁשּיׁשנּה ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חיּדּוׁש יׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּגֹו'

הסרת  ּתהיה למחלה), אפׁשרּות רק (לא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹּבפֹועל

יׁשנּה ׁשּכבר הּמחלה הסרת ּובׁשביל ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָהּמחלה.

נאמר  זה ועל יֹותר, עליֹון ּבכח צֹור יׁש ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבפֹועל

ּומהּות  עצמּות על ׁשּקאי נֹוכח, ּבלׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָוהסירֹותי

הּוא  ּברּו סֹוף .36אין ֵָ

הוי'p‰Â‰ד) את ועבדּתם העבֹודה, ענין ¿ƒ≈ְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָ

עבֹודת  ּבדּוגמת ׁשהיא ְְֱֲִֵֶֶַַֹאלקיכם,

וקּבלת  ּביראה העבֹודה על ּבעיּקר קאי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהעבד,

עבד 37עֹול  עבֹודת ׁשהיא ּתֹופס 38, אינֹו ׁשהעבד , ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

מציאּות  ׁשּום ׁשאינֹו יֹותר ועֹוד לעצמֹו, ְְְְִֵֵֶַָמקֹום

ׁשּמּצד 39לעצמֹו ּדאף האדֹון, אל ּבביּטּול והּוא , ְְְְְִִֶֶַַַָָ

ליּה ניחא ּבהפקירא ּבכיּוּוץ 40עצמֹו הּוא הרי , ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

האדֹון  אל את 41ּוביּטּול ּומקּיים עֹוׂשה ולכן , ְְִֵֵֶֶֶַָָָ

וׁשרׁשּה ועיּקרּה העבֹודה ׁשראׁשית וזהּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָרצֹונֹו.

ׁשּלמרֹות  והיינּו, עֹול, ּדקּבלת העבֹודה ְְְְֲִֶַַַַָָָהיא

עצמֹו, את ׁשיּנה ׁשּלא ּומּצב ּבמעמד ְְֱֲִֶֶַַַָָָֹהיֹותֹו

ניט  זי האט (ער ּומּדֹותיו ׂשכלֹו ְְִִִִֶָָרצֹונֹו,

רצֹונֹות  זיינע אין ׁשטייט אּון ְְְְְִִֵֶֶֶַַאיּבערּגעמאכט

קּבלת  ּבדר עבֹודתֹו את עֹובד הּוא הרי ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָוכּו'),

קּיּום  ּבפֹועל, למעׂשה ּבהּנֹוגע ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַעֹול,
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כו.)35 טו, המאמר.)36בשלח בסוף לקמן ב.)37וראה פרק העבודה קונטרס א). (נו, פמ"א א).)38תניא (נז, שם תניא

.183 ע' ח"ז לקו"ש שם.)39וראה וברשב"א ב כג, קידושין תשל"ח )40ראה המשפטים ואלה ד"ה וראה וש"נ. א. יג, גיטין

וש"נ. ואילך). י ע' אדר סה"מ (תו"מ ואילך 13).)41פ"ה (ע' שם העבודה קונטרס ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
עצמות Ó‡¯האלוקות  של היינו המדבר, שלישי של היא והאמירה ∆¡«
Bb',האלוקות  È˙B¯ÈÒ‰Â ,'Bb ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ ואני «¬«¿∆≈¬»»¡…≈∆«¬ƒƒ

אסיר, Âc˜‡.עצמי ‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ«¿«≈»«¿»
‰Ê·e לעצמות מתייחס מקרבך' מחלה 'והסרותי שהכתוב לעיל בהמבואר »∆

Ô‡kהאלוקות  ¯Ó‡pM ‰Ó Ô·eÈ««∆∆¡«»
‡ÏÂ ,Ea¯wÓ ‰ÏÁÓ È˙B¯ÈÒ‰Â«¬ƒƒ«¬»ƒƒ¿∆¿…

‰Ê ÈÙÏ ¯Ó‡pL BÓk35 בפרשת ¿∆∆¡«ƒ¿≈∆
ÈzÓNבשלח  ¯L‡ ‰ÏÁn‰ Ïk»««¬»¬∆«¿ƒ

,'Bb EÈÏÚ ÌÈN‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ…»ƒ»∆
מחלה  'והסירותי בכתוב כאן, והחידוש

הוא  Ïkמקרבך' ˜eÒta ,Èkƒ«»»
,'Bb ÌÈN‡ ‡Ï 'Bb ‰ÏÁn‰««¬»…»ƒ
˙e¯LÙ‡ ˙B„B‡ ˜¯ ¯ae„Ó¿»«∆¿»
‡È‰ ‰Î¯a‰Â ,‰ÏÁÓÏ¿«¬»¿«¿»»ƒ
‡B·z ‡Ï BÊ ˙e¯LÙ‡L∆∆¿»…»

ÏÚBÙÏ מבלי תימנע והמחלה ¿«
È˙B¯ÈÒ‰Âשתבוא. ˜eÒta Ï·‡¬»«»«¬ƒƒ

ÏB„b LecÈÁ LÈ 'Bb ‰ÏÁÓ«¬»≈ƒ»
‰ÏÁÓ dLiLk ÌbL ,¯˙BÈ≈∆«¿∆∆¿»«¬»
˙e¯LÙ‡ ˜¯ ‡Ï) ÏÚBÙa¿«…«∆¿»

‰ÏÁÓÏ,רצוי לא מצב יש וכבר ( ¿«¬»
‰ÏÁn‰ ˙¯Ò‰ ‰È‰z והמחלה ƒ¿∆¬»«««¬»

היתה. כלא ‰Ò¯˙תיעלם ÏÈ·L·eƒ¿ƒ¬»«
ÏÚBÙa dLÈ ¯·kL ‰ÏÁn‰««¬»∆¿»∆¿»¿«
,¯˙BÈ ÔBÈÏÚ ÁÎa C¯Bˆ LÈ≈∆¿…«∆¿≈
שכבר  מצב ולבטל לשנות צריך שהרי

Ê‰קיים  ÏÚÂ הגדול החידוש על ¿«∆
קיימת  שכבר מחלה הסרת של יותר

a È˙B¯ÈÒ‰Â ¯Ó‡,ÁÎB ÔBLÏ ∆¡««¬ƒƒƒ¿≈«
ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ÏÚ È‡wL∆»≈««¿«≈

‡e‰ Ce¯a ÛBÒ36. »
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‰p‰Â שהיהודי „) ¿ƒ≈ƒ¿«»¬»

הכתוב  מדבר זה שעל ה', את עובד

‰ÈÂ'כאן  ˙‡ Ìz„·ÚÂ«¬«¿∆≈¬»»
‡È‰L ,ÌÎÈ˜Ï‡ העבודה ¡…≈∆∆ƒ

„·Ú‰ ˙„B·Ú ˙Ó‚e„a שלכן ¿¿«¬«»∆∆
'עבודה', בשם מכוון ˜‡Èנקראת »≈

‰‡¯Èa ‰„B·Ú‰ ÏÚ ¯wÈÚa¿ƒ»«»¬»¿ƒ¿»
ÏBÚ ˙Ïa˜Â37,'ה יראת מתוך ¿«»«

שמים  מלכות עול È‰L∆ƒ‡וקבלת

המאפיין  עול וקבלת ביראה Ú·„שלהעבודה ˙„B·Ú38BÈ‡ „·Ú‰L , ¬«∆∆∆»∆∆≈
¯˙BÈ „BÚÂ ,BÓˆÚÏ ÌB˜Ó ÒÙBz היינו מקום, תופס שאינו רק לא ≈»¿«¿¿≈

מזו  יתירה אלא חשיבות, לו BÓˆÚÏשאין ˙e‡ÈˆÓ ÌeL BÈ‡L39, ∆≈¿ƒ¿«¿
קיים  אינו וכאילו כלל, מציאות שום אינו כשלעצמו ÏehÈ·aשהעבד ‡e‰Â¿¿ƒ

vnL„מוחלט  Û‡c ,ÔB„‡‰ Ï‡∆»»¿«∆ƒ«
BÓˆÚ העבד הגמרא, כלשון הנה, «¿

משועבד  שהוא לא אם עצמו, מצד

עולו, ותחת «≈¿∆¿È˜Ù‰a¯‡לאדונו
dÈÏ ‡ÁÈ40, רוצה והוא לו נוח ƒ»≈

ולמרות  עול, ופריקת בהפקרות להיות

‰e‡זאת, È¯‰ העבדıeeÈÎa ¬≈¿ƒ
ההתפשטות  של היפך וההתרחבות

שלו  של ÏehÈ·eהמציאות מוחלט ƒ
שלו המציאות ‰‡„ÔBכל Ï‡41, ∆»»

ÔÎÏÂ העבד NBÚ‰למעשה ¿»≈∆
BBˆ¯ ˙‡ ÌÈi˜Óe האדון של ¿«≈∆¿

בטל. הוא שאליו

e‰ÊÂ העבודה שענין לעיל האמור ¿∆
כעבודת  עול, והקבלת הביטול הוא

בזה  הביאור גם הוא ÈL‡¯L∆≈ƒ˙עבד,
‰„B·Ú‰'ה בעבודת הראשון השלב »¬»

dL¯LÂ d¯wÈÚÂ והשורש והעיקר ¿ƒ»»¿»¿»
העבודה  ענין כל ‰B·Ú„‰של ‡È‰ƒ»¬»
,ÏBÚ ˙Ïa˜c האדם ביטול של ¿«»«

עול  וקבלת העליון האלוקי לרצון

שמים  B¯ÓlL˙מלכות ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿
B˙BÈ‰ עדיין הוא שהאדם אף על ¡

˙‡ ‰pÈL ‡lL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆…ƒ»∆
ÂÈ˙BcÓe BÏÎN ,BBˆ¯ ,BÓˆÚ«¿¿ƒ¿ƒ»

מטבעו  עצמם, מצד שהם ∆(Ú¯כפי
ËÎ‡ÓÚb¯ÚaÈ‡ ËÈ CÈÊ Ë‡‰»ƒƒƒ∆¿∆«¿

עצמו  את שינה לא ËÈÈËLהוא Ôe‡¿≈
'eÎÂ ˙BBˆ¯ ÚÈÈÊ ÔÈ‡ ועומד ƒ«¿∆¿¿

שלו  זאת),ברצונות ‰e‡בכל È¯‰¬≈
C¯„a B˙„B·Ú ˙‡ „·BÚ≈∆¬»¿∆∆

,ÏBÚ ˙Ïa˜ עצמו את וכופה «»«
כפי  ולא ה' רצון כפי בפועל להתנהג

שכלו  רצונו, של והנטייה המשיכה

NÚÓÏ‰ומידותיו Ú‚Bp‰a È¯‰L∆¬≈¿«≈«¿«¬∆
¯eÒa ˙BÂˆn‰ Ìei˜ ,ÏÚBÙa¿«ƒ«ƒ¿¿
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ה'תשי"ב  אדר, החודש מברכים שקלים, פרשת משפטים, פרשת שבת

אפׁשר  אי טֹוב, ועׂשה מרע ּבסּור ְְְֲִִֵֵֶַַָָהּמצוֹות

ּבהיֹותֹו ּגם אּלא עצמֹו, את ׁשּיׁשּנה עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָלהמּתין

לעבֹוד  צרי ׁשהּוא, ּכמֹו ּובמּצבֹו ְְְֲֲִֶַַַָָָּבמעמדֹו

העבֹודה  ּבסדר הּוא וכן עֹול. ּבקּבלת ְְְֲֲֵֵֶַַָָָָעבֹודתֹו

היא  הּיֹום עבֹודת ׁשהתחלת ויֹום, יֹום ְְֲִֶַַַַָָָּבכל

אני  מֹודה הּתפּלה,42ּבאמירת ּבעבֹודת וכן , ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָ

לפני  ׁשעֹוד להוי', הֹודּו היא ְְֲִִֵֶַַַָָָָההתחלה

ההתּבֹוננּות  ולפני ּדזמרה, ּדפסּוקי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָההתּבֹוננּות

ּוׁשמֹונה  ׁשמע קריאת ׁשמע, קריאת ְְְְְְְִִִֶַַַַּדברכֹות

הֹודאה, ּבחינת להוי', הֹודּו הּוא אֹומר ְְֲִֵֵֶַַָָָָעׂשרה,

ּדוקא. עֹול קּבלת ּבדר העבֹודה ְְֲִֶֶֶַַַָָָָׁשּזֹוהי

ÌÓ‡ אלקיכם הוי' את ועבדּתם ׁשהּפסּוק ּכיון »¿»ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּכתב  ּכמֹו הּתפּלה, ענין על (ּגם) ְְְִִֵֶַַַַַָָָקאי

ׁשּנאמר 43רמּב"ם ה  כּו' להתּפּלל עׂשה מצות ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָ

למדּו הּׁשמּועה מּפי אלקיכם, הוי' את ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹועבדּתם

ׁשּנאמר  ּתפּלה, היא זֹו ּבכל 44ׁשעבֹודה ּולעבדֹו ְְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָ

חכמים  אמרּו ׁשּבּלב 45לבבכם, עבֹודה היא זֹו אי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

העבֹודה  על (נֹוסף נכלל ׁשּבזה מּובן, ּתפּלה, ְְֲִִֶֶַָָָָָָָזֹו

ענין  ׁשּזהּו מאהבה, העבֹודה ענין ּגם ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּיראה)

ּדרחימּותא  ּכפּולחנא ּפּולחנא לית .46הּתפּלה, ְְְְְִִִֵַָָָָָָ

ּדהּנה  ּבזה, הן 47והענין היא הּתפּלה ּפעּוּלת ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּתפּלה  ּכי, הּבהמית. ּבּנפׁש והן האלקית ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבּנפׁש

ּתֹופל  מּלׁשֹון ׁשעל 48הּוא החיּבּור, ענין ׁשהּוא , ְְִִִֵֶֶַַַ

ׁשרׁשּה עם האלקית נפׁש התחּברּות נעׂשית ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹידּה

נעׂשה  ידּה ׁשעל ּבּתפּלה, ענין ועֹוד ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָּומקֹורּה.

הּניצֹוצֹות  והעלאת הּבהמית, נפׁש וזיּכּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָּבירּור

הם  אּלּו ענינים ּוׁשני ּבעֹולם. וחלקֹו ְְְְְִִֵֵֵֶָָָּדגּופֹו
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42(.(4 (ע' א פרק העבודה קונטרס תפלה.)43ראה הל' יג.)44ריש יא, סע"א.)45עקב ב, ב.)46תענית נה, זח"ב ראה

ה  אהבת ערך א כרך הערכיםֿחב"ד  ספר וראה ואילך. פ"ג פ"א. העבודה קונטרס ג. מב, שלח לקו"ת א. רסז, ס"ה.זח"ג '

וש"נ. פ"אֿג.)47ס"ט. העבודה קונטרס ראה – לקמן סע"ד )48בהבא עט, תרומה תו"א .(4 (ע' שם העבודה קונטרס

סע"ג  [חצר, ב תלד, שם תו"ח ב. עט, פרשתנו תו"א גם וראה .(79 ע' תש"ט בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת (וראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ú¯Ó תעשה לא מצוות על לעבור BË·שלא ‰NÚÂ,עשה מצוות לקיים ≈»«¬≈

BÓˆÚ ˙‡ ‰pLiL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ שכלו רצונו, וגם ƒ∆¿»¿«¿ƒ«∆¿«∆∆«¿
האלוקי, הרצון כפי יהיו B·vÓ·eומידותיו B„ÓÚÓa B˙BÈ‰a Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿¿«¬»¿«»

,‡e‰L BÓk עצמ את ותיקן ששינה B˙„B·Úו,לפני „B·ÚÏ CÈ¯ˆ ¿∆»ƒ«¬¬»
.ÏBÚ ˙Ïa˜a¿«»«

ÔÎÂ העבודה בכללות שהוא כפי ¿≈
עול, בקבלת הם והיסוד כך שההתחלה

‡e‰ גםÏÎa ‰„B·Ú‰ ¯„Òa¿≈∆»¬»¿»
ÌBÈÂ ÌBÈ,בפרט˙ÏÁ˙‰L »∆«¿»«

˙¯ÈÓ‡a ‡È‰ ÌBi‰ ˙„B·Ú¬««ƒ«¬ƒ«
È‡ ‰„BÓ42, המושג ומשמעות ∆¬ƒ

היינו  ביטול, היא הודאה מלשון 'מודה'

את  מבין אינו גם ומסכים שמודה

שונה שדעתו או ≈¿ÔÎÂהדברים
‰ÏÁ˙‰‰ ,‰lÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»««¿»»

היום  בתחילת שחרית תפילת È‰ƒ‡של
,'ÈÂ‰Ï e„B‰ הודאה מלשון 'הודו' «¬»»

˙eBa˙‰‰ ÈÙÏ „BÚL בגדולת ∆ƒ¿≈«ƒ¿¿
ÈÙÏÂה' ,‰¯ÓÊc È˜eÒÙcƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿≈

˙‡È¯˜ ˙BÎ¯·c ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒ«
‰BÓLe ÚÓL ˙‡È¯˜ ,ÚÓL¿«¿ƒ«¿«¿∆

,‰¯NÚ הבנה הוא ההתבוננות שענין ∆¿≈
ÈÂ‰Ï',והשגה  e„B‰ ‡e‰ ¯ÓB‡≈«¬»»

,‰‡„B‰ ˙ÈÁa שההודאה היינו ¿ƒ«»»
להשגה  הודאה בחינת È‰BfLקודמת ∆ƒ

ÏBÚהיא  ˙Ïa˜ C¯„a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆∆«»«
ביטול  «¿»Âc˜‡.ומתוך

ÌÓ‡ שעיקר לעיל האמור למרות »¿»
והקבלת  הביטול הוא העבודה ענין

מקום, מכל ה', יראת מתוך עבודה עול,

˙‡ Ìz„·ÚÂ ˜eÒt‰L ÔÂÈk≈»∆«»«¬«¿∆≈
È‡˜ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰מכוון(Ìb) ¬»»¡…≈∆»≈«

ÔÈÚ ÏÚ עבודתBÓk ,‰lÙz‰ «ƒ¿««¿ƒ»¿
Ì"aÓ¯‰ ·˙kL43˙ÂˆÓ ∆»«»«¿«ƒ¿«

¯Ó‡pL 'eÎ Ïlt˙‰Ï ‰NÚ¬≈¿ƒ¿«≈∆∆¡«
זה  פסוק הוא התפילה למצות והמקור

,ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ«¬«¿∆≈¬»»¡…≈∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓרבינו משה עד איש מפי BÊאיש ‰„B·ÚL e„ÓÏ ה שב ƒƒ«¿»»¿∆¬»

אלוקיכם' ה' את 'ועבדתם הכתוב Ó‡pL¯מדבר ,‰lÙz ‡È‰44 בתורה ƒ¿ƒ»∆∆¡«

שמוע' אם 'והיה ÌÈÓÎÁבפרשת e¯Ó‡ ,ÌÎ··Ï ÏÎa B„·ÚÏe45 ¿»¿¿»¿«¿∆»¿¬»ƒ
·laL ‰„B·Ú ‡È‰ BÊ È‡(המעשה בכוחות (לא בלב שהיא ה' עבודת ≈ƒ¬»∆«≈

,‰lÙz BÊ(גם) מדבר אלוקיכם' הוי' את 'ועבדתם של זה שכתוב ומכך ¿ƒ»
התפילה iÓ¯‡‰עבודת ‰„B·Ú‰ ÏÚ ÛÒB) ÏÏÎ ‰ÊaL ,Ô·eÓ»∆»∆ƒ¿»»«»¬»ƒƒ¿»

וקבלת  ביטול של העבודה קו שהיא

‰B·Ú„‰עול  ÔÈÚ Ìb («ƒ¿«»¬»
e‰fL ,‰·‰‡Ó'ה ÔÈÚאהבת ≈«¬»∆∆ƒ¿«

,‰lÙz‰ הזוהר ÈÏ˙כדברי «¿ƒ»≈
‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet¿»»¿¿»»

‡˙eÓÈÁ¯c46 גדולה) עבודה אין ƒ¿ƒ»
כפי  מאהבה, העבודה כמו וחשובה)

התפילה  עבודת מדוע ומבאר שממשיך

ה'. אהבת לענין דווקא קשורה

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â47˙leÚt ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿«
עבודת  של וההשפעה הפעולה

LÙpa Ô‰ ‡È‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ≈«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ô‰Â ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿≈«∆∆««¬ƒ
על  וזיכוך עילוי נפעל הנפשות שבשתי

התפילה. עבודת lÙz‰ידי ,Èkƒ¿ƒ»
ÏÙBz ÔBLlÓ ‡e‰48‡e‰L , ƒ¿≈∆

,¯eaÈÁ‰ ÔÈÚ המשנה (כלשון ƒ¿««ƒ
חרס' כלי 'התופל כלים במסכת

ומחבר) מדביק d„Èשפירושו ÏÚL∆«»»
התפילה  עבודת ידי ≈¬»ÈNÚ˙על

ÌÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙e¯aÁ˙‰ƒ¿«¿∆∆»¡…ƒƒ
d¯B˜Óe dL¯L,באלוקות למעלה »¿»¿»

על  התפילה עבודת של הפעולה וזוהי

האלוקית. ÔÈÚהנפש „BÚÂ¿ƒ¿»
‰NÚ d„È ÏÚL ,‰lÙza«¿ƒ»∆«»»«¬∆

¯e¯ÈaותיקוןLÙ CekÈÊÂ ≈¿ƒ∆∆
˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ÏÚ‰Â ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«¬»««ƒ

הקדושים  B˜ÏÁÂהאלוקיים BÙe‚c¿¿∆¿
ÌÏBÚa הזה מהעולם ענינים אותם »»

(כמבואר  לברר בפרט עליו שמוטל

כללות  "כי לז): (פרק התניא בספר

נשמות  רבוא ששים שהם ישראל

כללות  של החיות כללות הם פרטיות

חלק  של החיות לו ושייך כולל הוא מהם פרט וכל נברא בשבילם כי העולם,

לה' להעלותו החיונית בנפשו התלוי העולם מכללות רבוא מששים אחד
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משכלה יד תהיה לא

ּדיראה  ּבעבֹודה ּדהּנה, ּדוקא. ּדאהבה ְְְְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָּבהעבֹודה

ולא  עצמֹו, את ׁשיּנה לא הרי לבּדּה, עֹול ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹוקּבלת

ׁשרֹואים  ּוכפי הּבהמית, נפׁש וזיּכּו ּבירּור ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָּפעל

ׁשמים  יראת להם ׁשּיׁש ּכאּלה ׁשּיׁשנם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבמּוחׁש,

את  לעֹורר הם יכֹולים קּלה ּובהתּבֹוננּות ְְְְְְִִִִֵֵֶַָטבעית,

ּפי  על ואף טֹוב, ועׂשה מרע סּור להיֹות ְְְֲִִִֵֵַַַַָָהּיראה

טֹוב  ועׂשה מרע ּבסּור הנהגתם ּכאׁשר ּגם ְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָכן,

ּבתקּפּה הּבהמית נפׁשם נׁשארת ּבׁשלימּות, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהיא

יֹותר  נתחּזקה ואדרּבה, ּכתֹולדּתּה, ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָּובגבּורתּה

ּבּה ההׁשּתּמׁשּות ריּבּוי ידי על הּזמן 49ּבהמׁש. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ

ּבירּור  ּפעל לא מּיראה העבֹודה ידי ׁשעל ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוכיון

התחּברּות  ּגם ּפעל לא הּבהמית, נפׁש ְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹוזיּכּו

ּכי, ּומקֹורּה, ׁשרׁשּה עם האלקית ְְֱִִִֶֶַָָָָֹהּנפׁש

רצֹונֹו מיּלּוי ידי על היא האלקית נפׁש ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹהתחּברּות

ּתברר  ׁשהּנׁשמה הּוא יתּבר רצֹונֹו והרי ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָיתּבר

ירדה  זה ּובׁשביל  הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָאת

אינּה עצמּה הּנׁשמה ׁשהרי למּטה, ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָהּנׁשמה

את  לברר ּכדי היא למּטה וירידתּה ּתיּקּון, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָצריכה

הּבהמית  ונפׁש ּפעל 50הּגּוף ׁשּלא זמן וכל , ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹ

,יתּבר רצֹונֹו את מיּלא לא הּבהמית, נפׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּבירּור

עם  האלקית ּדנפׁשֹו התחּברּות ּפעל לא ְְְְְֱִִִֵַַַָָָֹֹולכן

ׁשעל  מאהבה, ּבעבֹודה ודוקא ּומקֹורּה. ְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָׁשרׁשּה

הּוא  הרי הּבהמית, נפׁש וזיּכּו ּבירּור ּפֹועל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָידּה
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ועוד. א'קצח. ע' שם פרשתנו אוה"ת תב. ע' שם תקס"ח אדה"ז מאמרי ע"ב).)49ואילך]. ריש (יח, פי"ג תניא )50תניא

פ"א. כ"ו שער מע"ח ב) (מח, פל"ז

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
החיונית  ונפשו גופו לצורך הזה מעולם שמשתמש במה דהיינו בעלייתה,

אלא  תשמישיו כלי וכל ודירה ודומיהם ושתיה אכילה כגון ה' לעבודת

רבוא  לששים מתחלק שרש וכל שרשים הן אלו פרטיות נשמות רבוא שששים

למקורו  הטוב והעלאת מהרע הטוב הפרדת ידי על הוא והבירור ניצוצות...")

שזוהי  באלוקות, למעלה ושרשו

התפילה  עבודת של וההשפעה הפעולה

הבהמית. הנפש על

el‡ ÌÈÈÚ ÈLe שבעבודת ¿≈ƒ¿»ƒ≈
האלוקית ,התפילה  הנפש על הפעולה
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בחלל  ובגבורתו בתקפו הוא הרע של ועצמותו "מהותו התניא: בספר הזקן

בהמשך  יותר נתחזק ואדרבה מאומה ממנו והלך חלף ולא כתולדתו השמאלי

הזה"). עולם ענייני ושאר ושתיה באכילה הרבה בו שנשתמש «≈¿ÔÂÈÎÂהזמן
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האלוקית  הנפש על התפילה עבודת של הפעולה כאמור Èkƒ,שהיא

˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙e¯aÁ˙‰ שורשה באלוקות עם למעלה ‰È‡ומקורה ƒ¿«¿∆∆»¡…ƒƒ
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‰Ê ÏÈ·L·e ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿ƒ∆
והנפש  הגוף ותיקון בירור בשביל

hÓÏ‰,הבהמית  ‰ÓLp‰ ‰„¯È»¿»«¿»»¿«»
dÈ‡ dÓˆÚ ‰ÓLp‰ È¯‰L∆¬≈«¿»»«¿»≈»

ÔewÈz ‰ÎÈ¯ˆ עצמה ובשביל ¿ƒ»ƒ
הירידה  את צריכה היתה לא הנשמה

למטה, מלמעלה ««d˙„È¯ÈÂƒƒהגדולה
˙‡ ¯¯·Ï È„k ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿≈¿»≈∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰50 וכדברי) «¿∆∆««¬ƒ
"...ירידתו  התניא: בספר הזקן רבנו

ונפש  בגוף להתלבש הזה לעולם

בלבד  לתקנם כדי הוא החיונית

קליפות  שלש של מהרע ולהפרידם

על  לאֿהטמאות שס"ה שמירת ידי

החיונית  נפשו ולהעלות וענפיהן תעשה

עולם  מכללות לה השייך חלקה עם

ולייחדם  ולקשרם סוף הזה אין באור

ידי  על בהם ימשיך אשר הוא ברוך

בנפשו  מצוותֿעשה רמ"ח כל קיומו

כל החיונית  המקיימת היא שהיא

כי  מעשיות... עצמה מצוות הנשמה

ולא  כו' כלל תיקון צריכה אינה

רק  וכו' הזה בעולם להתלבש הוצרכה

לתקנם..."), אור ÔÓÊלהמשיך ÏÎÂ¿»¿«
ÏÚt ‡lL האדם¯e¯Èa ותיקון ∆…»«≈

Ï‡והעלאת ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ∆∆««¬ƒ…
ÔÎÏÂ ,C¯a˙È BBˆ¯ ˙‡ ‡lÈÓƒ≈∆¿ƒ¿»≈¿»≈

ה' רצון את מילא שלא ÏÚtכיון ‡Ï…»«
dL¯L ÌÚ ˙È˜Ï‡‰ BLÙc ˙e¯aÁ˙‰d¯B˜Óe הוא החיבור כי ƒ¿«¿¿«¿»¡…ƒƒ»¿»¿»

הרצון. מילוי ידי על Ó‡‰·‰,דווקא ‰„B·Úa ‡˜Â„Â עבודת כאשר ¿«¿»«¬»≈«¬»
ה' אהבת מתוך היא האלוקות עם וההתחברות ÏÚBtהתפילה d„È ÏÚL∆«»»≈

,˙ÈÓ‰a‰ LÙ CekÈÊÂ ¯e¯Èa מתאפשר אינו שהדבר לעיל כמבואר ≈¿ƒ∆∆««¬ƒ
והקבלתֿעול  הביטול ענין היראה, כי בלבד. יראה ידי שינוי על מפני אינם

כאשר  אבל ומצבו, למעמדו בניגוד שזהו למרות שמתבטל אלא המהות וזיכוך

הבהמית  בנפש וזיכוך שינוי ונפעל מאהבה היא הרצון העבודה ומתמלא

Ùהעליון  ˙e¯aÁ˙‰ Ìb ÏÚBt ‡e‰ È¯‰ÌÚ ˙È˜Ï‡‰ L ¬≈≈«ƒ¿«¿∆∆»¡…ƒƒ
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ה'תשי"ב  אדר, החודש מברכים שקלים, פרשת משפטים, פרשת שבת

ׁשרׁשּה עם האלקית נפׁש התחּברּות ּגם ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹּפֹועל

העבֹודה  מסּפיק ׁשּלא ּבזה ענין ועֹוד ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹּומקֹורּה.

העבֹודה  ּגם להיֹות מּוכרחת אּלא ְְְֲִִִֶַַַָָָָמּיראה

עיּבּוד  מּלׁשֹון היא עבֹודה ּדהּנה ְְֲֲִִִִֵֵַָָמאהבה,

ּבכּמה 51עֹורֹות  צֹור יׁש עֹורֹות ׁשּבעיּבּוד ּוכׁשם ,ְְְִֵֵֶֶַָ

ויגיעה  טירחא ידי על הּבאֹות ּפעּוּלֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָוכּמה

להיֹות  וראּוי מעּוּבד העֹור ׁשּנעׂשה עד ְְְְֲִֶֶַַָָָָּגדֹולה

צריכה  כן ּכמֹו כּו', ּפרׁשּיֹות עליו ׁשּיכּתבּו ְְְְְִִִֵֶָָָָָָקלף

ּדוקא, עבֹודה ׁשל ּבאֹופן ה' עבֹודת ְְְֲֲִֶֶַַָָלהיֹות

ׁשהעבֹודה  מּובן ּומּזה ּגדֹולה. ויגיעה ְְֲִִִִֶֶָָָָָָטירחא

ּביראה  ּכי, העבֹודה, ענין אמיּתית אינּה ְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָמּיראה

וכּנזּכר  ּגדֹולה, ויגיעה עבֹודה ׁשּתהיה הכרח ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאין

ׁשמים  יראת להם ׁשּיׁש ּכאּלה ׁשּיׁשנם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלעיל

העבֹודה  ּגם להיֹות ּבהכרח ולכן כּו', ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָטבעית

ּגדֹולה  ויגיעה עבֹודה ידי על ׁשּבאה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָמאהבה,

את  ועבדּתם ּׁשּכתּוב ׁשּמה מּובן ּומּזה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּדוקא.

מּיראה, העבֹודה על הן קאי אלקיכם, ְֱֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹהוי'

העבֹודה  על והן העבֹודה, ראׁשית ְֲֲִִֵֵֶַָָָָׁשהיא

העבֹודה  ּבקּונטרס וכמבֹואר 52מאהבה, ְְְְְֲֲֵֶַַָָָָ

מאהבה. והן מּיראה הן היא העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּׁשלימּות

הוי'Ïe·‡¯ה) את ּדועבדּתם העבֹודה אֹופן ¿»≈ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָ

תהיה  לא ּבּכתּוב ממׁשי ְְֱִִֵֶֶַַָֹֹאלקיכם,

ּדהּנה  ּגֹו'. ועקרה ׁשאינּה53מׁשּכלה היא עקרה , ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ויראה  אהבה הּמּדֹות על ּדקאי ּבנים, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיֹולדת

ההתּבֹוננּות  ּבן 54(ּתֹולדֹות ּבחינת היא ׁשאהבה ,( ְְְְֲִִִֵֶַַַָ

ׁשּיֹולדת  היא ּומׁשּכלה ּבת. ּבחינת היא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָויראה
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ובכ"מ.)51 ד. ב, ויקרא לקו"ת א. עו, פרשתנו ב. ה, בראשית 47.)52תו"א בהערה תו"א )53שמצויין ראה – לקמן בהבא

רכב. ע' תרצ"ב סה"מ ואילך. א'רנו ע' שם אוה"ת ואילך. ד] [רצו, ב תלא, שם תו"ח ואילך. א עט, תניא )54פרשתנו ראה

ובכ"מ. פ"ג.

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
d¯B˜Óe dL¯L העליון הרצון מילוי ידי על דוקא אפשרי החיבור וכאמור »¿»¿»

האלוקי.

‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ לעיל לאמור נוסף והסבר ÈtÒÓ˜וטעם ‡lL ¿ƒ¿»»∆∆…«¿ƒ
‰‡¯iÓ ‰„B·Ú‰'ושרשה ועיקרה העבודה 'ראשית שהיא ‡l‡למרות »¬»ƒƒ¿»∆»

‰„B·Ú‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ˙Á¯ÎeÓ¿««ƒ¿«»¬»
‡È‰ ‰„B·Ú ‰p‰c ,‰·‰‡Ó≈«¬»¿ƒ≈¬»ƒ
˙B¯BÚ „eaÈÚ ÔBLlÓ51 ƒ¿ƒ

הזקן: לאדמו"ר אור בתורה (וכמבואר

מעלה  עולה הנשמה שתהיה כדי ..."

ידי  על הוא החיים, במקור מעלה

וזהו  ומצוות. דתורה ולבושין היומין

הם  שנים השש יעבוד, שנים שש ענין

עלמא  דהוי שני אלפי שית הזמן

התורה  קיום ניתן זה זמן שבמשך

זמן  משך כל לעשותם היום כי ומצוות.

לשון  הוא יעבוד וענין פירוש אך הנ"ל.

העיבוד  ידי שעל עורות, עיבוד

בענין  כך למעליותא הרבה משתנים

עיבוד  להיות צריך הנ"ל לבושים

בהן  הנופל פסולת מכל לנקותן שצריך

הלבוש  וכמשל אותן, ולכבס ולרחוץ

במים  אותו ומכבסין שרוחצין הגשמי

כן  שאין מה ונקי, צח יהיה אזי טהורים

נקיים  יהיו לא אותן יכבסו לא אם

אלקים  עובד בין ההפרש וזהו ויפים...

הוא  זה וכיבוס ועיבוד עבדו. לא לאשר

מחשוכא  המדות התהפכות ידי על

למיתקו..."), וממרירו ≈¿ÌLÎeלנהורא
˙B¯BÚ „eaÈÚaL כפשוטוLÈ ∆¿ƒ≈

˙BleÚt ‰nÎÂ ‰nÎa C¯Bˆ של ∆¿«»¿«»¿
Á¯ÈË‡'עיבוד' È„È ÏÚ ˙B‡a‰«»«¿≈ƒ¿»

‰NÚpL „Ú ‰ÏB„b ‰ÚÈ‚ÈÂƒƒ»¿»«∆«¬∆
˙BÈ‰Ï Èe‡¯Â „aeÚÓ ¯BÚ‰»¿»¿»ƒ¿
˙BiL¯t ÂÈÏÚ e·zÎiL ÛÏ¿̃»∆ƒ¿¿»»»»ƒ
תורה  ספר או מזוזות או תפילין של

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎ BÓk ,'eÎ¿≈¿ƒ»ƒ¿
.‰ÏB„b ‰ÚÈ‚ÈÂ ‡Á¯ÈË ,‡˜Âc ‰„B·Ú ÏL ÔÙB‡a '‰ ˙„B·Ú¬«¿∆∆¬»«¿»ƒ¿»ƒƒ»¿»

‰fÓe והטרחה היגיעה חשיבות אודות ה'מהאמור Ô·eÓבעבודת ƒ∆»
‰‡¯Èa ,Èk ,‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ dÈ‡ ‰‡¯iÓ ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒƒƒ¿«»¬»ƒ¿ƒ¿»
ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ ,‰ÏB„b ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú ‰È‰zL Á¯Î‰ ÔÈ‡≈∆¿≈«∆ƒ¿∆¬»ƒƒ»¿»¿«ƒ¿»¿≈

'eÎ ˙ÈÚ·Ë ÌÈÓL ˙‡¯È Ì‰Ï LiL ‰l‡k ÌLiL יראים והם ∆∆¿»»≈∆∆≈»∆ƒ¿«»«ƒƒ¿ƒ
מאמץ, ללא מטבעם, ה' טירחה ÔÎÏÂאת ללא גם להיות יכולה שיראה כיון ¿»≈

È„Èויגיעה  ÏÚ ‰‡aL ,‰·‰‡Ó ‰„B·Ú‰ Ìb ˙BÈ‰Ï Á¯Î‰a¿∆¿≈«ƒ¿«»¬»≈«¬»∆»»«¿≈
‰ÏB„b ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú'ה בגדולת מעמיקה התבוננות Âc˜‡.בריבוי ¬»ƒƒ»¿»«¿»

‰fÓe אחד שמצד לעיל המבואר ƒ∆
ועיקר  ראשית היא מיראה העבודה

העבודה  רק שני ומצד העבודה,

הן  האדם, על ומשפיעה פועלת מאהבה

הנפש  על והן האלוקית הנפש על

e˙kM·הבהמית  ‰nL Ô·eÓ»∆«∆»
,ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ«¬«¿∆≈¬»»¡…≈∆

È‡˜מכוון‰„B·Ú‰ ÏÚ Ô‰ »≈≈«»¬»
˙ÈL‡¯ ‡È‰L ,‰‡¯iÓƒƒ¿»∆ƒ≈ƒ
‰„B·Ú‰ ÏÚ Ô‰Â ,‰„B·Ú‰»¬»¿≈«»¬»
Ò¯Ëe˜a ¯‡B·ÓÎÂ ,‰·‰‡Ó≈«¬»¿«¿»¿¿¿∆

‰„B·Ú‰52 הרש"ב לאדמו"ר »¬»
Ô‰ ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙eÓÈÏML∆¿≈»¬»ƒ≈

.‰·‰‡Ó Ô‰Â ‰‡¯iÓƒƒ¿»¿≈≈«¬»
‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ ¯‡·Ïe (‰¿»≈∆»¬»
,ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂc¿«¬«¿∆≈¬»»¡…≈∆

וגם  ה' יראת גם ה',הכולל אהבת

באריכות, לעיל CÈLÓÓ«¿ƒכמבואר
‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï ·e˙ka«»…ƒ¿∆¿«≈»

‰p‰c .'Bb ‰¯˜ÚÂ53‰¯˜Ú , «¬»»¿ƒ≈¬»»
,ÌÈa ˙„ÏBÈ dÈ‡L ‡È‰ƒ∆≈»∆∆»ƒ

È‡˜cהיא הכוונה ÏÚוברוחניות ¿»≈«
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ˙Bcn‰«ƒ«¬»¿ƒ¿»

˙eBa˙‰‰ ˙B„ÏBz)54, ¿«ƒ¿¿
בינה  "וחכמה התניא: בספר כמבואר

כי  למדות ומקור אמות נקראו דעת

דעת... בינה חכמה תולדות הן המדות

שבנפש  השכל הנה כי הענין וביאור

נקרא  דבר כל המשכיל שהוא המשכלת

כחו  וכשמוציא מ"ה כ"ח חכמה בשם

דבר  להבין בשכלו שמתבונן הפועל אל

ולעמקו חכמה לאשורו דבר איזה מתוך

ויראתו  ה' אהבת המולידות ואם אב הם והן בינה, נקרא בשכלו המושכל

ה'... בגדולת מאד ומעמיק כשמתבונן המשכלת שבנפש השכל כי ופחדו

לבו  יתלהב ושוב ומחשבתו... במוחו הרוממות יראת מדת ונתעוררה נולדה

a˙.באהבה..." ˙ÈÁa ‡È‰ ‰‡¯ÈÂ Ôa ˙ÈÁa ‡È‰ ‰·‰‡L ,(∆«¬»ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ««
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רז

 16   למלל ימא  

משכלה רז תהיה לא

ּבא  זה  ועל קּיּום. להם ׁשאין אּלא ויראה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאהבה

ׁשההתּבֹוננּות  ועקרה, מׁשּכלה תהיה לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּציּוּוי

הּוּלדת  מּזה ׁשּתהיה ּבאֹופן להיֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָצריכה

ּתהיה  ׁשאז ּבקּיּום, יהיּו והּמּדֹות ְְְְִִִִִֶֶַַָהּמּדֹות,

ּכדבעי. אלקיכם הוי' את ּדועבדּתם ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעבֹודה

הענין  יׁש55ּוביאּור יֹולדת ׁשאינּה ּבעקרה הּנה, , ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ולד  ּבית ׁשאפיּלּו האחת, ּבחינה בחינֹות. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּתי

מטרֹון  לּה56(ּבית אין ּכלי 57) לּה ׁשאין היינּו, , ְְְִֵֵֵֶַַָָ

וענינֹו הּלידה. לצֹור ההריֹון לקּבל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָקיּבּול

ׂשכלית  ההתּפעלּות על קאי ולד ׁשּבית ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבעבֹודה,

לּבֹו, ּבהתּגּלּות הּמּדֹות הּוּלדת ּתהיה ידּה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשעל

זֹו ׁשּלא ּפירּוׁשֹו, ולד ּבית לּה ׁשאין ֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹועקרה

לּבֹו, ּבהתּגּלּות ויראה אהבה לֹו ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָּבלבד

אפיּלּו לֹו ׁשאין אּלא הּלב, טמטּום ענין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזהּו

הּמֹוח. טמטּום ענין ׁשּזהּו ׂשכלית, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַהתּפעלּות

קיּבּול, ּכלי ׁשאינֹו מּפני היא לזה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָוהּסיּבה

מלא  ּכלי ּבׂשרֿודם ּובמּדת מלא, ּכלי ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָלהיֹותֹו

מחזיק  ּכלי 58אינֹו הּוא האדם ּכאׁשר ּדהּנה, . ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ

לא  ׁשּלֹו, מהרצֹונֹות מלא ׁשהּוא היינּו, ְְֵֵֵֶֶַָָָֹמלא,

הרצֹונֹות  ׁשהם הרע, ּדיצר רצֹונֹות ְְְִֵֵֵֶֶָָָָמיּבעי

ּדנפׁש רצֹונֹות אפיּלּו אֹו האסּורים, ְְְֲֲִִִֶֶַָָלּדברים

לּדברים  ּדברים הּבהמית היֹותם ּדעם הּמּוּתרים, ְְְֱֲִִִִִַַַַָָָָ

ׁשד  ּבחינת היא אליהם הּתאווה הרי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָמּוּתרים,

עלּֿכלּֿפנים  יהּודאין אפיּלּו59מׁשדין אּלא , ְֲִִִִִֵֶַָָָָ

ּדקדּוּׁשה, רצֹונֹות היינּו האלקית, ּדנפׁש ְְְְְֱִִֶֶַָָֹרצֹונֹות
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שם.)55 אוה"ת ואילך. א] [רצז, א תלב, שם תו"ח שם. תו"א באור )56ראה הובא ה. פס"ג, ה. פנ"ג, ב. פמ"ז, ב"ר ראה

ב. כא, וירא ע"ב.)57החיים ריש סד, א.)58יבמות מ, א.)59ברכות רעז, א. רנג, מזח"ג רע"א). (יג, פ"ח תניא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ìei˜ Ì‰Ï ÔÈ‡L ‡l‡ ,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ˙„ÏBiL ‡È‰ ‰ÏkLÓe¿«≈»ƒ∆∆∆«¬»¿ƒ¿»∆»∆≈»∆ƒ
היא  שאהבה ובת. בן בחינת הם ויראה אהבה "כי כאן: אור' ב'תורה וכמבואר

ממידת  היא ויראה החסד ממידת היא [ואהבה חסדו זכר שכתוב כמו בן בחינת

שצריך  לבנים יפה סימן תחלה בת וזהו בת. בחינת היא והיראה הגבורה].

זה  כי תחלה ופחדו ה' יראת לעורר

כשאין  כן שאין מה לה'... השער

רק  זו ובחינה זה דרך על עבודתו

ויראה  אהבה במדות לאחוז שרוצה

לא  היא הנה כו', וירא אוהב להיות

שום  יוליד לא ולעולם בידו תצלח

דמיונות  אם כי אמיתיים ויראה אהבה

אלא  קיום לו שאין דבר שהוא שוא

משכלה  זו בחינה ונקרא שעה, לפי

שאינה  היינו ועקרה וקוברת. שיולדת

כלל". ויראה אהבה Ê‰יולדת ÏÚÂ¿«∆
‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï ÈeeÈv‰ ‡a»«ƒ…ƒ¿∆¿«≈»
‰ÎÈ¯ˆ ˙eBa˙‰‰L ,‰¯˜ÚÂ«¬»»∆«ƒ¿¿¿ƒ»
‰fÓ ‰È‰zL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆ƒ¿∆ƒ∆

˙Bcn‰ ˙„le‰'עקרה' כמו לא ∆∆«ƒ
eÈ‰Èיולדת,שאינה  ˙Bcn‰Â¿«ƒƒ¿
Ìei˜a שיולדת 'משכלה' כמו לא ¿ƒ

קיום, אין שלה לוולדות «∆Ê‡Lאבל
ממנה  שיש כזו היא ההתבונות כאשר

והמידות  ויראה אהבה של 'הולדת'

שווא) דמיונות (ואינן מתקיימות

˙‡ Ìz„·ÚÂc ‰„B·Ú‰ ‰È‰zƒ¿∆»¬»¿«¬«¿∆≈
ÈÚ·„k ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ עם והיינו ¬»»¡…≈∆ƒ¿»≈

מוכרחים  ששניהם ויראה אהבה

וכפי  לעיל, כמבואר ה', בעבודת

להלן. עוד ומבאר שממשיך

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e55,‰p‰ , ≈»ƒ¿»ƒ≈
˙„ÏBÈ dÈ‡L ‰¯˜Úa כללLÈ «¬»»∆≈»∆∆≈

,˙Á‡‰ ‰ÈÁa .˙BÈÁ· ÈzL¿≈¿ƒ¿ƒ»»««
„ÏÂ ˙Èa elÈÙ‡L הנקרא (רחם ∆¬ƒ≈»»

המדרש  ÔB¯ËÓבלשון ˙Èa56( ≈«¿
dÏ ÔÈ‡57C¯BˆÏ ÔBÈ¯‰‰ Ïa˜Ï ÏeaÈ˜ ÈÏk dÏ ÔÈ‡L ,eÈÈ‰ , ≈»«¿∆≈»¿ƒƒ¿«≈«≈»¿∆

BÈÚÂ .‰„Èl‰ זה מסוג 'עקרה' האדם B·Úa„‰,של של ה' בעבודת «≈»¿ƒ¿»»¬»
È‡˜ „ÏÂ ˙ÈaL מכוון˙eÏÚt˙‰‰ ÏÚ התרגשותÏÚL ˙ÈÏÎN ∆≈»»»≈««ƒ¿«¬ƒ¿ƒ∆«

d„È שהתבונן ממה להתפעל לשכל שגורמת כזו היא שההתבוננות ידי על »»
BaÏ ˙elb˙‰a ˙Bcn‰ ˙„le‰ ‰È‰z,וגלוי ניכר ÚÂ˜¯‰ברגש ƒ¿∆∆∆«ƒ¿ƒ¿«ƒ«¬»»

„ÏÂ ˙Èa dÏ ÔÈ‡LכללBÏ ÔÈ‡L „·Ïa BÊ ‡lL ,BLe¯Èt ∆≈»≈»»≈∆…ƒ¿«∆≈

,BaÏ ˙elb˙‰a ‰‡¯ÈÂ רק ‡‰·‰ על לא משפיעה לא שההתבוננות «¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ
הרגש  את מעוררת ולא ÌeËÓËהלב ÔÈÚ e‰fL אטימות‡l‡ ,·l‰ ∆∆ƒ¿«ƒ¿«≈∆»

,˙ÈÏÎN ˙eÏÚt˙‰ elÈÙ‡ BÏ ÔÈ‡L אפילו גורמת לא וההתבוננות ∆≈¬ƒƒ¿«¬ƒ¿ƒ
עצמו  בשכל והתרגשות ÌeËÓËהתפעלות ÔÈÚ e‰fL אטימות.ÁBn‰ ∆∆ƒ¿«ƒ¿««

BÈ‡L ÈtÓ ‡È‰ ‰ÊÏ ‰aÈq‰Â¿«ƒ»»∆ƒƒ¿≈∆≈
‡ÏÓ ÈÏk B˙BÈ‰Ï ,ÏeaÈ˜ ÈÏk¿ƒƒƒ¿¿ƒ»≈

מסוגל  דבר,שאינו שום ולהכיל לקלוט

‡ÏÓ ÈÏk Ì„ÂŒ¯Na ˙cÓ·e¿ƒ«»»»»¿ƒ»≈
˜ÈÊÁÓ BÈ‡58 הגמרא (כדברי ≈«¬ƒ

ה  כמדת מדת שלא הוא ברוך קדוש

ריקן  כלי ודם, בשר מדת כי  ודם, בשר

כלי  ואילו בתוכו, שמניחים את מחזיק

הקדוש  מידת אבל מחזיק, אינו מלא

שאצלו  להיפך, אלא כן, אינו הוא ברוך

(בדעת  מלא כלי בבחינת שהוא אדם

מוסיפים  אם מחזיק טובות) במידות או

מחזיק  אינו ריקן כלי זאת ולעומת בו,

לקול  תשמע שמוע אם 'ויאמר שנאמר

אם  תעשה' בעיניו והישר אלקיך ה'

לא  לאו, ואם בעתיד, גם תשמע שמוע,

ששמעת  שמוע, אם אחר: דבר תשמע.

תשמע  כבר, שלמדת במה בישן,

לא  שוב לבבך, יפנה אם ואולם בחדש.

ה' בעבודת הדברים ומשמעות תשמע).

‰e‡היא  Ì„‡‰ ¯L‡k ,‰p‰c¿ƒ≈«¬∆»»»
‡ÏÓ ‡e‰L ,eÈÈ‰ ,‡ÏÓ ÈÏk¿ƒ»≈«¿∆»≈

˙BBˆ¯‰Ó האישיים‡Ï ,BlL ≈»¿∆…
ÈÚaÈÓ האדם שאם לומר צריך אין ƒ»≈

Ì‰Lמלא  ,Ú¯‰ ¯ˆÈc ˙BBˆ¿̄¿≈∆»»∆≈
,ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·cÏ ˙BBˆ¯‰»¿«¿»ƒ»¬ƒ

˙BBˆ¯ elÈÙ‡ B‡ותאוותLÙc ¬ƒ¿¿∆∆
ÌÈ¯zen‰ ÌÈ¯·cÏ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿»ƒ«»ƒ

הדין, ÌÈ¯·cמצד Ì˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡»¿»ƒ
Ì‰ÈÏ‡ ‰ÂÂ‡z‰ È¯‰ ,ÌÈ¯zeÓ»ƒ¬≈««¬»¬≈∆

‡È‰ בספר שהובאו הזוהר כדברי ƒ
ÌÈtŒÏkŒÏÚהתניא  ÔÈ‡„e‰È ÔÈ„LÓ „L ˙ÈÁa59, שד' לפחות ¿ƒ«≈ƒ≈ƒ¿»ƒ«»»ƒ

התאוה  מקור נוכריים', משדים מ'שד חמור פחות שאמנם יהודיים' משדים

ענין  שהוא אסורים יהודיים'לדברים משדים 'שד גם אבל יותר, עוד נחות

'מלא' האדם שכאשר ומובן כלל, רצוי לא ענין כאלה,הוא ותאוות מרצונות

עניני  בתוכו ולהכיל לקלוט כלי הוא ואין מחזיק' 'אינו שזהו אזי אלוקות,

לאמרו  צריך שאין פשוט ‰‡È˜Ï˙,דבר LÙc ˙BBˆ¯ elÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿¿∆∆»¡…ƒ
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ה'תשי"ב  אדר, החודש מברכים שקלים, פרשת משפטים, פרשת שבת

לֹומר  ׁשּלֹו, ּבהרצֹונֹות ועסּוק מלא הּוא אם ְְְִִֵֵֶַָָָהּנה

הּוא  זֹו עבֹודה כּו', ּבּה חּוׁש לֹו יׁש זֹו ֲֲֵֶָָָׁשעבֹודה

ער  וויל עבֹודה (ּדי רֹוצה אינֹו זֹו ועבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶַָָרֹוצה

מלא  ּכלי הּוא אזי ניט), ער וויל עבֹודה ּדי ְֲֲִִִִֵֶַָָאּון

ּבמֹוחֹו האמת ּתֹופס ׁשאינֹו מחזיק, ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָׁשאינֹו

וענין  ׂשכלית. התּפעלּות מּזה להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַָוׂשכלֹו

ׁשאינּה אּלא ולד, ּבית לּה ׁשּיׁש ּבעקרה, ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשני

ּולהתּפעל  לידע קּבּול ּכלי לֹו ׁשּיׁש והיינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַיֹולדת,

הּמּדֹות  הּוּלדת מּזה נעׂשה ׁשּלא אּלא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹּבׂשכלֹו,

ההֹולדה  ׁשּלצֹור ּכׁשם ּדהּנה, לּבֹו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבהתּגּלּות

ּגיּלּוי  ידי על הּזריעה ענין להיֹות צרי ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָּבגׁשמּיּות

סֹוף  האין הּמּדֹות 60ּכח הּוּלדת לצֹור כן ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶֶַַָֹ

לּצּדיק  זרּוע אֹור הּזריעה, ענין להיֹות 61צרי, ְְְִִִִִַַַַַָָָ

ידי  על ּובא ּומצוֹות, ּדתֹורה הּזריעה על ְְְְְִִֵֵַַַָָָָּדקאי

ׁשּלמעלה  עצמית ההזזה ׁשּזֹוהי ּדוקא, עליֹון ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכח

ּפעם  לכלֿהּפחֹות להיֹות ׁשּצריכה ודעת ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָמּטעם

העבֹודה  ּבהתחלת ּבׁשנה, לאחרי 62אחת וגם . ְְְְְֲֲֵַַַַַַָָָָָ

הֹול ׁשהּולד העיּבּור , ּדימי הּסדר יׁשנֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּזריעה

כן  ּוכמֹו העֹולם, ּבאויר ׁשּמתּגּלה עד כּו' ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָוגדל

לידת  לצֹור כּו' העיּבּור ּדימי הּסדר ּגם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָיׁשנֹו

הּלב  ּבהתּגּלּות לאחרי 63הּמּדֹות ּגם אמנם, . ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָ

לּבֹו ּבהתּגּלּות ויראה ּדאהבה הּמּדֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָׁשּנֹולדּו

ׁשּיהיה  הּזהירּות להיֹות צרי ּדעקרה), ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ(הּׁשלילה

אז  ׁשּדוקא ּדמׁשּכלה), (הּׁשלילה קּיּום ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלהם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אמיּתית, היא אמת 64העבֹודה ׂשפת ְְֱֲֲִִִֶֶַָָָ

לעד. ִַָּתּכֹון
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(סה"מ )60 תרנ"ז תשמח שמח המשך קל). ע' תרנ"ב (סה"מ תרנ"ב הנהנה כל המשך ואילך. ד לט, שה"ש לקו"ת גם ראה

ובכ"מ. קעט). ע' יא.)61תרנ"ז צז, ועוד.)62תהלים .19 ע' תש"ג סה"מ קכט,)63ראה בא [פ' ב קסא, בשלח תו"ח ראה

ועוד. ואילך. א'רסה.)64א] ע' שם פרשתנו אוה"ת וראה יט. יב, משלי

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙BBˆ¯ eÈÈ‰ושאיפות‡e‰ Ì‡ ‰p‰ ,‰Me„˜cהאדם‡ÏÓ «¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»≈

,BlL ˙BBˆ¯‰a ˜eÒÚÂ נגיעות קדושה של שלו ברצונות גם ומערב ¿»¿»¿∆
שלו  מהמציאות שנובעות B·ÚL„‰אישיות ¯ÓBÏ מסוימתBÏ LÈ BÊ «∆¬»≈

'eÎ da LeÁ אחרת מסוימת מעבודה בשונה בה, להתעסק רוצה הוא ולכן »
וכן  בה, וענין חוש לו «¬B·Ú„‰שאין

‰ˆB¯ ‡e‰ BÊ בה ומעונין ∆
‰ˆB¯ BÈ‡ BÊ ‰„B·ÚÂ ואינו «¬»≈∆

בה  Ú¯מעונין ÏÈÂÂ ‰„B·Ú Èc)ƒ¬»ƒ∆
רוצה  הוא הזו העבודה Ècאת Ôe‡ƒ
ËÈ ¯Ú ÏÈÂÂ ‰„B·Ú העבודה ואת ¬»ƒ∆ƒ

רוצה) אינו ÈÏkהזו ‡e‰ ÈÊ‡ ,¬«¿ƒ
‡ÏÓ אישיים BÈ‡Lבענינים »≈∆≈

˙Ó‡‰ ÒÙBz BÈ‡L ,˜ÈÊÁÓ«¬ƒ∆≈≈»¡∆
BÈ‰Ï˙האלוקית  BÏÎNÂ BÁBÓa¿¿ƒ¿ƒ¿

˙eÏÚt˙‰ ‰fÓ והתרגשות ƒ∆ƒ¿«¬
.˙ÈÏÎN טמטום' שיש וכאמור, ƒ¿ƒ

עקרה  כמו לא המוח' שמלכתחילה

כלל. ולד בית לה אין כי ללדת מסוגלת

dÏ LiL ,‰¯˜Úa ÈM‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«≈ƒ«¬»»∆≈»
,˙„ÏBÈ dÈ‡L ‡l‡ ,„ÏÂ ˙Èa≈»»∆»∆≈»∆∆
והיכולת  האפשרות את לה שיש למרות

יולדת  אינה למעשה ¿»¿eÈÈ‰Âללדת,
היא  ה' בעבודת הדברים ומשמעות

BÏ LiL לאדםÏea˜ ÈÏk יכולת ∆≈¿ƒƒ
Ú„ÈÏ אלוקות ÏÚt˙‰Ïeעניני ≈«¿ƒ¿«≈

מתבונן  שבהם מהדברים להתרגש

‰NÚ ‡lL ‡l‡ ,BÏÎNa¿ƒ¿∆»∆…«¬»
˙elb˙‰a ˙Bcn‰ ˙„le‰ ‰fÓƒ∆∆∆«ƒ¿ƒ¿«

BaÏ אלא ונרגש, שניכר הלב ברגש ƒ
לפעול  מבלי במוח נשארים הדברים

הלב. רגש ÌLkעל ,‰p‰c¿ƒ≈¿≈
˙eiÓL‚a ‰„ÏB‰‰ C¯BˆlL∆¿∆«»»¿«¿ƒ
ÏÚ ‰ÚÈ¯f‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿««¿ƒ»«
ÛBÒ ÔÈ‡‰ Ák ÈelÈb È„È60 ¿≈ƒ…«»≈

לאדמו"ר  תורה' ב'ליקוטי (כמבואר

הארת  מצד הוא ההולדה "עיקר הזקן:

מלובש  סוף אין ואור ליש, מאין ומשפיע שמוליד סוף אין אור והתלבשות

ולזאת  החכמה, בפנימיות והיינו בחכמה הוי' שכתוב כמו דוקא בחכמה

כן  גם שהוא ההולדה כח בהם יש החכמה מפנימיות ששרשן מפני הנשמות

ענין  וזהו כו', דורות כמה להיות יוכל אחד שמאיש סוף אין כח בחינת דוגמת

וכמה  כמה מוציא אחד גרעין שהזורע כמו כו', צדקות זורע לצדיק זרוע אור

מן  היה הכל כי ההולדה כח כן גם יש שבה בארץ שזרוע מפני כו' גרעינין

בבהמות  גם ההולדה כח יש ולזאת כתיב לחם יצא ממנה וארץ מפני העפר

הוא  בהארץ ההולדה כח מציאות וסיבת כו' מהארץ שנצמח מצומח שניזונות

בענין  כנ"ל בסופן תחלתן שנעוץ משום

C¯BˆÏהנשמות..."), ÔÎ BÓk¿≈¿∆
˙Bcn‰ ˙„le‰ הלב רגש שיתעורר ∆∆«ƒ

,‰ÚÈ¯f‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿««¿ƒ»
בתהילים  הכתוב Úe¯Êכלשון ¯B‡»«

˜ÈcvÏ61È‡˜c ÏÚשמכוון , ««ƒ¿»≈«
‡·e ,˙BÂˆÓe ‰¯B˙c ‰ÚÈ¯f‰«¿ƒ»¿»ƒ¿»

,‡˜Âc ÔBÈÏÚ Ák È„È ÏÚ על «¿≈…«∆¿«¿»
ידי  על היא והצמיחה שהלידה דרך

סוף  האין בכוח שמקורה זריעה

˙ÈÓˆÚ ‰ÊÊ‰‰ È‰BfL שהאדם ∆ƒ«¬»»«¿ƒ
מהותו  עצם את ומזעזע 'מזיז'

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ענין ∆¿«¿»ƒ««»««
השכל  פי על מהמובן שלמעלה 'עצמי'

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL'עצמית ה'הזזה ∆¿ƒ»ƒ¿
˙Á‡ ÌÚt ˙BÁt‰ŒÏÎÏ¿»«»««««

‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰a ,‰La62. ¿»»¿«¿»«»¬»
‰ÚÈ¯f‰ È¯Á‡Ï Ì‚Â תהליך ישנו ¿«¿«¬≈«¿ƒ»

הלידה  ‰qעד BLÈÈÓÈc ¯„ ∆¿«≈∆ƒ≈
Ï„‚Â CÏB‰ „Ïe‰L ,¯eaÈÚ‰»ƒ∆«»»≈¿»≈
¯ÈÂ‡a ‰lb˙nL „Ú 'eÎ«∆ƒ¿«∆«¬ƒ
Ìb BLÈ ÔÎ BÓÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿≈∆¿«
'eÎ ¯eaÈÚ‰ ÈÓÈc ¯„q‰«≈∆ƒ≈»ƒ
˙Bcn‰ ˙„ÈÏ C¯BˆÏ¿∆≈««ƒ

·l‰ ˙elb˙‰a63Ìb ,ÌÓ‡ . ¿ƒ¿««≈»¿»«
˙Bcn‰ e„ÏBpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿«ƒ
BaÏ ˙elb˙‰a ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡c¿«¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ

גלוי  רגש לו יש «ÏÈÏM‰)«¿ƒ‰וכבר
‰¯˜Úc כלל יולדת ˆ¯CÈשאינה ,( «¬»»»ƒ

Ì‰Ï ‰È‰iL ˙e¯È‰f‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆»∆
ה' ויראת ה' אהבת של Ìeiƒ̃לרגשות

‰ÏkLÓc ‰ÏÈÏM‰) שמאבדת «¿ƒ»ƒ¿«≈»
הלידה  לאחר ילדיה ‡Êאת ‡˜ÂcL הם ), והיראה האהבה רגשות כאשר ∆«¿»»

שוא  דמיונות ולא e˙kL·אמיתיית BÓk ,˙ÈzÈÓ‡ ‡È‰ ‰„B·Ú‰64 »¬»ƒ¬ƒƒ¿∆»
ÚÏ„במשלי  ÔBkz ˙Ó‡ ˙ÙN קיום יש דווקא אמיתי שלדבר והיינו ¿«¡∆ƒ»«

נצחי.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יח

 18   למלל ימא  

משכלה יח תהיה לא

ּבנפׁשֹו,‡Cו) עצֹות לׁשית צרי אחת עֹוד «ְְִִֵַַַָָ

הן  ּכדבעי, עבֹודתֹו עֹובד ּכאׁשר ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָׁשּגם

להּמּדֹות  ּבנֹוגע והן ׁשּבּמֹוח, להּׂשגה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָּבנֹוגע

ּדמיֹונֹות  ואינם לּבֹו, ּבהתּגּלּות ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבּלב,

ּגם  ונרּגׁשים אמיּתּיים, ויראה אהבה אּלא ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָׁשוא,

הּתֹורה  קּיּום על ׁשּנֹוסף ּומצוֹות, הּתֹורה ְְִִִֶַַַָָָּבקּיּום

הּמצוֹות, ּכּוונת הּוא יֹודע מּמׁש, ּבפֹועל ְְְִִֵַַַַַַָָּומצוֹות

קּיּום  ידי על ׁשּנעׂשֹות ההמׁשכֹות ּגם ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָויֹודע

ההמׁשכה  הּצדקה עבֹודת ידי [ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָהּמצוֹות

מׁשּפט  הּגבּורה, עבֹודת ידי ועל החסד, ּבקו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהיא

ּביעקב  הּגבּורה,65ּגֹו' ּבקו ההמׁשכה נעׂשית , ְְְְֲֲֵַַַַַַָָָֹ

האמצעי, קו ׁשהּוא הּתֹורה, ליּמּוד ידי ְְְִִֵֶֶַַַָָָועל

ׁשעבֹודתֹו ועד האמצעי], ּבּקו ההמׁשכה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָנעׂשית

הּכתּוב  לׁשֹון ּבדּיּוק המרּוּמז ּבאֹופן ְְְְִִֶַַָָהיא

הוה  היה הוי', ׁשּׁשם אלקיכם, הוי' את ְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹועבדּתם

הוי' ּבחינת יֹותר ּולמעלה ּכאחד, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָויהיה

ּכחכם  אלקיכם, נעׂשה מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלמעלה

ּכזה,66וחּיּותכם  ּומּצב ּבמעמד ּבהיֹותֹו ּגם הּנה , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

רצֹון  ׂשביעּות לֹו תהיה ׁשּלא להּזהר ְְְִִִִֵֶֶָָָֹצרי

ואינֹו עמדֹו על לעמֹוד נׁשאר ׁשאז ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָמעבֹודתֹו,

אּון  אּפ זי ׁשטעלט (ער ּבעבֹודתֹו להּל ְְְֲִִֵֶֶַַָָמֹוסיף

ׁשהרגׁש לזה נֹוסף ּכי, ווייטער). ניט ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָּגייט

ׁשהאהבה  לכ לגרֹום יכֹול רצֹון ְְְֲִִִֶַָָָָָּדׂשביעּות

ּבקּיּומם  יהיּו לא ונתּגּלּו נֹולדּו ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֶַָָָֹויראה

ׁשעֹובד  ּבׁשעה ּגם הּנה ּדמׁשּכלה), ענין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ(ׁשּזהּו

ּבמדידה  עבֹודתֹו ּתהיה ויראה, ּבאהבה ְְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָעבֹודתֹו

הרצֹון  מּׂשביעּות הּנדרׁשת ּבּמּדה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָוהגּבלה,

ועקרה 67ׁשּלֹו מׁשּכלה תהיה לא נאמר זה ועל . ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מּלׁשֹון  הּוא ׁשארץ ּדיקא, ּבארצ ,ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָּבארצ

אצ 68רצֹון  יּורּגׁש ׁשּלא היינּו, ׂשביעּות , אפיּלּו לֹו ְְְְֲִִֶֶַַָֹ
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ד.)65 צט, א'רנה.)66תהלים ע' שם אוה"ת ד]. [רצו, ב תלא, פרשתנו תו"ח א. עט, שם תו"א שם )67ראה תו"א ראה

א'רנה. ע' ריש שם אוה"ת ד]. [רצו, א תלא, שם תו"ח סע"ד. שם.)68עח, כהונה ובמתנות ח פ"ה, ב"ר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
C‡ (Â את 'ועבדתם של הפנימית המשמעות אודות לעיל האמור לכל בנוסף «

ועקרה' משכלה תהיה 'לא ושל אלקיכם' ÈLÏ˙ה' CÈ¯ˆ ˙Á‡ „BÚ««»ƒ»ƒ
,BLÙa ˙BˆÚ'ה את העובד האדם של לנפשו עצה שהוא ענין עוד יש ≈¿«¿

ÌbL שאפילוB˙„B·Ú „·BÚ ¯L‡k'ה Ú‚Baבעבודת Ô‰ ,ÈÚ·„k ∆««¬∆≈¬»ƒ¿»≈≈¿≈«
ÁBnaL ‰‚O‰Ï,כראוי שהיא ¿«»»∆««

ובהתפעלות  מעמיקה בהתבוננות

Bcn‰Ï˙שכלית, Ú‚Ba Ô‰Â¿≈¿≈«¿«ƒ
BaÏ ˙elb˙‰a Ì‰L ,·laL∆«≈∆≈¿ƒ¿«ƒ
ה', ויראת ה' אהבת של גלויים ברגשות

‡l‡ ,‡ÂL ˙BBÈÓc ÌÈ‡Â¿≈»ƒ¿»¿∆»
,ÌÈizÈÓ‡ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡«¬»¿ƒ¿»¬ƒƒƒ

ÌÈLb¯Â מקבלים והיראה האהבה ¿ƒ¿»ƒ
‰Bz¯‰גלוי ביטוי Ìei˜a Ìb«¿ƒ«»

Ìei˜ ÏÚ ÛÒBpL ,˙BÂˆÓeƒ¿∆»«ƒ
,LnÓ ÏÚBÙa ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿««»
שיהיה  בהכרח לא בפועל שבמעשה

הנה  והיראה, האהבה לרגשות ביטוי

בפועל  למעשה ‰e‡בנוסף Ú„BÈ≈«
Ìb Ú„BÈÂ ,˙BÂˆn‰ ˙Âek«»««ƒ¿¿≈««

˙BÎLÓ‰‰ אלוקיים אורות של ««¿»
למטה  מלמעלה ¬»∆BNÚpL˙שיורדים

˙BÂˆn‰ Ìei˜ È„È ÏÚ«¿≈ƒ«ƒ¿
הידיעה [ È„Èולדוגמה, ÏÚL∆«¿≈

‰˜„v‰ ˙„B·Ú למטה האדם של ¬««¿»»
‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»

למטה  ‰ÒÁ„,מלמעלה Â˜a ‡È‰ƒ¿««∆∆
,‰¯e·b‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚÂ¿«¿≈¬««¿»
היא  הגבורה בקו ה' לעבודת ודוגמא

הכתוב Bb'כלשון ËtLÓƒ¿»
·˜ÚÈa65 דין ענינו משפט והרי ¿«¬…
‰‰ÎLÓ‰וגבורה, ˙ÈNÚ«¬≈««¿»»

È„Èמלמעלה  ÏÚÂ ,‰¯e·b‰ Â˜a¿««¿»¿«¿≈
Â˜ ‡e‰L ,‰¯Bz‰ „enÈÏƒ«»∆«

,ÈÚˆÓ‡‰ קו) חסד של שילוב »∆¿»ƒ
השמאל) (קו וגבורה ≈¬»ÈNÚ˙הימין)

‰ÎLÓ‰‰ מלמעלהÂwa ««¿»»««
„ÚÂ ,[ÈÚˆÓ‡‰ עבודתו כך כדי »∆¿»ƒ¿«

כדבעי  ‰È‡היא B˙„B·ÚL∆¬»ƒ
ÔBLÏ ˜ei„a Êne¯Ó‰ ÔÙB‡a¿∆«¿»¿ƒ¿
'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ ·e˙k‰«»«¬«¿∆≈¬»»

,„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ ,'ÈÂ‰ ÌML ,ÌÎÈ˜Ï‡ מגדרי למעלה ¡…≈∆∆≈¬»»»»…∆¿ƒ¿∆¿∆»

ועתיד  והוה עבר שהם BÈ˙¯הזמן ‰ÏÚÓÏe בשם נעלה יותר ענין ואפילו ¿«¿»≈
eÏLÏzL‰Ó˙הוי' ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa'הוי בשם בחינה שהיא ¿ƒ«¬»»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

כאחד, ויהיה הוה להי' רומז זה ששם כפי הוי' מבחינת יותר ∆¬»NÚ‰שנעלית
ÌÎ˙eiÁÂ ÌÎÁk ,ÌÎÈ˜Ï‡66,'הוי שם של נעלים הכי שהענינים היינו ¡…≈∆…¬∆¿ƒ¿∆

הכוח  ונעשים בפנימיות בו חודרים

שלו, B˙BÈ‰aוהחיות Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿
,‰Êk ·vÓe „ÓÚÓa נעלה מצב ¿«¬»«»»∆

lL‡ביותר, ¯‰f‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»≈∆…
ÔBˆ¯ ˙eÚÈ·N BÏ ‰È‰˙ ותחושה ƒ¿∆¿ƒ»

סיפוק  Ê‡Lשל ,B˙„B·ÚÓ אם ≈¬»∆»
מעבודתו  מרוצה «¿Lƒ‡¯הוא

ÛÈÒBÓ BÈ‡Â B„ÓÚ ÏÚ „BÓÚÏ«¬«»¿¿≈ƒ
Cl‰Ï ולהתעלות¯Ú) B˙„B·Úa ¿«≈«¬»∆

ËÈ ËÈÈb Ôe‡ t‡ CÈÊ ËÏÚËL¿∆¿ƒ»≈ƒ
¯ÚËÈÈÂÂ הולך ואיננו נעצר הוא «¿∆

מפני ).הלאה  זהירות שדרושה והטעם

ההתקדמות  את שעוצרת רצון שביעות

L‚¯‰Lהוא  ‰ÊÏ ÛÒB ,Èkƒ»»∆∆»∆∆
ÌB¯‚Ï ÏBÎÈ ÔBˆ¯ ˙eÚÈ·Ncƒ¿ƒ»»ƒ¿
¯·kL ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰L CÎÏ¿»∆»«¬»¿ƒ¿»∆¿»

elb˙Â e„ÏB במי מדובר וכאמור ¿¿ƒ¿«
ויראה  אהבה לו שיש לכך הגיע שכבר

בגלוי  הלב eÈ‰Èברגש ‡Ï…ƒ¿
ÔÈÚ e‰fL) ÌÓei˜a¿ƒ»∆∆ƒ¿»

(‰ÏkLÓc התקדמות שאין כיון כי ƒ¿«≈»
אלו  שרגשות יתכן בעבודתו, ועליה

להתקיים, ימשיכו ולא ≈p‰ƒ‰ייעלמו
לזה  BÚL·„נוסף ‰ÚLa Ìb«¿»»∆≈

,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡a B˙„B·Ú¬»¿«¬»¿ƒ¿»
כן  ה' ויראת ה' אהבת של והרגשות

בגלוי  אצלו B˙„B·Úנמצאים ‰È‰zƒ¿∆¬»
‰cna ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»«ƒ»
ÔBˆ¯‰ ˙eÚÈ·OÓ ˙L¯„p‰«ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»»

BlL67 שבע הוא אם כי יותר, ולא ∆
יתאמץ  לא השיג, שכבר במה רצון

יותר. להשיג

‰È‰˙ ‡Ï ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«…ƒ¿∆
,Eˆ¯‡a ‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ¿«≈»«¬»»¿«¿∆

,‡˜Èc Eˆ¯‡a מדייק הכתוב ¿«¿∆«¿»
של  החסרון יהיה שלא ואומר

בארצך  'עקרה' ושל ¯ˆB'משכהה' ÔBLlÓ ‡e‰ ı¯‡LÔ68,eÈÈ‰ , ∆∆∆ƒ¿»«¿
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יר

ה'תשי"ב  אדר, החודש מברכים שקלים, פרשת משפטים, פרשת שבת

יהיּו ׁשּלא (ּופׁשיטא מעבֹודתֹו ּבלבד ְְְֲִִִֵֶַָָָֹרצֹון

מלא  ּכלי הּוא ׁשאז ׁשּלֹו, הרצֹונֹות ְְְִִִֵֶֶָָָָנרּגׁשים

ּבחינה  ּכלל, קיּבּול ּבית לֹו ׁשאין מחזיק, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָׁשאינֹו

לעיל). הּנזּכרת ּדעקרה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָהראׁשֹונה

CÈLÓÓe אמּלא ימי מסּפר את ,69ּבּכתּוב «¿ƒְֲִֵֶֶַַַָָ

לפעֹול  ּכדי הּיעּוצה העצה ְְְִִֵֵֶַָָָׁשּזֹוהי

והענין  הרצֹון. ׂשביעּות העּדר ׁשל הרּגׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּבנפׁשֹו

ימים  לֹו ׁשּניּתנּו מתּבֹונן האדם ׁשּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבזה,

ּגֹו' יּצרּו ימים יֹותר,70קצּובים, ולא ּפחֹות לא , ְְִִֵָָָֹֹֻ

לעבֹוד  צרי רגע ּובכל ׁשעה ּבכל יֹום, ְְְֲִֶַַָָָָָָּובכל

הּוא  הרי ּדין , ּבעלמא ׁשליחּותֹו למּלא ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָעבֹודתֹו

לחׁשֹוב  ּכלל ּפנאי לֹו ׁשאין עד ּכ ּכל ּבזה ְְְֲֵֶֶַַַָָָָטרּוד

רּבן  מאמר ּדר ועל מדריגֹות. ׁשל ענינים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָאֹודֹות

זּכאי  ּבן מֹוליכין 71יֹוחנן ּדר ּבאיזֹו יֹודע איני ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבזה  ּומהּביאּורים טרּדתֹו72אֹותי, ּגֹודל ׁשּמּצד , ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

לב  לׂשים ּפנאי לֹו היה לא ׁשליחּותֹו ְְְִִִֵַָָָֹּבמיּלּוי

ׁשּלֹו לּמדריגֹות (זי ׁשהּוא 73(צּוהערן והיינּו, . ְְְְִֵֶֶֶַַַ

פאריאגט, פיל אזֹוי איז (ער ּכ ּכל וׁשקּוע ְְְִִֶַַַָָָָָטרּוד

ׁשליחּותֹו ּבמיּלּוי פארטרּונקען) אּון ְְְְְְְְִִֵֶַַפאראיינגט

מה  יֹודע ׁשאינֹו רגע, ּובכל ׁשעה ּובכל יֹום ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָּבכל

וכּמה  ּכּמה אחת ועל ּומּדֹותיו, ׂשכלֹו עם ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָּנעׂשה

ׁשּבּנפׁש הּנעלמֹות לּמדרגֹות מּובן 74ּבנֹוגע ּומּזה . ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

רגׁש אצלֹו ׁשּיי ׁשּלא וחֹומר וקל ׁשּכן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבמּכל

ורגע  רגע ׁשּבכל ּבידעֹו ּכי, רצֹון, ׂשביעּות ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָׁשל

ׁשאינֹו רגע עֹובר ואם ׁשליחּותֹו, את למּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָצרי
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סה"מ )69 ואילך. א'רסא ע' שם אוה"ת ואילך. א [ש], תלז שם תו"ח ואילך. סע"ב עט, פרשתנו תו"א ראה – לקמן בהבא

רכג. ע' וראה )70תרצ"ב שם. אוה"ת ואילך. ד] [ש, ב תלז, שם תו"ח שם. תו"א א. רכד, זח"א וראה טז. קלט, תהלים

שז  ע' חשון סה"מ (תו"מ תשל"ח זקן ואברהם ד"ה קצז). ע' תשי"ב המאמרים (ספר זו שנה וארא גו' וידבר ד"ה גם

וש"נ. ב.)71ואילך). כח, ע')72ברכות פינחס אוה"ת – הגהות ועם שט. ע' הקצרים אדה"ז במאמרי ביאורים עוד ראה

ואילך. 50 ע' תרצ"ו ואילך. יד ע' תרמ"ו ואילך. קעא ע' תרכ"ו סה"מ ואילך. לתניא )73א'נט והערות מקיצורים להעיר

מז. המאמרים )74ע' (ספר תשי"ג ברא בראשית ד"ה קנח). ע' תשי"ב המאמרים (ספר זו שנה ה"א ויקח מד"ה להעיר

ואילך). כה ע' תשי"ג

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
לרמז  כאן נזכר הרצון eÚÈ·N˙וענין elÈÙ‡ BÏˆ‡ Lb¯eÈ ‡lL∆…¿«∆¿¬ƒ¿ƒ

˙BBˆ¯‰ ÌÈLb¯ eÈ‰È ‡lL ‡ËÈLÙe) B˙„B·ÚÓ „·Ïa ÔBˆ»̄ƒ¿«≈¬»¿ƒ»∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ»¿
BlL,עצמוÊ‡L נרגשים שלו האישיים הרצונות ÏÓ‡כאשר ÈÏk ‡e‰ ∆∆»¿ƒ»≈

‰BL‡¯‰ ‰ÈÁa ,ÏÏk ÏeaÈ˜ ˙Èa BÏ ÔÈ‡L ,˜ÈÊÁÓ BÈ‡L∆≈«¬ƒ∆≈≈ƒ¿»¿ƒ»»ƒ»
(ÏÈÚÏ ˙¯kÊp‰ ‰¯˜Úc אלא «¬»»«ƒ¿∆∆¿≈

הרצון  למילוי לגמרי מסור יהיה

העליון.

·e˙ka CÈLÓÓe תהיה 'לא אחרי «¿ƒ«»
בארצך' ועקרה tÒÓ¯משכלה ˙‡∆ƒ¿«

‡lÓ‡ EÈÓÈ69È‰BfL התוכן , »∆¬«≈∆ƒ
אמלא' ימיך מספר 'את של הפנימי

È„kהוא  ‰ˆeÚi‰ ‰ˆÚ‰»≈»«¿»¿≈
ÏL Lb¯‰ BLÙa ÏBÚÙÏƒ¿¿«¿∆¿≈∆

ÔBˆ¯‰ ˙eÚÈ·N ¯cÚ‰ וכמבואר ∆¿≈¿ƒ»»
רצון  שביעות של רגש כמה עד לעיל

של  בעבודה ומניעה הפרעה הוא

ה'עקרה' ענין ענין שלילת ושלילת

ה'משכלה'.

Ì„‡‰ ¯L‡kL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¬∆»»»
ÌÈÓÈ BÏ ezÈpL ÔBa˙Óƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ

,ÌÈ·eˆ˜ בתהילים הכתוב כלשון ¿ƒ
האדם  חיי של הזמן שמשך זה בענין

ומוגבל  קצוב הוא הזה ÌÈÓÈ»ƒבעולם
'Bb e¯vÈ70‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï , À»…»¿…

‰ÚL ÏÎa ,ÌBÈ ÏÎ·e ,¯˙BÈ≈¿»¿»»»
„B·ÚÏ CÈ¯ˆ Ú‚¯ ÏÎ·e¿»∆«»ƒ«¬
B˙eÁÈÏL ‡lÓÏ B˙„B·Ú¬»¿«≈¿ƒ

ÔÈc ‡ÓÏÚa ניצול תוך הזה, בעולם ¿»¿»≈
ורגע  רגע כל של ‰e‡מלא È¯‰¬≈

‰Êa „e¯Ë שליחותו Ïkבמילוי »¿∆»
ÏÏk È‡t BÏ ÔÈ‡L „Ú Ck»«∆≈¿«¿»
ÏL ÌÈÈÚ ˙B„B‡ ·BLÁÏ«¬ƒ¿»ƒ∆

˙B‚È¯„Ó עצמו את ולבחון ולבדוק «¿≈
הוא  בדיוק מצב ובאיזה דרגה באיזו

במילוי  הוא עיסוקו שכל ומאחר נמצא,

כפי  רצון, שביעות של לתחושה בא אינו ממילא במצבו, בעיון ולא שליחותו

בסמוך. È‡kÊשיבואר Ôa ÔÁBÈ Ôa¯ ¯Ó‡Ó C¯c ÏÚÂ71,בגמרא ¿«∆∆«¬««»»»∆««
כי  היא הבכי שסיבת והסביר בכה, העולם מן פטירתו Ú„BÈשקודם ÈÈ‡≈ƒ≈«

,È˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ C¯c BÊÈ‡a אותו יוליכו למעלה תעלה כשנשמתו האם ¿≈∆∆ƒƒƒ
יוחנן  רבי של מעלתו גודל ידוע שהרי מאד, תמוה והדבר להיפך, או עדן לגן

חז"ל, בדברי זכאי ÌÈ¯e‡Èa‰Óe≈«≈ƒבן
ביאורים  כמה מתוך ,Êa72‰אחד »∆

ÈelÈÓa B˙c¯Ë Ï„Bb „vnL∆ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ
B˙eÁÈÏL הפסק בלי הזמן כל תמיד, ¿ƒ

·Ï ÌÈNÏ È‡t BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»¿«»ƒ≈
CÈÊ Ô¯Ú‰eˆ) ולהתייחס )להקשיב ∆¿ƒ

BlL ˙B‚È¯„nÏ73,eÈÈ‰Â . ««¿≈∆¿«¿
Ck Ïk Úe˜LÂ „e¯Ë ‡e‰L∆»¿»«»»
,Ë‚‡È¯‡Ù ÏÈÙ ÈBÊ‡ ÊÈ‡ ¯Ú)∆ƒ«ƒ«¿»¿
ÔÚ˜e¯Ë¯‡Ù Ôe‡ Ë‚ÈÈ‡¯‡Ù«¿≈¿¿«¿¿¿∆

ושקוע  ומאוחד טרוד, כך כל )הוא
B˙eÁÈÏL ÈelÈÓa בפועלÏÎa ¿ƒ¿ƒ¿»

,Ú‚¯ ÏÎ·e ‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ¿»»»¿»∆«
לבטל  ומבלי לרגע להפסיק מבלי

רגע  Ó‰אפילו Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈««
ÂÈ˙BcÓe BÏÎN ÌÚ ‰NÚp אף «¬∆ƒƒ¿ƒ»

וניכרים  גלויים כוחות שהם פי על

לבדוק  וענין זמן מצא לא כי ונרגשים,

מצבו  את nk‰ולבחון ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»
˙B‚¯„nÏ Ú‚Ba ‰nÎÂ¿«»¿≈«««¿≈

LÙpaL ˙BÓÏÚp‰74 שכדי «∆¡»∆«∆∆
ודרגתו  ומצבו מעמדו את לבחון

שבעומק  הנעלמים בכוחות המדויקת

יותר  ועוד זמן יותר עוד נדרש הנפש

ÔkLמאמץ. ÏkÓa Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»¿ƒ»∆≈
¯ÓBÁÂ Ï˜Â לרגע מפסיק איננו אם ¿«»∆

את  לבחון כדי אפילו שליחותו ממילוי

בוודאי  ‡ˆBÏמצבו, CÈiL ‡lL∆…«»∆¿
ÔBˆ¯ ˙eÚÈ·N ÏL L‚¯ וסיפוק ∆∆∆¿ƒ»

¯‚Úאישי  ÏÎaL BÚ„Èa ,Èk ,ƒ¿»¿∆¿»∆«
Ú‚¯Â לבטל בלי הכלל, מן יוצא בלי »∆«

אחד רגע ¯‚Úאפילו ¯·BÚ Ì‡Â ,B˙eÁÈÏL ˙‡ ‡lÓÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈∆¿ƒ¿ƒ≈∆«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כ

 20   למלל ימא  

משכלה כ תהיה לא

יכֹול  ׁשהיה רק לא זה הרי עבֹודתֹו, ֲֲֵֵֶֶַָָָָֹעֹובד

ּגע  האט (ער ּבעבֹודתֹו ּולׂשגׂשג קענט להתעּלֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּברגע  זאת, עֹוד אּלא כן, עׂשה ולא ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשטייגן)

מֹורד  עבֹודתֹו, עֹובד ׁשאינֹו ּבמל75זה הּוא ְֲֵֵֵֶֶֶֶָ

את  ממּלא ׁשאינֹו ּבכ הּקּב"ה הּמלכים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמלכי

אצלֹו ׁשּיי ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הרי, ְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹׁשליחּותֹו,

אּדרּבה, אּלא ,ּבארצ רצֹון, ׂשביעּות ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָהרּגׁש

מיטן  ּדיר ּבא איז וואס אים פרעגט מען ְְְִִִִֶֶֶַָווען

נפׁשֹו: ּבמר אֹויס) ער (ׁשרייט הּוא זֹועק ,ְְְְְְְֵֶֶַַַַּבארצ

מה  אהבה, ּלי מה ּתענּוג, ּלי מה רצֹון, ּלי ֲֲִִִַַַַַַָָמה

וואס  ּתענּוג, מיר וואס רצֹון, מיר (וואס יראה ְֲִִִִַָָָָָּלי

לחׁשֹוב  יכֹול ּכיצד יראה), מיר וואס אהבה, ְֲֲִִִֵַַַָָָָמיר

ׁשּצרי ּבׁשעה ּבּה מדריגֹות ׁשל ענינים ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָעל

אחד  רגע אפיּלּו יעבֹור ׁשּלא הּמׁשמר על ְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹלעמֹוד

מּצד  חסֿוׁשלֹום ּבמלכּות מרידה ׁשל ְְְְְִִֶַַַַָָָּבמּצב

זה. ּברגע הּׁשליחּות ּבמיּלּוי ְְְִִִֶֶַַַָהחּסרֹון

תהיה p‰Â‰ז) לא הּציּוּוי מקּיים האדם ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּכל  ׁשעֹוׂשה ,ּבארצ ועקרה ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּכלה

ויראה  ּבאהבה עבֹודתֹו ׁשּתהיה ּביכלּתֹו ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָאׁשר

ׂשביעּות  העּדר ּומּתֹו קּיּום, להם ׁשּיׁש ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָאמיּתּיים

ּומבטיחים  מֹוסיפים אזי לעיל, ּכּנזּכר כּו' ְְְֲִִִִִֵַַַָָרצֹון

הבטחה) (ּבלׁשֹון ּתהיה ׁשּלא מלמעלה ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹלֹו

ּבארצ ועקרה .76מׁשּכלה ְְְֲֵֶַַַָָָ

ÏÚÂ את ּׁשּנאמר ּבמה ּביאּור להֹוסיף יׁש זה ּפי ¿«ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַ

ׁשּזהּו ּדיקא, אמּלא אמּלא, ימי ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָמסּפר

ההתּבֹוננּות  על (נֹוסף ּדוקא מלמעלה ׁשּבא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָענין

ּגּופא  ּובזה ל ֹו), ׁשּנקצבּו הּימים ּבמסּפר ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּדהאדם

ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות ּבחינת המדּבר, ׁשליׁשי ידי על נֹוכח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָּבלׁשֹון

איזה  יׁש אם ׁשּגם ּבזה, והענין לעיל). (ּכּנזּכר מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא

מיּלא  לא ׁשּבהם ימים אצלֹו ׁשהיּו האדם, ּדעבֹודת הּימים ּבמסּפר וחּסרֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּפגם
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המשיך )75 זמן משך לאחרי ורק השולחן, על הק' ראשו והניח רב, בבכי שליט"א אדמו"ר כ"ק פרץ דהמאמר זה בחלק

) המאמר ()l"end.(76באמירת קצת ).l"endחסר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÏBÎÈ ‰È‰L ˜¯ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,B˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L רגע באותו ∆≈≈¬»¬≈∆…«∆»»»

לאיבוד  ËÚ˜Úbשהלך Ë‡‰ ¯Ú) B˙„B·Úa ‚N‚NÏe ˙BlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿«¿≈«¬»∆»∆∆¿
Ô‚ÈÈËL ולהתרומם להתעלות יכול ÔÎ,היה ‰NÚ ‡ÏÂ מדובר ) וכאילו ¿«¿¿…»»≈

בלבד  הרווח BÚ·„במניעת BÈ‡L ‰Ê Ú‚¯aL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆¿∆«∆∆≈≈
„¯BÓ ,B˙„B·Ú75CÏÓa ‡e‰ ¬»≈¿∆∆

CÎa ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ«¿≈«¿»ƒ«»»¿»
B˙eÁÈÏL ˙‡ ‡lÓÓ BÈ‡L∆≈¿«≈∆¿ƒ
ירדה  זה ובשביל למלא עליו המוטלת

הזה, לעולם BÊנשמתו ‡Ï ,È¯‰¬≈…
Lb¯‰ BÏˆ‡ CÈiL ‡lL „·Ïaƒ¿«∆…«»∆¿∆¿≈
Eˆ¯‡a ,ÔBˆ¯ ˙eÚÈ·N ÏL∆¿ƒ»¿«¿∆

רצון, ÔÚÂÂמלשון ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»∆
ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ ÌÈ‡ Ë‚Ú¯Ù ÔÚÓ∆¿∆¿ƒ»ƒ
,Eˆ¯‡a ÔËÈÓ ¯Èc ‡a«ƒƒ¿¿«¿∆
מה  אצלך, קורה מה אותו כששואלים

הוא  כמה ועד 'בארצך' עם מצבך,

ממצבו  (ËÈÈ¯Lמרומה ‡e‰ ˜ÚBÊ≈¿«¿
ÒÈB‡ ¯Ú וצועק מזעק Óa¯הוא ( ∆¿¿«

Èl ‰Ó ,ÔBˆ¯ Èl ‰Ó :BLÙ«¿«ƒ»«ƒ
Èl ‰Ó ,‰·‰‡ Èl ‰Ó ,‚eÚz«¬«ƒ«¬»«ƒ

,ÔBˆ¯ ¯ÈÓ Ò‡ÂÂ) ‰‡¯È,לי מה ƒ¿»»ƒ»
לי  אכפת ÈÓ¯מה Ò‡ÂÂ מה לי, מה »ƒ

לי  ÈÓ¯אכפת Ò‡ÂÂ ,‚eÚz מה «¬»ƒ
לי,,לי  אכפת Ò‡ÂÂמה ,‰·‰‡«¬»»

¯ÈÓ לי אכפת מה לי, È¯‡‰),מה ƒƒ¿»
ÌÈÈÚ ÏÚ ·BLÁÏ ÏBÎÈ „ˆÈk≈«»«¬«ƒ¿»ƒ

˙B‚È¯„Ó ÏL מצבו את ולבחון ∆«¿≈
יראת  ה', אהבת של אלה ענינים בכל

באלוקות  ותענוג לאלוקות רצון ה',

CÈ¯vL ‰ÚLa da בלי הזמן כל »¿»»∆»ƒ
רגע  ‰ÓLn¯להפסיק ÏÚ „BÓÚÏ«¬««ƒ¿»

„Á‡ Ú‚¯ elÈÙ‡ ¯B·ÚÈ ‡lL∆…«¬¬ƒ∆«∆»
˙eÎÏÓa ‰„È¯Ó ÏL ·vÓa¿«»∆¿ƒ»¿«¿
ÔB¯qÁ‰ „vÓ ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»ƒ««ƒ»
.‰Ê Ú‚¯a ˙eÁÈÏM‰ ÈelÈÓa¿ƒ«¿ƒ¿∆«∆
ÌÈi˜Ó Ì„‡‰ ¯L‡k ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«¬∆»»»¿«≈
‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï ÈeeÈv‰«ƒ…ƒ¿∆¿«≈»

,Eˆ¯‡a ‰¯˜ÚÂ משמעותו לפי «¬»»¿«¿∆
באריכות, לעיל כמבואר הרוחנית,

BzÏÎÈa ¯L‡ Ïk ‰NBÚL∆∆»¬∆ƒ»¿
‰·‰‡a B˙„B·Ú ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬»¿«¬»

,Ìei˜ Ì‰Ï LiL ÌÈizÈÓ‡ ‰‡¯ÈÂ שאין דהיינו ה'עקרה' ענין היפך ¿ƒ¿»¬ƒƒƒ∆≈»∆ƒ
התעוררות  שיש דהיינו ה'משכלה' ענין והיפך כלל, ויראה אהבה של לידה

קיום, לזה אין אבל ויראה eÎ'אהבה ÔBˆ¯ ˙eÚÈ·N ¯cÚ‰ CBzÓeƒ∆¿≈¿ƒ»
ב'ארצך' רצוןהנרמז ÌÈÁÈË·Óeמלשון ÌÈÙÈÒBÓ ÈÊ‡ ,ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¬«ƒƒ«¿ƒƒ

‰È‰z ‡lL ‰ÏÚÓÏÓ BÏƒ¿«¿»∆…ƒ¿∆
‰ÏkLÓ (‰ÁË·‰ ÔBLÏa)ƒ¿«¿»»¿«≈»

Eˆ¯‡a ‰¯˜ÚÂ76 לעיל כמובא «¬»»¿«¿∆
תהיה' 'לא שהלשון המאמר בתחילת

והן  ברכה של כלשון הן מתפרש

הבטחה. של כלשון

‰Ê Èt ÏÚÂ רק לא הוא שהכתוב ¿«ƒ∆
ה' עבודת להיות צריכה כיצד הוראה

כך  שאכן הבטחה גם אלא האדם של

Óa‰יהיה  ¯e‡Èa ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ≈¿«
¯Ó‡pM זה tÒÓ¯בפסוק ˙‡ ∆∆¡«∆ƒ¿«

,‡˜Èc ‡lÓ‡ ,‡lÓ‡ EÈÓÈ»∆¬«≈¬«≈«¿»
אני, 'אמלא', ואומר מדייק הכתוב

אמלא  הוא, ברוך ÔÈÚהקדוש e‰fL∆∆ƒ¿»
ÛÒB) ‡˜Âc ‰ÏÚÓÏÓ ‡aL∆»ƒ¿«¿»«¿»»

ÏÚ מספר' של כמבואר הענין פירוש «
דהיינו  לעיל שנתבאר אמלא' ימיך

¯tÒÓa Ì„‡‰c ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿»»»¿ƒ¿«
‰Ê·e ,(BÏ e·ˆ˜pL ÌÈÓi‰«»ƒ∆ƒ¿¿»∆

‡Ùeb הדבר והמשכת נתינת בענין »
ÁÎB,מלמעלה ÔBLÏa שנאמר ƒ¿≈«

היא  והאמירה אמלא, אני »ÏÚ'אמלא',
˙ÈÁa ,¯a„Ó‰ ÈLÈÏL È„È¿≈¿ƒƒ«¿«≈¿ƒ«
Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ«¿«≈»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ‡e‰∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

.(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈
הדברים  משמעות את ומבאר וממשיך

ניתן  אמלא' ימיך מספר ש'את

מלמעלה.

Ì‡ ÌbL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â למעשה ¿»ƒ¿»»∆∆«ƒ
¯tÒÓa ÔB¯qÁÂ Ì‚t ‰ÊÈ‡ LÈ≈≈∆¿»¿ƒ»¿ƒ¿«
eÈ‰L ,Ì„‡‰ ˙„B·Úc ÌÈÓi‰«»ƒ«¬«»»»∆»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כא

 למלל ימא    21 

כא

ה'תשי"ב  אדר, החודש מברכים שקלים, פרשת משפטים, פרשת שבת

ּגם  עׂשה ׁשּבהם ימים אפיּלּו אֹו ׁשליחּותֹו, ְֲִִִֶֶֶַָָָָאת

ּבחינת  מּצד הרי כּו', ּבלּתיֿרצּויים ְְְְֲִִִִִִִֵַַָענינים

ׁשּׁשם  מהׁשּתלׁשל ּות, ׁשּלמעלה המדּבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשליׁשי

הּימים  מסּפר מתמּלא ּפגם, ׁשל ענין ׁשּיי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלא

ׁשּכל  כּו', הּקצּוב מּכפי יֹותר ועֹוד לֹו, ְְִִֵֶַַָָָהּקצּוב

מלאים  נעׂשים מלאים,77הּימים ימים רק ולא , ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹ

ּדמסּפר  הּדּיּוק ׁשּזהּו מאירים, ימים ּגם ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָאּלא

מּלׁשֹון 78ימי מסּפר ּפירּוׁש79, מסּפרים הּׁשמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ּומנּצצין  ׁשהּוא 80ּדמנהרין סּפיר, אבן ּומּלׁשֹון , ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַ

ּובהירּות. סּפירּות ְְִִַלׁשֹון

e‰ÊÂמּקרּב מחלה והסירֹותי ּׁשּנאמר מה ּגם ¿∆ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָ

ּדהּנה, המדּבר. ּכׁשליׁשי נֹוכח, ְְְְִִִִִֵֵֵַַַּבלׁשֹון

מחלה  היא ּגֹו', והסירֹותי נאמר ׁשעליה ֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמחלה

הוי' את ועבדּתם ּכאׁשר ּגם להיֹות ׁשּיכֹולה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּכזֹו

,ּומימי לחמ את ּובר ּכאׁשר וגם ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹאלקיכם,

ותֹורה  ׁשּבכתב ּתֹורה על קאי ּומימי ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּדלחמ

ּפה  ּומצוֹות 81ׁשּבעל ּתֹורה אֹו נאמר 82, זה ועל , ְְְֱִֶֶֶֶַַַָ

ּבתֹורה  ׁשהעבֹודה ,ּומימי לחמ את ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָּובר

אז  וגם הוי', ּדׁשם הּברכה מּצד היא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּומצוֹות

להיֹות  וצרי מחלה, להיֹות יכֹולה ְְְְֲֲִִִִַַָָָעדיין

המדּבר  ׁשליׁשי ידי על ּגֹו' מחלה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָוהסירֹותי

ּבזה  והענין ּכאן,83ּדוקא. ׁשּנאמרה ׁשּמחלה , ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

והיא  הּמחלֹות, לכל הּׁשֹורׁש היא סתם, ְְְֲֲִִֶַַַַָָָמחלה

עץ  חטא ּבסיּבת ׁשּבא עצמֹו ּדהרּגׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהענין

ׁשּכתּוב 84הּדעת  ּוכמֹו עצמֹו, ּדהרּגׁש הענין היה לא החטא ׁשּקֹודם ּכּידּוע ,85 ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּכמֹו עצמֹו, הרּגׁש ּׁשּנעׂשה הּוא החטא וענין יתּבוׁשׁשּו, ולא ּגֹו' ׁשניהם ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹוּיהיּו

ועבדּתם 86ׁשּכתּוב  ּכאׁשר ׁשּגם וזהּו ּגֹו'. למאכל העץ טֹוב ּכי האּׁשה וּתרא ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
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ב'תשלא.)77 ס"ע ז) (כרך שם א'רסו. ע' פרשתנו אוה"ת וראה ואילך. א] [שב, ב תלט, שם תו"ח לקמן )78ראה בהבא

א'רסב. ע' שם אוה"ת ב]. [שב, רע"א תמ, שם תו"ח ג. עט, פרשתנו תו"א ראה ב.)79– יט, קלו,)80תהלים זח"ב ראה

א'רלה.)81ב. ע' א'רכז. ע' ואילך. א'רכה ע' שם אוה"ת שם. תקס"ח אדה"ז ג])82מאמרי [שב, סע"א תמ, שם תו"ח

מאמרי )83ואילך. א'רסב. ע' שם אוה"ת ג]. [שב, ואילך א תמ, שם תו"ח גֿד. עט, פרשתנו תו"א ראה – לקמן בהבא

ואילך. א'רלה ע' ואילך. א'רכה ע' ואילך. א'ריא ס"ע שם אוה"ת ואילך. תי ס"ע שם תקס"ח שם )84אדה"ז תו"א ראה

ועוד. א'רסב. ע' שם אוה"ת ואילך. ד] [שב, ב תמ, שם תו"ח ד. כה.)85עט, ב, ו.)86בראשית ג, שם

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
B˙eÁÈÏL ˙‡ ‡lÈÓ ‡Ï Ì‰aL ÌÈÓÈ BÏˆ‡ ניצל לא ולמעשה ∆¿»ƒ∆»∆…ƒ≈∆¿ƒ

בשלימות, 'ימיך' כל ‡elÈÙאת B‡ היוÌ‰aL ÌÈÓÈ נמנע רק לא ¬ƒ»ƒ∆»∆
מזה, חמור אלא שליחותו Ìbממילוי ‰NÚ אפילוŒÈzÏa ÌÈÈÚ »»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

‰ÏÚÓlL ¯a„Ó‰ ÈLÈÏL ˙ÈÁa „vÓ È¯‰ ,'eÎ ÌÈÈeˆ¿̄ƒ¬≈ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿«≈∆¿«¿»
ÌML ,˙eÏLÏzL‰Ó בעצמות ≈ƒ¿«¿¿∆»

ÏLהאלוקות  ÔÈÚ CÈiL ‡Ï…«»ƒ¿»∆
Ì‚t עבודת כי האדם, מעשי מצד ¿»

אינה  וממילא האדם שם אינה נוגעת

מלמעלה, זאת, בכל ≈»¿lÓ˙Óƒ‡פוגמת,
,BÏ ·eˆw‰ ÌÈÓi‰ ¯tÒÓƒ¿««»ƒ«»
,'eÎ ·eˆw‰ ÈÙkÓ ¯˙BÈ „BÚÂ¿≈ƒ¿ƒ«»
יכול  שהיה ממה יותר עוד היינו

כל  את מנצל היה אילו ולהשיג לעשות

בשלימות ‰ÌÈÓiימיו ÏkL∆»«»ƒ
ÌÈ‡ÏÓ ÌÈNÚ77˜¯ ‡ÏÂ , «¬ƒ¿≈ƒ¿…«
,ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÓÈ חיסרון ‡l‡ללא »ƒ¿≈ƒ∆»

מזו  ÌÈ¯È‡Ó,יתירה ÌÈÓÈ Ìb«»ƒ¿ƒƒ
˜eic‰ e‰fL הכתוב בלשון ∆∆«ƒ

EÈÓÈ ¯tÒÓc78¯tÒÓ , ¿ƒ¿«»∆ƒ¿»
ÔBLlÓ79ÌÈ¯tÒÓ ÌÈÓM‰ ƒ¿«»«ƒ¿«¿ƒ

ÔÈˆvÓe ÔÈ¯‰Óc Le¯Èt80, ≈ƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ
ונוצצים  ‡·Ôמאירים ÔBLlÓeƒ¿∆∆

,¯ÈtÒ מאירה ÔBLÏאבן ‡e‰L «ƒ∆¿
.˙e¯È‰·e ˙e¯ÈtÒ«ƒ¿ƒ

¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡«
Ea¯wÓ ‰ÏÁÓ È˙B¯ÈÒ‰Â«¬ƒƒ«¬»ƒƒ¿∆

,ÁÎB ÔBLÏa אסיר ואני ƒ¿≈«
,‰p‰c .¯a„Ó‰ ÈLÈÏLkƒ¿ƒƒ«¿«≈¿ƒ≈

‰ÏÁn‰הרוחנית¯Ó‡ ‰ÈÏÚL ««¬»∆»∆»∆¡«
וההבטחה  Bb',הברכה È˙B¯ÈÒ‰Â«¬ƒƒ

‰ÏBÎiL BÊk ‰ÏÁÓ ‡È‰ƒ«¬»»∆¿»
Ìb ˙BÈ‰Ïאפילו¯L‡k ƒ¿««¬∆

,ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ«¬«¿∆≈¬»»¡…≈∆
Ì‚Â ואפילו˙‡ C¯·e ¯L‡k ¿««¬∆≈«∆

EÓÁÏc ,EÈÓÈÓe EÓÁÏ«¿¿≈∆¿«¿¿
È‡˜ EÈÓÈÓe מכוון‰¯Bz ÏÚ ≈∆»≈«»

‰t ÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL81, ∆ƒ¿»¿»∆¿«∆

˙BÂˆÓe ‰¯Bz B‡82,EÈÓÈÓe EÓÁÏ ˙‡ C¯·e ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ , »ƒ¿¿«∆∆¡«≈«∆«¿¿≈∆
Ì‚Â ,'ÈÂ‰ ÌLc ‰Î¯a‰ „vÓ ‡È‰ ˙BÂˆÓe ‰¯B˙a ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿»ƒ¿ƒƒ««¿»»¿≈¬»»¿«

Ê‡ בתורה אפילו ה' עבודת וישנה ביותר נעלה הוא המצב לכאורה כאשר »
הוי' שם של הברכה מצד שהיא כפי BÈ‰Ï˙ומצוות ‰ÏBÎÈ ÔÈÈ„Ú¬«ƒ¿»ƒ¿

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰ÏÁÓ«¬»¿»ƒƒ¿
È„È ÏÚ 'Bb ‰ÏÁÓ È˙B¯ÈÒ‰Â«¬ƒƒ«¬»«¿≈

‡˜Âc ¯a„Ó‰ ÈLÈÏL ומדובר ¿ƒƒ«¿«≈«¿»
מסיר  שמי חמורה רוחנית במחלה

ומהות  עצמות דווקא הוא אותה

מהו  ומפרט שממשיך וכפי האלוקות,

זו. 'מחלה' של ענינה

‰Êa ÔÈÚ‰Â83‰ÏÁnL , ¿»ƒ¿»»∆∆«¬»
Ì˙Ò ‰ÏÁÓ ,Ô‡k ‰¯Ó‡pL∆∆∆¿»»«¬»¿»

לפר  מחלה,מבלי איזו È‰ƒ‡ט
‡È‰Â ,˙BÏÁn‰ ÏÎÏ L¯BM‰«∆¿»««¬¿ƒ

BÓˆÚ Lb¯‰c ÔÈÚ‰ תחושת »ƒ¿»¿∆¿≈«¿
העצמית  aÈÒa˙היישות ‡aL∆»¿ƒ«

˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ84Úe„ik , ≈¿≈««««»«
‰È‰ ‡Ï ‡ËÁ‰ Ì„BwL אצל ∆∆«≈¿…»»

אשתו  וחוה הראשון «¿ÔÈÚ‰»ƒאדם
BÓÎe ,BÓˆÚ Lb¯‰c¿∆¿≈«¿¿

·e˙kL85'Bb Ì‰ÈL eÈ‰iÂ ∆»«ƒ¿¿≈∆
,eLLÂa˙È ‡ÏÂ את הרגישו לא כי ¿…ƒ¿…»

‰ËÁ‡עצמם  ÔÈÚÂ של התוכן ¿ƒ¿««≈¿
הדעת  עץ NÚpM‰חטא ‡e‰∆«¬»

·e˙kL BÓk ,BÓˆÚ Lb¯‰86 ∆¿≈«¿¿∆»
הדעת  עץ חטא לגבי ∆≈»zÂ¯‡בתורה

ÏÎ‡ÓÏ ıÚ‰ ·BË Èk ‰M‡‰»ƒ»ƒ»≈¿«¬»
'Bb הזו וההכרה והידיעה והתחושה

תוכן  היא לעצמה, טוב ענין שהדבר

עצמו'. 'הרגש ÌbLהחטא, e‰ÊÂ¿∆∆«
'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ ¯L‡k«¬∆«¬«¿∆≈¬»»
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משכלה כב תהיה לא

מימי ואת לחמ את ּובר אלקיכם הוי' ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאת

ענין  ׁשהּוא הּמחלה, ענין (ויׁשנֹו) להיֹות ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָיכֹול

על  ּפעל הּדעת עץ ׁשחטא ּכיון עצמֹו, ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרּגׁש

ּגמּורים, צּדיקים על וגם צּדיקים, על ּגם ְְִִִִִַַַַַַָּכּוּלם,

רז"ל  נחׁש,87ּוכמאמר ׁשל ּבעטיֹו מתּו ארּבעה ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָ

מיתתם  ׁשּסיּבת ּגדֹולים, הּיֹותר צּדיקים ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהם

ּגם  ולכן, הּדעת, עץ חטא ּבגלל אּלא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאינּה

עצמֹו, ּדהרּגׁש הענין ׁשּיי ּגמּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבצּדיקים

ּביראה 88וכּידּוע  ה' עֹובד ּגמּור צּדיק ׁשאפיּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

לגמרי  ּבמציאּות ּבטל אינֹו ּבתענּוגים, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָואהבה

יׁש ואֹוהבֹו, ה' ירא עצמֹו ּבפני ּדבר הּוא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָאּלא

ּכמֹו ּבה' ּדביקּותֹו למעלת יּגיע ולא ׁשאֹוהב, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַֹמי

אחת  ועל למּטה. ירידתּה קֹודם נׁשמתֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָׁשהיתה

מּזה, ׁשּלמּטה ואּלה לבינֹונים ּבנֹוגע וכּמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּמה

עצמֹו. ּדהרּגׁש הענין יׁשנֹו ּבוּדאי ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאצלם

להיֹות  יכֹולה אינּה עצמֹו ּדהרּגׁש הּמחלה ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָוהסרת

ידי  על אם ּכי עצמֹו, ּבכח האדם עבֹודת ידי ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹעל

והסירֹותי  נאמר זה ועל ּביֹותר, נעלית ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהמׁשכה

ּומהּות  עצמּות על ׁשּקאי נֹוכח, ּבלׁשֹון ְְְִֵֵֶַַַַַָָּדייקא,

לעיל. ּכּנזּכר הּוא ּברּו סֹוף ְְִֵֵַָָאין

הן ÏÎÂח) ּבגׁשמּיּות, ּגם נמׁשכים אּלה ענינים ¿»ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

נאמר  זה ׁשעל רויחא, למזונא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹּבנֹוגע

לחּיי, ּבנֹוגע הן ,מימי ואת לחמ את ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַּובר

ּומֹוסיף  ,מּקרּב מחלה והסירֹותי נאמר זה ְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשעל

ׁשעל  לּבני, ּבנֹוגע והן אמּלא, ימי מסּפר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

וכל  .ּבארצ ועקרה מׁשּכלה תהיה לא נאמר ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹזה

הּכתּובים  ּבהמׁש מדּוּבר זה (ׁשעל הארץ ּכניסת לענין הכנה נעׂשה ּכן 89זה ,( ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

צדקנּו מׁשיח ידי על בימינּו ּבמהרה  לנּו .90ּתהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
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כזֿלא.)89סע"א). ()90בפסוקים המאמר בסיום הדברים אריכות ).l"endחסר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
EÈÓÈÓ ˙‡Â EÓÁÏ ˙‡ C¯·e ÌÎÈ˜Ï‡'ה עבודת שבכללות והיינו ¡…≈∆≈«∆«¿¿¿∆≈∆

זאת בכל כדבעי, e‰L‡היא ,‰ÏÁn‰ ÔÈÚ (BLÈÂ) ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿¿∆¿ƒ¿«««¬»∆
ÏÚt ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁL ÔÂÈk ,BÓˆÚ Lb¯‰ ÔÈÚ לו והיתה ƒ¿«∆¿≈«¿≈»∆≈¿≈«««»«

ÌÈ¯eÓb,השפעה  ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ Ì‚Â ,ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ Ìb ,Ìlek ÏÚ«»«««ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ
Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe87 בגמרא ¿«¬«««

LÁ ÏL BÈËÚa e˙Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈¿∆¿∆»»
וישי  משה אבי ועמרם יעקב בן בנימין

דוד, בן וכלאב דוד ≈∆Ì‰Lאבי
,ÌÈÏB„b ¯˙Bi‰ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ«≈¿ƒ
‡l‡ dÈ‡ Ì˙˙ÈÓ ˙aÈqL∆ƒ«ƒ»»≈»∆»

,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ ÏÏ‚a היה ולא ƒ¿«≈¿≈«««
בעצמם, שעשו חטא שום ≈«¿ÔÎÏÂ,להם

גם  ופעל השפיע הדעת עץ שחטא כיון

צדיקים  גם שלכן גמורים בצדיקים

כי  הוכחה זו הרי מתים, »Ìbגמורים
ÔÈÚ‰ CÈiL ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆa¿«ƒƒ¿ƒ«»»ƒ¿»
Úe„iÎÂ ,BÓˆÚ Lb¯‰c88 ¿∆¿≈«¿¿«»«

החסידות  ˆÈc˜בתורת elÈÙ‡L∆¬ƒ«ƒ
‰·‰‡Â ‰‡¯Èa '‰ „·BÚ ¯eÓb»≈¿ƒ¿»¿«¬»

ÌÈ‚eÚ˙a ביותר גבוהה דרגה ¿«¬ƒ
מתשוקה  (שבשונה ה' באהבת

מי  של כצמאון שהיא מרחוק לאלוקות

היא  בתענוגים אהבה מים, לו שאין

לאלוקות), הקרבה על שמתענג מקרוב

גבוהה דרגה בכזו גמור צדיק ≈‡BÈגם
È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÏËa לאלוקות »≈ƒ¿ƒ¿«¿≈

כאילו  מוחלט כלל בביטול קיים אינו

BÓˆÚ ÈÙa ¯·c ‡e‰ ‡l‡∆»»»ƒ¿≈«¿
ÈÓ LÈ ,B·‰B‡Â '‰ ‡¯È¿≈¿¬≈ƒ

ÚÈbÈ ‡ÏÂ ,·‰B‡L הצדיק לעולם, ∆≈¿…«ƒ«
הזה  בעולם בגוף נשמה כשהוא

BÓk '‰a B˙e˜È·c ˙ÏÚÓÏ¿«¬«¿≈«¿
d˙„È¯È Ì„B˜ B˙ÓL ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿»∆¿ƒ»»

‰hÓÏ שייך גמור בצדיק שגם ונמצא ¿«»
'הרגש  ענין ביותר) בדקות (לפחות

nÎÂ‰עצמו'. ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»¿«»
ÌÈBÈ·Ï Ú‚Ba ודיבור שבמעשה ¿≈«¿≈ƒ

בתכלית, נזהרים הם ובמחשבה

הנפש, כוחות מצב מצד אבל כצדיקים,

בתוקף  אצלם נמצאים הבהמית הנפש של הכוחות hÓlL‰גם ‰l‡Â¿≈∆∆¿«»
ÌÏˆ‡L ,‰fÓ למטה אצל אלא 'בינונים' במדריגת אפילו שאינם אלה ƒ∆∆∆¿»

BÓˆÚמזה Lb¯‰c ÔÈÚ‰ BLÈ È‡cÂa'ישות' של מסוימת בחינה ¿««∆¿»ƒ¿»¿∆¿≈«¿
עצמית.

BÓˆÚ Lb¯‰c ‰ÏÁn‰ ˙¯Ò‰Â«¬»«««¬»¿∆¿≈«¿
È„È ÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡≈»¿»ƒ¿«¿≈
,BÓˆÚ ÁÎa Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿…««¿
יגיע  ישות של תחושה שבמקום

לאלוקות,לביטול ÏÚמוחלט Ì‡ Èkƒƒ«
,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»»«¬≈¿≈
È˙B¯ÈÒ‰Â ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡««¬ƒƒ
È‡wL ,ÁÎB ÔBLÏa ,‡˜ÈÈc«¿»ƒ¿≈«∆»≈
ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ÏÚ««¿«≈

ÏÈÚÏ ¯kÊpk ‡e‰ Ce¯a שהוא »«ƒ¿»¿≈
מהאדם. זו 'מחלה' המסיר עצמו

‰l‡ ÌÈÈÚ ÏÎÂ (Á שנתבארו ¿»ƒ¿»ƒ≈∆
הרוחנית  במשמעותם באריכות במאמר

Ô‰ ,˙eiÓL‚a Ìb ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ≈
,‡ÁÈÂ¯ ‡ÂÊÓÏ Ú‚Ba מזון ¿≈«ƒ¿…»¿ƒ»

בריוח  Ó‡¯ופרנסה ‰Ê ÏÚL∆«∆∆¡«
,EÈÓÈÓ ˙‡Â EÓÁÏ ˙‡ C¯·e≈«∆«¿¿¿∆≈∆

,ÈiÁÏ Ú‚Ba Ô‰ ובריאות חיים ≈¿≈«¿«≈
È˙B¯ÈÒ‰Â ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL∆«∆∆¡««¬ƒƒ
˙‡ ÛÈÒBÓe ,Ea¯wÓ ‰ÏÁÓ«¬»ƒƒ¿∆ƒ∆

,‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ אריכות היינו ƒ¿«»∆¬«≈
Ê‰ימים, ÏÚL ,ÈaÏ Ú‚Ba Ô‰Â¿≈¿≈«¿»≈∆«∆

‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï ¯Ó‡∆¡«…ƒ¿∆¿«≈»
Eˆ¯‡a ‰¯˜ÚÂ חיי לבני, וזוכים «¬»»¿«¿∆

כפשוטו. רויחא Ê‰ומזונא ÏÎÂ¿»∆
˙ÒÈk ÔÈÚÏ ‰Î‰ ‰NÚ«¬∆¬»»¿ƒ¿«¿ƒ«
¯ae„Ó ‰Ê ÏÚL) ı¯‡‰»»∆∆«∆¿»

ÌÈ·e˙k‰ CLÓ‰a89 בפרשת ¿∆¿≈«¿ƒ
כאן  eÏמשפטים ‰È‰z Ôk ,(≈ƒ¿∆»

ÁÈLÓ È„È ÏÚ eÈÓÈ· ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«¿≈¿ƒ«
e˜„ˆ90. ƒ¿≈
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כג

.a"iyz'd ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

גו'..‡ משכלה תהי' לא ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

"לחיים"]. לומר שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה – המאמר [אחרי

בהמאמר .· בארוכה ולד"1נתבאר "בית בתוכו יעשה שהאדם דורשת החסידות שתוכנו 2שתורת ,
בלב; בהתגלות ההמשכה שזהו"ע הולד", "לידת גם תהי' ולאח"ז שכלית, דהתפעלות הו"ע בעבודה
פאריאגטקייט") ("די טירדתו גודל מצד מעבודתו, הרצון שביעות העדר ממנו תובעים זה עם ַָוביחד

השליחות. במילוי

הם האמורים שענינים – האמת היא וכך – לנו שנדמה כיון mi`ltpeולכאורה: milrp ביותר
הדבר את ולתבוע לדרוש יתכן כיצד – ענינים") מישראל?!e`kn"`("געוואלדיקע ַ

סיפר – אדמו"ר מו"ח ש 3כ"ק שלפעמים לו אמר נ"ע הרבי שאביו מכאב , שסובל מזה הוא רצון בע
לפוש  אז ביכלתו העבודה, עניני מכל הוא פטור דין שע"פ במקום בהיותו כי, לפנות, לילך וצריך בטן

זיך". צו קומען און אטעם דעם "אּפכאּפן ה', בעבודת וטרדתו מיגיעתו ַָָלרגע

קשה  ובודאי בודאי – כערכנו לאנשים – ישראל ונשיאי לצדיקים בנוגע אפילו אמורים הדברים ואם
מקום  יהי' שלא כך כדי עד בתמידות, בעבודה והטירדה היגיעה שתהי' זאך", געוואלדיקע "א ַַביותר,

רצון! לשביעות

כזה?! נעלה ענין על הכח מישראל לכאו"א יש כיצד – השאלה איפוא ונשאלת

לו שנותנים הכחות מצד – מישראל לכאו"א שייכים ביותר נעלים ענינים שגם – לזה .dlrnlnוהמענה

זו, בשבת בתורה שקורין בהפרשיות מודגש ישראל) של לעבודתם מלמעלה שנותנים (הכח זה וענין
כדלקמן.

כתיב .‚ שקלים .4בפרשת הקב"ה הוציא אש של מטבע "כמין השקל", מחצית גו' יתנו והראהו "זה .
יתנו" כזה יתנו, זה לו ואמר .5למשה,

בזה  :6והענין

מהוה למשה הקב"ה שהראה אש" של השקל.gkÎzpizpה"מטבע מחצית ליתן הם גם שיוכלו לבנ"י
מ"ש  ד"דברי 7וע"ד הפירוש (שזהו עושה שהוא "מה לישראל", ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו ",e"מגיד

וכמארז"ל eומשפטי e"חוקי  מקיימם, בעצמו שהוא לישראל 8", אומר הוא תפילין") מניח "הקב"ה
מהוה9לעשות" עושה" ש"הוא היינו, ,gkÎzpizp"לעשות .10"לישראל
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וש"נ.1) ואילך. 329 ס"ע ח"ד התוועדויות – מנחם תורת
ע"ב.2) ריש סד, יבמות ראה
רנט.ר 3) ע' שם היומן רשימת – מנחם תורת אה
יג.4) ל, תשא
עה"פ.5) בפרש"י הובא ועוד. ה"ד. פ"א שקלים ירושלמי
ואילך,6) 267 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

שם. ובהנסמן
יט.7) קמז, תהלים
א.8) ו, ברכות
ט.9) פ"ל, פרשתנו שמו"ר

ובהנסמן 10) ,343 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
.8 בהערה שם

 התוועדויות 
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ה'תשי"ב כד אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת

ועוד: זאת

" יתנו", "זה שלdfkממ"ש ה"מטבע כמו היינו,`yיתנו", למשה, הקב"ה שהראה שלמעלה) (מטבע "
" הוא יהודי שנותן השקל "מחצית dfkשהמחצית נותן שיהודי שעי"ז מובן, – אש" של ה"מטבע כמו ,"

דלעילא  אתערותא דלתתא באתערותא כי, למעלה, אש" של ד"מטבע הענין שנעשה הוא פועל .11השקל",

ענינים: שני ישנם אש של מטבע למשה הקב"ה שהראה שבזה ונמצא ,

השקל, מחצית בנתינת ישראל של לעבודתם מלמעלה נתינתֿכח – לראש לכל – היא אש של המטבע
מחצית  דנתינת דלתתא האתערותא את שמעוררת דלעילא אתערותא בבחינת היא אש של שהמטבע היינו,

השקל;

שנתינת  היינו, דלעילא, אתערותא לפעול דלתתא האתערותא של בכחה שיש – ענין עוד נעשה ועי"ז
למעלה. אש" של ד"מטבע הענין פועלת למטה השקל מחצית

העבודות  כל לפעול בנ"י של שבכחם יפלא לא שוב – דלעילא דאתערותא הענין שישנו וכיון
מהם. הנדרשות

משפטים:.„ פרשת – השבוע בפרשת גם מודגש העבודה) על מלמעלה כח (הנתינת זה ענין

(בפרשתנו 12על  חז"ל 13הפסוק אמרו – תלוה" כסף "אם מזה 14) חוץ רשות שבתורה ואם אם "כל :
הוא תלוה" כסף "אם שהפסוק היינו, daegeכו'", devn.

הקב"ה  שגם מובן, לעשות", לישראל אומר הוא עושה שהוא "מה (ס"ג) הנ"ל חז"ל דרשת וע"פ
גו'". תלוה כסף "אם הציווי את מקיים בעצמו

הענין: וביאור

(שכן,ת  לו מגיע זה שאין למרות כסף למישהו שנותנים – הוא תלוה") כסף ("אם דהלואה הענין וכן
מתחייב  הלוה אלא מתנה, זו אין – גיסא לאידך אבל ההלואה); תמורת דבר המלוה) (אל נותן אינו הלוה

זמן). (כעבור ההלואה את להחזיר

שהיהודי  אע"פ וכחות ענינים ליהודי נותן שהקב"ה – לעשות" לישראל אומר הוא עושה שהוא ו"מה
והכחות  הענינים כל ינצל שהיהודי הקב"ה, דורש זה עם ביחד אבל תמורתם; דבר (להקב"ה) נותן אינו

הקב"ה), (של שליחותו את למלאות כדי הקב"ה מאת לו ב"חוקיו xifgdleשניתנו ה"הלואה" את
הקב"ה. של ומשפטיו"

ס"ד .‰ הנ"ל תנאים (לפי להחזיר מנת על דבר במסירת מצינו יותר אופנים:15ובפרטיות שני – (
d`elde dl`y.

המשאיל) (אל להחזיר השואל חייב – בשאלה ביניהם: xacdוהחילוק eze` שהדבר לפי ממנו, ששאל
ניתנה" להוצאה – "מלוה ואילו שלו; להיות הופך אינו אל 16(ששאל) לחלוטין שייכת ההלואה כלומר, ,

deldבשביל בה להשתמש ויכול ,lk.צרכיו

בשם נקראת – ס"ד) (כנ"ל תלוה" "כסף – לבנ"י הקב"ה של כח שהנתינת הדבר (ולא d`eldוטעם
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א.11) פח, ב. עז, זח"א ראה
ואילך.12) 158 ע' ח"א בלקו"ש נדפס השיחה סוף עד מכאן
כד.13) כב,
עה"פ.14) ופרש"י מכילתא

לשלם 15) צריך (שהשוכר שכירות השימוש למעוטי עבור
מרשימה  – בהפקדון). יד לשלוח אסור (שהשומר ופקדון בדבר)

מוגה. בלתי
א.16) מז, קידושין א. פד, כתובות



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כה

 פנההעיהדהנ   25 

כה

ה'תשי"ב  אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת

בענינים לפעול כדי לנצל הם יכולים הקב"ה) מאת לבנ"י (שניתן זה שכח לפי הוא, אפילו mdlyשאלה), ,
לענינים בנוגע המדובר ניתנה".mikenp17כאשר להוצאה ש"מלוה – הלואה ובדוגמת ע"ד ,

Â.:החסידות תורת ללימוד בנוגע ובפרט לפועל, בנוגע הענין וביאור

נזהר שיהי' עד תחילה להמתין האדם צריך החסידות תורת שללימוד הסוברים כאלה zilkzaישנם
הוא  שחושש זמן כל חסידות. ללמוד יוכל אז ורק  מצוה, ובהידור סופרים דברי של קל בדקדוק אפילו

לעתים, הוא, עלול אשר יודע, אם נאך") רעדט ("ווער גם מה זו, לדרגא הגיע לא עדיין lykdlאשר ָ
שהוא בדבר אפילו נכשל הוא אם שכן וכל סופרים, דברי של קל ובדקדוק מצוה ולפעמים opaxcnבהידור ,

שהוא בדבר טוען ziixe`cn`אפילו – אזי תעשה"), ואל "שב של בענין והן ועשה" "קום של בענין (הן
נעלים!... בענינים ובכלל התפלה, ובעבודת החסידות בלימוד להתעסק יכול אינו – הוא

" – לזה dpzipוהמענה d`vedl deln:"

כידוע  – החסידות תורת של מעלתה גודל על הבט הנמצאת 18מבלי טובה לאבן המשילה הזקן שרבינו
jlnd xzka– ניט") כתר קיין איז כתר גאנצער ("דער הכתר כל של מציאותו מתבטלת בלעדי' ַאשר

נתונה הרשות העניניםe`kl"`מ"מ, בשביל ולנצלו המלך כתר את לקחת .elyמישראל

יחסיר  לא ומצבו, מעמדו פחיתות גודל על הבט שמבלי – מישראל כאו"א מאת תובעים ולפיכך
`cgאפילו meiח"ו נכשל שבו גופא זה ביום ואפילו החסידות, בתורת שלו השיעור (הן ziixe`ca`את

בלימוד  שיעורו את יחסיר לא זה ביום גם הרי – תעשה") ואל ד"שב בענין והן ועשה" ד"קום בענין
" של בענין רק ולא "dcearהחסידות, של בענין אפילו אלא ,"dlkyd כזה ענין ואפילו באלקות, "

זיך")! צו ("אראּפצוטראגן אליו "להורידו" כיצד כלל יודע אינו עומקו רום שמצד ַָָ(בהשכלה)

Ê.:הכתוב בהמשך נתבאר – תלוה") "כסף (שבבחי' זה כח לבנ"י נותן שהקב"ה הדבר טעם והנה,
תלוה) כסף inr"(אם z` חז"ל כדרשת קודם".19", עמי ונכרי "עמי – עה"פ 

ש" להדגיש צורך שיש שמזה – באופן inrובהקדמה גם לומר מקום נתינת שקיימת מובן, קודם",
קודם".k"tr`eאחר, ש"עמי היא, המסקנא ,

ובאה  נמשכת – גו'" עמי את תלוה כסף "אם בפסוק המרומזת הקב"ה מאת כח שהנתינת מובן ומזה
שזוהי  אחר), באופן גם להיות יכול (שלכן מקום תופסת אינה הנבראים עבודת לגבי' אשר כזאת ממדריגה

השרשים" שרש יחיד "אדון .20בחינת

במדרש  במעשה 21וכדאיתא אם צדיקים), של (מעשיהן אלו במעשה אם חפץ מהם באיזה יודע "איני
דכתיב  כיון רשעים), של (מעשיהן האור22אלו את אלקים חפץ וירא צדיקים של במעשיהן הוי טוב כי

ש" לכך הסיבה אשר רשעים", של במעשיהן חפץ rceiואינו ipi`להיות וצריך חפץ" מהם cenilבאיזה
cgein ד"אדון) זו שבמדריגה בגלל היא, חפץ", צדיקים של ש"במעשיהן גו'") אלקים "וירא (מהפסוק

שמצד אלא, רשעים"), של ("מעשיהן הפכי ענין על גם מקום נתינת ישנה השרשים") שרש dxigadיחיד
zinvrd."קודם "עמי – ישראל בנשמות הקב"ה שבחר
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ל"אור"17) (בעי"ן) ה"עור" וזיכוך בבירור גם כולל
מרשימה*(באל"ף) – מוגה.. בלתי

מוהריי"צ 18) אדמו"ר אג"ק מט. ע' ב חוברת "התמים" ראה
ועוד. ואילך. שכו ע' ח"ג

עה"פ.19) בפרש"י הובא רע"א. עא, ב"מ
הענין 20) – ב). (לא, בשל"ה הובא פ"ג, ח"ב עבוה"ק

משכלה  תהי' לא ד"ה ואילך. קצה ע' עזר"ת בסה"מ נתבאר
324 ס"ע ח"ד התוועדויות – מנחם (תורת בהתוועדות שנאמר

וש"נ. ואילך).
ספ"ב.21) ב"ר
ד.22) א, בראשית

*(g v"nxc d`x,`"rq.cere.
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ה'תשי"ב כו אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת

נאמר  זה מדריגה 23ועל שלגבי כיון שנאתי": עשו ואת יעקב את ואוהב ה' נאום ליעקב עשו אח "הלא
"הלא לכן מקום, תופס אינו התחתונים מעשה ויעקב`gזו שעשו ליעקב", mieyעשו mdipy,ואעפ"כ .

את "ואוהב – עצמית ואהבה הבחירה דוקא.awriמצד "

"אם – הכתוב בלשון גם מרומז זה :24תלוה"sqkוענין

אביך" לבית נכספתה "נכסוף מלשון הוא ש"כסף" כידוע – האהבה ענין על רומז ודוגמתו 25"כסף" .
כ  הנתינת – שהמלוה אם בנדו"ד, כי האדם, עבודת בגלל באה אינה עמי") את ("תלוה הקב"ה מאת – ח

zinvrבגלל dad`d.לבנ"י הקב"ה של ("כסף")

Á.(עמי את תלוה כסף "(אם – הכתוב המשך גם לבאר יש jnrעפ"ז iprd z`:"

ובאה  נמשכת לכן – שם נוגע אינו התחתונים שמעשה  כזה ממקום באה הנ"ל כח שנתינת מכיון
`"e`kl.זה כח נמשך שממנו בהמקור פגם פועל אינו העבודה העדר כי, מישראל,

"את מ"ש במעמדו iprdוזהו שמתבונן "עני", בבחינת הוא זה שיהודי כך על הבט שמבלי – עמך"
אלא עוד, ולא דעם"), פון צעבראכן איז ("ער מכך שבור ונעשה elומצבו yiy...שבור להיות ממה אמנם ָ
גם ניתן תלוה") כסף ("אם מלמעלה הנ"ל שהכח לדעת, צריך זאת ("כסף")`eilבכל עצמית אהבה שכן, ,

lkמתייחסת l`עצמית ("אהבה `ornrlיהודי hkiixbxrc היותו בגלל – ואדרבה "העני". זה ליהודי גם ,(" ©
ונדכה" נשבר ב"לב נמצא שהקב"ה ידוע הרי דוקא.26עני,

Ë. בכתוב "13וממשיך –dyepk el 'idz `l"27:

שנאמר  תעשה, בלא עובר לו, יחזיר מה לו שאין יודע והוא העני הנוגש "כל – הוא זה ציווי של תוכנו
כו'" תהי' אפילו 28לא לו, שאין שיודע בזמן חובו לבעל עצמו להראות לאדם ש"אסור אלא עוד, ולא ,

כו'" יכלימו או יפחידו שלא לפניו בלאו 29לעבור מועילה אינה מהלוה החוב תביעת אשר במקרה כלומר, .
– לחץ אלא להלוה גורמת ואינה לו") יחזיר מה לו "אין (שהרי החוב.`xeqהכי את ממנו לתבוע

הדבר  הוא כן – לעשות" לישראל אומר הוא עושה שהוא "מה גו", ליעקב דבריו ש"מגיד הנ"ל וע"פ
יסורים וע"י השמאל קו ע"י הקב"ה של תביעתו שכאשר למעלה, melkגם zlret dpi` תביעה לגבי הרי ,

mzq!"כנושה לו תהי' "לא נאמר תועלת) (ללא

מש"נ  "30וע"ד כלומר, – סרה" תוסיפו עוד תוכו מה lirei"על dn,בזה תוסרו לא כי אתכם הכות
המכות" ע"י תוסרו ולא לחטוא תוסיפו המכות אחר עדיין הנהגתו 31כי שע"י רואה, הקב"ה כאשר ולכן, ;

עם שוב יתחיל – כלום פועל אינו השמאל oinidבקו ew והנגלה הנראה בטוב וברחמים בחסד בקירוב ,32.

שליט"א  אדמו"ר כ"ק :)33(וסיים

בפרשתנו  הכתוב ובלשון רויחא, ומזוני חיי בבני המצטרך כל הקב"ה ישפיע את 34בודאי "וברך :
אמלא". ימיך מספר את בארצך ועקרה משכלה תהי' לא מקרבך מחלה והסירותי מימיך ואת לחמך
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וש"נ.23) .99 ע' שם מנחם תורת וראה בֿג. א, מלאכי
ואילך.24) ג'כד ע' ח) (כרך פרשתנו אוה"ת גם ראה
ובכ"מ.25) רפ"נ. תניא וראה ל. לא, ויצא
יט.26) נא, תהלים
ס"ה),27) (כנ"ל ניתנה שלהוצאה שבמלוה – ובהקדמה

שברשות  כיון – בשאלה הלוה: של התחייבותו יותר גדולה
הדבר  את לו מחזיר משווי' נפחתה אם גם הרי קיימא, משאיל
נפחתה  אם ניתנה, שלהוצאה בהלואה משא"כ עתה, שהוא כמו
וכיון  ההלואה. בשעת כשווי' להחזיר הלוה חייב משווי',
עם  ביחד הרי, הלואה, של באופן היא לעבודה שהנתינתֿכח
יותר  גדולה עניניו, לכל בזה להשתמש יכול שהאדם המעלה
להדגיש  מיוחד צורך יש זה ומטעם בשלימות. לפרוע ההתחייבות

מוגה). בלתי (מרשימה וגו'" כנושה לו תהי' "לא בנדו"ד
הל'28) חו"מ אדה"ז שו"ע ה"ב. פ"א ולוה מלוה הל' רמב"ם

ס"ב. הלואה
ב.29) עה, מב"מ – ס"ג. שם אדה"ז שו"ע ה"ג. שם רמב"ם
ה.30) א, ישעי'
מפרשים").31) "יש (בשם עה"פ רד"ק
מזה 32) יעשו והם גשמיות, לבנ"י הקב"ה ישפיע ובמילא

אלול. כז שני. אדר כט טבת. כז יום" "היום (ראה רוחניות
מוגה. בלתי מרשימה – ובכ"מ).

מוגה.33) בלתי מרשימה – הבא קטע
(34– מנחם (תורת בהמאמר בארוכה וראה כו. כג,

ואילך). 323 ע' ח"ד התוועדויות
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ה'תשי"ב  אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת

להם  שחסר אלו כל וקיימא; חייא בזרעא זו בשנה יפקדו – נפקדו לא שעדיין אלו כל ובפשטות:
כפי  בהרחבה, פרנסה להם תהי' – בפרנסה להם שחסר אלו וכל נכונה; בריאות להם תהי' – בבריאות

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו – קען") אויבערשטער דער ("ווי הקב"ה של .35היכולת

ממש. בימינו במהרה טפחים, מעשרה למטה צדקנו, משיח לביאת ונזכה

1

2

3

4

דברהמ"ז.35) הג' ברכה נוסח

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוהר"א חנוך שי'

שלום וברכה!

תצלום  ישלח  שבקרוב  מודיע  בו  שבט,  מד'  מכתבו  נתקבל  ארוכה  הכי  ההפסקה  אחרי 
משלשה מכתבי כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע וכן כבר שלח תצלום עוד ממכתב א'. ות"ח ת"ח על 
טרחתו בזה, וכנראה - הוא בהמשך להמכתב ששלחתי על ידו לבנו של הרב כהן, ובטח גם להבא 

ישתדל בכגון אלו.

לפלא שבמשך כל הזמן לא נתקבל אף קטע אחד מהנדפס בנוגע לחב"ד באה"ק ת"ו, בה 
והאומנם  לכאן,  ולשלחם  הקטעים  לקבל  עליו  זה  הוטל  הנה  האחרון  למכתבי  שמתאים  בשעה 
כותב  אינו  כן  ועניני'?  חב"ד  החסידות  לתורת  בנוגע  א'  פעם  אף  נדפס  לא  חדשים  כמה  במשך 
ע"ד התקדמות בעריכת הבית רבי בלה"ק בהוצאה מתוקנת ומורחבת )היינו שיכנס בזה הנמצא 
להאדמו"ר  בנוגע  גם  הזמן  במשך  וכן  הזקן(?  לאדמו"ר  בנוגע  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  בשיחות 
האמצעי וכו'. כי בל"נ הנה אם יצליח הנסיון בעריכת הבית רבי בנוגע לאדמו"ר הזקן, הרי בדעתי 

לחשוב ג"כ ע"ד בית רבי בנוגע להנשיאים שאחרי אדמו"ר הזקן.

ימים אלו נדפס כאן הבית רבי באידיש, ובטח ידוע לו אשר בו נמצאים גם סיפורים שלא 
נכנסו בהבית רבי בלה"ק, ובודאי נמצא הבית רבי באידיש ג"כ באה"ק ת"ו ויוכל לראותו ולהכניס 

גם הסיפורים משם להבית רבי המתוקן שמכין הוא.

על  ובפרט  התצלומים  על  ת"ח  ות"ח  המוסג"פ.  עם  מי"א  מכ'  ונתקבל  זה  מכ'  נתעכב 
הבשו"ט ע"ד פעולותיהם בשכון החדש שבסביבות לוד. ובטח יתאמצו עתה להמשיך הענין, אחרי 

"החרישה והזריעה", שיקצרו ויאספו ג"כ התבואה והפירות, והשי"ת יברכם בהצלחה בכ"ז.

המחכה לבשו"ט - בברכת הצלחה בכהנ"ל.
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.h"kyz'd ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שקלים,‡. לפרשת ששייכת מההפטרה גם וכדמוכח זה, הש"ק ביום עיקרי ענין [שזהו שקלים פרשת
וגו'". השקל מחצית גו' יתנו זה וגו' ה' "וידבר תשא: כי פרשת בהתחלת – היא משפטים] לפרשת ולא

בירושלמי  כמו 1ואיתא הציוויים, בשאר דוגמתו מצינו שלא – יתנו" "זה הכתוב לשון דיוק בביאור
. אש של מטבע "כמין – גו'" "זה הכתוב יקדים הציווי פרטי אמירת שקודם וכיו"ב, הראהו בקרבנות .

יתנו". כזה יתנו, זה לו ואמר למשה (הקב"ה)

בתוספות  הדבר 2ומבואר על "שתמה אלא השקל, מחצית מהו לידע נתקשה שמשה הכוונה שאין ,
הפרשה  בהמשך (כמ"ש נפשו" כופר ליתן אדם יוכל לו 3מה הראה זה ועל נפשותיכם"), על "לכפר :

בספרים  כמבואר אש, של מטבע (מתוך 4הקב"ה אש של באופן היא המטבע נתינת שכאשר בזה, הפירוש
נפשו". "כופר להיות יכול זה הרי וכו'), התלהבות

נעלית ·. בדרגא שנמצא מי ועאכו"כ למקרא, חמש בן אפילו ששואל כפי – מובן אינו ולכאורה
יותר:

הע  חטא על לכפר באה השקל שקאי 5גל מחצית הפקודים", על העובר כל יתנו "זה בפירוש (וכידוע
העגל  חטא על שעברו אלו בירושלמי 6על דעה יש ולכן כיון 7), השקל, במחצית חייבים אינם שכהנים

העגל. בחטא השתתף לא לוי ששבט

מדובר  הפרשה שבהמשך (ועד מ"ת לאחרי שהי') העגל, חטא (לאחרי נאמרה זו שפרשה מובן, ומזה
יוהכ"פ  שלאחרי הזמן המשפטים"8אודות "ואלה פרשת לאחרי גם ובמילא יום), ארבעים ג"פ לאחרי ,9,

מסיני". אלו אף מסיני הראשונים "מה רש"י פירש זה שעל

משפטים  בפרשת של 10והנה, שורו שכאשר והיינו, נפשו", פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם נאמר:
יומת" בעליו "וגם – שורו) את שמר שלא (בגלל הבעלים על מיתה דין יש המית, שהתורה 11אדם אלא ,

. "כופר ליתן שיכול נפשו".אמרה פדיון .

להתעורר  צריכה זו תמיהה היתה – נפשו" כופר ליתן אדם יוכל "מה לתמיהה מקום יש אם ולכאורה:
השקל?! למחצית בנוגע רק תמה ולמה משפטים, שבפ' נפשו" פדיון גו' כופר "אם בפסוק

ההלכה:‚. ע"ד נוספת שאלה יש – למקרא חמש בן אצל גם שנשאלת הנ"ל השאלה על ונוסף

הרמב"ם  דברי אודות כמ"פ רוצה 12דובר שיאמר עד אותו ("כופין כפי' שמועילה הטעם בביאור
שבה 13אני" בענינים גם לעשות ) הוא "רוצה פנימיותו, מצד מישראל, אחד כל כי, – גמור רצון צ"ל ם

"אין  כו'", לעשותו שחייב דבר שעשה עד "הוכה וכאשר כו'", הרע יצרו "שתקפו אלא כו'", המצות כל
ואמר  יצרו שתשש עד שהוכה "וכיון הרעה", בדעתו עצמו אנס הוא אלא שהיכהו) (ממי ממנו אנוס זה
הי' (שאז חדש רצון אצלו פעלה שהכפי' באופן זה שאין והיינו, "לרצונו", נחשב זה הרי אני", רוצה
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ה"ד.1) פ"א שקלים
א.2) מב, חולין – זאת ד"ה
טו.3) ל,
אדר 4) וער"ח מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(388 ע' חכ"ז מנחם (תורת ס"ט תש"כ
יו"ד.5) תשא תנחומא סה"ג. פ"ב שקלים ירושלמי
ובמפרשים.6) שם פ"א ירושלמי ראה

ה"ג.7) שם
ובפרש"י.8) כט לד, ובפרש"י. יא לג,
פרשתנו.9) ריש

ל.10) כא,
כט.11) שם,
ספ"ב.12) גירושין הל'
וש"נ.13) א. ו, ר"ה
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ה'תשכ"ט  אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת

על  והעלים הרע" יצרו ש"תקפו מה מבטלת רק הכפי' אלא גמור), רצון ולא הכפי', שמצד לרצון נחשב
כו'". המצות כל לעשות הוא ש "רוצה האמיתי, רצונו מתגלה ואז האמיתי, רצונו

שבו. החיצוניות רק אלא ותקפו, גדלו שלו, הפנימיות זה אין – עבירה עובר יהודי שכאשר ונמצא,

אודות  רק שמדובר בשעה בה נפשו", "כופר תהי' השקל" ש"מחצית בכך התמיהה מהי שכן, וכיון
חיצוני?! ענין

מטבע  שנתינת יתכן כיצד לתמיהה מקום הי' – שלו הפנימיות מצד הי' העבירה מעשה אם בשלמא
– בלבד חיצוניות מצד רק אלא פנימיותו, מצד אינו העבירה מעשה כאשר אבל נפשו"; "כופר תהי'

מטבע. נתינת גם להועיל יכולה

מארז"ל  ע"פ אהבה"14ובפרט תכסה פשעים כל "על והרי הי'", ישראל אוהב רבינו כך,15"משה ,
זכות" "לכף לדונו טוב, באופן יהודי כל על משה הסתכל בודאי שלו ישראל אהבת ובודאי 16שמצד וכו',

על  משה של תמיהתו היתה מה וא"כ, הרע". יצרו "שתקפו מפני אלא אינו העבירה שמעשה סבור הי'
נפשו"?! "כופר בתור השקל" "מחצית נתינת

מזה:„. ויתירה

בו  שיש ישראל", בני ראש את תשא "כי ההקדמה לאחרי בא השקל" מחצית גו' יתנו "זה הציווי
אמ  שכולם פירושים, אתכמה גם) אלא הרגל, את רק (לא ולרומם לנשא שצריך – מהם וא' ,y`xdת,

את תשא "כי – גופא ובזה לפנ"ז, שהי' מכמו יותר נעלית במדריגה והיינו,l`xyiבניy`xשיהי' ,"
וע"פ  המעלה. שם "ישראל", בבחי' גם אלא "יעקב", בבחי' רק לא הוא הראש ונשיאת הרמת שענין

ראש  בחי' הוא ש"ישראל" שבראש 17הידוע והיינו, שבראש, הראש בחי' הוא ישראל" בני ש"ראש נמצא, ,
רבינו  שמשה היינו, ישראל", בני ראש את תשא "כי ועז"נ שבו, לראש ועד וכו', שבו העקב ישנו גופא
בנ"י  נתעלו גו'" תשא ד"כי הענין שע"י כך, שבראש, הראש בבחי' גם התנשאות של ענין לפעול צריך 

עצמו. מצד שהוא כפי שבראש ראש מבחי' גם למעלה

ישראל  דרגת בכללות אפילו שהרי – חטא של ענין כלל שייך לא כזו נעלית שבדרגא בפשטות, ומובן
חטא, של ענין שייך לא

בלקו"ת – הפסוק 18כמבואר רגלו 19על הכושל "כאדם שזהו בעונך", כשלת  כי גו' ישראל "שובה
אלא  ישראל, בחי' שבנשמה, הראש בחי' לא אבל שבנשמה, רגל בחי' כו', באבן נכשל הרגל שרק כו'",

החטא  לענין שייך אינו עצמו מצד אבל בהראש, נפילה גם פועל הרגל –שכשלון

ד"תשא". ומצב במעמד בהיותו ובפרט ד"ישראל", ל"ראש" בנוגע הוא שכן ומכ"ש

משה  של התמיהה מהי – ישראל" בני ראש את ד"תשא ומצב במעמד נמצאים בנ"י כאשר וא"כ,
החיצוניות  מצד אלא אינו הכפרה בענין שהצורך בשעה בה נפשו", כופר ליתן אדם יוכל "מה רבינו

שבהם?!

בזה:‰. והביאור

התורה  מ"ש 20באור צדק הצמח מיסוד 21הרמ"ז מביא שרשם שישראל "לפי – משה" שנתקשה "מה
כו'". ומספר למנין יעלו איך והחשבון, מהמספר שלמעלה אבא
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רמז 14) אמור יל"ש יז. פ"ב, במדב"ר אֿב. סה, מנחות
תרמג.

יב.15) יו"ד, משלי
מ"ו.16) פ"א אבות
סה"ל 17) כט. לב, וישלח שעה"פ פ"א. כט שער פע"ח ראה

לד. ע' תשרי סה"מ מנחם בתורת הנסמן ועוד. ב. מח, כח. מז, ויחי
ד.18) סז, ש"ש דרושי ע"ד. ריש סב, ר"ה דרושי
ב.19) יד, הושע
א'תתקז.20) ע' תשא
ב.21) רכה, לזח"ב
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ה'תשכ"ט ל אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת

והגבלה  ממדידה למעלה הם בנ"י ואילו והגבלה, מדידה של הו"ע ומספר שמנין – בזה .22והענין

ועאכו"כ  והגבלה, ממדידה למעלה הם אז שגם צדיקים, בדרגת עומדים בנ"י כאשר אפילו – זה וכל
בו" לעמוד יכולין אינם גמורים צדיקים עומדין תשובה שבעלי ש"מקום תשובה, בעלי במדרגת .23בהיותם

באופן  שהיתה העגל, חטא על הכפרה לאחרי בנ"י של ומצבם מעמדם אודות מדובר בנדו"ד והרי
לו  ואמר שלם ובלב בשמחה לישראל הקב"ה ש"נתרצה ברצון", האחרונים אף ברצון הראשונים ש"מה

כדברך" סלחתי כמבואר 24למשה עילאה, תשובה שזוהי בשמחה, היתה התשובה שגם מובן, ומזה ,
רבה.25באגה"ת  בשמחה היא עילאה שתשובה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר תמוה סיפור לבאר יש נ"ע 26[ועפ"ז (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של שבמנין ,
התשובה, הו"ע יוהכ"פ של ענינו הרי מובן: אינו דלכאורה – יוהכ"פ בליל שמחה של ענין נרגש הי'

הרמב"ם  ממ"ש גם (וכמובן עילאה תשובה היא יוהכ"פ של התשובה כי, – השמחה? ענין אז שייך 27ומה

. לעולם יפה והצעקה שהתשובה מובן,"אע"פ ומזה וכו'", ולרבים ליחיד לכל תשובה זמן הוא יוהכ"פ .
בשמחה, שהיא עילאה), תשובה בבחי' היא כולה השנה כל של התשובה בערך דיוהכ"פ ולכן שהתשובה

השו"ע  כפס"ד – בהלכה גם שמצינו וכפי שמחה. של ענין ביוהכ"פ במוצאי 28הי' ושמחין ש"אוכלין
. כיפור התשובה יום ענין מצד שזהו בשמחה", אכול לך ואומרת כיפור יום במוצאי יוצאת קול בת .

שביוהכ"פ]. (עילאה)

ענין  אצלם שיהי' שייך איך כזו, נעלית בדרגא נמצאים שבנ"י שכיון – משה של תמיהתו היתה וזו
ומספר. מנין של

ידה  (שעל השקל מחצית שנתינת כבנדו"ד, מצוה, דבר בשביל מנין אודות מדובר כאשר שגם והיינו,
ציבור  קרבנות מהן לקנות כדי היתה המנין) והגבלה,29הי' ממדידה למעלה בעצם הם שבנ"י כיון הרי ,

המספר. ענין אצלם להיות יכול לא

קנ"ו, בסימן הזקן רבינו של בשו"ע  גם שרואים וכפי

שלל – בהם יש בקיצור, היותם שלמרות בשעה בה אלו, סימנים כ"כ לומדים לא ולדאבוננו,
עצמו  אדה"ז של השו"ע חלקי בשאר  מאשר יותר כו' וחידושים –מראהֿמקומות

. ישראל את למנות מצוה"ש"אסור לדבר ואפילו פחות 30. יהא ש"לא שבקדושה" "דבר (בשביל
במפרשים 31מעשרה" (כמובא כו' פסוק או סימן ע"י אלא תיבות),32), עשר בו שיש בפסוק למנות שיש

הסכנה  מפני רק לא – הרגיל באופן למנותם האיסור מהגבלת 33וטעם למעלה הם שבנ"י לפי גם אלא ,
המספר.

.Â'כו אש של מטבע לו הראה ש"הקב"ה – הצ"צ שמביא הרמ"ז דברי כהמשך – זה על והמענה
ואמר  כו'), עליונים האורות נחתמים שבו דנוקבא (יסוד כו' העליונים האורות כל ומצויירים טבועים שבה

זה". נק' שהוא הנגלה חלק כו', יתנו זה לו

המענ  שתוכן – הענין שזוהי ונקודת שבהם, הגליא מצד רק הוא בנ"י שמנין הוא, למשה הקב"ה של ה
בחלק  שהוא המספר ענין ע"י אמנם, המספר; מענין למעלה הם הרי הפנימיות מצד ואילו החיצוניות,

שבנשמה. הסתים בחי' הנשמה, פנימיות גם ממשיכים שבנשמה, הגליא
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של 22) שוה סכום נתינת שגם בכך וכמודגש נוספת: בהנחה
הלב. נדיבות מתוך היתה השקל מחצית

ה"ד.23) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות
יא.24) לג, תשא פרש"י
ספי"א.25)
וש"נ.26) קסח. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
ה"וֿז.27) פ"ב שם
וש"נ.28) ס"ט. סתרכ"ד או"ח אדה"ז

רפ"ד.29) שקלים הל' רמב"ם רפ"ד. שקלים
וש"נ.30) ואילך. 285 ע' חמ"ב מנחם תורת גם וראה סט"ו.
וש"נ.31) ב. כא, ברכות
סקע"ד.32) העיתים ספר סצ"ט. לרש"י הפרדס ספר ראה

ס"ג. סט"ו שו"ע קיצור
יב 33) ל, תשא (ראה הסכנה מפני לא נוספת: ברשימה

ב. ח, (פסחים ניזוקין" אינן מצוה "שלוחי שהרי ובפרש"י),
וש"נ).
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לא

ה'תשכ"ט  אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת

אש: של מטבע הקב"ה לו שהראה הענין שזהו לומר, ויש

בטבעו, חפצו זהו מ"מ, ממציאותו, יתבטל שעי "ז ואף ומקורו, לשרשו למעלה לעלות האש טבע
בתניא  .34כמבואר

הבעש"ט  תורת נאחז 35וע"פ האש כאשר שגם מובן, נמצא", הוא שם אדם של שרצונו ש"במקום
נמצא". הוא "שם הנה למעלה, להיות שרצונו כיון הרי למטה, בפתילה

שזהו  הפנימיות, עם קשור הוא הרי למטה, נמצא שבחיצוניות שאע"פ – הוא האש שענין ונמצא,
למעלה. להיות ורצונו חפצו

הוא  שהמספר שאף – אש) של מטבע למשה הקב"ה הראה זה (שלצורך בנ"י למנין בנוגע הוא וכן
הפנימיות. עם גם קשור זה הרי החיצוניות, מצד רק

השקל  מחצית דנתינת הענין גם של 36וזהו כחות עשר שזהו"ע מחצית, רק היא שהנתינה שאף –
וסתים  פנימיות של כחות עשר שזהו"ע השני', המחצית את גם ממשיכים עי"ז הנה דנשמה, גליא בחי'

הקודש". "שקל שלם, שקל נעשה שניהם ובצירוף שבנשמה,

אותם" בפקוד נגף בהם יהי' ש"לא לכך הטעם גם הצ"צ 37וזהו שמבאר כפי הטעם 20– "דעיקר ,
כו'" עין כו'38משום עינא בי' שלטא לא דיוסף זרעא והרי טובה), כמ"ש 39(לא בן 40, יוסף פורת "בן

נאים" דלא פקיחא עינא דע"ק עילאה בעינא לאשתגחא שזכה "מפני עין", עלי ב'41פורת שיש והיינו, ,
לחיצונים; יניקה אין שמשם דעתיק, עין (ב) לחיצונים, יניקה להיות יכול שמשם דז"א, עין (א) עין: בחי'
לכן  נאים", דלא פקיחא "עינא הו"ע ולמעלה הנשמה, פנימיות גם נמשכת השקל מחצית שע"י וכיון

נגף". בהם יהי' "לא

.Ê:בפועל לעבודה בנוגע ו"בכן" הוראה – הענינים מכל כמו – זה מענין ללמוד ויש

הו"ע  – הציבור קרבנות ועבור המשכן, אדני עבור שהיתה – השקל מחצית דנתינת הענין כללות
הצדקה.

המדרש  דברי על נוסף – הצדקה מעלת גודל את רואים חייך 42וכאן אותו, החיית כו' עני של "נפשו
בתניא  וכמבואר וכו'", לך מחזיר והעלאת 43שאני בעולם ובחלקו הבהמית בנפש הבירור נעשה שעי"ז

דנשמה, גליא עם והתחברותה דנשמה וסתים פנימיות וגילוי המשכת פועלים ידה שעל – כו' הניצוצות
האמת  מדת מדתו [שהרי בנ"י של האמיתי ומצב המעמד את בראותו – משה "תורת 44כדברי ניתנה ולכן ,

מלבר  אמת הוא ויעקב מלגאו, אמת הוא שמשה ליעקב, משה בין החילוק וכידוע דוקא, ידו על ]45אמת"
השקל, מחצית ע"י הוא גו'", נגף בהם יהי' ש"לא ובאופן ישראל", בני ראש את תשא ד"כי שהענין –

הנשמה. פנימיות את לגלות שבכחה הצדקה, ענין

כמ"פ  נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שאמר מה שגילוי46וידוע אליהו,, מגילוי יותר נעלה הוא הנשמה
כו' אליהו דגילוי ההפלאה גודל שלמרות יותר.47והיינו, נעלה הו"ע הנשמה גילוי הנה ,
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רפי"ט.34)
וש"נ.35) סמ"ח. בהוספות כש"ט ראה
מנחם 36) (תורת בהתוועדות שנאמר תשא כי סד"ה ראה

וש"נ. .(267 ע' חנ"ה
יב.37) ל, תשא
עה"פ.38) פרש"י ראה
וש"נ.39) א. כ, ברכות
כב.40) מט, ויחי
א.41) קל, מזח"ג – שם אוה"ת

טו.42) פרשתנו תנחומא
פל"ז.43)
סע"א.44) קיא, ואילך. סע"א קי, סנהדרין א. עד, ב"ב ראה

ועוד. יא. קרח כח. שמות תנחומא יו"ד. פ"ה, שמו"ר
א).45) (כט, תי"ג תקו"ז ראה
ועוד.46) ער. ע' תרמ"ט קכז. ע' תרמ"ז סה"מ ראה
יום 47) בכל אליהו גילוי להם שהי' כאלו שהיו כאן נזכר

(ע"ד  שבינתיים הדרגות בשאר ועד"ז בשנה, אחת פעם או ויום,
ב). כא, תענית – בגמרא המסופר
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ה'תשכ"ט לב אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת

ע"י  ובפרט הצדקה, ענין ע"י זה הרי – שבנשמה הסתים חלק גם שיתגלה הנשמה, לגילוי לבוא וכדי
הצדקה  מן שגדולה חסדים .48גמילות

הסיפור  גם הדבר 49וכידוע עלה לא זמן ובמשך לראותו, הצ"צ רצה הזקן רבינו הסתלקות שלאחר
שכבר  (כפי הזקן רבינו אליו נגלה לביתֿהכנסת בכניסתו מיד הנה ליהודי, מעות הלוה וכאשר בידו,

בארוכה). הדברים נדפסו

מצדקה" הרחוקים לב "אבירי שנקראים אלו אצל גם להיות צריך הצדקה שענין הטעם גם ,50וזהו
בזרוע" נזונין (הצדיקים) והם שבידן), בזכות ולא הקב"ה, של (בצדקתו בצדקה נזונין כולו העולם ש"כל

הקב"ה) של מצדקתו רחוקים להו וקרי שבידם, לענין 51(בזכות זקוקים אינם החיצוניות שמצד אף כי, –
הצדקה. ענין אצלם גם צ"ל הנשמה, פנימיות התגלות אצלם שתהי' כדי הנה הצדקה,

ענין  על בזירוז צורך אין שלכאורה (אף הצדקה בענין זירוז לפעול – מישראל לכאו"א ההוראה וזוהי
שע"י  כיון בגופו, לצדקה בנוגע והן בממונו לצדקה בנוגע הן עילוי, ותוספת כח בתוספת שיהי' הצדקה),
לגמרי, אחר באופן בתומ"צ העבודה כללות נעשית ואז שבנשמה, סתים בחי' ונתגלה נמשך הצדקה ענין

לבב. וטוב שמחה ומתוך יחד, גם דנשמתא וסתים דנשמתא גליא ע "י היא שהעבודה כיון

***

.Á היא שקלים פרשת שקריאת דכיון פורים, עם גם לקשר יש – השקל מחצית בענין לעיל האמור
פורים. עם גם קשור שזה מובן הרי אדר, חודש מברכים בשבת או) אדר, (בר"ח

ובהקדמה:

כמ"ש  החודש, כל על גם אלא) ביום, בו רק (לא פועל ולכן,52פורים גו'", נהפך אשר "והחודש
בשמחה" מרבין אדר הסמוכים 53"משנכנס הימים פורים, על רק לא הוא השמחה ענין על שהציווי היינו, ,

החודש. כל על אלא פורים, בו שחל השבוע או לפורים,

שממשיך  החודש מברכים שבת של ענינו שזהו – החודש כל על כח נותן החודש מברכים ששבת וכיון
– וכו'" ולשלום "לחיים החודש: בברכת בסידור שנימנו הענינים פרטי לכל בנוגע החודש כל על ברכה
של  השייכות מודגשת זה, הש"ק מיום שמתברך אדר חודש של הימים אחד הוא שפורים לכך נוסף הרי

גו'"). נהפך אשר ד"החודש הענין פורים פועל (שבו החודש כללות מצד גם זה הש"ק ליום פורים

קורין  שנים בכו"כ שהרי משפטים, פרשת עם השקל מחצית בענין לעיל האמור לקשר יש וכמו"כ
משפטים. פרשת בשבת שקלים פרשת

.Ë:משפטים לפרשת השייכות

" תיבת של הראשונה באות ביטוי לידי בא משפטים פרשת של ענינה (המשפטים)"eעיקר ,9אלה
והאמונה  היחוד בשער הזקן רבינו מדברי העיקר 54כמובן והיא הגוברת היא בצירוף הקודמת אות "שכל ,

כו'".

הגמרא  וכדברי ראשיֿתיבות, של בענין הביאור גם שנאמר 55וזהו התורה מן נוטריקון ללשון "מנין :
לענין  אמת" ב"תורת הנתינתֿמקום מהי דלכאורה, – א',כו'" אות רק שיש שלמרות ראשיֿתיבות, של
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ב.48) מט, סוכה
תורת 49) גם וראה וש"נ. ואילך. 97 ע' תש"ז סה"ש ראה

וש"נ. .80 ע' חמ"ג מנחם
יב.50) מו, ישעי'
(ובפרש"י).51) ב יז, ברכות
רמ"א 52) ה"א. פ"א מגילה ירושלמי וראה כב. ט, אסתר

ס"ז. סתרפ"ח או"ח
(53127 ע' חמ"ט מנחם תורת גם וראה סע"א. כט, תענית

וש"נ. .6 הערה
פי"ב.54)
א.55) קה, שבת
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לג

ה'תשכ"ט  אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת

הרי  כו'", העיקר והיא הגוברת היא בצירוף הקודמת אות "שכל דכיון – התיבה כל את כוללת היא הרי
העיקר. היא הראשונה האות

" מוסיף eובפירוש ואלה הראשונים, את פסל אלה שנאמר מקום "כל רש"י: מפרש המשפטים" אלה
הם  ד"משפטים" הענינים פרטי כל שגם היינו, מסיני", אלו אף מסיני הראשונים מה הראשונים, על

"מסיני".

לפניהם" ש"תשים החיוב ישנו זה שהם 9ובגלל אחד בדין ידעת ואפילו כוכבים, עובדי לפני "ולא ,
שלהם" בערכאות תביאהו אל ישראל, כדיני אותו ש"יש56דנין אע"פ כי, – הדבר וטעם ,dnkg בגוים

"יש הנה תאמין"dxezתאמין", אל הרי 57בגוים ישראל, לדיני חכמתם ע"פ מכוונים כאשר גם ולכן, ,
–"מסיני". ד"תורה" הענין בזה חסר

לדברי  יצייתו שבעליֿהדינים לכאורה הוא העיקר – "מסיני" זה שאין בכך מה מובן: אינו ולכאורה
לן  איכפת מה וא"כ, ישראל, בדיני שהוא כמו הדין יפסקו אזי ישר שכל לדיינים יש וכאשר הדיינים,

"מסיני"? זה שאין

ענין  גם להיות צריך אלא בלבד, החיצוניות בענין מספיק שלא לעיל, האמור ע"פ – הוא הענין אך
של  החיבור  את פועלים שעי"ז השקל, מחצית בענין וכמו בהחיצוניות, ופועל שנמשך כפי הפנימיות

"משפטים" עם ד"סיני" להחיבור בנוגע ועד"ז שבנשמה, סתים בחי' עם שבנשמה גליא .58בחי'

.È:לפורים והשייכות

נאמר  לפורים רז"ל 59בנוגע ופירשו היהודים", וקבלו (שאז 60"קיימו במ"ת כבר", שקבלו מה "קיימו
לעשות" "החלו בלבד 61רק התחלה געוואלדיקער 62, ("א דמ"ת הגילוי מעלת גודל שלמרות והיינו, ,(ַַ

בתניא  כמבואר לבוא, דלעתיד הגילוי מעין שהי' ועד במ"ת,63גילוי"), חסר שהי' מה נשלם בפורים הנה ,
אור  בתורה כמבואר – הדבר וטעם יותר. נעלה שזהו"ע ענין 64כך, בנ"י אצל הי' שבפורים לפי שזהו ,

מאדך" "בכל שהו"ע גזר 65המס"נ, שלא כלום, להם עושה המן הי' לא דתם, להמיר רצו אם "שהרי ,
ועי"ז  ח"ו", חוץ מחשבת להם עלה ולא כולה, השנה כל למות עצמן מסרו שהם אלא היהודים, על אלא

כו'. הגזירה שבטלה דפורים הנס הי'

בחסידות  המבואר ע"ד – כולה" השנה "כל שלהם המס"נ ענין הדגשת למעלת 66[וביאור בנוגע
לשנה" משנה באילנו ש"דר נשאר 67האתרוג, השנה, כל במשך שישנם השינויים פרטי כל שלמרות ,

פרטי  כל עם כולה, השנה כל במשך מס"נ של בתנועה עמדו שבנ"י בנדו"ד, ועד"ז במציאותו, האתרוג
שבה]. השינויים

להבין: וצריך

בגמרא  אשקו 68איתא כסף כיכר אלפים "ועשרת המן לדברי בנוגע גו'"– מי 69ל לפני וידוע "גלוי –
ענין  שזהו לשקליו", שקליהן הקדים לפיכך ישראל, על שקלים לשקול המן שעתיד העולם והי' שאמר
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עה"פ.56) פרש"י
יג.57) פ"ב, איכ"ר
אד"ר 58) וער"ח מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת גם ראה

מנחם  (תורת בתחלתה וש"נ.תשכ"ב ואילך). 100 ע' חל"ג
כז.59) ט, אסתר
א.60) פח, שבת
כג.61) שם, אסתר
ג.62) צו, מג"א תו"א
א).63) (מו, פל"ו

לו.64) ע' אדר סה"מ מנחם תורת גם וראה א. צז, מג"א
וש"נ.

שם.65) מהרש"א ובחדא"ג ב לה, ברכות וראה ה. ו, ואתחנן
ע'66) ח"ב תרל"ז (סה"מ פצ"ד תרל"ז וככה המשך ראה

ואילך). תרכז
וש"נ.67) ב. לא, סוכה
סע"ב.68) יג, מגילה
ט.69) ג, אסתר
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ה'תשכ"ט לד אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת

במפרשים  [וכמבואר השקל אלפים 70מחצית לעשרת מכוון בנ"י ריבוא לששים השקל דמחצית שהחשבון
המן. גזירת בטלה שבזכותה כסף], ככר

הוצרכו  למה כולה, השנה כל במשך במס"נ שעמדו ומצב במעמד היו שבנ"י כיון מובן: אינו ולכאורה
המן?! מגזירת להנצל כדי השקל מחצית של לזכות

ופנימיות  סתים דבחי' כחות עשר עם הקשורה עבודה שזוהי המס"נ, בענין די שלא – הוא הענין אך
הלבושים  בג' (שמתלבשים הנשמה וחיצוניות גליא דבחי' כחות בעשר גם שיומשך צורך יש אלא הנשמה,

יחד. גם ובחיצוניות בפנימיות צורך שיש לעיל וכאמור ממש), בפועל ומעשה דיבור דמחשבה

הי' עדיין אך למעלה, הגזירה ביטול נעשה שבנשמה סתים בחי' שמצד המס"נ ענין שע"י והיינו,
מחצית  נתינת שזהו"ע שבנשמה, גליא בחי' שמצד העבודה ע"י למטה, גם הגזירה ביטול לפעול צורך
גליא  שמצד המחצית שזוהי לעיל וכאמור וכו', המשכן אדני לצורך בגשמיות שנמשך ענין שזהו השקל,

שבנשמה. סתים שמצד המחצית עם שמתקשרת שבנשמה

עם  גם שקשור באופן הנס זכרון צ"ל שבפורים – חנוכה לגבי פורים של החידוש כללות גם וזהו
כו'" לבסומי איניש "חייב ושמחה, דמשתה החיוב שזהו כזה 71גשמיות, ענין מצינו לא בחנוכה משא"כ ,

בט"ז  בהפנימיות.72(כמבואר חדורה שתהי' החיצוניות עם ולקשרה הפנימיות את להמשיך שצריך – (

בגמרא  כדאיתא – אדר חודש לכללות בנוגע גם מודגש זה בהדי 73וענין דינא לי' דאית ישראל "בר :
. והיינו,נכרי מלכתחילה, ששיער מכמו ככה כמ"פ לנצחו ביותר יצליח שאז כו'", באדר נפשי' לימצי .

ומצב  במעמד ובפרט וחומריים, גשמיים לענינים בנוגע גוי עם ההתעסקות שבעצם הירידה גודל שלמרות
גו'" נהפך אשר "החודש נאמר עליו אדר, בחודש זה על מיוחדת כח נתינת יש כו', ינצח מי יודע שאינו

לקדושה. העולם עניני את להפוך –

.‡È:כולה השנה כל במשך העבודה לכללות בנוגע גם נמשך ומזה

ממש" ממעל אלקה "חלק  היא יהודי של שמציאותו אין 74כיון העולם שגשמיות לטעון יכול הרי ,
הגשמיים  לענינים לירד שעליו לו, אומרים ואעפ"כ ממש". ממעל אלקה "חלק לגבי כלל ערך לה
שמתאחדים  עד הבהמית, בנפש אלקית נפש התלבשות ע"י והיינו, וזיכוך, בירור בהם ולפעול שבעולם,

בעולם. בחלקו גם בירור שפועל ועד הבהמית, נפשו את מברר שעי"ז אחת, למציאות

שבעולם  לרוחניות בנוגע שאפילו מזה ובמכ"ש ליהודי, שייכת אינה העולם שגשמיות למרות כלומר:
היפך 75נאמר  היא עצמה שמצד העולם, לגשמיות בנוגע ועאכו"כ למטה", היא היורדת הבהמה "רוח

לקדושה. ולהפכה העולם, בגשמיות בירור לפעול היא התכלית הנה – מאלקות

מס"נ  של בתנועה לעמוד ממנו דורשים – גיסא מחד הפכיים: קצוות שני מיהודי שדורשים ונמצא,
אותו, ולברר העולם עם להתעסק ממנו דורשים – גיסא ולאידך כו';

בהדבר  זיך") ("אריינלייגן עצמו את להכניס אלא וכיו"ב, שמים לשם אכילה ע"י רק לא – גופא ַובזה
"חיצון", ע"י שנעשית כפי לא להיות צריכה העולם בבירור שהפעולה והיינו, לקדושה. ולהפכו המתברר 

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק (כפתגם "פנימי" ע"י שנעשית כפי מונח 76אלא להיות אינה הכוונה והרי ,(
ולב  לב בלא העולם בעניני ולעסוק העליונים, צריך77בעולמות אלא הבירור , בפעולת עצמו את להכניס

בעולם,
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סע"ב.70) יג, שם מהרש"א חדא"ג א. טז, מגילה תוס' ראה
ועוד.

ב.71) ז, שם
סק"ג.72) סעת"ר או"ח
ע"ב.73) ריש כט, תענית

רפ"ב.74) תניא
כא.75) ג, קהלת
ואילך.76) 39 ע' שלום תורת סה"ש
לג.77) יב, הימיםֿא דברי ע"פ
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לה

ה'תשכ"ט  אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת

וגליא  סתים של החיבור להיות שצריך – לעיל האמור .78ובסגנון

שמים  ידי מעשה למעלה, בנוי שעומד – השלישי בביהמ"ק גם יהי' היא 79וכן למטה שירידתו וכיון ,
אדם  ידי למעשה גם נחשב הרי הגלות, זמן במשך ועבודתנו מעשינו ,80ע"י

ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת טפחים, מעשרה למטה בגלוי שיומשך – והעיקר

***

.·È.תשא כי ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È הפסוק על רש"י בפירוש עמי"81הביאור את תלוה כסף ואם 82"אם אם כל אומר ישמעאל "רבי ,
מהן" א' וזה מג', חוץ רשות, יתרו 83שבתורה בס"פ אבנים" מזבח "ואם הפסוק בפירוש רש"י שמנאן ),84(כפי

עליו"– יושת כופר "אם רשות: אינו ש"אם" מקומות ב' עוד מביא עצמו רש"י "ואם 10דלכאורה: ,
היובל" בחוקותי 85יהי' "אם כמו "רשות", של במובן "אם" לפרש אפשר שאי מקומות כמה עוד (ויש

דברים 86תלכו" בסיפור ולא וחובה, רשות בגדר הוא שתוכנם לענינים בנוגע רק הוא זה שכלל אלא ,(
הנ"ל  מקומות בג' אבל וחובה); ציווי בתור כאן נאמר לא אבל חיוב, בו שיש בדבר אפילו (או ותנאי

הציווי; עיקר עדיין נאמר לא שבהם כיון תנאי, בתור "אם" תיבת לפרש שייך לא

שמדובר  מזה היא רשות ולא חובה שזהו ההוכחה כי, – עמי" "את התיבות גם מעתיק שרש"י הטעם
לנכרי" ולא תלוהו עמי ("את לישראל הלואה );87אודות

המימרא  בעל של שמו מזכיר שרש"י הכרח 88והטעם יש אלו מקומות שבג' לרמז בכדי ישמעאל, ר' ,
שגם כיון חובה, שהוא לפרש סובר i"xגמור – רשות אלא שאינו ס"ל הכרע בו שאין מקום שבכל –

חובה. שהוא

אופני שבין החילוק הוא הפלוגתא שיסוד תורה", של תשובה וה"יינה ובעלי (ר"י) דצדיקים העבודה
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(78) קצת ).l"endחסר
ועוד.79) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
וש"נ.80) .11 ע' חל"ט לקו"ש ראה
כד.81) כב, פרשתנו
שהגבאי 82) שליט"א, אדמו"ר כ"ק הורה השאלות לאחרי

ולאחרי  "שטריימל", יחבוש תלוה") כסף ("אם הגמ"ח של
תורה. דבר יאמר המלוהֿמלכה, של והמקום הזמן אודות שיכריז
שמחה, ניגון ינגנו בשמחה, צ"ל שגמ"ח שכיון אמר ואח"כ

המתחיל". (הגבאי) ש"הוא ובאופן
פירוש 83) אודות דובר שכבר אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

סל"ב  תשכ"ז משפטים ש"פ שיחת (ראה שנתיים לפני זה רש"י
(103 ע' חמ"ט מנחם תורת נתבארו – לא הזמן קוצר מפני אבל, ,

שצויין  (כפי אחדות נקודות רק אלא בזה, הענינים פרטי כל
דאז  הדברים נמשך *ברשימת שכנראה (בבתֿשחוק): והוסיף .(

ולעורר  להתבונן אחד אף התעכב לא שלכן הזמן"... "קוצר עדיין
קושיות  ניתוספו אצלי אופן, ובכל עדיין. נתבאר שלא מה על

זה. רש"י פירוש על עוה"פ ידובר ולכן זה, רש"י בפירוש

אלא 84) תלויין הללו אם "אין רש"י: מסיים ושם – כב. כ,
oi`cee נאמר חובה של ענין כאשר כי, – "חובה") בלשון (ולא "

פועל זה הרי תלוי), ספק, של (לשון "אם" חלישות בלשון
יום  את "זכור כמו שבתורה, הציוויים ככל (שאינו הענין בכללות
נאמרו  שלא חֿיב), (שם, אמך" ואת אביך את "כבד גו'", השבת
אלא  רשות שאינו בלבד זו שלא רש"י, מוסיף ולכן "אם"). בלשון

ענין גם זה הרי המצוה, מצד המצּווה,i`cee"חובה", מצד , ַ
יקיימנו. שבודאי

ד.85) לו, מסעי
בחוקותי.86) ר"פ
כבכמה 87) ולא הראשונים, ובדפוסים יד בכתבי כהגירסא

לעכו"ם". קודם תלווהו עמי "את וכתב: הצענזור ששינה דפוסים
המימרא,88) בעל שם להזכיר דרכו אין כלל שבדרך אף

וחכים, יניק עבור עכ"פ – מקרא של לפשוטו הדבר נוגע אא"כ
שם  הזכרת ע"י התירוץ רש"י מרמז שאז שאלה, אצלו שמתעוררת

המאמר. בעל
וש"נ) ואילך. 232 ע' חנ"א מנחם תורת (ראה כמ"פ וכמדובר

*((dben izla dgpd) mixacd zniyxl qgiizd `"hily x"enc` w"k,jxcl dncwda) irvn`d x"enc` ixac z` (wegyÎzaa) exikfda
(miig,lr ope`zny"y"p` rah,azkay mixacay,mbiydl dax d`ved lk lr eyegi `l zerh mi`lny mby,mixacd oze` e`eai xy`ke

qetca onvra,zepwl mytpl eyegi `l..dpewy eze` mbe,dpyi dptiyk zxnynl zief oxwa egipne dti ekxek,'ek i`pt `vni `le."
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ה'תשכ"ט לו אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת

אצלו (שמופרך צדיק .eraha(ר"ע): יאמר "לא ולכן הקדושה, היפך שהוא דבר בשר כל לאכול אפשי אי .
כו'".חזיר אפשי אבל בחסידות 89. כמבואר בצדיק 90, קאי זה רז"ל שהוא 91שמאמר דבר גם יעשה ,(

ציווי 92רשות  ללא "אי ),93(גם לומר צ"ל (שלכן יתירה לזהירות וזקוק רע שסורו בע"ת אצל ואילו
חובה 94אפשי" צ"ל ,(–

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.95הוגה 99 ע' חי"א בלקו"ש

*

.„È בקידושין לגירסא בנוגע בהמדובר ההבהרה (א) – לאגה"ת צדיק96בנוגע שאני מנת "xenb"על
סנ"א  שבט יו"ד בשיחת נכללה –97– "נפש" הלשון כמ"פ שכותב הזקן רבינו לשון בדיוק הביאור (ב) .

פ"ד  במאמר .98נכלל

*

.ÂË לעיל להמדובר הרי 99בהמשך – כו' יתירה זהירות שצריך תשובה, דבעל העבודה אופן אודות
הצורך  נתעורר החושך התגברות שמצד כיון כו', וסייגים גדרים כו"כ שניתוספו לכך הטעם גם זהו

בכך. צורך הי' לא כ"כ, חושך הי' שלא שלפנ"ז בזמנים משא"כ כו', יתירה בזהירות

חוצה  המעיינות דהפצת הענין הוא שניתוספו הענינים אחד :100והנה,

ד  לא הבעש"ט של למקום בזמנו ממקום נוסע הי' עצמו הבעש"ט אמנם – חוצה. המעיינות הפצת רשו
הזקן, אדמו"ר של בזמנו זאת דרשו לא וכמו"כ – שלו. מהחסידים זאת שדרש מצינו לא אבל כו',
("זיך  להתייסר צריכים היו שלא כך נ"ע; (מהורש"ב) אדמו"ר לכ"ק עד וכו' הצ"צ האמצעי, אדמו"ר
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לעולם" גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר ד"כל שהענין
רש"י  לפירוש נוגע ואינו בפ"ע, עבודה סדר הוא מ"ו) פ"ו (אבות
בשם  שלא דבר באמירת גזל לאיסור ובנוגע מקרא; של בפשוטו
מרבו  ששמע הענין כאשר הרי – סק"ב) סקנ"ו או"ח (מג"א אומרו

אומרו  בשם לאומרו צריך אינו אזי שלו, ונעשה עמו .*מתעצם
הזהר בביאורי מ"ש גם לבאר יש וישלח ועפ"ז (לאדהאמ"צ

הבטה  ע"פ רק שלהם פס"ד הי' ואמוראים התנאים ש"כל ב) כ,
בנוגע  (ועד"ז כו'" למעלה שהוא כמו שבתורה החכמה בשרש
הקדמת  (ראה כו' נשמתם לשרש בהתאם וב"ה דב"ש לפלוגתות
"אין  ולכן יב) ל, (נצבים היא" בשמים "לא שהתורה אף התניא)),
שרש  שראו לאחרי כי, – ב) נט, (ב"מ קול" בבת משגיחין
למטה  והשגתם בהבנתם גם נמשך זה הרי למעלה, הענינים

כו'. עמהם ונתעצם
כו.89) כ, קדושים ופרש"י תו"כ
ובכ"מ.90) ד. ט, ואתחנן לקו"ת ראה
פרקים91) (בשמונה שהרמב"ם מבאר ולהעיר, פ"ו)

חוקים, בעניני רק הוא זה לומרשמארז"ל צריך  משפטים בעניני  אבל 
כי, אפשי", ע"פ "אי אמנם, במדותיו. מושחת הוא אפשי האומר

זה במארז"ל החילוק בחסידות תשובה,המבואר לבעל צדיק בין
"אפשי" שאמירת שאמירת י"ל, כשם – הענינים בכל היא בצדיק

משפטים;אי בעניני גם – הענינים בכל היא דבע"ת אפשי
באופן – לעשותם בטבעו אצלו מופרך c"ehnואעפ"כ dlrnly,

שבשמים "אבי המאמר: בסיום הלשון עלי".xfbכדיוק
הקס"ד 92) גם לבאר יש א)**ועפ"ז ג, (סוטה שבגמרא

. כולה התורה ש"בכל ר"י לך בשיטת "אין שעפ"ז רשות", אמר .
הצדיק  עבודת שמצד כיון – שם) (פרש"י חובה" לר"י עשה מצות

רשות. של ענין גם מספיק
שהוא93) דבר יעשה לא לולי mvraוכן גם רצוי, בלתיֿ–

בענין  (פ"ז) בתניא למ"ש בנוגע החקירה כידוע – התורה איסור
האם  קודם: מי – החיצונים" בידי ואסור ש"קשור האסור, דבר
שבגלל  או תורה, אסרתו החיצונים בידי וקשור אסור היותו בגלל
הסברא  וע"פ החיצונים; בידי וקשור אסור נעשה התורה איסור
בידי  וקשור אסור בעצם היותו בגלל הוא התורה שאיסור
איסור  לולי אפילו כזה, דבר יעשה לא שצדיק י"ל, החיצונים,

התורה.
ויחלום 94) בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק מדברי גם ולהעיר

. הרע מן ל"יציאה שבנוגע (83 ע' סה"מ – כל (תש"ח הנה .
כו'". עצמו שיציל הוא העיקר כי טובים, הם הצלה ודרכי אופני

תשכ"ז.95) משפטים ש"פ שיחת בשילוב
ב.96) מט,
(97.224 ע' חנ"ה מנחם תורת
(98.266 ע' שפם
(99.108 ע' שבפנים בלקו"ש

הנ"ל.100) בלקו"ש נכלל – דלקמן הענין וקיצור תוכן

(*owfd epiax `ian `ipza mixetq zenewna wxy epivn okle"ixenn izrny,"y dncwda azky s`"mdn zvw..(miax oeyl) epizeaxn
w"d`ay"99 'r yix `"pg mgpn zxez mb d`x).(p"ye.

(**zereaya l"v 'id z"gnyy c"qwl rbepa x"enc` g"en w"k mbzt recik–(125 'r yix a"yz y"dq d`x) dxez `ed dxeza c"qw mby.
57 'r yix d"pg mgpn zxez mb d`xe.p"ye.
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ה'תשכ"ט  אדר, מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת

במקוה  לטבול העבודה, ועל התורה על לשבת יכולים היו אלא כו', רחוק למקום ולנסוע אויסרייסן")
באריכות... ולהתפלל יום, בכל חמה

תורה  עניני של תרגום וכן כו', רחוק למקום נסיעה של סדר התחיל אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל אמנם,
לשון  בשבעים .101וחסידות

התחיל  שאז פטרבורג, לאחרי ואפילו שלפנ"ז, בדורות הי' לא זה ענין הרי לטעון: יכולים ולכאורה
חוצה  מעינותיך דיפוצו כזה?!102הענין סדר הי' לא גם ,

ביאורים  שני זה על יש :103ובכן

עתה  נדרשת מעולם, כמותו הי' שלא ומכופל, כפול חושך החושך, התגברות שמצד – אחד ביאור
יהודים. של גדול היותר מספר על  ולהשפיע ולנסוע לצאת דוקא, כזה באופן העבודה

ש"הנה  משיח, בא אט") ("אט ותיכף דמשיחא, בעקבתא שעומדים שכיון – הטוב לצד – שני ָָוביאור
כתלנו" אחר עומד רבינו 104זה וכדברי יש 105, לכן משיח, ביאת לקראת הכפתורים את לצחצח שצריך ,

האחרונים. הבירורים את לברר עתה צורך

וכו'" המהרהר ב"כל נכלל זה שהרי שאלות, לשאול סדר זה שאין לידע צריך בכלל .106ולהעיר:
כך, הבהמית, לנפש גם מובן שיהי' באופן והשגה, בהבנה דבר כל להבין דורשת שחב"ד כיון אמנם,

בספרים  (כדאיתא אמתלא אפילו או תירוץ שום לה יהי' לכן ש"107שלא – לא") "אמת פירושה אמתלא"
הנ"ל. לשאלה המענה את מבהירים

.ÊË הנ"ל רש"י בפירוש הדברים המשך ע"פ בזה, להוסיף מסתכל 81ויש "הוי עמך", העני "את –
עני": אתה כאילו בעצמך

קול  מרים היית בודאי – פלוני נמצא שבו ומצב במעמד היית אתה אילו קורה הי' מה לעצמך תאר
ועוסק  באריכות מתפלל במנוחה, יושב שפלוני היתכן געשריי"): א אויפגעהויבן וואלסט ("דו ַָצעקה

של devnבענינים xecidבענינים אצלי שחסר בשעה לי, ולעזור לבוא יכול אינו זה ובגלל ?!miixwirכו',
שאינך  לך עזר הקב"ה כאשר ולכן: כזה!... מצב צוגעלאזט") ניט וואלסט ("דו מאפשר היית לא –ָָ
בענינים  אצלו שחסר יהודי נמצא פלוני שבמקום ויודע בברוקלין, יושב אתה כאשר הנה כזה, במצב

עמו! ולהתעסק לשם לנסוע עליך – עיקריים

יותר  גדולה עליו הרחמנות אדרבה: הרי – צועק אינו הנ"ל יהודי מאי, אינו 108אלא שאפילו כיון ,
לו. שחסר מרגיש

אליו  ללכת אלא הזולת, עם מההתעסקות להשתמט כדי אמתלאות לחפש להפסיק צריך שכן, וכיון
לעולם  יוצאה אורה היתה שממנו קיים, הי' שביהמ"ק בזמן נמצאים לא נכללים 109[שהרי היו שאז ,

כו' האבוקה בפני כנר ממילא אינו 110הניצוצות בעצמו שהוא כך על (ולשמוח כו' משנתו ולעוררו [
כזה...). וממצב במעמד

שנסיים  עד וממתין הכן שעומד משיח, לביאת בסמיכות בעמדנו זה, בדורנו בעיקר נדרשת זו ועבודה
הכפתורים" את מיד 111"לצחצח יבוא ואז ממש.78, בקרוב ,

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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וש"נ.101) .73 ע' חנ"ב מנחם תורת גם ראה
ואילך.102) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש
וש"נ.103) .172 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה
ט.104) ב, שה"ש
וש"נ.105) .42 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
א.106) קי, סנהדרין

ועוד.107) מ"ט. פ"ט גיטין ותפא"י (להיעב"ץ) שמים לחם
וש"נ.108) הב'. בשוה"ג 293 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
ועוד.109) ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי
ובכ"מ.110) א. ד, נשא לקו"ת א. ו, בראשית תו"א ראה
וש"נ.111) .42 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
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משפטים  פרשת
ה  שיחה טז כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
כך על והשאלות הענן", "בתוך על רש"י

רש "י אומר הענן", "בתוך המילים  על הפרשה , בסוף 
כמין זה  ב '.1"ענן בסעיף  כדלהלן הוא ...", עשן

בזה : להבין וצריך

שונים , דברים שני  הם  הרגילה  במשמעותם  ועשן ענן

נוצר "ענן" מזה : זה  באופיים  מנוגדים  הם  מכך, ויותר 

מאש2ממים – ו "עשן" רש "י3, לומד מנין א ) כך: ואם  .
מהו ב ) מקום ? בכל מאשר שונה  כאן הענין שמשמעות 

לפרשו ? צריך שרש "י מקרא , של בפשוטו כאן הקושי

ב.
רש "י  דברי  על שבילהשאלות  לו... בתוכו""ועשה

הקדוש ֿברוךֿ לו "ועשה רש "י אומר דבריו בהמשך
בתוכו". שביל למשה  הוא 

בגמרא הוא זה  לענין הדבר4המקור מופיע  שם  אך  ,
"כתיב5כתשובה – פסוקים שני שבין יכול6לסתירה  ולא  :

מוע אהל אל לבוא  ויבאמשה וכתיב : הענן, עליו שכן כי  ד 

בתוך כאן נאמר תנא, ישמעאל רבי דבי  הענן... בתוך משה

להלן מה7ונאמר הים . בתוך ישראל בני ויבואו בתוך,
שביל". כאן  אך חומה , להם  והמים דכתיב  שביל, להלן

להסביר אפשר  אי  כאן רש "י של בפירושו אך
מתעוררת הסתירה  כי  הסתירה , את  ליישב  שבכוונתו

xzei xge`n,פקודי שבפרשת  משה ..." יכול "ולא  בפסוק  ,

שם . ליישבה  צריך היה  ורש "י

היה יכול  כיצד  להסביר  מוכרח  שרש "י לומר , הכרחי

למשה הקדוש ֿברוךֿהוא  לו "עשה  – בענן לעבור משה
שנאמר מפני  לא  – xzeiשביל..." xge`nמשה יכול "ולא

מפני אלא הענן", עליו שכן כי שאיo`kyלבוא ... מובן
תמוה : זה  ולפי לענן. להכנס  אפשר

כן אל8לפני ניגש  "ומשה  המילים את  רש "י מפרש 

" היא  שהמשמעות  ואומר  מחיצות :miptlהערפל", משלש 
חושך בתוך רק  עבר  לא משה  כלומר, וערפל". ענן חושך,

ערפל בתוך גם אלא שם ,9וענן, רש "י שמפרש  כפי שהוא , ,
"arמבהיר רש "י אין זאת  למרות  אך הוא10הענן", כיצד

לעבור היה .12שם11יכול

קושי זה  אין למקרא " חמש  ה "בן שאצל מובן, מכך
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עשן. כמו רש"י: כת"י ובכמה שני בדפוס (1
ענן  "וכסה יג) (טז, באחרי ולדוגמא אחרת. כשמפורש מלבד (2

zxehwd."
(ג, שה"ש  ובפרש"י בעמוד). (ד"ה כד יד, בשלח מפרש"י להעיר (3

כו'. והעשן הענן והי' מי): ד"ה ו
ב. ד, יומא (4

מהרש"א  בחדא"ג משמע וכן שם. יומא לע"י יעקב בעיון פי' כן (5
שם.

לה. מ, פקודי (6
כב. יד, בשלח (7

יח. כ, יתרו (8
טו). (שם, רמב"ן וראה הערפל". אל "נגש רק נאמר שבכתוב אף (9
בפירושו  רש"י שהביא הא' דיעה לפי שהוא לתרץ גדול ודוחק (10
אל  "ויקרא שמר"ח, ימים ששה אלו – הענן" ד"ויכסהו טז) (כד, לפנ"ז
הענן" בתוך משה ד"ויבא י"ל שלפ"ז עשה"ד", לומר השביעי ביום משה
אין  ולכן יתרו: שבס"פ הערפל" אל נגש ד"ומשה המאורע אותו הוא
וכו' למ"ת ההכנה ע"ד פרטים בכו"כ שמצינו כמו שם, מפרשו רש"י

כי  – יתרו בפ' ולא ובפרש"י), ואילך א (כד, בפרשתנו דוקא שנאמרו

ד"ויכסהו  הנ"ל, שבפרש"י הב' לדיעה מיושב אינו שעדיין ע"ז [נוסף
לפי  הענן" בתוך משה "ויבא ולפ"ז עשה"ד" לאחר ימים ו' למשה הענן

zehyt ביום משה אל "ויקרא כאשר השביעי ביום היא הכתוב סדר
בענן)] עלה ד"ה שם יומא בחדא"ג (וצ"ע הענן" מתוך השביעי

על  התלמיד אצל המתעוררת קושיא יתרץ לא שרש"י לומר יתכן לא
פירושו על וסומך qa"g`lyאתר t"f'הא במקום נאמר שלא זה (משא"כ

משה) (שעשה יא): (יט, בפרש"י שם שמפורש ובפרט כו', הפרטים כל
כו'). ומאוחר מוקדם ואין המשפטים ואלה בפ' האמור הענין כל

סיני "והר נאמר יח) (יט, לפנ"ז שם יתרו בפ' מזו: ויתירה (11oyr
elek'ה עליו ירד אשר אל y`aמפני למשה ה' "ויקרא כ) שם, (ולאח"ז "

לתוך) ועכ"פ (האש לתוך משה נכנס איך מבאר רש"י ואין – ההר" ראש
העשן.

"אל  – לבדו" משה "ונגש שפי' ב) (כד, בפרשתנו מתרצו אין וכן (12
שהרי  שלפנ"ז, בהערה כהקס"ד לתרץ שאין פשיטא [ובזה הערפל"
שאין  ואף שם)]. ברא"ם (וצ"ע לפנ"ז שם כפרש"י סיון, בד' שם מדובר
שכן  הוא מובן יתרו, בס"פ כבפירושו הערפל בתוך שנכנס שם מפורש

מכיון בפרשתנו, בפירושו גם הכוונה יתרו.xakyהיא בפ' כן פי'

 לקורי שיחות 
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בפשטות שרואים  וכפי  בענן, לעבור משה  יכול כיצד כלל
צריך מדוע  כך, אם  שביל. בלי ענן בתוך לעבור שניתן

בפסוקנו הענן לגבי זאת  להסביר  ?13רש "י 

ג.
הענן" בתוך משה "ויבא  של מיותרת  חזרה

של בפשוטו המתעוררת השאלה  הוא: לכך ההסבר 
היא : כאן מקרא

בתורה  okנאמר iptl14ומובן ההר", את הענן "ויכס 
בענן. נכנס  הוא  ההר " אל "ויעל משה  שכאשר מאליו

הענן"? בתוך  משה  "ויבא  לפרט צריך מה  ולשם 

ההר" אל "ויעל בתורה  החזרה שכבר15את לאחר 
להסביר יש  הענן" ויכס  ההר  אל משה  "ויעל  כן לפני  נאמר 

שמביא הדעות  שתי הדעהi"yxלפי לפי הקודם : בפסוק 
תורה מתן ביום היה ויעל..." משה... "ויבא  – ,16הראשונה

הפסיקה בינתיים כי כך, על לחזור התורה  צריכה  ולכן 
בתקופה ועסקה  ששתiptlyהתורה , ("ויכסהו... תורה  מתן

הדעה לפי  ובודאי השביעי..."). ביום ויקרא ... ימים 
"ויעל" של  הפעמים  ששתי אותה`opiהשניה, על מדברות

להר משה  עליית  על מדובר  הראשונה  בפעם  cinעליה .

אל ויעל הענן בתוך משה  "ויבא  ואילו  תורה , מתן לאחר 
ב "יום  היה תורהiriayd"xg`lההר " .17מתן

היא18מכך הכוונה  הענן" "בתוך שבמילים  מובן,
בפסוקים המוזכר לענן אינה כאן המוזכר הענן שמשמעות 

ענן19הקודמים היה  מה  השאלה: ומתעוררת  .dfאומר ?

"ענן הוא":dfרש "י עשן כמין זה) פסוק  (של

אין הקודמות  ובפרשיות  בפסוקים המוזכר ה "ענן"

זה  היה  בפשטות. מובן הדבר  כי לפרש , צריך oprרש "י
" הענן, עמוד  שהיה  וכפי ה '. כבוד  שכן שבו de'כפשוטו

הענן" "עמוד בתוך יומם" לפניהם בעמוד20הולך ("ולילה

כפשוטו. ענן – להם ") להאיר אש 

אחר, מסוג  היה  זה , שבפסוק  ה"ענן" זאת , לעומת 

זה  ש"ענן לפרש  צריך oyrורש "י oink."

ד.
כאש  "ומראה... הפסוק מן נלמד – עשן " כמין זה "ענן

אוכלת"
ש "ענן לפרש  רש "י של נובעoyrכמיןdfהכרחו "

עצמם : מהפסוקים 
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דבפ  לתרץ ודוחק בתוך 13) משה "ויבא שנאמר מכיון רשתנו,
בתוכו שנכנס משמעו לבאר x`ypeהענן"*, רש"י הוצרך ולכן שם

למשה הקב"ה לו יום liayש"עשה הארבעים משך כל הי' שבו בתוכו"
בשאר  משא"כ "חופה"**): כאן שבפרש"י להנ"א קצת משמע (וכן
מועט  זמן רק שם הי' שעכ"פ או הענן, דרך עבר שרק הנ"ל מקומות

לישראל. למסור ע"מ ה' ציווי לשמוע ביותר
טו. כד, (14

כו'". יאמר "או כאן אלשיך ראה (15
– גו' בהר משה ויהי הכתוב כהמשך הלוחות לקבל בכדי שעלה (16
אות  שם ב"ח שם. ובפרש"י עקיבא" לר' "בשלמא (ע"ב) שם יומא ראה

.(10 שבהערה חדא"ג (וראה א'
מר"ח  זהו ימים ששת הענן ויכסהו שמפרש: כאן, בחיי ברבינו וצ"ע
(דלא  התורה ניתנה ואז ממשיך) אבל רע"ק, (כדעת בו ששי עד סיון
השביעי  ביום משה אל ויקרא שם***) כבגמרא ניתנה, בז' שס"ל כרע"ק

וריה"ג).ezxgnlזהו (ר"ע כמאן דלא הוא (דכפשוטו כו' מ"ת אחר
(כביאור  כו' ארבעים בכלל היו בענן מכוסה שהי' ימים וששת וממשיך)

בדעת מצינו dix"bהגמ' אבל זו, קריאה הוצרכה למה להקשות) וממשיך ,
לחלוק  אלא הכתוב בא לא וכו' ויקרא דיומא: בפ"ק כו' דעות לרז"ל בזה
ובכתוב  בש"ס (כפרש"י פי' [דכפשוטו כו' עקיבא רבי דברי למשה כבוד
המשך  בכל אחר פי' לו יש ואולי עשה"ד]. באמירת הז' יום היינו כאן)

וצ"ע. דברים. השמטת שם ויש הבחיי, בדברי שטה"ד או הגמ'.

לפרש"י  יצחק בבאר וביאורם בהכתובים הדיעות ב' ע"ד ראה (17
וטז). א' (פסוק כאן

כאן) גו"א גם (וראה מבאר בסופו א' פסוק שם יצחק בבאר (18
לפ  מר"ח הענן שויכסהו טז להדיעה מפסוק לספר שחוזר דזה מ"ת, ני

כפרש"י  ואילך, יב (פסוק שהפרשה לאחר מ"ת, שקודם הסדר ע"ד ואילך
הא' לענין חוזר האחרון ובפסוק מ"ת, לאחר כו' בהעלי' מדברת שם)
מגדולת  מספר ואילך) טז (פסוק אלו פסוקים בג' כי – מ"ת שלאחר העלי'

וקדושתו. משה בו שעלה ההר
ע"ד  כ"א ההר, וקדושת בגדולת אינו יח דפסוק תוכן שהרי וצ"ע

כו'. משה עליית
לומר, אפשר הי' אסתלק, והא ד"ה שם החדא"ג פי' ע"פ (19
מפני  הוא שלפנ"ז שבכתובים הענן אינו זה שבכתוב שהענן שההכרח
(לריה"ג  לי' כדאית למר ימים, ששה לאחרי הענן נסתלק הדיעות שלב'
שקבלו  "בז' (לרע"ק לי' כדאית ולמר  מ"ת), לאחר פרישה ימי ו' לאחר

מלכסות"). נסתלק התורה
הענן" "ויכסהו פי' (ריה"ג) הב' לדיעה רש"י שלפי' לזה (נוסף אבל
לכל  הרי) מההר****, הענן שנסתלק ראי' לנו אין וא"כ "למשה", היינו
שהמדובר  ההר" את הענן "ויכס שלפנ"ז בכתוב מפורש הדיעות*****

מסוים******. זמן בזה מפרט ואינו מ"ת לאחר
כא. יג, בשלח (20

."dyn `aie" zeaizd mb ligzndÎxeaica wizrny (anx `"d) i"yx i"zkn '`a `qxibdn xirdl (*
."ea qpkpe" i"yxt seqa `zi` (?aiw `"d) i"yx i"zkn '`a (**

.c"dyr epzp oeiqa dyya d"cle :my `nei ixi`na azk f"cr la` (***
.cere .wgvi x`a .('d xn`ie d"c el` miweqtl xe`iadae dteqa c"eid dl`yd) o`k l`paxa` .my `nei mipyi 'qez d`xe (****

.zelrl oi`yx md 'ek oniq `ed jex` lew (bi ,hi exzi) z"dr i"yxita la` .zepexg`d zegel cr dpiky dwlzqp `l :len l` d"c a ,`k ziprz i"yxt d`x (*****
."xdd l` dyn lrie xdd z` oprd qkie" jetd xcqa l"led f`c ,"xdd l` dyn lrie"y drya wx 'id dfy "xdd z` oprd qkie"a yxtl wgec ik (******
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בתוך משה "ויבא  לבין משה..." אל "ויקרא  הפסוק  בין
בראש אוכלת  כאש  ה' כבוד "ומראה  הפסוק  נאמר הענן"

לפני להיכתב  היה  צריך זה  פסוק  מובן: ואינו ההר ...".

בבארו"ויקרא ה '", כבוד ל"וישכון  כהמשך משה" אל
נכתב הוא  מדוע  אוכלת ". "כאש  היה  ה '" "כבוד  שמראה

הענן"? מתוך  השביעי ביום משה אל "ויקרא  לאחר רק 

ביום היה  משה..." אל ש "ויקרא הדעה  לפי  רק  [לא 

קראxg`lהשביעי הקדוש ֿברוךֿהוא כאשר  תורה , מתן

היה משה ..." ו"ויבא הלוחות, את  ולקבל לעלות  למשה
מקום אין  ובודאי – לקריאה  "ויקרא21המענה  בין להפסיק 

ידי על לקריאה ), (ציותו משה " "ויבא לבין משה " אל
ה '" כבוד "ומראה  ,22הפסוק 

היה משה" אל ש "ויקרא הראשונה  הדעה  לפי  אף  אלא 

עומדים ישראל  בני וכל ומשה  הדברות , עשרת "לומר כדי 
קשור אינו הענן" בתוך משה  ו"ויבא  שחלק ...", אלא 

יותר מתאים  זאת , בכל – הענן" מתוך משה ... אל ל"ויקרא 
בהמשך מיד ייכתב  ה'..." כבוד "ומראה שהתיאור 

סיני "]. הר על ה ' כבוד ל"וישכון

הקדמה הוא  "ומראה ..." שהפסוק  רש "י, מסיק  לפיכך

שבין להבדל רומז  הוא  הענן...": בתוך  משה "ויבא  לפסוק 

לכןdfענן ואשר בתורה , כן לפני  המוזכר הענן לבין 
ענן הענן": בתוך משה  "ויבא התורה  הואdfמדגישה

"כמין הוא  אוכלת ". "אש  של מ"אשoyrתוצאה  שבא "

הקודם בפסוק  המוזכרת .23אוכלת "

ה.
אוכלת" "אש לדיוק ההסבר 
"כאש  – בפסוק  הדיוק גם  מובן  שהרי`zlkeבכך ."

את  לתאר כדי מובן: לא  מספיקd`xnלכאורה, ה ' כבוד
נראה  היה  שהוא ולומרy`kלומר להוסיף  יש מה ולשם .

אש  זו ?zlke`"24"שהיתה 

שכוונת כיון בפשטות : הדבר מובן לעיל האמור  ולפי 
שלאחריו הפסוק  משמעות את  להסביר היא  כאן הפסוק 

היה  שהענן – הענן" בתוך משה  מכךשנoyr"ויבא  וצר 
התורה מוסיפה לפיכך – "כאש " היה  ה '" כבוד ש "מראה 

"כאש  בלבד,`zlkeומדגישה  מאש  נוצר אינו העשן כי ,"
הדבר את  – ושורפת מכלה  – "אוכלת " שהיא  מאש  אלא 

נאחזת . היא  שבו

שלמעלה האש  כללי, באופן להוסיף : "אש`dpiויש 
"וירא ...25אוכלת " הסנה : לגבי  כן לפני נלמד שכבר כפי ,

אוכל" איננו והסנה  אש ... התורה26בלבת  צריכה  לכן .
האש  שכאן ולומר, נוצר`zlke"אש dzidלדייק  ולכן ,"

כמין "ענן... ".oyrממנה 

ו .
שביל" לו... "ועשה  לפרש  רש"י  של לצורך ההסבר

להבהיר רש "י צריך מדוע  מובן לעיל האמור כל לפי
דוקא בתוכו" שביל למשה הקדוש ֿברוךֿהוא  לו  "ועשה 

הוא": עשן כמין זה "ענן לפירושו ובהמשך בפסוקנו,

הקודמים , שבפסוקים  לענן זהה  כאן  הענן היה  אילו
הענן". "בתוך נכנס  שמשה לכך הסבר דרוש  היה  לא 

" – הערפל " אל (אפילו) "ניגש  משה כאמור, arואדרבה ,
.27הענן"

העשן של ותכונתו הוא ", עשן כמין זה  ש "ענן כיוון אך
ה "פיח " (באמצעות  לעשן הנשרף )28היא  הדבר של

מתעוררת בגדיו, ואת  בתוכו  שנמצא  מי את ולהשחיר
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כאן. באלשיך שהקשה כמו (21
כאשר  ז' שביום מפרש וראיתי, ד"ה בסופו פקודי באברבנאל (22
ישראל  ראו ואז הענן נבקע הענן מתוך השביעי ביום משה אל ויקרא
זהו  אבל כאן). במלבי"ם הוא (ועד"ז לעיניהם אוכלת כאש שהי' ה' כבוד

ה" את שכיסה היינו הענן" ד"ויכסהו שם פירושו לפניו,ceakלפי הנזכר "
משה) על או ההר, על קאי (אם הדיעות ב' (רק) שהביא פירש"י לפי אבל

זה. לפי' מקום אין
במאירי  מפורש (וכן משמע ובע"י בגמ' שלפנינו הגירסא לפי (23
דלדעת  ה'", כבוד "וישכון בפסוק גם הוא ורע"ק ריה"ג דפלוגתת שם)
מר"ח  ה' כבוד וישכון אומר ורע"ק עשה"ד אחר מעשה הי' "זה ריה"ג
הענן" ב"ויכסהו רק פלוגתתם פי' כאן עה"ת בפרש"י אבל כו'".
"וישכון  ההמשך דלכו"ע י"ל וא"כ השביעי", ביום משה אל וב"ויקרא
כל  זה ונמשך אחד, בזמן הוא אוכלת" כאש ה' כבוד "ומראה ה'", כבוד
את"ל  גם אבל והב'). הא' בשוה"ג 19 הערה לעיל (ראה מ"ת לאחר הזמן
שהכתוב  מזה הרי ה'", כבוד ד"וישכון בהזמן היא פלוגתתם לפרש"י שגם

תוכן) ל(תאר הקדמה שזוהי מובן אוכלת" כאש ה' כבוד ב"ומראה מפסיק
שלאח"ז. שבהכתוב "הענן"

ועוד. שם. אלשיך ואילך. טז פסוק ראב"ע וראה
ביאור  – ועוד שם) פקודי פ' (ובארוכה שם פרשתנו באברבנאל (24

והדרוש. החקירה ע"ד
ב. כא, יומא ראה (25

לקמן  תרס"ב. עשן וה"ס ד"ה וראה ה. פ"ב, שמו"ר ב. ג, שמות (26
בפנים.

כ) יט, (יתרו לפנ"ז לפרש שאי"צ כמו לפרשו צריך רש"י ואין (27
ה' עליו ירד "אשר (המקום ההר ראש אל משה אל ה' "y`aב"ויקרא

יח)) dyn(שם, lrie עשה שהקב"ה מעצמו מובן לפועל, שנוגע דבדבר ,"
בערפל. ועד"ז לעלות, ה', ציווי לקיים שיוכל נס

מצד  עשן בכמין בפועל משה נכנס איך קושיא שאין בנדו"ד וכ"ה
כו'. האויר העדר

ח. ט, וארא פרש"י ראה (28
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הוא וכך רבינו, משה  אצל היה  שכך הייתכן התמיהה :
את לקבל כדי  הקדוש ֿברוךֿהוא  אל להר בעלותו נראה 

וכו' מהכבוד ההיפך – :29הלוחות

"ועשה ואומר  רש "י ממשיך הקדוש ֿברוך30ֿלכך  לו

באופן בשביל , עבר  ומשה  בתוכו", שביל  למשה  הוא 

בו. פגע  לא  שהעשן

ז.
עשן כמין  – "ענן "

זה "ענן רש "י  אומר מדוע  (א ) להבין: צריך עדיין אך

oinkמאש עשן זה היה  לעיל האמור  ולפי הוא ", ,31עשן 

בתוך משה "ויבא  התורה  אומרת  מדוע  (ב ) מלא ? עשן
oprd בתוך" ולא  "oyrd?"

ב אשר  סיני הר הוא : לכך ובמיוחדסיני,xacnההסבר
"y`x,(" אוכלת כאש  ה' כבוד "מראה היה  (ששם  ההר "

ועשבים ודשאים  אילנות  בו שצומחים  מקום  אלא32אינו ,

ועפר אבנים  של האש33מקום כאשר דוקא  נגרם  והעשן  .
שנשרף דבר  ומכלה  ולא34אוכלת  וכדומה ), (כאילנות

זה היה  שלא  רש "י  אומר  לכן ועפר . אבנים של  במקום
"ynnעשן אלא ,oink הזה הענן לעשן.dnecעשן",

זאת מכנה  – טבעי  עשן זה  היה  שלא – זו ומסיבה 

"ענן". בשם התורה 

ח.
ברוחניות הענן  משמעות 

רש "י: בפירוש  אשר  תורה " של מ "יינה 

מוזכר תורה  במתן סיני בהר  העשן בתורהyxetnaענין

יתרו סיני35בפרשת "והר  ,oyrעליו ירד אשר מפני כולו
באש ". ה '

"ענן". הביטוי נזכר  בפרשתנו זאת ולעומת 

כפשוטו עשן הוא: לכך שההסבר  לומר, נוצר36ויש 
גשמי, חומר הוא  הנשרף  שהדבר מפני – שנשרף  מדבר

לעשן. הכליון גורם  הגשמיות , את  מכלה והאש 

הנשרף : החומר  במהות  התלויים  הבדלים בענן יש  לכן 
יותר, מהר נשרף  הוא דק , חומר הוא הנשרף  הדבר כאשר
כאשר ואילו יותר. ודליל יותר "עדין" הוא העשן וגם 
ועב סמיך הוא  העשן גם גס , חומר  הוא  הנשרף  הדבר

יותר.

החומר כמה  עד ניכר דבר , כל של שבעשן מובן, מכך
הדבר. בכליון גילוי  לידי בא  הדבר גס . הוא שלו

בענין ברוחניות , גם  וכך בגשמיות, הדבר  הוא  כך
אלקות כלפי  הגשמיים  הדברים  וכליון ידי37התבטלות  על  :

העולם של ישותו ונכלית  "נאכלת " שלמעלה האש  גילוי
אלקות . כלפי  והכליון ההתבטלות  בו ונוצרת 

בר העשן ענין הישותוזהו כליון על המורה  וחניות,
העולם . והתבטלות 

ט.
תורה" של ב"יינה  הפסוקים שני  בין ההבדל

הנ"ל: הפסוקים  שני בין ההבדל וזהו 

תורה , מתן זמן על מדבר כולו" עשן  סיני  "והר הפסוק 
למטה , מלמעלה  היה  תורה במתן האלקות שגילוי וכיון
ה ' עליו ירד אשר "מפני  ואומרת התורה  שממשיכה (כפי
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יום  בכל ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ ב) נ, ד(שבת מהא ובמכ"ש (29
וגו'" עשה אלקים בצלם כי ו) ט, (נח דכתיב קונהו "לכבוד קונו", בשביל

או"ח אדה"ז ובשו"ע בשביל). ד"ה שם (מהד"ק):(פרש"י סוס"ד
הע"י). (כגי' קונו"* כבוד "בשביל

" רל) (ה"א רש"י מכת"י בא' (30y."עשה
" רק באמת עשן זה שאין י"ל לכאורה (31oyr oink אש הי' לא כי ,"

ה' עליו ירד אשר – יח שם, (כביתרו "y`aבפועל רק כ"א ,(d`xn של "
) גו'" אוכלת כאש ה' כבוד "ומראה הכתוב לשון כדיוק הוא cre"fאש,

מדגיש  שהכתוב מזה אבל ועוד). אלשיך אברבנאל ראה – כו' דרוש ע"פ
אינו `zlke"כאש שאוכלת זה (שהרי יתרו כבפ' כפשוטו אש שהי' מובן "

ל" ").d`xnשייך
,9 והערה 238ֿ9 ע' לעיל ראה – עצמו לההר בנוגע משא"כ (32

כו'. ועשבים אילנות שם היו פשש"מ שע"פ די"ל
בשוה"ג. שם לעיל וראה שם. יתרו כבאלשיך (33

של  שאש  שנאמר שלמטה מאש בזה חלוק שלמעלה אש אין "כי (34
בתחלתו). תש"ח עשן וה"ס (ד"ה עשן" מעלה בעצמו הוא הנה מעלה

תרס"ב. עשן וה"ס מד"ה ולהעיר שם. בהנסמן וראה
יח. יט, (35

ועוד. תש"ד. העם וכל רד"ה א. צד, תו"א ראה – לקמן בהבא (36
הקבלה  בספרי "כמבואר נפש שנה עולם ר"ת עשן בפי' וכידוע (37
תתטז), ע' – עשן וה"ס ד"ה יתרו (אוה"ת יצירה" לספר הראב"ד ובפי'
וה"ס  בפי' בארוכה שם בהמאמר וראה ונפש. שנה עולם עליית והיינו
ואילך). תתכט ע' ואילך. תתכג ע' שלאח"ז בד"ה (וכן כולו עשן

ועוד. .34 בהערה שנסמנו ובמקומות

f"ptl `iad xak ixdy l"i ± (my zay b"`cg .b ,c"lt x"wie d`xe) "eici" my f"dc` hinydy `de (*aeigeilr lgy) mici zlihpiptlixde ,(eilbxe eipt zvigx
.zixgya i"hp 'ldc meiqa `ed df oic

.jli`e 186 'r `"lg y"ewl d`xe
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מלמעלה היה  הגילוי  – עדיין38באש " אז היה  והעולם (
מזוכך ובלתי  וחומרי  הביא39גשמי  האלקות  גילוי לפיכך –

סיני  "והר של באופן העולם וכליון להתבטלות oyrאז
elekהעולם שחומריות כך על מצביע  ה"עשן " שריבוי ,"

ומזוככת . דקה היתה  לא

הזמן  על מדובר בפרשתנו תורה ,xg`lyואילו מתן
ואז לעולם , מתן ֿתורה  שגרם  וההזדככות הביטול לאחר 

גסה כך כל אינה  העולם של .40מציאותו

ממש , לעשן גרם  לא כאש " ה ' כבוד  "מראה לפיכך

בשם כיֿאם  עשן  בשם בתורה נקרא  לא  דקותו "לרוב  אלא 

מלמטה41ענן" ועליה  כליון על מצביע  אינו שענן  ,
.42למעלה

זה ש "ענן – תורה" של ב "יינה – רש "י  מגלה כך על
מלמעלהoyrכמין אלקות  גילוי אינו שענינו כיון הוא":

ממראה נוצר הוא אלא הקודמים , בפסוקים  המוזכר  כענן

ידי על העולם  מציאות  מהתבטלות אוכלת, כאש  ה ' כבוד
"כמין – לכן הוא":oyrהאלקות,

הבא ועכרורית, עפרורית  – עשן של ענין יש  בכך גם 
עשיית היא התורה  שמטרת  כיון שהרי , החומר . מכליון

יתברך  לו לדירה  "ענין mipezgzaהעולם  לכן ,df,הענן – "

הלוחות את  לקבל כדי לעבוד משה  צריך היה  שבו
מלמעלהdhnlולהורידם  גילוי זהו הוא ", עשן "כמין

– הנבראים  של  החומר  והתבטלות לכליון  הגורם 

שגרם מתןֿתורה של הגילוי  לאחר זה  שהיה  כיון [אלא 
לא לכן  העולם , חומריות  של כללית  והתבטלות להזדככות 

" תורה ,oyrנוצר  מתן של הגילוי התחלת כבזמן כולו",
" רק  להיות ].oinkאלא  חייב  "עשן" אך כדלעיל, עשן"

י.
החומרי  העולם  את גם לזכך חייבים 

לעבודתנו: לעיל האמור  מן הנלמדת  ההוראה

צריך אם  התחתונים? ולדברים  לי מה  הטוענים , יש 
מזה נמוך ואפילו "חי" שבדרגת לענינים בירידה  די לרדת,
בבחינת שהם  בדברים  גם לעסוק  אין אך "צומח ", –
שום בה ניכרת  שאין ביותר, גשמית  מציאות  – "דומם "
מצד הוא אין  הוי', אש  כשמאירה  אפילו  אשר עד  חיות ,

בו נאחזת האש  ואין לכך, כלי להיות43תכונותיו (צריך 
ליה " "מבטשין של הענין ).44לפניֿכן

בדרגות גם  ולהעלאה  לעשן לגרום שצריך להם , נאמר
מתן תכלית  תלויה בזאת  כי בעולם , "דומם" של הנמוכות
לא – העולם  חומריות ועליית  כליון – שה "עשן" תורה ,

דומם . – ב "הר" גם  אל  בצומח , רק  יתקיים

עם "המתאבק  הרי נוספת: בטענה  לבוא עשויים  הם 
גםֿכן" מתנוול  "עשן"45מנוול גרימת  עבודת  ידי  על  –

שלא ועדיף  יזדהמו, בעצמם  שהם  ייתכן תחתונים, בדברים
היא : התשובה כך על בכך? לעסוק 

שביל (למשה ) הקדוש ֿברוךֿהוא  לו "עשה  א )
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שם. (דתרס"ב) ההמשך ובסוף שם. תרס"ב וה"ס ד"ה גם ראה (38
ובכ"מ. ואילך. תתקל ע' ח"ב תער"ב המשך ראה (39

"כאש  מפורש שבפרשתנו השינוי גם לבאר יש אולי עפ"ז (40
סתם  באש" ה' עליו ירד אשר "מפני נאמר יתרו בפ' משא"כ אוכלת",
עצמו  מהאש נעשה שהעשן משמע, זה (שמלשון "אוכלת" מפרט ואינו
ותש"ח. תש"א עשן וה"ס ברד"ה כהקושיא הנשרף, דבר מכליון ולא
נכלה  להיות גם ראוי שאינו עד כ"כ גס מ"ת בזמן העולם מצב כי ועוד):
הנ"ל) ומאמרים כבאלשיך כפשוטו*, הדומם (בדוגמת אש ע"י ונשרף
תרס"ב  וה"ס מד"ה [ולהעיר כנ"ל ההר לכליון כ"כ שייך העשן אין ולכן

האש]. ע"י עולה שאינו שבדומם דומם בחי' לענין שם
הרי  במ"ת, והזדככותו היש ביטול לאחרי שהי' בפרשתנו, משא"כ

שלמעלה. האש ע"י ונשרף נאכל שיהא וראוי יותר דק נעשה
שם. התו"א לשון (41

א. טז, תו"א וראה (42
בשוה"ג. 40 הערה לעיל ראה (43

רפכ"ט. בתניא ונתבאר הובא – א) קסח, (ח"ג זהר ראה (44
ב). (לה, ספכ"ח תניא (45

enk ,y`l erah jtide cebipa `edy df mb xnel jiiy epi`e ,y`d zednn ixnbl jxrd wegixa `ed ik y`a eraha dlk epi` mnecy ,iniptd mrh mb edfy l"ie (*
.'ek gnevl rbepa mixne`y

oyr zeidl dtixya oeilkd ea jiiy epi`e mipa` ezeid mr" q"dc ,z"n zra dyrpy d`ixad rah iepiy x`an eteqa g"yz q"de d"cay dn xnel yi ile` f"tre
cerl jixv `"k ,y`d zcixi lertiy witqn 'id `l xdd rah iepiyc ,dfn gkenc ,"'ilrd raha erah jtid y`a eilr cxi xy` iptn ,erah jtid elek oyr f"ka

;y`d rah iepiy ,d`ixad rah iepiya oipr
`ed y`c (cere) ehw 'r yix e"qxz jynd .b ,hi ziy`xa g"ez d`x ± xacne mnec znbec) y`d zednn jxrd wegixa `ed ezedn mvr cvn mnecdy oeikn ik
xeiva md sebd ixa`e ytpdl milha sebd ixa`y zeid mry sebe ytpd znbec ,y`d rah iepiy mb zeidl jixv ,oeilkd oipr ea ycgzpy xg`l mb okl (xacn 'iga

.(n"kae .ezlgza h"nxz zen ixg` d"c) sebd mr ytpd xagl zeyrl `iltnd gk l"v ,'ek 'ied my
erah jtid `ed ea dyrpy oeilkd oipr (c"ecpa)y oeikne ,milkd yxey zlrn cvn `id xe`d zcixic n"kae (e sirq) my ixg` d"ca x`eand (c"re) t"r l"i e`
epipr cvn ilkd lehia f"i` ik ,(leabd gk) ilkd yxy f"ir dlbzn oi` okl ,(miqip ibeq 'a c"r ± 242 'r g"ig ,95 'r [mbxeznd] e"g y"ewl d`x) ea sqep xac f"d

.n"k`e .yecig `id y`d zcixi okle ,`ed
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יהודי כל של בנשמתו שקיימת  "משה " בחינת ,46בתוכו":
`idצועדת היא כי נקיה , תישאר היא  תזדהם, לא

ית ' אתו באמנה  תמיד היא – .47ב "שביל"

הגלויים הכוחות  גם  הענינים  בפנימיות מכך: יותר  ב )

זה אין דבר של לאמיתו כי  ב "עשן". "מזדהמים " אינם 

רק  אלא כלל, כעשן.oinkעשן שנראה  ענן – עשן

היא העולם  ידי על האלקות  והסתרת  העלמת  כלומר,

האמתoinkרק  את  ראו אילו הבחירה , ענין לצורך מציאות 
לבחירה . מקום היה  לא 

הרי קדושה , לצורך  הוא שההעלם  כיון מכך: ויותר 
כ"עשן", נראה  הוא  אמנם  קדושה . "ענן", רק  באמת  הוא 

נותרת ועלייתו כליונו לאחר שאפילו חומרי כדבר 

זהו בפנימיות  בשר , לעיני הנראה  רק  זה אך עפרורית ,
אור תוספת בשביל היא  מטרתו כל כי  קדושה , של "ענן "

בקדושה .

על ל"עשן". ולחדור  להכנס  שמוכרחים ההוראה , וזוהי
התורה את מקבלים  זאת  אחד48ידי  ובכל – רבינו משה  .

לאחר התורה  את  קיבל – שבנפשו "משה " בחינת  ואחד 
עשן כמין זה ש "ענן הענן", בתוך משה  "ויבא  של ההכנה

בתוכו". ל"שביל ונזקק  הוא",

אך העלם , של ענין זהו זמני  ובאופן חוץ  כלפי  אמנם,
וארבעים יום  ארבעים  בהר ל"ויהי מגיעים עלֿידיֿזה 

בשלימותה . התורה  את ומקבלים  לילה"

בעולם , וחלקו לגופו אחד כל  זאת ממשיך מכן ולאחר
– תרומה בפרשת משפטים, פרשת  שלאחר ההמשך וזהו

בתוכם " ושכנתי  מקדש  לי ,49"ועשו

מקדש עושים  וכו ', וכסף  זהב  הגשמיים , הדברים  מן
נתאוה של התכלית מתבצעת  ועלֿידיֿזה  יתברך, לה '

בתחתונים . דירה  יתברך לו  להיות הקדוש ֿברוך ֿהוא 

תשכ"ה) משפטים, ש"פ (משיחת
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פמ"ב. תניא (46
ספכ"ד. תניא (47

בסופו. תרנ"ד משה ויבא ד"ה גם ראה (48
ח. כה, תרומה (49

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשי"ג
ברוקלין.

מחות' הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר זאב דוב שי'

שלום וברכה!

וידוע  נערכה  אשר  מההתועדות  הבשו"ט  על  ות"ח  הגאולה  מחדש  מכתבו  קבלתי  בעתו 
מרז"ל אכל בי עשרה ]שכינתא[ שריא ושכמו שפירש רבינו הזקן שהוא אף שאינם מדברים בדברי 
תורה )אגה"ק סי' כ"ג ועיין ג"כ קה"ע ירוש' עירו' פרק א' הלכה יו"ד( וכש"כ וק"ו כשהנאספים 
אשר  מהשי"ת  ויה"ר  לפועל,  בהנוגע  טובות  החלטות  ג"כ  נתקבלו  ובודאי  ד"ת,  שם  שומעים 

המחשבות וההחלטות הטובות יומשכו ג"כ לפועל במעשה.

מצו"פ סקירה קצרה ע"ד תולדות ימי חייו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 
נשיא ישראל, שבטח תביא לו תועלת בהחזקת אור החסידות בסביבתו.

בברכה לנחת חסידותי מכל יו"ח וגם הוא עצמו בכלל.
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משפטים  פרשת
א שיחה כא כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
לו מעזוב  ""וחדלת

הפסוק משאו"1על תחת  רובץ  שונאך חמור  תראה  כי 
במכילתא : נאמר עמו" תעזוב  עזוב  לו, מעזוב  וחדלת 

שם" ומובאות עוזב ", שאתה  פעמים  חדל שאתה פעמים 

שבהן  דוגמאות  א)"שתי חדל": ישראל"אתה  של חמור
של ומשאו גוי של חמור  עמו, תעזוב  עזוב  – גוי  של  ומשאו

ב ) לו". מעזוב  וחדלת  – אל"ישראל הקברות בין היה 

היתה  הבהמה  אם  – לכהן"יטמא " אסור  הקברות " בין
כך. לשם  להטמא

– זו דרשה  מביא  התורה  על בפירושו רש "י

ש פשוטו, לפי הפסוק  את מפרש  שהוא  פתרונו""לאחר

הוא: הפסוק  משאו,"של תחת רובץ  חמורו תראה  שמא 
עמו" תעזוב  עזוב בתמיהה, – לו מעזוב  והוא2וחדלת ,

דוגמא לכך הפסוק3מביא  רבים":4מן  בלבבך תאמר כי 

רש "י ממשיך – מהם " תירא  לא  ממני... האלה הגויים 
ואומר

פעמים" – וחדלת  תראה  כי רבותינו: דרשו כך ומדרשו
עוזר שאתה  ופעמים  חודל לפי5שאתה  ואינו זקן כיצד? הא  ,

– ישראל של  ומשאו נכרי בהמת  או וחדלת , – כבודו

וחדלת ".

את להבין צריך שבמקוםiepiydאך – רש "י בפירוש 

של במכילתא ,"הדוגמא המובאת  הקברות" בין והיה כהן
אומר  כבודו"."הוא  לפי ואינו זקן

של מובאת"הדוגמא  אמנם כבודו" לפי ואינו  זקן
ובגמרא הפסוק6בספרי , על אך שור"7, את  תראה לא 

– מהם ..." והתעלמת  נדחים שאתה"אחיך... פעמים 
ואינו זקן שהיה או הקברות  בבית והוא  כהן היה .. מתעלם 

ותמוה : פטור". כבודו... לפי

בין והיה  (כהן הדוגמא  את  בפירושו רש "י השמיט מדוע 
על במכילתא  המובאת  dfהקברות ) weqtהמקרה את  ומביא 

ח  מביאים  אשר  כבודו) לפי  ואינו אחר ?!8ז"ל(זקן פסוק  על

להבין: יש  לכך בנוסף

הדוגמא  מובאת  במכילתא  של"א ) ומשאו  גוי של חמור 
אותה ומביא  זאת  משנה רש "י  ואילו – ראשונה  ישראל"

שניה ? כדוגמא 

למכילתא בדומה רש "י , אומר מדוע  הענין5ב ) את  גם  ,
עוזר"?" שאתה  ופעמים 

ניסוח מתאים במכילתא  כיוןdfאכן, – הענין להמשך 
של הפוכים מקרים  שני על מדובר –xeng...e`yn"ששם "

לעומת " גוי" של ומשאו ישראל של גוי"חמור של חמור
ולכן ישראל", של  עוזב "."ומשאו שאתה פעמים  פעמים ...

של המקרה  את רק מביא  רש "י נכרי..."אך "zlcgeבהמת 
אומר הוא  ומדוע  הוא"– שאין בעוד עוזר", שאתה ופעמים 

בפירושו כך על ?9מדבר

של חובה  קיימת  כללי שבאופן  לומר כוונתו עוזר""ואם 
בפסוק  במפורש  נאמר  זה  הרי  –"– ועוד תעזוב". עזוב 

כך  על לומר  ייתכן עוזר"!minrt"כיצד שאתה 
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ה. כג, פרשתנו (1
– בחומשים שנדפס כפי (ולא אחד בדיבור זה כל – צ"ל שכן נ"ל (2
גדולות), באותיות עמו" תעזוב ו"עזוב לו" מעזוב "וחדלת התיבות
כאן. זכרון ס' גם וראה כו'". בו "כיוצא רש"י לשון מהמשך ג"כ וכדמוכח

כי – עזרה" לשון זו ש"עזיבה שמפרש אחרי (3edf ד"וחדלת ההכרח
המקומות). כברוב זו עזיבה נפרש אם (משא"כ בתמי' ל' הוא לו" מעזוב

יזֿיח. ז, עקב (4
לפירושו  בהתאם רש"י ושינה הפסוק). לשון (ע"ד "עוזב" במכילתא (5

לשון זו ש"עזיבה ".dxfrלפנ"ז

סע"א. ל, ב"מ (6
(הובא א כב, תצא (7yxta"i עה"פ ועד"ז ג). סעיף לקמן וראה שם.

והתעלמת  בדרך נופלים גו ' חמור את תראה "לא – טעינה גבי – ד) (שם,
לפנ"ז). פירושו על סומך כי יל"פ שם רש"י (ושתיקת גו'"

הובא ע"ב) (שם בגמ' (8oicd ואינו בזקן משא"כ כו', פורק בשלו דכל
בפירוש  זה הובא לא אבל יוסי. ברבי ישמעאל דר' כעובדא כבודו לפי

.17 .14 הערה לקמן וראה חודל שאתה פעמים – גו'" "וחדלת הכתוב
(אף  וכו'" מתעלם שאתה "פעמים רק שכותב הנ"ל תצא וכפרש"י (9

מתעלם"). אתה שאי "ופעמים מוסיף שם ובב"מ שבספרי

 לקורי שיחות 
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ב.
שונים ?–""וחדלת ענינים  שני 

של המקרה את  מביא רש "י  אין שבגללה הסיבה  לגבי
במכילת" המובא הקברות ", בין לכאורה ,היה היה , ניתן א ,

להסביר :

מצות את  לקיים  כדי להטמא  הכהן על החל האיסור
של נובע"העשה  עמו", תעזוב כהן10עזוב  שבטומאת  מכך

שאין מאליו, ומובן  עשה , מצות  וגם תעשה לא  מצות  גם  יש 
של אחת עשה  מצות  ידי על נדחית  תעזוב"היא עזוב 

זאת11עמו" מביא אינו ורש "י  צורך12. אין כי ,cenila
הלשון  יתור  וחדלת..."."באמצעות

בגמרא לנאמר  הפסוק6בדומה  מן הלימוד על
"– צורך"והתעלמת " שיש  – מתעלם" שאתה פעמים 

למעט כדי  רק  זה  לא"בלימוד אך כבודו", לפי ואינו זקן
לגבי  ללמוד לגבי"כדי לא  וכן הקברות ", בבית  והוא  כהן

של  חבירו""המקרה  משל מרובה  שלו מלאכה  .13היתה 

הפטור רש "י שלדעת  לחשוב  אפשר  אי הכי בלאו  אך
אלו) מקרים  (בשני  הפסוק cnlpמלעזור ואשר"מן וחדלת",

של  המקרה  את  מביא  הוא  אין כן הקברות "."על בין היה 

רק  (לא  קשה  זה  לפי כי –recnהדוגמא את  רש "י  מביא 
אלא"של במכילתא , מוזכרת  שאינה  כבודו ", לפי  ואינו זקן

מכך): okziiיותר cvik מיותרת ממילה  `zgללמוד
"– א)14(היתרים)mipeyעניניםipyוחדלת ..." ואינו": זקן

הפריקה , שחובת  – כבודו" המשא ""לפי  אינה15לפרק  ,

ב ) האדם. כבוד את שחובת"דוחה  – וחדלת " נכרי ... בהמת 
צער`dpiהפריקה מצד שהרי חיים , בעלי צער לענין קשורה

הבהמה שייכת  למי לפרט חשיבות  אין חיים  ?16בעלי

מ  שהלימוד שלמרות  לומר , אינו"הכרחי  וחדלת "
את  להתיר רש "י17המקריםipyהמקור מביאם  זאת  בכל ,

ב נכללים שניהם  אופן בכל כי שאתה"ביחד, פעמים
.18חודל"

רש "י אין מדוע  ומתעוררת: הקושיה  שבה  כך, ואם 
זה  פסוק  על במכילתא  המובאת  הדוגמא  את  בין"מביא  היה

?19הקברות "

ג.
הדוגמאות הפסוק –פירוט הכנת לצורך

לכך הסיבה  את ולבאר להקדים  יש  זאת להבין כדי 
דוגמאות . בכלל מפרט שרש "י 

הפסוק  שעל רש "י"ובמיוחד אומר והתעלמת "
מפרט " ואינו – וכו '" מתעלם  שאתה  פעמים  אמרו ורבותינו

ה ב"מהן מסתפק  אלא  מתעלם " שאתה  וכו'"."פעמים 

אין תצא , בפרשת  דברים, שבחומש  לומר ביותר  ודחוק 
את הביא  שכבר כך על סומך שהוא משום  זאת  מפרט  הוא 

על  שמות !"הדברים  בחומש  בפרשתנו הנאמר וחדלת "

וש פריקה , חובת  על מדובר כאן (א) כאשר : םובמיוחד 
– רש"י כאן שמביא השני המקרה  (ב ) אבידה. השבת  על  –

לענין" מתאים אינו  – ישראל" של ומשאו נכרי בהמת
מ  להתעלם  אסור כי אבידה , ישראל"."השבת  של משאו
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(ו  אבידה השבת לענין (סע"א) שם ב"מ ראה מזה10) בנדו"ד יתירה
שיש שם).wx(פריקה) לב"מ במפרשים בארוכה ראה – עשה

לל"ת  קודמת שמ"ע מפני יטמא "יכול המכילתא שמלשון להעיר אבל
יש  כהן דבטומאת משום הטעם שאין משמע, מעזוב" וחדלת נאמר לכך

מ"וחדלת". לימוד שזהו כ"א כאן). עה"ת רע"ב גם (וראה ול"ת עשה
הטמא" אביו "א"ל במכילתא שמוסיף מה שזהו מפרש כאן ובמלבי"ם
(וראה  דטומאה ול"ת עשה דדחי והו"א או"א דכיבוד העשה גם יש שאז
קרא. צריך אין זה על שגם מסיק שבגמרא אלא כאן). לילקוט רענן זית עד"ז
ע"ש  המצוה. על לעבור לי' בשאמר אינה מלכתחילה דכיבוד העשה כי

n"k`e.
זה  טעם שרק גירסא הביא שם (וברמב"ן שם בגמ' הב' כטעם או (11
ברע"ב  הובא זה וטעם ממונא מקמי איסורא דחינן לא "ותו בגמ') הובא

כאן. עה"ת
כאן טוב לקח במדרש הביא זה מטעם ואולי (12wx דחמור הדוגמא

דוגמא  השמיט א) (שם, תצא בפ' וגם הקברות". בין "הי' והשמיט כו'. נכרי
ואכ"מ. ד) (פסוק שם להלן הביאה אבל זו,

שם). (ב"מ אביון בך יהי' לא כי אפס ד) טו, (ראה ממש"נ שנלמד (13
תקמב  אלף סי' ח"ז רדב"ז שו"ת ב). (לב, לב"מ ריטב"א וראה (14
ובהמת  דאורייתא בע"ח צער שס"ל דלרבנן – א) לג, שם בשטמ"ק (הועתק

כו' פריקה aiigנכרי גבי כבודו לפי ואינו דזקן הפטור למדין בפריקה,

קרא  ואצטריך דאורייתא לאו בע"ח צער דס"ל הגלילי יוסי (ולר' מ"וחדלת"
מאבידה). במכש"כ פריקה גבי כו' זקן יליף פטור. כו' נכרי דבהמת ללמד

כאן. רש"י לשון (15
אתיא  וחדלת כו' נכרי שבהמת זו דברייתא ב) (לב, בב"מ כדאיתא (16

בע"ח צער שס"ל הגלילי יוסי צער e`lכר' ד"ה רש"י וראה דאורייתא
ב. קכח, שבת בע "ח

אבל  כו'. נכרי  דבהמת להפטור רק קרא אצטריך הפשט שע"ד וי"ל (17
ידעינן כבודו לפי ואינו מחוייב xaqn`זקן אינו פורק הי' לא דבשלו דכיון ,

ולה  הט'). השרש כאן רלב"ג (וראה בע"ח בדחבירו צער למ"ד שגם עיר
דכיון  מסברא, פטור כבודו לפי ואינו דזקן ב) ל, (ב"מ הר"ן כתב דאורייתא
עה"ת  רע"ב (וראה לכבודם כש"כ בנ"א של לתשמישם הותר בע"ח דצער
דנלמד  רסח, סי' וביראים זה). זקן של כבודו .. דחי לא .. דממון דעשה כאן:
שו"ע  (וראה פטור כבודו לפי ואינו דזקן מפורש שבה אבידה מהשבת
שבהערה  רדב"ז וראה ה). סעיף בע"ח וצער דרכים עוברי הל' חו"מ אדה"ז

ואכ"מ. .14
איצטריך  לא שהקרא אף דוגמאות ג' הובאו שם וב"מ שבספרי ע"ד (18

בפנים. כנ"ל כבודו. לפי ואינו לזקן רק
רש"י  שבק למה מובן אינו מ"מ כזה. מדרש מצא שרש"י שצ"ל אף (19

מצוי. בלתי מדרש ומביא אתר על מכילתא
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בפירושו רש "י  של שכוונתו שכיון  לומר, אפוא, הכרחי,
את לפרט  ולא  הפסוקים , את  לפרש  רק  היא  התורה על

חלק  רק  שם  מביא  הוא  לכן חז"לdfההלכות, מדרשת 
על  ופירושו:zpadהמשפיע  והתעלמת"הפסוק  תראה  לא

מתעלם ". שאתה  פעמים  –

רש "י שבפרשתנו שכיון לומר, יש  זה  z`fלפי lka
של הדוגמאות  את מובן,"מפרט הרי חודל", שאתה  פעמים 

הפסוק o`kשפירוטם  משמעות  להבנת וחדלת..."."מוסיף 

ד.
הנוספת לעניננו–האזהרה  מיוחדת 

הוא : לכך ההסבר

של הפשוט  בפירוש  העיקרי תראה ..."הקושי כי 
משום  איננו הפירושoeylוחדלת..." לפי  אשר  הפסוק ,

שהמילה " יוצא , בתמיהה " – לו מעזוב  (אשר"וחדלת  כי"
דילמא "" בלשון  למילים 15משמש  מתקשרת  אינה  תראה")

המופיעות  משאו" תחת רובץ  שונאך xg`lחמור cin
למילים "המילה  רק  אלא  oknכי", xg`ly""... וחדלת

הוא  העיקרי הקושי כדלהלן:okezaאלא  הדברים ,

האפשרות את  לשלול צריכה שהתורה  נראה, בפשטות
על"של כאן שמדובר משום  לו", מעזוב  חמור"וחדלת 

j`pey"20בפסוק גם נאמר  לכך בדומה  השאלה: ומתעוררת  .
okהמופיע  iptl,epweqtl jenqa" שור תפגע  ...`jaieכי

ושם  – האזהרה `oiתועה " בפסוק וחדלת"מופיעה
ממה ֿנפשך: ותמוה , לכך. דומה  אזהרה  או לו", מלהשיב 

התורה היתה ושונא , לאוייב בקשר  להזהיר הכרחי אם 
בפעם  זאת לומר  מקרהdpey`xdצריכה  על מדובר שבה 

– שם  זאת  להדגיש  צורך אין ואם  כזה .

האחרים הציוויים שבכל וכשם  בכך? החידוש  מהו כי 
הציווי את  לקיים  האדם על שמצווים  מודגש  אין שבתורה 

– לקיימו רוצה  הוא  אין אם  גם

השניה בפעם  בעניננו, בתורה  זו הבהרה  מופיעה מדוע 
כזה ? מקרה  של

של  שהענין רש "י, מסיק  דין"מכך  מלמד וחדלת ..."
באומרוwxשקשור להסתפק  יכול רש "י אין  ולכן לפסוקנו.

לציין" גם צריך הוא  אלא  חודל", שאתה  פעמים  .. ומדרשו 
המקרים של"שבהם 21את  שהדוגמא  – חודל" בהמת"אתה 

לפסוקנו מתאימה  ישראל" של ומשאו ולאcalaנכרי
ולפיכך כדלעיל . אבידה , בהשבת  העוסק  הקודם לפסוק 

בפסוקנו נאמר –"דוקא  חודל"."וחדלת ..." שאתה  פעמים 

רש "י מציין  מדוע  א': בסעיף  כדלעיל  קשה, עדיין אך
של  המקרה  את  כבודו"?"גם  לפי ואינו זקן

ה.
לפשט –המדרש המשך

הוא : לכך ההסבר

את רש "י  מביא להביא"כאשר  בכוונתו  אין מדרשו"
yexitזהו אלא הפסוק , על  הראשון.jyndאחר לפירוש 

קושי  ומתרץ משלים  .iccv,hytaהדרש

ואומר  רש "י מאריך  מדוע  גם מובן זה  jkומדרשו"ולפי
epizeax eyxc, המקומות כברוב בקצרה , אומר ואינו – "

ומדרשו":"

ה של שהפירוש רש "י, מדגיש  envrlykמדרש ""בכך 
לפשט. הקרוב  דרש  ואיננו מקרא , של מפשוטו ביותר  רחוק 

ענין נותרeyxcכךyxc"eyxcneשלcxtpזהו הדרש  ,"
דרש . בגדר 

את  מצרפים בענין"אך כלומר, הפסוק , לפשט  מדרשו"
התורה "של מתכוונת mbוחדלת" fenxlשא"ל תהפעמים 

חודל".

הבאת  ידי על אחרות : שאתה"yxcndבמילים  פעמים 
על שאלה  מתורצת  אין כךhytחודל", ידי על אלא הפסוק ,

צריכה כאן דוקא מדוע  – לעיל שהוזכרה השאלה  מובנת
האפשרות  את  לשלול מעזוב"התורה  וחדלת תראה ... שמא 

– לו"

ש או"כיון לטעות  אדם  עלול חודל", שאתה  פעמים 
במקרה  שגם לעצמו, כךelyלהתיר כל חמור זה יהא  לא 

לו מעזור יחדול כדלהלן.22אם ,

דוקא  זו אפשרות לשלול התורה צריכה  במיליםo`kלכן 
עמו"." תעזוב  עזוב  – (בתמיהה ) וחדלת ...

ו .
הפריקה  בחובת כללית  להקלה חשש 

שה לחשוש  יש  מדוע  להבין של "כדי אתה"פעמים "
הם מה  רש "י מפרט  – הנ"ל למחשבה  לגרום עלולות חודל"

המקרים :
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מה  "תשבוק – לו" מעזוב  ב"וחדלת בתיב"ע) (ועד"ז הת"א כפי (20
jalac."עלוהי

כ"א האדם מחשבת אינו ש"והתעלמת" תצא בפ' משא"כ (21e`ld–

שם). רש"י (לשון שתתעלם" אותו תראה "לא
כאן. ותו"ת מלבי"ם עד"ז ראה (22



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מז

 רוהיד יד הנ   47 

מז

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

נדחית"א ) הפריקה חובת – כבודו " לפי ואינו זקן
למען מפניceakאפילו ועלֿאחת ֿכמה ֿוכמה  האדם.

האדם . של בכחו חולשה

רואים ,"ב ) מכך – ישראל" של ומשאו  נכרי בהמת 

הבהמה . של  בצערה  כאן מתחשבים  שאין 

בהקדימו רש "י כוונת  minrte"וזוהי lceg dz`y minrt
afer dz`yהציווי קיים  המקרים  שברוב  לומר, אין עזוב"":

של ההיתר  ואילו –"תעזוב " שאתה"וחדלת " פעמים 
במקרים  רק  חל – otecחודל" i`veiהפריקה חובת אלא , ,

– מלכתחילה  ומצומצמת  מוגבלת  שאתה"היא פעמים

ה – עוזר" שאתה  ופעמים  וה"חודל נחלקים"חודל " עוזר "
למספר  זהה ."כאילו פעמים"

שהאדם  מובן, שלאוממילא בקלות  לעצמו להתיר  עלול
הציווי. את  לקיים 

– כזאת  מחשבה  במפורש  התורה  שוללת  כך ומשום 
עמו"." תעזוב  עזוב  (בתמיהה ) לו מעזוב  וחדלת 

של הדוגמא  את רש "י  מקדים מדוע  מובן זה  זקן"לפי

של הדוגמא  לפני כבודו" לפי כי"ואינו – נכרי..." בהמת 
לקייםixwirdהגורם  לא  לעצמו להתיר  האדם את  המטעה 

של במקרה  מהפטור  נובע  שלו, במקרה גם הציווי זקן"את 
של הפטור אשר  בעוד כבודו", לפי נכרי...""ואינו בהמת 

חמורה בעיניו תהא  לא  זו  שחובה לכך נוסף  קל סיוע  הוא 

כללי. באופן  כך, כל

גם  מובן המקרהzehytaוכך את מזכיר רש "י אין מדוע 

מסקנה"של להסיק  אפשר אי  זה  ממקרה  הקברות ": בין היה 
נדיר, מקרה  זהו (א ) כי: בכלל, הפריקה בחובת  הקלה  של

דוקא הוא  והמוצא  הקברות, בבית  תימצא  משא  עם  שבהמה 

כרוך זה  במקרה  לפטור הטעם  ועיקר: (ב ) שלdxnegaכהן.
משום  ולא כהן, .dwixtdבחובת dlwdטומאת

ז.
מרובה  טרחה  אינה אבידה  השבת

נאמר מדוע  יותר טוב  מובן כך ידי  דוקא"על וחדלת ..."

למרות אבידה, בהשבת  העוסק  הקודם בפסוק  ולא בפסוקנו,

– דין אותו קיים  אבידה  בהשבת  שאתה"שגם פעמים 
כדלעיל: מתעלם",

שבהם המקרים  שמפני לומר אין אבידה השבת  לגבי
כי" – בכלל זו במצוה  ויקל האדם  יתיר מתעלם" אתה 

ביותר רבה  בטרחה  כרוכה  אינה  כלל, בדרך אבידה , השבת
וכו '.

על כאן מדבר  הפסוק  תפגע "– תועה ",xey..exengכי
דברים בספר ואפילו עצמו , את  נושא  חי מדובר23אשר

הדוגמאות"אודות  ובכל אחיך", אבידת  לכל .. שמלתו
רבה בטרחה  כרוכה  ההשבה אין .24הללו 

בעמל תמיד כרוכה  הפריקה  הרי בעניננו, זאת  לעומת 
ש וכיון וכו'. ובטרחה  פטור,"רב  כבודו" לפי  ואינו זקן

כדלעיל. כללי, באופן  במצוה  הקלה  מכך להסיק  עלולים 

ח.
תעניות סוגי  שני 

ה נרמזות  רש"י שבתורה :25נפלאות ""בפירוש 

הבעלֿשםֿטוב פירוש  פסוק26לפי  שdfעל  חמור"",
– לגוף  של"רומז  והמשמעות שלך", תעזוב"חומר  עזוב 

תעניות ידי על  הגוף  את  ולשבור להזניח  שאסור  היא, עמו"
ו לזככו צריך אלא לבררו","וסיגופים ,

מקרים שני דוקא  רש"י מביא  שלכן לומר , `elאפשר
(א)"של  – חודל" בהמתשאתה  (ב ) כבודו, לפי ואינו זקן

ישראל של ומשאו לשנינכרי  רומזים  שהם  משום  –
הזקן אדמו "ר של  ערוך בשולחן כמובא  שבהם27האופנים , ,

xzenתעניות (ב ) תשובה , של תעניות  (א) – לצום  זאת  בכל
לה '. נפשו למרק  כדי

האופנים לשני מקבילים אלו אופנים  ששני לומר, ויש
בתחילת (2 א ', פרק  בסוף  (1 התשובה : באגרת המפורטים

שני. פרק 

תשובה אודות מדובר  כאשר הן , תשובה  של תעניות 
עלdznlyd(או תשובה ) רש "יmi`hgשל רומז לכך .

יהודי כאשר  ישראל": של  ומשאו נכרי "בהמת  של  בדוגמא 
מן מתנתקים  הבהמית  ונפשו גופו הרי – ח"ו חוטא ,
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ג. כב, תצא (23
"וחדלת". לכתוב שלא מספיק טעם אין לחוד זה שמשום י"ל אבל (24
קשורה  שהשבתם חמורו" או .. ד"שור דוגמא הכתוב נקט שסו"ס מאחר

כו'. טירחא עם
הפטור  גם מלמד ד"וחדלת" לפרש רש"י של הכרחו מובן ועפ"ז
ס"ב). (כנ"ל דאורייתא לאו בע"ח שצער צ"ל שלפ"ז אף – כו' נכרי דבהמת

ללמד בא דוחדלת פי' לא למה שלא wxוא"כ מאחר כי – כו' דזקן הפטור
פטור  ללמד שבא עכצ"ל אבידה). השבת (גבי שלפנ"ז בפסוק וחדלת נאמר

ד.wxהשייך סו"ס כנ"ל פריקה . גבי
א). (קפא, שלו שבועות במס' השל"ה לשון (25

טז. סי' הוספות (קה"ת) טוב שם כתר  שבט, כח יום היום (26
ד. סעיף ונפש גוף נזקי הל' חו"מ חלק (27
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– הטומאה  – הקליפה  לרשות  זמנית , ועוברים , הקדושה ,
– נכרי" של "בהמתו זוהי

פושעי אפילו זאת , בכל מלאים 28אך zeevn29ישראל

של נשמתו כאשר ובמיוחד ישראל. של משא  – כרמון
יתברך""היהודי אתו באמנה היתה  החטא  בשעת  ,30גם 

היהודי. של ברשותו לחלוטין ונשארה

התעניות  זאת , לאחר ֿמכן,"לעומת הן לה '" נפשו למרק 
בתחילת התשובה  באגרת  כנאמר שלימה , תשובה כשעשה 
אלא , – וכו' פגם  ולא  חטא  לא  שמלכתחילה או ב ', פרק 

לידי להגיע  לה '""ברצונו הנפש  לרצון31מירוק  יהיה  שהוא
שקוע יהודי כאשר  הפוך: במצב  גם  יתכן  וזאת  וכו', ה ' לפני
מספיק מתעסק  אינו  כך ומשום  רוחניים , בענינים  כך כל

של להשאר"בעבודה יכול גופו הרי הגוף , וזיכוך בירור"
שלמות לחוסר הגורמת  מסויימת  וגסות  חומריות של במצב 

הנפש לידי32במירוק  המביאות  בתעניות  צורך  יש  ולכן –
והנפש . הגוף  וזיכוך מירוק 

של  בדוגמא  רש "י  רומז כבודו":"ולכך לפי ואינו זקן
ה של התעניות  הן חכמה"אלה  שקנה  זה  – ואצלו33זקן" –
– גופו בזיכוך הוא"העיסוק  – כבודו","חמור" לפי אינו

ודרגתו כבודו לעומת  ירידה  כעין והתעניות34זוהי הרוחנית .
העבודה שזוהי הגוף , זיכוך  את  אצלו משלימות  נפשו למרק 

אצלו. החסרה

מביא רש "י אין מדוע  הענינים , בפנימיות  מובן, זה לפי
של הדוגמא  המשמעות"את כי – הקברות " בין והיה כהן

של למשמעות  בדומה  היא, הרוחנית  בעבודה זו דוגמא  של
היא " הבהמה  ישראל": של ומשאו נכרי בין"בהמת 

הג יורדים  החטאים באמצעות  – והנפשהקברות " וף 

אל והטומאה ""הבהמית המיתה  של35מקום נשמתו אך ,
בבחינת היא  כהן""היהודי המיתה36בת  למקום מעל –

כי יתברך","והטומאה , אתו באמנה  היתה  החטא  בשעת  גם 
כדלעיל.

של הדוגמא  את  דוקא  בוחר לפי"ורש "י ואינו  זקן
ברוחניות כי של`dpiכבודו ", האמיתית המציאות  קיימת 

מציאות" הוא  היהודי הגוף  גם הקברות ": בין zigvpהיה 
זהו – מוחלטת  וכליה  מיתה  בה  ידי"שאין מעשה

הקדוש ֿברוךֿהוא37להתפאר" בחירת  בו אינה38ויש  אשר
לטמיון. ח"ו ללכת  יכולה 

זהו אך  נכרי, של  ברשותו  להימצא  עלול הגוף  אמנם,
רק  אךzelrnaשינוי  ברשותו, הגוף נמצא  זמני שבאופן ,

שינוי זה  גוף izednאין זהו  אז  גם  כי –icediאפשרי ובלתי .
mvryב ברוחניות  יימצא  היהודי של  –"גופו הקברות " בית

ממש ! – רוחנית מיתה

בהלכה שרואים  אפילו39וכפי אשר יהודי , שגם  –
ש עליו  מעידה אחד"התורה  הוא  אז גם  הרי לנכרי" נמכר

קודם "."מ  שטרי הם , עבדי עבדים , ישראל בני  לי

ט.
"ו"מדרשו""פשוטו

הפירושים לשני הענינים  פנימיות  לפי ההסבר  זהו
זה : פסוק  על רש "י שאומר 

שלeheytלפי  הענין מעורר"הרי לו" מעזוב  וחדלת
עשה שהאלקים כפי הישרה , בדרך שהולך יהודי תמיהה :

ישר האדם  עליו40את  – התורה  דרך לפי ה ' את ועובד ,
הפסוק  אצלו"אומר  בתמיהה": – לו מעזוב  `mixeqוחדלת 

עליו אלא  הגוף , את השוברים ותעניות  לברר""סיגופים
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בסופה. חגיגה א. יט, עירובין (28
ג  בבחי' אז שהן ואף שם 29) וראה ספל"ט. (תניא הקליפות בתוך לות

לאדה"ז  ת"ת (הל' בהן מלעסוק למנוע לו אין כו' בהן כח ומוסיפין ספי"ז)
ובברכת  אז. גם בתקפו החיוב – בהן שחייב שבמצות ופשיטא סוס"ג). פ"ד

והרי כו'". וציוונו במצותיו קדשנו תשובה i`cea"אשר לעשות סופו
עיי"ש. התומ"צ. כל מהקליפות ומוציא

בש"ס  (מדסתים תשובה שעשה קודם גם פועלות המצות אשר ולהעיר
– הזהב. מזבח לגבי "חומר" והן גהינום של אור בהם ישלוט שלא שם)

תשובה) (כשיעשה לברייתו החוזר שינוי אשר קונה dligzklnולהעיר אינו
ב). צו, ב"ק ב . ל. סוכה (ראה

ספכ"ד. תניא (30
רפ"ד. אגה"ת (31

(לקו"ת  ועביות גסות בבחי' היא שהרוחניות – בגסה"ר הפי' ע"ד (32

א). סב, לר"ה
לב. יט, קדושים ורש"י תו"כ ב. לב, קידושין (33

ובקו"א  לו סעיף ופקדון מציאה הל' שם אדה"ז משו"ע להעיר (34
שם. סק"ז

ב). (כז, פכ"ב תניא  אדה"ז לשון (35
א). (קיח, סי"ב אגה"ק ואילך. א צה, פרשתנו זהר ראה (36

ידי  מעשה כו' לעוה"ב כו' ישראל כל חלק: ר"פ סנה' משנה ראה (37
תשובות  בארוכה וראה להגוף). שהיא לתחה"מ (והכוונה להתפאר

ח*. סי' .p"yeוביאורים
ע"ש. .88 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה פמ"ט. תניא (38

שם. ובתו"כ בהר ס"פ (39
כט. ז, קהלת (40

.l"end .jli`e anw 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (*
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מר

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

לעיל. שהוזכרו הבעלֿשם ֿטוב  כדברי הגוף , את  ולזכך 

מובא אשר"לאחרֿמכן אלו על מדובר כאן – ומדרשו "
קיימת אצלם  אשר – הישר בדרך הלכו  לא  או ופגמו, חטאו

של  כדלעיל."מציאות  חודל", שאתה  פעמים 

שלצורך לעיל, באמור  להתחשב  בלי  זאת, למרות 
ו לצום, מותר zeprzdl"התשובה  leki epi`y in elit`"41–

התשובה באגרת  הזקן אדמו"ר ברורה ,42קובע  הוראה 
לא"ש ואפילו בתעניות , להרבות  אסור אלה" בדורותינו

בצדקה . התעניות  את  לפדות יש  אלא תשובה , של בתעניות 

אלא עצמית, בבחירה  תלויה אינה הדור  שחולשת וכיון
ברא שכך בודedÎjexaÎyecwd`משום  הרי הדור, גםאת  אי

ואדמו"ר הבעלֿשם ֿטוב  שהראונו כפי  הזה , העבודה  באופן

היה שניתן כפי הפגם, בתיקון ח"ו דבר חסר לא הזקן,
וסיגופים תעניות  באמצעות  .43להשלימו

רצוי הבלתי את  לתקן  והיכולת  הכח  ניתן זה  בדורנו
שמחה מתוך דוקא  אלא ובדאגה , בצער  כרוך שאינו  באופן

לבב . וטוב 

תשכ "ו) משפטים, ש "פ  (משיחת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

שם. כו' גוף נזקי הל' אדה"ז לשון (41
שי"ל  ואילך 226 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה פ"ג. (42
לצער  שאסור הלכה פסק ה"ז שלכאורה – הנ"ל הבעש"ט בתורת שהחידוש
להתענות, שמותר שבשו"ע הנ"ל באופנים שגם – שם) אדה"ז (שו"ע הגוף
של  באופן הנפש ומירוק התשובה ענין לפעול הכח הללו בדורות הנה

ע"ש. כו'. הגוף בריאות שמירת
בתעניות  להרבות שאסר שם. באגה"ת אדה"ז של טעמו שזהו י"ל ואולי

מכיון  כי להתענות), יכול שאינו במי גם התיר שם שבשו"ע (אף תשובה של
גופו. לצער אסור שוב הכי בלאו אפשר הללו שבדורות

ואילך  צב ע' ח"ב קארף) (להר"י לתניא ביאורים לקוטי בכ"ז ראה (43ָ
צו  (ע' שם וראה ואילך). קלז ע' (קה"ת) כו' פירושים ליקוט עם (אגה"ת
הראשונים  דורות בין החילוק טעם ואילך) קמא ע' הנ"ל אגה"ת ואילך.

הקודמת. הערה וראה ע"ש. האחרונים. ודורות

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מב' שבט, בו מודיע טובות מבריאות בתו... תחי' והשי"ת יזכהו ואת 
זוגתו שיחיו לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך בריאות הנכונה.

מ"ש במכתבו שבלימוד תורת החסידות אין לו קביעות, הנה מובן שאין זה נכון כלל וכלל, 
כי פשיטא בכ"מ במרז"ל שלימוד התורה צ"ל בקביעות וכהלשון קבעת עתים לתורה, וידוע בזה ג"כ 
פתגם כ"ק אדמו"ר הזקן, שענין הקביעות צ"ל לא רק בזמן אלא גם בנפש, והא בהא תליא, וכנראה 
במוחש. ועוד זאת דורשים מאתנו ע"פ מרז"ל )תענית ז' ע"א( שמתלמידיו אדם לומד יותר מאשר 

מחבריו ואפילו מרבו, שמוכרח שיהי' לו ג"כ מקבל, היינו שיפיץ אור תורת החסידות בסביבתו.

להודעתו ע"ד זוגתו תחי'. הנה מהנכון הי' לבדוק המזוזות בדירתו, וכן שזוגתו תחי' תתן 
בכל עש"ק איזה פרוטות לצדקת רבי מאיר בעל הנס, והוא יתחזק עכ"פ עד לאחר הלידה בשעה 
והם  נפש  לכל  השוים  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מתקנת  השיעורים  שלשת  בשמירת  ומוצלחת  טובה 
זחו"ק  ותלד  ובקל  כשורה  תחי'  זוגתו  הריון  ימי  ימלא  והשי"ת  הידועים  ותניא  תהלים  בחומש 

בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה.

נ"ב: בטח לקח חלק בהסדרים הקשורים ביום ההילולא שהי' שלשום.
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ארבעה  עד  למשמרת  לכם  והיה   – ו  יב,  שמות 
כל קהל עדת  ושחטו אתו  הזה  לחדש  יום  עשר 

ישראל בין הערבים

סב

ביאור ורמז בהדין )פסחים פ"ה מ"ה( "הפסח נשחט 
בשלשה כתות", כנגד, א( בחי' בינה )השכל שבאדם(, ב( 

ז"א )המדות(, ג( מלכות )מחדו"מ(, והפסח עצמו בחי' כתר 
וחכמה )אמונה(, היינו להמשיך ולחדור ה"אמונה" בה', 

בתוך כל חלקי האדם – השכל מדות ומעשה וכו'.

הפסח נשחר בשלש כתות שנא' ושחרו אותו כל קהל 
עדת ישטאל, קהל ועדה וישטאל.

פסחים פרק ה' משנה ה'

גמרא: אמט ט' יצחק אין הפסח נשחר אלא בג' כתות של 

שלשים שלשים בני אדם, מאי רעמא קהל ועדה וישטאל.
פסחים סד, א.

שלשים בכל כת וכת. קהל עשטה, ועדה עשטה, וישטאל 
עשטה.

רש"י

ולפחות  וישטאל,  עדה  קהל  כתות,  בג'  נשחר  הפסח1 
בכל כת יהיו י' אנשים שבין כולם הם ל'.

וצ"ל  מי',  כלול  שכ"א  ונשמה  טוח  נפש  חלקי2  ג'  לנגד 

1( בסימן זה מבאט כמה ענינים, והם:

א( מה הרעם דיש "שלשה" כתות דוקא?

ב( מה הרעם דכל כתה, 1( קהל, 2( עדה, 3( ישטאל, יש לכל הפחות 

י' אנשים דוקא?

ג( מה הרעם דבשחיטת פסח כל כתה וכתה היו לכל הפחות "שלשים" 

איש?

ד( מה הרעם והקשט, דדוקא ב"שחיטת הפסח" הוא בשלשה כתות?

אותו  "ושחרו  בפסוק,  "כל"  תיבת  כתוב  למה  המפטשים  שאלות  ה( 

עדת  קהל  אותו  "ושחרו  לכתוב  יכול  התוטה  ישטאל",  עדת  קהל  כל 

ישטאל" בלי תיבת "כל"?

ונשמה" הוא כנגד  פירוש: הנה מבואט בחסידות דבחי' "נפש טוח   )2

כלול4  נשמה3  טוח  מנפש  אחד  כל  כי  אנשים,  ל'  כת  בכל 
מכולם, )וכתיב5 ויוסף דוד את כל בחוט בישטאל ל' אלף, 
ובמדטש טבה שהיו צ'6 אלפים, והוא מובן עפ"י האמוט(, 
שנט"נ נמשכים מבינה ז"א מלכות שכל אחד כלול מי', וכל 
אחד מהם כלול מכולם, לנגד זה הוא הג' כתות שבכל אחד 

ל'.

בינה )השכל – נשמה(, ז"א )המדות – טוח(, מלכות )מעשה – נפש(. 

יש  ובחי'  בחי'  דבכל  ועוד(  ואילך.  א  צז,  מצותיך  דטך  )טאה  ומבואט 

העשט ספיטות וכחות, ולמשל:

המדות  ב(  בינה,   – עצמו  השכל  א(  חלקים,  ג'  יש  שבאדם  בהשכל 

ג( כפי  ז"א,  שבשכל, מה שנולד מן השכל לבחי' אהבה או ליטאה – 

שהשכל משפיע על הפעולה והמעשה וכו' – מלכות.

וכן בז"א )המדות( יש העשט כוחות, א( השכל הרעם של המדות – 

בינה )חב"ד(, ב( המדות וההטגש הלב עצמן – ז"א, ג( כפי שהמדות 

משפיע על הפעולה והמעשה וכו' – מלכות.

וכן בבחי' נה"י )המעשה(, יש, א( הרעם והשכל של המעשה – בינה, 

ב( המדות של הפעולה – ז"א, ג( המעשה עצמו – בחי' מלכות.

וזהו שכל ג' החלקים נפש טוח ונשמה כלול מעשט בחי' וכחות בעצם 

– חב"ד חג"ת נה"י.

פירוש: כל הכוחות האדם, השכל )בינה(, המדות )ז"א(, והמעשה   )3

)מלכות( קשוטים וכלולים ביחד, שהשכל קשוט עם המדות והמעשה, 

וזהו שהעשט בחי' בהשכל הוא בעצם כלול עם העשט בחי' שבמדות, 

וכנ"ל, שכן  וזהו שבסך הכל הוא "שלשים".  והעשט בחי' שבמעשה, 

הוא בה"מדות" שקשוט עם השכל והמעשה, והמעשה קשוט וכלול עם 

השכל והמדות.

4( בדטך אפשט יש לומט, דבזה מתטץ שאלת המפטשים )לעיל שאלה 

ה(, למה מוסיף בפסוק תיבת "כל", אלא לטמז ולהוטות שכל ג' חלקי 

האדם נט"ן צטיך להיות "כל", היינו כלול מכולם וד"ל.

כ  פ"ד,  טבה  במדבט  ה"ג.  פ"י  סנהדטין  יטושלמי  א.  ו,  שמואל-ב   )5

)מדטש שמואל פטשה כה, ה( “ויוסף עוד דוד את כל בחוט בישטאל 

שלשים אלף, טבי בטכי' בשם טבי אבא בט כהנא תשעים אלף בחוטים 

מנה דוד באותו יום, הדא הוא דכתיב בחוט, כל בחוט, את כל בחוט", 

ע"ש.

6( ל' אלף צ' אלפים: מבאט המספטים "ל" אלפים, ו"צ" אלפים, אלא 

כנ"ל שמספט "ל" הוא כנגד נפש טוח ונשמה "ל" בחי'.

והמספט "צ" הוא כנגד הסך הכל: "ל" בחי' בנשמה, ו"ל" בחי' בטוח, 

ו"ל" בחי' בנפש, וכל בחי' ובחי' כלול "מכולם", נעשה הכל "צ". ובדיוק 

כמו בהשלשה כתות של שחירת הפסח היו "ל" בכל כתה, ובסך הכל 

"צ" דכלולים ביחד וד"ל.

 ילקור לוי יצחק על התוטה 
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נא

ובשלשים הללו, בג' כתות הללו הפסח נשחר, שהפסח7 
עצמו הוא למעלה מבחי' זו, והיינו המשכה מכתט וחכמה 
נקודות8  וחכמה  שבכתט  נשמה,  טוח  הנפש  חלקי  בכל 
הוא  שם  א"כ  כלל,  שביטה10  שום  הי'  לא  ופת"ח9  קמ"ץ 

7( שהפסח עצמו הוא אמונה פשוטה: טאה לקורי שיחות חלק רז ע' 

118 סעיף ז. ועוד.

הוא  הקמץ  וז"ל:  תתקלו  עמוד  ג'  חלק  ויקטא  התוטה  אוט  טאה   )8

היא  הנקודה  לכן  ואינו מושג,  הוא בבחי' העלם  כי הכתט  ופי'  בכתט, 

וכענין  להשיגו  שא"א  על  להוטות  וסתום  וכמוס  קמוץ  הוא  כי  קמץ 

חכמה  בבחי'  הוא  ַתח  והפַּ כו',  יהי'  סגוט  קדים  הפונה  השעט  מ"ש 

שהיא בחי' טאשית הגילוי וזהו מ"ש פיה פתחה בחכמה שהחכמה היא 

מגלה ופותחת האטת הכתט ומשפיע ענינו למרה, כי כדי שיהי' הגילוי 

למרה הוא ע"י החכמה, וקמץ ט"ת אוט קדמון אוט צח אוט מצוחצח, 

שזהו בחי' הכתט כמ"ש בת"ז כתטא עילאה אע"ג דאיהו צח ומצוחצח 

ונק' ג"כ אוט קדמון, כמ"ש השעט הפונה קדים סגוט יהי', וזהו תנועת 

הקמץ, שבחי' נקודה ושעט זה הוא סגוט.

בהן  עושה  בשפתים  ומתגלה  כשמתלבש  שהקמץ  הרעם  מובן  ומזה 

קמיצה להיות כי ענין הכתט הוא ההעלם וההסתט ע"כ יעשה את הכלי 

עושה  והפתח  ולחבטם,  לסותמם  בשפתים  הקמיצה  והוא  כדוגמתו 

פתיחה בשפתים להיותו מבחי' חכמה, וכתיב פיה פתחה בחכמה כי 

חכ' שהיא טאשית הגילוי לכן עושה ג"כ בשפתים פתח. הטי מובן מזה 

איך שקמץ ופתח ישנם טוחניי' בנפש והם כמו ענין בחי' כתט וחכמה 

הכלולי' בנפש ומהם נמשך קמץ ופתח גשמיים כשמתגלים בשפתים 

כו'. עי"ש.

כא(  יב,  )שמות  ולקמן  אותו",  “ושחרו  כתוב  דכאן  ומבאט  מדייק   )9

הָּפַסח", דנקודות תיבת  וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחרו  “משכו 

תח, דזה מדויק הוא. ַסח" הוא נקודת ָקמץ ופַּ "פָּ

העטה  קמג  סי'  ג  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  בילקור  הביאוט  טאה   )10

תוקף הכח11 ביותט.

ז"א  דבינה13  נט"נ  חלקי  בג'  שנשלם  שלשים12  בן  וזהו 
ומלכות, הוא לכח היינו להמשיך בהם בחי' כח, ט"ת14 כתט 
חכמה, והוא אמונה פשורה באלקי אמון אמת, שזה מגיע 
בנקודת החכמה כמ"ש בתניא פטק י"ח וי"ר ע"ש, ומכ"ש 

כתט.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רעז

פסח",  קטבן  ד"סדט  הענינים  בא'  מהטמז  גם  ולהעיט 
משלושים  ואין כת פחותה  "בשלשה כתות הפסח נשחר 
לכח",  שלושים  ד"בן  להשלימות  שטומז   – אנשים" 
ובטוחניות, ועאכו"כ שלימות  שלימות כח הגוף בגשמיות 
כח הנשמה, כאמוט, בטיאות הגוף ובטיאות הנשמה, וחיבוט 

שניהם יחד.
תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ חלק ג' עמוד 48

כב  חלק  התוועדויות  מנחם  תוטת  טאה   – "קמץ"  נקודת  ובענין   .31

)ה'תשי"ח חלק ב( ע' 223.

11( ָׁשם הוא תוקף הכח: מבאט ומטמז שני פטרים בענין "כח".

א( ה"פירוש" של כח, דמבחי' כתט וחכמה – היינו אמונה פשורה – 

הוא נותן כח וחיות בכל חלקי הנפש טוח ונשמה.

ב( "כח" הוא "ראשי תיבות" כתט חכמה.

12( אבות פטק ה משנה כא. “בן שלשים לכח".

13( טאה גם ילקור לוי יצחק עה"ת חלק ג סי' צב. קכז.

14( טאה גם אוט התוטה תצוה עמוד א'תקפא.

ילקוט לוי יצחק על התורה

zekxa zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

.äëìäaipt z` milkn didy meyn ok edepike ,'a` milkn' epiidc ,'a` lk' zeaizdn akxen 'a`lk' myd ,xnelk ©£¨¨
.ze`xeda 'a`' didy ,zyeaitnåéìòåa`lk lre -Búîëça äîìL øîà(eh bk ilyn)cec didy mixacd z` §¨¨¨©§ŸŸ§¨§¨

,xnel ie`x eia`'éðà íb éaì çîNé Eaì íëç íà éða'milkdl jciay cr jk lk znkgd m` ,a`lk ipa - §¦¦¨©¦¤¦§©¦¦©¨¦
.ize` milkd `edy dnlkdd xkya ,jzenk oal izikfy jk lr ip` mb gny` ,zyeaitn z`øîBàådnly xn` cere - §¥

(`i fk my),a`lk lríëç'[mkgzdÎ]'øác éôøBç äáéLàå ,éaì çnNå éðamixac aiydl lke` jci lr - £©§¦§©©¦¦§¨¦¨§¦¨¨
.ize` sxigy inl
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כא, ב – כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד 
ובשביעית יצא לחפשי חנם

נב,  )ישעי'  במשיח  וכתיב  משיח,  גי'  עברי  עבד  א. 
יג( הנה ישכיל עבדי, ובשבעת ]נור'[ בשבות ע', בגלות 
ע' אומות הם הגליות עכשיו ואח"כ יצאו לחפשי שיהיו 
מפסקת,  ונו"ן  משיח,  טמז  חנם  לחפשי  כלים,  האומות 

טמז נון ינון שמו )תהלים עב, יז(.

כי  ה(  נד,  )ישעי'  שנא'  הקב"ה  זה  אשה  בעל  אם 
עמו  אשתו  ויצאה  שברים,  י"ב  זה  הו"א  עושיך,  בועליך 

יצאו ישטאל מן הגלות, עמו ַעמו, זו כנסת ישטאל.

ולכונסם  ישטאל  לייעד  עתיד  הקב"ה  יעדה  לא  אשר 
כאדם הכונס אשה.

ישטאל  ייעד  אליהו,  ]ט"ת[  והפדה  יעדה  לא  אשר 
ויפדם.

מכתיבת טבינו אפטים ז"ל – )מבעלי התוס'( כתיבת אשכנזית

דהוי  שנין  אלפי  שית  על  קאי  יעבוד.  שנים  שש  ב. 
חנם  ויצאה  עד  וגו',  ייעדנה  לבנו  אם  ענין  ויהי'  עלמא, 
בכסף  ולא  נמכטתם  חנם  ג(  נב,  )ישעי'  כמ"ש  כסף,  אין 
תגאלו, ויתט על כן דכיון שיש ענין תוספת שבת ותוספת 
בשעתא  באים  הששי  האלף  בסיום  עוד  הנה  שביעית, 
בימינו  במהטה  משיח צדקנו  לביאת  ובטגעא חדא  חדא 

ממש
תוטת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ג ח"ג עמוד 972

כא, ז – וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא 
כצאת העבדים

ג(  רו,  )לעיל  שנא'  הקב"ה  זה  איש  ימכור  וכי  ג. 
לא  ישטאל.  כנסת  זו  לאמה  בתו  את  מלחמה,  איש  ה' 
הטבה  כי  ביובל,  ולא  בשמירה  לא  העבדים  כצאת  תצא 
כנעני  עבד  כיציאת  ואפילו  נגאלו,  ולא  עבטו  שמירות 
שיוצא בטאשי איבטים אינם יוצאים, כי כמה מהם נהטגו 

ונרבחו ועדיין גאולה מאוחטת.

)ח( אם רעה בעיני אדוני' שהכעיסה להקב"ה במעשה 
יעדה  שלא  כלומט  יעדה,  לא  אשר  המקולקלים.  ידי' 
והפדה,  יג(.  כו,  )ישעי'  זולתיך  אדונים  בעלונו  אבל  הוא 
עתיד הוא לפדותה שנא' )תהלים קלח( והוא יפדה את 
ישטאל, כי פדה ה' את יעקב )יטמי' לא, י(. לעם נכרי לא 
ימשול למכרה ס"ת ֵאִלָיה. בבגדו בה, כיון שפיטש רליתו 

הקב"ה  של  רליתו  ומהו  בה,  לבגוד  יכול  אינו  שוב  עלי' 
ועתיד  כשלמה,  אוט  עורה  ב(  קד,  )תהלים  שנא'  אוטה 
הקב"ה לפטוש זיו אוט כבודו עליהם שנא' )ישעי' ס, ב( 

ועליך יזטח ה'.

)ר( ואם לבנו ייעדנה, זה משיח שנקטא בנו של הקב"ה 
שנא' )תהלים ב, ז( ה' אמט אלי בני אתה.

מכתיבת טבינו אפטים ז"ל )מבעלי התוס'(

הקב"ה,  זה  איש  ימכוט  וכי  פ"ל  משפרים  בטבות  ד. 
התוטה  התלבשות  היינו  לאמה  התוטה,  זו  בתו  את 
בגשמיות ע' זח"א כ"ז משנה איהו שפחה ולכן לא תצא 
כו' )ישעי' נב, יב( במנוסה לא תלכון... והיינו כי במצטים 
שעי"ז  התוטה  אצלינו  שיש  עכשיו  אבל  התוטה  הי'  לא 
לא  וזהו  תלכון,  במנוסה  לא  לכן  הביטוטים  כל  יתבטטו 

תצא כצאת כו'.

ויוצאה בשנים בחי' לא זכו בעתה, וביובל ע"י תשובה 
דטוט שופט גדול נגאלין.

אוט התוטה משפרים עמוד א'עח-א'פ

כא, כא – אך אם יום או יומים יעמוד לא יוקם 
כי כספו הוא

ה. אך אם יום או יומים יעמוד. טמז הטב מהט"ט יוסף 
מפוזנאן ז"ל, כי הנה עיקט התשובה וצעט מתחולל הוא 
השכינה  וגלות  המקדש  בית  חוטבן  גטמו  עוונותינו  כי 
צטיך  הי'  ]זה  ותפלה.  תוטה  ובירול  הקטבנות  ובירול 
ועיקט  נוטאים  בימים  תשובה  הטהוטי  כל  אבל  להיות[, 
הכוונה בעבוט שנחי' אנו ובנינו, ויהי' לנו פטנסה וכיוצא 
מעניני הגוף, וכדאי בזיון, וכמו שטמזו הטאשונים הישאג 
אטי' ביעט, כי אטיה ט"ת אלול טאש השנה יום הכפוטים 
שאג  אם  אטי',  הישאג  התוכחות  מן  וזו  טבא,  הושענא 
דכתיב  המקדש  בית  בעבוט  הללו  נוטאים  בימים  ישאג 
)יטמי' כו, יח( והט הבית לבמות יעט, אין זאת כי אם על 

החיים והפטנסה.

יומים  או  הכפוטים,  ליום  טומז  יום  אם  אך  טמז  וזה 
הכי  אפילו  כטאוי,  להתפלל  יעמוד  השנה,  לטאש  טומז 
כספו  כי  תפלתו,  על  ההוא  האיש  מעמדו  על  יוקם  לא 
ולא  ומזוני,  וחיי  כוונתו הוא דוקא על כספו  הוא כלומט 

על ה'. זה הוא תוטף דבטיו.
החיד"א – אהבת דוד דטוש יג. נחל קדומים

 ילקור גאולה ומשיח 
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àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה ׁשּנאמר (שמות מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒֱֶֶַָָ

על  מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים. את ּפסל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָ"אּלה",
מּסיני.הראׁשֹונים, אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה ִִִִִִִִֵַַַַָָ

נסמכה  ל,ולּמה לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
אחרים: (ספרים הּמקּדׁש. אצל סנהדרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתׂשים

ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו: Ì‰ÈÙÏ.הּמזּבח, ÌÈNz ¯L‡∑ ְֲִֵֵַַָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆
על  ּתעלה לא למׁשה: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ְֲֶֶַַַַָָָֹֹאמר
אֹו ׁשּתים וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדעּת
ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא עד ּפעמים, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
ּופרּוׁשֹו' הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ,ואיני ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

הערּו ּכׁשלחן לפניהם", ּתׂשים "אׁשר נאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻלכ
האדם  לפני לאכל פח)∑Ì‰ÈÙÏ.ּומּוכן ולא (גיטין ְֱִֵֶָָָָֹƒ¿≈∆ְֹ

ּכֹוכבים  עֹובדי ׁשהם ,לפני אחד ּבדין ידעּת ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבערּכאֹות  ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּדנין
מחּלל  ארּמּיים לפני יׂשראל ּדיני ׁשהּמביא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלהם,
להׁשּביחם  האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָאת

ׁשּנאמר: להחׁשיבם), אחרים: לב)(ספרים "ּכי (דברים ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָ
ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, כצּורנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶָֹֹלא

יראתם  לעּלּוי עדּות זהּו .ּפלילים, ְְְִִִִֵֶָָ

(á)úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöé¥¥¬©«¨§¦−¦¨«

˜„ÔB‰ÈÓ:א  ¯cÒ˙ Èc ‡iÈc ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«√»≈

ÁÏÙÈב  ÔÈL zL Ï‡¯NÈ ¯· ‡c·Ú ÔaÊ˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿»«ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿»
:ÔbÓ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜BtÈ ‡˙ÚÈ·M·e«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ«»

ãקודש משיחות ãנקודות

ÌÈËtLn‰ ‰l‡(א ...מה (כא, הּמׁשּפטים: ואּלה ≈∆«ƒ¿»ƒְְִִֵֶַַָ

מּסיני אּלּו אף מּסיני, (רש"י)הראׁשֹונים ִִִִִִֵַַַָ

ׁשהּׂשכל  אּלה - 'מׁשּפטים' המכּנֹות הּמצֹות את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻּגם

לנּו ׁשּנּתנּו מּפני ורק א לקּים עלינּו - מחּיבן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהאנֹוׁשי

ׁשּבהן. והּׂשכל ההּגיֹון ּבגלל ולא ּבסיני, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמהּקּב"ה

ּדינין  ּפרׁשת נסמכה "ולּמה רׁש"י: ׁשּכֹותב מה ּגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוזהּו

הּמקּדׁש". אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר מזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפרׁשת

"אצל  (ּדינין) והּיׁשר הּצדק את לבּסס ׁשּצריכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹוהינּו,

על  ולא הּבֹורא, וצּוּוי הּתֹורה קדּוׁשת על - ְְְְִִֵַַַַַַָָֹהּמקּדׁש"

האנֹוׁשי. ֱִֵֶַָהּׂשכל

(899 עמ' ג, כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â ׁשאמרּו‡) אחר . ¿≈∆«ƒ¿»ƒְֶַַָ
אמר  עּמנּו, אּתה ּדּבר למׁשה ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹיׂשראל
ּכה  הערפל, אל ּבגׁשּתֹו למׁשה ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹהּׁשם
להזהיר  והחל יׂשראל. ּבני אל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹתאמר

עּמהם  ּברית וּׁשיכרֹות הּזהב. אלהי ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹעל
להם  יהיה לבּדֹו ׁשהּׁשם ְְְְִִֵֶֶֶַַָּברדּתֹו,
והּמצֹות  הּמׁשּפטים והֹורהּו ְְְְִִִִֵַַָָֹלאלהים.
יכרת  אז יקּבלּום אם להם, ְְְִִֶֶַַָָֹֹׁשּיאמר
אּלה  ּבסֹוף לֹו ואמר ּברית. ְְִֵֶֶַַָָלהם

ׁשֹולח  אנכי הּנה ּבפרׁשת ְְִִִֵֵַַַָָָָֹהּתנאים,
להׁשמיד  הּפרׁשה, ועּקר .לפני ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמלא
וככה  ׁשם. ּבהּכנסם מארצם זרה ְְְְֲִֵַָָָָָָָָָעבֹודה
ּכי  הּברית, ּכרת לפני מׁשה להם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹּפרׁש

והּנה  אלהיהם. את תעבד ולא ְְֱֲִֵֵֶֶַַֹֹֹּבּסֹוף
הּׁשם  עם יעׂשּו ׁשּלא הּפרׁשה ְֲִִֵֶַַַַָָָֹּתחּלת
להכרית  הּפרׁשה וסֹוף אחרים, ְְְֱֲִִִֵַַָָָֹאלהים
עׂשּויים  ׁשהם והּפסלים האלילים ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָזכר

ּכנען: aּבארץ dxez ְְֶֶַַ

‰˜˙ Èk לפני ·) ּכלל ל אמר . ƒƒ¿∆ְְְִֵַָֹ
מצוה, אֹו מׁשּפט ּכל ּכי לפרׁש. ְְְִִִֵֵֶָָָָָׁשאחל
יכלנּו ואם עצמֹו. ּבפני עֹומד אחד ְְְְִִֵֵֶַָָָֹּכל
הּמׁשּפט  זה ּדבק לּמה טעם, ְְִִֵֶַַַָָָָֹלמצא

זאת, אל הּמצוה זאת אֹו זה, ְִֶֶֶַָֹֹאל
יכלנּו, לא ואם יכלתנּו. ּבכל ְְְְְְִֵֵַָָֹֹֹנדּבק
ּדעּתנּו. מחסר ּבא החּסרֹון ּכי ְְִִֵֵֶַַַָָֹֹנחׁשב
עליו  קׁשה יֹותר ּבעֹולם לאדם ְֵֵֶָָָָָָָָואין
ּכן  על ּכמֹוהּו. אדם ּברׁשּות ְְִִֵַָָָמהיֹותֹו

 חומש יומי 

פטשת משפרים

יום ראשון
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ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאינֹו
ּומה מּיׂשראל  יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹ

מקּים כה)אני מן (ויקרא ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
מּיׂשראל  ּבלקּוח אבל ּבׁשׁש?הּכנענים, יצא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

טו)ּתלמּודֿלֹומר: העברי",(דברים אחי ל יּמכר "ּכי ְְְִִִִִֵַַָָָ
אמרּתי  ˙˜‰.ּבאחיאּלא לא Èk∑ ּביתּֿדין מּיד ְְִִֶַָָָֹƒƒ¿∆ִִֵַ

ּבגנבתֹו, ונמּכר ׁשּמכרּוהּו לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָּבגנבתֹו".
אֹומר  ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּביתּֿדין מכרּוהּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָֹאבל
עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי ימּו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ"וכי
תקנה"? "ּכי מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו ְְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָמּפני

ּבביתּֿדין  .לחרּות ∑ÈLÙÁÏ.ּבנמּכר ְְְִִֵָ«»¿ƒְֵ

ãקודש משיחות ãנקודות

אּלא  העֹולם, לתאוֹות נטּיה ּבעל אדם מסּמל - ּכנעני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבד

מּצד  להן. נכנע ואינֹו ּבקּבלתֿעֹול עצמֹו את ּכֹופה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּכנעני, עבד נקרא הּוא ׁשני מּצד א (לה'), עבד הּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד

ּבתקּפּה. היא הּבהמית נפׁשֹו ְְְֲִִִַַַָָּכי

נפׁשֹו ׁשל ׁשהּמּדֹות למּצב ׁשהּגיע אדם מסּמל - עברי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעבד

הּבהמית, נפׁשֹו על מׁשּפיעֹות ויראתֹו) ה' (אהבת ְְְְֱֲֲִִִִַַַַַַַָָֹהאלקית

עדין  (ּובכלֿזאת לאלקּות ּותׁשּוקה רצֹון ּבּה ְְְְֲִֵַָָָָֹֹּומעֹוררֹות

נהפכה  טרם הּבהמית ׁשּנפׁשֹו מּכיון "עבד", נקרא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּוא

להׁשּפיע  ּכדי עבד" ל"עבֹודת זקּוק עדין והּוא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָלגמרי,

ֶָָעליה).

והּמּטרה  הּכּונה ּכי עברי, עבד ּבדיני הּתֹורה ּפתחה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָלכן

- הּתחּתֹון הּזה העֹולם את להאיר היא מּתןּֿתֹורה ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשל

ּבדין  ּבֹולטת ּבצּורה ּבטּוי לידי ּבא זה ּדבר הּתֹורה. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּבאֹור

הּנפׁש על האלקית הּנפׁש הׁשּפעת את המסּמל עברי, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹעבד

ֲִַַהּבהמית.
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התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

אמרּו וקדמֹונינּו העבד. מׁשּפט ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָהחל
וכי  יׂשראל.וככה, הּוא עברי, עבד ְְְְִִִִִֵֶֶָָָּכי

יּכה  וכי רק לאמה. ּבּתֹו את איׁש ְְְִִִִֶֶַַָָֹימּכר
וככה, ּכנעני. הּוא עבּדֹו, ׁשן את ְְְֲִִֵֶַַָָאיׁש
עבד  אם וככה, עבּדֹו. את איׁש יּכה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָוכי
ונמּכר  ּכי אמרּו, והּנה הּׁשֹור. ְְְְִִִִֵַַַָיּגח

והחֹולקים  יׂשראל. הּוא ְְְְִִִֵֵַָָּבגנבתֹו,
אינֹו עברי עבד ּכי אמרּו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶָעליהם

אברהם.יׂש מּמׁשּפחת הּוא רק ראל, ְְְִִִֵַַַַָָָ
אחרי  הּנזּכרים העבדים וכל הּבת ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָוככה
ּדבר  וראייתם לּכל. אחד ּדר ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹכן,

הּמׁשּפחה  ּכי אמרּו ּכי וילדיה. ְְִִִִִֶַָָָָָָָהאּׁשה
הם  ּכי לעֹולם, ועבדֹו ועֹוד, ּבאב. ְְֲִֵַָָָָָּתלּוי
קׁשה  עליהם והיה ימיו. ּכל ְְֲִֵֶֶָָָָָָאֹומרים
נחּפׂש ועּתה נרצע. יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיהיה

אינֹו עברי עבד אם ּכמׁשמעם. ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּמּלֹות
יּמכר  ּכי הּכתּוב אמר לּמה ְִִִִֵֵַַָָָָָָיׂשראלי,
מׁשמע  ּכי ידענּו והלא העברי. אחי ְְְְֲִִִִַַַַָָָֹל
יׂשראל. ,ּבלבב אחי את תׂשנא ְְְִִִִֵֶֶָָָָֹלא

ּגרֹו. ּובין אחיו ּובין איׁש ּבין ְִִֵֵֵֵָָָוככה,
ּפרּוׁש ּכי ספק אין והּנה ּככה. ְְִִִֵֵֵֵַָָָורּבים
עליו  עבר, מּבני ׁשהּוא העברי, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאברם
הּוא  וחם הפ עבר, ּבני ּכל אבי ְְֲִֵֵֵֶֶָָָּכתּוב
ׁשּבא  ּבעבּור עברי נקרא אֹו כנען. ְְְֲֲִִִִֶַַָָָאבי

ראּוי  ׁשהיה אףֿעלּֿפי הּנהר, ִֵֵֶֶַַַָָָָָמעבר
הּכתּוב  ּכי ונחׁשב נהרי. עברי ְְְְֲִִִִִַַַָֹלהיֹות

ׁשּמצאנּו ּבעבּור קצרה, ּדר ְֲֶֶֶַַָָָָָּתפׂש
מעבר  אברהם את אביכם את ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואּקח
ׁשהם  העברים נקראּו ּגם והּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּנהר.
לפרעה  מׁשה ׁשאמר ראינּו ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹיׂשראל,

ׁשאל  וכאׁשר יׂשראל, אלהי ה' אמר ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָֹֹּכה
הׁשיבֹו, אז הּׁשם, זה הּוא מי ְֱִִֵֶַַָֹּפרעה
אלהי  והּנה העברים. אלהי ְְֱֱִִִֵֵֵֵַָֹֹהּׁשם
אם  והּנה יׂשראל. אלהי ּכמֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֵָָֹהעברים
ׁשהם  ּבעבּור עברים נקראּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַָיׂשראל

ּבני  עּמנּו יׁשּתּתפּו עבר, אל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻמיחסים
ואנחנּו עׂשו, ּובני קטּורה ּובני ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָיׁשמעאל
לבּדֹו אדֹום רק אחי קֹורא מצאנּו ְֱִֵַַָָָֹלא
לא  ּגם יעקב. עם אחד ּבבטן ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהיה

ׁשהּוא  עׂשו ׁשּיזּכיר ּבּכתּוב ְְִִֵֶֶַַָָָּתמצא
הּׁשליחּות. ּבדבר רק ּבמצֹות ְְְְִִִִַַַָאחינּו
אחי ּכי אדֹומי תתעב לא ְְֲִִִֵַָָֹוכמֹוהּו,
על  וככה, אדֹומי. ׁשהזּכיר אחר ְְֲִִִֶַַַָָהּוא,

הּמקרא  ּבכל הּנה אחיו. ּבחרב ְְְְִִִֵֶֶַָָָָרדפֹו
ּבני  על אם ּכי עברי מּלת מצאנּו ְְִִִִִֵַַָָֹלא
עברי. נער אּתנּו וׁשם וכתּוב ְְְֲִִִַַַָָָֹיעקב.
איׁש מּכה לחם. העברים את ְֱִִִֶֶֶֶֶַָלאכֹול
ויֹונה  נּצים. עברים אנׁשים ׁשני ְְְְֲִִִִִִִֵָָעברי.

אי  ׁשאלּוהּו הם ּכי אנכי. עברי ְְִִִִֵֵַָָָֹאמר
ּכֹוללת  היתה הּמּלה ואם אּתה. עם ְְִִִֶֶֶַַָָָָָמּזה

עם  מאיזה הׁשיב לא עֹוד רּבים, ִִִֵֵֵֶַַַֹעּמים
והעברים  לעברים. ּתעבדּון ּפן וכ' ְְְְְִִִִֶַַָָהּוא.
לׁשּלח  ּכתּוב ּובירמיהּו לפלׁשּתים. ְְְְְְִִִִֵַַָָָהיּו

את ּובּסֹוף איׁש והעברּיה. העברי עבּדֹו ְְְְִִִִִֶַַָָָ

אחיהּו ּביהּודי ּבם עבד לבלּתי ְְֲִִִִִֵֵָָֹּפרׁש
יהּודי. יּקרא לא אדֹומי ּכי וידּוע ְְֲִִִִִֵַָָֹאיׁש.
ורּבים  ּכתיב והּנה אמרּו, ְְְְְְִִִִֵַַָוהחֹולקים
ואינם  מתיהדים, הארץ ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָמעּמי
ּדעּתם  לפי ּכי עּורֹון, וזהּו ְְְְִִִִִֵֶַָָָמּיׂשראל.

יהּודה, אל מתיחסים ׁשהיּו ּפרּוׁש ְְֲִִִֵֶֶַָָאם
ראּוי  היה יהּודה, לתֹורת ׁשּׁשבּו ְְֶַָָָָָאֹו
ּבמתיהד  ּבם עבד לבלּתי ְְְְְֲִִִִֵַָֹלהיֹותֹו
להיֹות  ראּוי היה זה ּדר ועל ְְִִֶֶֶַָָָָאחיהּו.

מתעּבר  זה, והאֹומר מתעּבר. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָעברי,
ּדברי  ּכי התּברר והּנה לֹו. לא ריב ְְְִִִִִֵֵֵַָֹעל
ּבכל  נסמ עליהם ּכי נכֹונים, ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹקדמֹונינּו
מאבֹותיהם. קּבלּום ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַהּמצֹות,

ּכי  אדם לב על יעלה אי ְֲִֵֶֶַַָָועֹוד
ׁשנים, ׁשׁש יעבד והאדֹומי ְְְֱֲִִִִֵֵַַָָֹהּיׁשמעאלי

הּיֹובל: ׁשנת עד ÌÈLוהּיׂשראלי LL ְְְְִִֵֵַַַַ≈»ƒ
„·ÚÈ ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ּכמֹו יֹותר. ולא . «¬…ְְְִִֵֵַָֹ

למכירתֹו הּׁשביעית ׁשנה ּובתחּלת ,ְְְִִִִִִֶַַָָָָׂשד

יום טאשון
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משפטים  פרשת - כא - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"א ראשון ליום יומי שיעור

(â)àeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½
:Bnò BzLà äàöéå§¨«§¨¬¦§−¦«

i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑,אּׁשה נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְִֶָָָֹ
ּבכנפֹו "ּבגּפֹו", ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי". "אם ,ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְִִִִַַָ

לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ׁשהּוא, ּכמֹות אּלא ּבא ּבכנף ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ
Èˆ‡.ּבגּדֹו Bt‚a∑,מּתחּלה נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְִ¿«≈≈ְִִִִֶַָָָָֹ

ּכנענית  ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו עבדים אין מּמּנה להֹוליד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

כ) ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑(מכילתא)יׂשראלית. ƒ««ƒ»ְְִִֵ
BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ∑ אּלא ׁשּתצא? הכניסּה מי וכי ¿»¿»ƒ¿ƒְְִִִִֵֵֶֶָָ

אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב עברי, עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמּגיד
כב)ּובניו .(קידושין ָָ

(ã)úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡∑ ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְִֶַָָ
ּכנענית  ׁשפחה לֹו למסר עבדים.רּבֹו מּמּנה להֹוליד , ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָֹ

ּביׂשראלית  אּלא אינֹו "האּׁשה אֹו ּתלמּודֿלֹומר: ? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוילדיה

לפני  ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא אף העברּיה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהרי
ׁשּנאמר  יֹוצאה, - סימנין הביאה אם טו):ׁשׁש (דברים ְֱִִִִֵֵֶֶַָָָ

העברּיה  ׁשאף מלּמד העברּיה", אֹו העברי אחי"ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבׁשׁש .יֹוצאה ְְֵָ

(ä)-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤
éLôç àöà àì éða-úàå ézLà: ¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

i"yx£ÈzL‡ .הּׁשפחה ∑‡˙ ∆ƒ¿ƒְִַָ

‡Ìג  ˜BtÈ È‰B„BÁÏa ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ
:dnÚ d˙z‡ ˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈

Ì‡ÔÈaד  dÏ „ÈÏ˙e ‡˙z‡ dÏ ÔzÈ dBa¯ ƒƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰Â ‡‰Ba¯Ï È‰z ‡‰·e ‡˙z‡ Ô· B‡¿»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿

:È‰B„BÁÏa ˜BtÈƒƒ¿ƒ

¯ÈBaה  ˙È ‡ÓÁ¯ ‡c·Ú ¯ÓÈÈ ¯ÓÈÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈««¿»»≈¿»»ƒƒ
:ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜Bt‡ ‡Ï Èa ˙ÈÂ È˙z‡ ˙È»ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ואל  ׁשּתהיה. ׁשנה איזה חפׁשי, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָיצא
הּכתּוב  ׁשנים ׁשבע מּקץ על ְִִִֵֶַַַַָָּתתמּה
קצוֹות. ׁשני לֹו יׁש ּדבר לכל ּכי ְְְְְְִִֵֵָָָָָּבירמיה,

ּתחּלה, ׁשהּוא קץ יּמצא ּפעם ְְִִִֵֵֵֶַַָָוהּנה
הּוא  העבד, וזה ּבּסֹוף. ׁשהּוא ְֶֶֶֶַַַָּופעם
ּבגנבתֹו, ונמּכר עליו הּכתּוב ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהעבד
אחי ימּו וכי רק ּביתֿדין. ְְִִִֵֶַָָָׁשּמכרּוהּו

ּכפי  עצמֹו ימּכר לּגר, אֹו ל ְְְְְְִִִֵַַָֹונמּכר
יצא. ּבּיֹובל ּכי הּיֹובל, עד ׁשּיׁש ִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּׁשנים
יּמכר  הּזכר ּכי יׂשראל, ּביד היא ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבלה
ׁשהיא  ּבּפרׁשה הּנקבה. ולא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבגנבתֹו
רּבי  אמר הענין. אׁשלים זאת, ְְִִִַַַַַָָָֹאחר

ּכמֹו הּוא ּכי נֹוסף, לחפׁשי יּו"ד ְְִִִַָָָמרינּוס,
הּמדקּדק  יהּודה ורּבי אכזרי. ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָלמׁשעי,
וכי  ּכמֹו הּוא ּכי נֹוסף, הלמ"ד ּכי ְְִִִֵַַָָָאמר
ליחס  היא ּכאּלּו והּיּו"ד חפׁשי. ְְְְְְִִִֵֶַַַָתׁשּלחּנּו

ּכלמד, והלמ"ד הּקדמֹוני. ּדר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָעל
ּולפי  מעכה. ּבן לאבׁשלֹום ְְְְְֲִִִֶַַַָָוהּׁשליׁשי
והאחד  מׁשרתים, ׁשנים ּבאּו ּכי ְְְְְִִִִֶַַָָָָּדעּתי,
והּוא  האהלי. ּבתֹו ּכמֹו מסּפיק, ְְְְֳִִַָָָָהיה

ּומּלת הּׁשם: חּנּונּוÌpÁּתאר מּגזרת . ִֵַַַֹƒ»ְִִַָ
לא  הּמ"ם וטעם מּתנה. מּטעם ְִֵַַַַַַָָָֹאֹותם.

ריקם: ּכמ"ם bידענּו, dxez ְְֵֵַָָ
Bt‚a Ì‡ ּבגּופֹו.‚) ּכמֹו ּבגּפֹו י"א . ƒ¿«ְְְַ

הּׁשמֹות  ּומׁשקלי ׁשאּול. ּגּופת ְְִֵֵַַָָָּומצאנּו,

ּכמֹו ׁשהּוא אמרּו ואחרים ְְְֲִִִֵֶַַָמׁשּתּנים.
ּכאּלּו וגּפין, ּתרּגּום ּבלׁשֹון וכנף ְְְְְִִִַַָָָָּכנף.
מּטעם  ואינֹו לבּדֹו. ּבגדֹו ּבכנף ְְְְִִִֵַַַַַָאמר
רק  ּפרּוׁשֹו, להיֹות ראּוי אין ּכי ְְִִִֵֵַָָָהענין,

והּנה  ּגּבֹו. על ּתלּוי אחר ּגּוף ְִֵֵֵֶַַַָׁשאין
אמר  חֹורׁשים. חרׁשּו ּגּבי על ּכמֹו ְְְְִִִֶַַַָָיהיה
ּבגּפֹו אם לֹומר הּכתּוב הצר ְְִַַַַַָָֻהּגאֹון
יצא  אמר ּכאׁשר יצא, ּבגּפֹו ְֲֵֵֵֵֶַַַָָֹיבא
ׁשהּוא  אׁשּתֹו, ּדבר ּבעבּור ְְְֲִִֶַַַָלחפׁשי,

ואחר  הּוא. אּׁשה ּבעל אם לֹומר ְִִִַַַַַָָצרי
ּבגנבתּה נמּכרת יׂשראלית אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשאין
אׁשּתֹו ויצאה לֹומר טעם מה ּדין, ְְְְִִֵַַַַָָּבבית
עברי  עבד הּקֹונה ּכי להֹודיע ְְִִִִִֶֶֶַַעּמֹו.

עּמֹו ותעמד אׁשּתֹו, את לפרנס ְְְְֲִִִֵֶַַָֹצרי
יחד: ׁשּיצאּו cעד dxez ְֵֶַַַ

BÏ ÔzÈ ÂÈB„‡ Ì‡ אנׁשי „) מצאנּו . ƒ¬»ƒ∆ְֵַָָ
ּבתֹורת  ּכבֹוד חֹולקים הּקדׁש ְְְִֶַַָֹלׁשֹון

אדֹון  אמרּו ּבפעלים. לא אבל ְְֲֲִִֵַָָָֹהּׁשמֹות
מּיד  יחיד, לׁשֹון והּוא אדֹונים. ְְֲִִִַַָּגם

אדֹוניו  אמרּו ּובּסמּוכים קׁשה. ְֲֲִִִַָָָָאדֹונים
ּולׁשֹון  נמצא. לא ּכי אדֹונֹו, אמרּו ְְְְֲִִָָֹֹולא
לאמרֹו ואסּור ׁשאל. אדני ְְְְֲִֵַַַָָָֹהמדּבר

הּׁשם  עם יתערב ׁשּלא רּבים, ְְִִִִֵֵֶַַָֹּבלׁשֹון
לׁשם  ׁשּיאמר ראּוי אין וככה ְְְִֵֵֶַַָָָָֹהּנכּבד.
ׁשאל. אדני ּבּכּנּוי ּכמֹו יחיד, לׁשֹון ְְֲִִִַַַָָֹעל
זֹו מרינֹוס, רּבי אמר אלֹוּה, מּלת ְֱִִִַַַַָָָָוככה

ּבּזיֹון: ּדר לאלהיו, ולא לאלהֹו, ְִֵֵֶֶָָֹֹֹֹּכחֹו
‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ האּׁשה זאת . ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ִָָֹ

ויּתכן  ּכנענית. היא חכמינּו ּדר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָעל
מּבני  ּדר על ּכנענית, ּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַלהיֹות
מהם  ׁשּכתּוב עּמכם, הּגרים ִִִֵֶֶֶַַָָָָהּתֹוׁשבים

ּכנעני. עבד ּכל וככה ואמה. עבד ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָּתקנּו
ּכל  תחּיה לא ּכתּוב, ּגֹוים ׁשבעה על ְְִִִֶַַָָָֹּכי
אׁשר  הּגֹוים מן ּכתּוב ּובׁשלמה ְְֲִִִֶַָָָֹֹנׁשמה.
לא  ואּתם ּבכם יבאּו לא הם ה' ְֵֶֶַַָָָֹֹֹאמר

צּדנּיֹות  על ּכתּוב וזה ּבהם. ְִִֶֶַָָָֹֹּתבאּו
מֹו ולא עּמֹונּיֹות:חּתּית, dאבּיֹות dxez ְֲִִִִַֹֹ
¯Ó‡ Ì‡Â קדמֹונינּו‰) ּפרׁשּוה ּכבר . ¿ƒ»…ְְְֵֵַָָ

ּכל  ּבֹו ׁשּיהיּו עד נרצע יהיה לא ְְְִִִִֶֶַָָֹּכי

ואת  אהב ּכי עד הּדברים, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָאּלה
:ּביתe dxez ֵֶ

יום ראשון
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(å)úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
Bãáòå òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−

ñ :íìòì§Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ׁשּיּמל צרי לביתּֿדין. ∆»¡…ƒְִִִֵֵֶָָ

לֹוּבמֹוכריו  ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑ ְְְֶָָ∆«∆∆∆«¿»
ּתלמּודֿ עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיכֹול

טו)לֹומר: ּובּד(דברים ּבאזנֹו ולא "ונתּתה ּבּדלת לת", ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּמזּוזה"? אל "אֹו ּתלמּודֿלֹומר מה הא ְְְֶַַַַַָָָּבּמזּוזה.
ּדלת  אף מעּמד, ּמזּוזה מה למזּוזה: ּדלת ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻהּקיׁש

כב)מעּמד ‡BÊ.(קידושין ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â∑.הימנית ְָֻ¿»«¬…»∆»¿ְִַָ
"אזן" ּתלמּודֿלֹומר: ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו ְְֵֶֶֶַַָֹֹאֹו
את  אדניו "ורצע ּכאן: נאמר לגזרהֿׁשוה. ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"אזן"

ּבּמצרע: ונאמר יד)אזנֹו", הימנית",(ויקרא אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְֱִֶַַַָָָָֹ
אזן  ראה ּומה הימנית. ּכאן אף הימנית, ּלהּלן ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹמה

ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל רּבן (מכילתא)להרצע אמר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
"לא  סיני: הר על ׁשּׁשמעה זאת 'אזן זּכאי: ּבן ְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹיֹוחנן
'אזן  עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע'. וגנב, והל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹתגנב",

עבדים" יׂשראל בני לי "ּכי סיני: הר על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּׁשמעה
היה  ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָוהל
צרֹור  קׁשר לֹומר: (רצה חמר ּכמין זה מקרא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹּדֹורׁש
ּדלת  ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֻמבּׂשם,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ְִִִֵֶַַַַָָָָָּומזּוזה
על  ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדלת

ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל כה)הּמׁשקֹוף "ּכי (ויקרא ְְְְְְִִֵַַַַַָ
עבדים  ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל בני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָָֹלי
ּבפניהם' ירצע לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל .לעבדים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ÌÏÚÏ B„·ÚÂ∑ לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. עד «¬»¿…»ְֵֵֶַַָָ
טו) ּתלמּודֿלֹומר:(קידושין כה)ּכמׁשמעֹו? אל (ויקרא "ואיׁש ְְְְִֶַַַָ

קרּויים  ׁשנה ׁשחמּׁשים מּגיד ּתׁשּובּו", ְְְֲִִִִִֶַַָָָמׁשּפחּתֹו
אּלא  ׁשנה, חמׁשים ּכל עֹובדֹו ׁשּיהא ולא ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹעֹולם,

הּיֹובל  עד מפלג עֹובדֹו ּבין סמּו ּבין ,. ְְֵֵֵַַָָֻ

(æ)úàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáòä̈«£¨¦«

i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין (מכילתא. ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»
סימנים? הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּבקטּנה,
יֹוצאה  לכן קדם ּמכּורה ּומה קלֿוחמר. ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאמרּת:
ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָּבסימנין,
אינֹו מכּורה, ׁשאינּה - נערּות לסימני אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּדֹורׁשים

ּתּמכר? ׁשּלא ‰ÌÈ„·Ú.ּדין ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ ּכיציאת ִִֵֶָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒְִִַ
ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים ּתצא עבדים לא זֹו אבל ועין, ׁשן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

עד  אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבׁשן
ונֹותן  לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּתביא
תצא  "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי ְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹלּה

"ּכי  ּתלמּודֿלֹומר: ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכצאת
עברּיה  מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל ְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָיּמכר

יציאֹותיו  לכל ּבׁשׁשלעברי יֹוצא עברי מה ּוביֹובל,: ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ
ּכצאת  תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש יֹוצאה עברּיה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹאף
ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹהעבדים?
ּתלמּודֿ – אברים? ּבראׁשי יֹוצא העברי (אף) ְְְִִִֵֵֵַַָָָָיכֹול
לעברּיה  עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי ,לֹומר: ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָ

הּוא  אף אברים, ּבראׁשי יֹוצאה אינּה העברּיה ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָמה
איברים  ּבראׁשי יֹוצא .אינֹו ְִֵֵֵֵָָ

ÂÏ˙ו  dp·¯˜ÈÂ ‡iic Ì„˜Ï dBa¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
dBa¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
:ÌÏÚÏ¿»»

˙Bt˜ז  ‡Ï e‰Ó‡Ï dz¯a ˙È ¯·b ÔaÊÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡ic·Ú ˙e˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

BLÈb‰Â (Â מקימי ּכמֹו אלהים מּלת . ¿ƒƒְְֱִִִֵַֹ

להיֹותם  והּמנהג ּבארץ. אלהים ְְְְֱִִִִֶַַָָָָֹמׁשּפט
ּדלתים  לּה ׁשּיׁש יֹוׁשבים, העיר, ְְְִִִֵֶַַַָָָּבׁשער
אל  אֹו הּדלת אל טעם וזה ְְִֶֶֶֶֶַַַַּובריח.
יֹוׁשבי  לפני זה ׁשּיעׂשה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָהּמזּוזה,

ÌÏÚÏהּׁשער: B„·ÚÂ מּלת ּכי ידענּו . ַַַ«¬»¿…»ְִִַַָ

ּכמֹו זמן, הּוא הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְְְִֶַַָֹלעֹולם
ׁשם  ויׁשב זמּנים. לעֹולמים, היה ְְְְִִַַָָָָָָּכבר
וכן  ּגדֹול. ׁשּיהיה זמן עד עֹולם, ְְְִֵֶֶַַַָָעד

ׁשאין  יֹובל, ׁשל לזמּנֹו לעֹולם, ְְֲִֵֵֶֶַַָָועבדֹו

ויציאת  מּמּנּו. אר יׂשראל מֹועדי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹזמן
יהיה  אֹו מתחּדׁש. עֹולם ּכאילּו ְְְִִִֵֵֶַָחרּות,
ׁשהיה  הראׁשֹון לזמּנֹו ׁשּיׁשּוב ְִִֵֶֶַָָָָּפירּוׁשֹו,

fחפׁשי: dxez ְִָ
‰Ó‡Ï Bza ˙‡ (Ê ׁשהיא היא קטּנה . ∆ƒ¿»»ְִִֶַָ

מפר  ׁשהּוא הּבת ּכמֹו האב, ְְִֵֵֶַַָָּברׁשּות
זה  עם נכרי, לעם ּומּלת נדרּה. ְְְִִִִֶֶַַָָאת
ידּבר  האב על ּכי ּדבקה. היא ְְִִֵֵַַַָָָָהּפסּוק

ּבבגדֹו למכרּה ימׁשל לא נכרי, ְְְְְְְִִִַָָָֹֹלעם

ואמת  ּבאחיו. איׁש נבּגד מּדּוע ּכמֹו ְְְֱִִִֶֶַַָָֹּבּה.
למכרּה לאדֹון רׁשּות אין ּכי הּוא, ְְְְִֵָָָָָונכֹון
מהּקּבלה, ידענּו וזה מּיׂשראל. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלאיׁש
ּתתמּה ואל ּולאסמכּתא. לזכר זה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָוׂשמּו
הּפסּוק, מּזה נכרי לעם מרחק ְְְֲִִֶֶַַַָָָּבעבּור

אפרׁש. ּכאׁשר יׁשּלם, ׁשּלם ּכמֹוהּו ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָּכי
לאיׁש ּכמֹו נכרי, לעם ּכי הּגאֹון, ְְְְִִִַַַָָָאמר
ּתהרג. צּדיק ּגם הגֹוי וכמֹוהּו, ְְֲֲִִַַַָָֹנכרי.
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משפטים  פרשת - כא - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"א ראשון ליום יומי שיעור

(ç)dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð íòì§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑ ּבעיניו חן נׂשאה ׁשּלא ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְֵֵֶָָָֹ
d„ÚÈ.(מכילתא)לכנסּה ‡Ï ¯L‡∑ליעדּה לֹו ׁשהיה  ְְָָ¬∆…¿»»ְֲֶַָָָ

קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּולהכניסּה
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז ׁשאינּהוכאן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אחרים צריכה  מקֹום ∑dcÙ‰Â.קּדּוׁשין לּה יּתן ְֲִִִִֵָ¿∆¿»ִֵָָ
ּבפדיֹונּה מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, הּוא .להּפדֹות ּומה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

הּׁשנים  ּבמסּפר מּפדיֹונּה ׁשּמגרע לּה? ׁשּנֹותן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמקֹום
הרי  ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשעׂשתה

ׁשנים, ׁשּתי אצלֹו ועׂשתה ּבמנה לֹוׁשּקנאּה אֹומרים ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

נמצא  ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיֹודע
ועׂשתה  הּמנה ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּקנית
ׁשני  טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹאצל

מאצל ותצא הּמנה ÏLÓÈ.ׁשליׁשּיֹות ‡Ï È¯Î ÌÚÏ ְְְְִִֵֵֵֶֶַָ¿«»¿ƒ…ƒ¿…
d¯ÎÓÏ∑ ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי ׁשאינֹו ¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָֹֹ

יח)האב ׁשּלא ∑d·ŒB„‚·a.(קידושין ּבּה, לבגד ּבא אם ָָ¿ƒ¿»ְִִֶָָֹֹ
ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד. מצות ּבּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלקּים

לזה  .ּומכרּה ְֶָָָ

(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«

i"yx£‰p„ÚÈÈ B·ÏŒÌ‡Â∑ ּבנֹו.האדֹון ׁשאף מלּמד ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְֵֶַַָָ
לקּדׁשּה צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ּתחּתיו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָקם

לי אחרים,קּדּוׁשין  מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר אּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

!'ּבדמי אבי ׁשּקּבל ‰Ba˙.ּבּכסף ËtLÓk∑ ְִִִֵֶֶֶַַָָ¿ƒ¿««»
ּכסּות  .ועֹונה ׁשאר, ְְְֵָ

dÏח  dÓÈ˜Èc dBa¯ ÈÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
dBaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«

Ï‡¯NÈט  ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È d¯·Ï Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּבאחת  הּיחיד על ׁשּיאמר יּתכן לא ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹוזה
וּיאמר  ׁשּיאמר הּוא נכֹון ּכי ְִֶֶַַַָֹֹהּלׁשֹונֹות,
ּכמֹו הּכֹולל, הּמין ׁשם הּוא ּכי ְְִִִֵֵֵַַָיׂשראל.

להיֹו רק מצרים. ׁשּטעמֹווּיאמר ׁשם ת ְְֲִִִֵֶֶַַַַֹ

לא  ועדה, וקהל וגֹוי, עם ּכמֹו ְְְְְֵַָָָָֹּכלל,
הגֹוי  ּופירּוׁש הּיחיד. על ׁשּיאמר ֲִִֵֵֶַַַָָֹיּתכן
עלי  הבאת ּכי מפרׁש. ׁשם צּדיק, ְִִֵֵַַַָָָָֹּגם

וטעם ּגדֹולה: חטאה ממלכּתי Ï‡ועל ְְְְְֲִַַַַַָָָ…
ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ˆk ׁשּיציאתם ˙ˆ‡ . ≈≈¿≈»¬»ƒְִֶָָ

זאת  ּגם ּכי ׁשנים. ׁשׁש אחר ְִִֵַַַָָֹלעֹולם
הּוא  ּכאׁשר ׁשנים, ׁשׁש הּגיעּו אם ֲִִִִֵֵֵֶַָּתצא
אֹו העברי אחי ל יּמכר ּכי ְְִִִִִֵָָָָּכתּוב,
אם  רק ׁשנים. ׁשׁש ועבד ְְֲִִִִֵַַָָָָהעברּיה

ּברׁשּותּה, ׁשהיא לזמן ׁשׁש, קדם ְְִִִִִֵֶֶַָָֹהּגיעה
gּתצא: dxez ֵֵ

‰Ú¯ Ì‡ (Á ּבעיניו חן מצאה ׁשּלא . ƒ»»ְְֵֵֶָָָֹ
לאּׁשה. ׁשּיּׂשאנּה אֹותּה, ׁשּקנה ְִִֶֶֶַַָָָָָָאחר

ׁשהיא  יעדּה, לֹו אׁשר טעם הּוא ְְֲִֶֶֶַַָָוזה
יעדּה אֹו אׁשּתֹו. להיֹותּה לֹו ְְְְִִָָָָיעּודה
קרי. לֹו ּכי ודע ּבנֹו. אׁשת ְְְְִִִֵֶַָלהיֹותּה
ּובחּו"ץ  ּבאלף, ּבפנים הּוא ְְְִִֶַָָוכתּוב

טעמים  ׁשני ּכי הּגאֹון, ואמר ְְְְִִֵַַָָָָּבוי"ו.
אנחנּו. ולא עׂשנּו הּוא ּכמֹו לֹו. ְְְֲֵַָָֹיׁש

עׂשינּו לא אנחנּו ּכי האחד, ְֲִִֶַַַַָָָֹהּטעם
והּנכֹון  אנחנּו. לֹו ּכי והּׁשני, ְְְְֲִִֵֵַַַַָעצמנּו.
לבּדֹו. האמת הּוא הּׁשני זה ּכי ְְֱִִֵֵֶֶַַַָּבעיני
הּמדקּדק, יהּודה רּבי אמר ּכּלם. ְְְְִֵַַַַָָָָָֻוככה

ּבין  ּבמבטא להפריׁש נּוכל לא ְְְְְֲִִֵַַַָֹאנחנּו
ּבה"א, אֹו ּבוי"ו לֹו ּובין ּבאלף ְְְֵֵֶָָֹלא
ּכל  עּמֹון. ּבני ּברּבת היא הלה ְְְֲִֵַַַָֹּכמֹו
ּומּבחּוץ  מּבפנים, אלף הּפסּוקים, ְְִִִִִֵֶֶַַָאּלה

הּוא  קריאתם ּכדר אּלה ּכל ְְִֵֶֶֶָָָָוי"ו.
מהּפעלים  והפּדּה, מּלת ּכי ודע ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָטעמם.
את  ּפדה אׁשר .והּפֹוד ּכמֹו ְְְְֲִֶֶַַָָהּיֹוצאים.
ּפעל  והפּדּה והּנה ּפדיתים. ּכי ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹנפׁשי.
הּמצמיח  ּכמֹו ּפעּולים, לׁשנים ְְְְִִִִֵַַַַיֹוצא

האכיל  ראּובן ּכמֹו אֹו חציר. ְְֱִִִֵֶָָהרים
ׁשּיבּקׁש והפּדּה, והּנה לחם. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָלׁשמעֹון
היא  ׁשּתפּדה ּבין ויקּבלּנּו. ְְְִִִִֵֶֶֶַָּפדיֹונּה
מּקרֹוביה. אחד אֹו אביה אֹו ְְִִֶֶַָָָָָעצמּה,

ׁשנים, ׁשׁש אל קרֹובה היא אם ְִִִִֵֶָָּכי
וכּמה  עבדה, ׁשנים ּכּמה ְְְְִַַַָָָָָיחּׁשבּו
הּזמן  עד אֹו הּׁשביעית, עד ְְְִִֶַַַַַַָהּמרחק
יהיה  החׁשּבֹון ּוכפי ּברׁשּותּה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַָׁשּתהא

È¯Îהּפדיֹון: ÌÚÏ ּכי ודע ּפרׁשנּו. . ְִַ¿«»¿ƒְְִֵַַ

נכרי. נקרא יׂשראל, ׁשאינֹו עם ְְְִִִֵֵֶַָָָָּכל
ׁשאינֹו יּקרא זר ּכי זר, ּכמֹו ְְִִֵֵֵֶָָָואינֹו
ּכי  אמרנּו אם והּנה הּׁשבט. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָמּמׁשּפחת
עבר, ּבעבּור עברים נקראּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַָיׂשראל

ׁשהּוא  מי והּנה הּׁשם. עֹובד הּוא ְְִִֵֵֵֶַָָוהיה
עברי. יּקרא אמּונתֹו ועל ְְְְֱִִִִִֵַַָָמּמׁשּפחּתֹו,
ּכן, נקרא אברהם ּבעבּור אמרנּו ְְְְֲִִֵַַַָָָָואם
זרע. ל יּקרא ביצחק ּכי ּכתּוב ְְְִִִִֵֵַָָָָהּנה

זרע ּכי ּכתּוב ׁשּביׁשמעאל ְְְֲִִִֵֶַַַָָאףֿעלּֿפי
לבּדֹו. ליצחק רק הארץ נּתנה לא ְְְְִִֶַַָָָָֹהּוא,
וכתּוב  ועׂשו. יעקב היּו יצחק ְְְְֲִֵֵַָָָָֹּובני
ּכל  את אּתן ּולזרע ל ּכי ְְְְְֲִִֵֶֶַָָּביצחק,
זרע  לֹו נקרא לא והּנה האל. ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹהארצֹות

הארץ. נּתנה לֹו אׁשר לבּדֹו, ּביעקב ְְְֲֲִֶֶַַַָָָֹרק
הּפילגׁשים, ּבני יחׁשבּו נכרים ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָוהּנה

עּמהם: עׂשו hּובני dxez ְִֵֵֶָָ
‰p„ÚÈÈ B·Ï Ì‡Â (Ë מׁשקל על . ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְִַַ

וטעם  מֹוקד: ּכמֹו מֹועד ְְִֵֵֶַַָָיירׁשּנה.
˙Ba‰ ËtLÓk יׂשראל ּבנֹות . ¿ƒ¿««»ְְִֵָ

נמּכרּו: ׁשּלא dÏהּבתּולֹות ‰NÚÈ. ְְְִֶַֹ≈»∆»
הּוא  אם האב, ּגם הּבן ִֵַַַָָּגם

iיּקחּנה: dxez ִֶָָ
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(é)àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ
:òøâé¦§¨«

i"yx£BÏŒÁwÈ ˙¯Á‡ŒÌ‡∑(מכילתא)עליה.d¯‡L ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»
Ú¯‚È ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk∑ ּכבר האמה מן לֹו .ׁשּיעד ¿»¿…»»…ƒ¿»ְִֶַָָָָָ

d¯‡L∑מז)מזֹונֹות .ּכמׁשמעֹו∑d˙eÒk.(כתובות ¿≈»ְ¿»ְְַָ
d˙Ú∑ּתׁשמיׁש. …»»ְִַ

(àé)ìL-íàåïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älà-L §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬
ñ :óñk̈«¤

i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת אם ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ִַַ
הן  ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה ייעדּנה הּׁשלׁש?מּׁשלׁש ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע אֹו לבנֹו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹלֹו
את  לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֹלא

ÌpÁ.עצמּה ‰‡ˆÈÂ∑ יֹותר לזֹו, יציאה לּה רּבה ְַָ¿»¿»ƒ»ְְִִֵָָָ
ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָמּמה

ׁשּתביא  עד עוד עּמֹו ותׁשהה ּבסימנין סימנין,ׁשּתצא ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואם

טו)ׁשּנאמר: ׁשׁש(דברים ועבד העברּיה אֹו "העברי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשאם  חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ְְִִִֶַָָָָָָָׁשנים",

ּבהן. ּתצא ׁשנים, לׁשׁש סימנים מכילתא)קדמּו ד. (קידושין ְְִִִֵֵֵֶָָָָ
ּתלמּודֿלֹומר: ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא אֹומר אינֹו ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָאֹו
נאמרּו לא ואם ּבגרּות. יציאת לרּבֹות ּכסף", ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָֹ"אין
לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", "ויצאה אֹומר: הייתי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשניהם,
הּדין  לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשניהם, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹנאמרּו

.לחלק  ֲַֹ

(áé):úîeé úBî úîå Léà äkî©¥¬¦²¨¥−¬¨«

i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑ ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים ּכּמה «≈ƒ»≈ְְְֱִֶַַָָָ
אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה .רֹוצחין, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑(פד ׁשּנאמר (סנהדרין לפי נאמר? לּמה «≈ƒ»≈ְֱֱִֶֶֶַַָָ
כד) יּומת",(ויקרא מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי ְִִֶֶֶַָָָָ"ואיׁש

ּבלא  הּכאה אני "מּכה ׁשֹומע ּתלמּודֿלֹומר: מיתה? ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ
ואם  מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאיׁש
יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", "מּכה ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַֹנאמר:
האּׁשה  את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהייתי

ּתלמּודֿ מּנין? הּקטן נפׁשואת ּכל יּכה "ּכי לֹומר: ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו ְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָאדם",

והרג  ׁשהּכה קטן אפּלּו אני ׁשֹומע איׁש", יהא "מּכה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּתלמּודֿלֹומר: קטן (שם)חּיב, ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְִִֶַַַַָָָֹ

נפלים  אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי ועֹוד ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהּכה.
חּיב  ׁשאינֹו איׁש", "מּכה ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִֵֵֶַַַַַַָּבמׁשמע?

איׁש להיֹות הראּוי קּימא, ּבן ׁשּיּכה .(מכילתא)עד ְִִֶֶֶַַַָָָָ

d˙eÒkי  deiÊ dÏ ·qÈ ‡z¯Á‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»

ÔbÓיא  ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»

‡˙˜ÏË‡יב  dpÏË˜ÈÂ L‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˙¯Á‡ Ì‡ (È מּבנֹות ׁשּתהיה ּבין . ƒ«∆∆ְְִִֵֶֶ

נמּכרה: לא אֹו ׁשּנמּכרה, ְְְְְִִִֵֶָָָֹיׂשראל
d¯‡L ׁשהּוא ׁשארּה ׁשּיעמיד מזֹונּה, . ¿≈»ְְֲִֵֶֶַָָ
ּדירתּה.d˙ÚÂּבׂשרּה: אֹומר יׁש . ְָָ¿…»»ִֵֵָָ

וענתה  אּיים, וענה ּדעּתם, לפי ְְְְְְִִִַָָָָָָוכמֹוהּו
אּיים  וענה ּכי ּדעּתי, ּולפי ְְְִִִִִַָָָָׁשּמה.

ּדר ואמרּת וענית ּכמֹו ְְְְְְִֶֶַַָָָָָּכמׁשמעֹו,
רעהּו על וׂשעיר ּכתּוב, ׁשם ּכי ְִִֵֵֵַָָָָמׁשל.
ּכמֹו ּתנּגן. ׁשּמה, וענתה ּגם ְְְְְִֵַַָָָָָיקרא.
על  ועֹונתּה, ּופירּוׁש ּבתֹודה. לה' ְְֱֵַַָָָענּו

מּלת  ּכי ּדֹודים. עת ׁשהּוא ְִִִִֵֶַַָהּמׁשּכב
ּכן  על אמת. ּכמֹו נּון, ּבחסרֹון ְְְֱֵֵֶֶַעת
ּכמֹו עּתֹו, אֹו .עּת והּנה הּתיו, ְְִִִִֵֵַַָנּגׁש
עֹונתּה, והּנה עּתּה. ּכן גם ְֲִִִֵֵַָָָאמּתֹו.

זאת  היא ועּתה עת. ְְִִִֵַַָֹמּגזרת

i`העת: dxez ֵָ
Ì‡Â (‡È ׁשל ּכמֹו קצרה, ּדר אחז ׁש. ¿ƒְְְֶֶַָָָָ

ורּבים  האּלה. הּׁשלׁש הּנכֹון ּכי ְְִִִֵֶַַַָָָֹסאים.
ׁשארּה הם האּלה הּׁשלׁש ּכי ְְִֵֵֵֶַָָָָֹחׁשבּו,
אחר  ּכי יּתכן, לא וזה ועֹונתּה. ְְְִִֵֶַַָָָָֹּכסּותּה

לּה, יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט ְְֲִֶֶַַַַָָָׁשאמר
צר ואין הּׁשלׁש, אּלה הּבנֹות ְְִֵֵֶֶַַָָֹֹוחּיּוב
ׁשהיא  ּתאר יפת ּכי ועֹוד זה. ְְְְִִִֶֶַַַֹלהזּכיר
תמּכרּנה  לא ּומכֹור עליה ּכתּוב ְְְִִֶֶָָָָָָָֹנכרּיה,

ׁשהּוא  הּנכֹון רק זאת. ּכי ואף ְִֶֶֶַַַַָֹּבּכסף.
לא  ׁשהּוא אּלה, מּׁשלׁש אחת ְְִִֵֶֶַַֹֹואם
יפדּנה, ולא ייעדּנה, לבנֹו ולא ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹֹיּׂשאּנה,
וכמֹוהּו, ּברׁשּותּה. ּבהיֹותּה חּנם ְְְִִִֵֵָָָָּתצא

היטמא. אּלה ּבכל נפׁש טמא יּגע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָאם

רּבים. וכמֹוהּו מאּלה, ּבאחת ְְִֵֵֵֶַַַָּפירּוׁש,
ּכסף, אין לֹומר טעם מה הּגאֹון, ְֵֶֶַַַַַַָָואמר
הׁשיב, והּוא חּנם. ויצאה ׁשאמר ְְְִִֵֶַַַָָָָאחר
עליה  והֹוציא ּבביתֹו חלתה אם ְְְִִִֵֶָָָָּכי
ּולפי  ּכלּום. לֹו ּתפרע לא ְְְְִִִַֹּברפּואֹות,

ּבאּור. ּתֹוספת הּוא ּכי צר אין ְִִֵֵֶֶֶַֹּדעּתי,
תחיה: ולא אּתה מת ּכי ּכדרai dxez ְְְִִֵֶֶֶַָֹ

LÈ‡ ‰kÓ (·È אחר זה להזּכיר טעם . «≈ƒְְִֶַַַַַ
לפרׁש צרי ּכי והאמה, העבד ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָזכר

האיׁש וזה ואמתֹו. עבּדֹו מּכה ְְְֲִִֵֶַַַַָָמׁשּפט
מּיׂשראל: ÓeÈ˙הּוא ˙BÓ מֹות ּכל . ְִִֵָ»ָ

חּוץ  ּבביתֿדין, ּתלּוי הּדבר ְִֵַָָָָיּומת,
:ּבסמּו ּתראה ּכאׁשר biמאחד. dxez ְְֲִֵֶֶֶַָָ
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משפטים  פרשת - כא - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"א ראשון ליום יומי שיעור

(âé)Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìûäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ
ñ :änL ñeðé øLà íB÷î̈½£¤¬¨−¨«¨

i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑'צדה' נתּכּון. ולא לֹו ארב לא «¬∆…»»ְְִֵַַָָָֹֹ
אֹומר: הּוא וכן ארב, כד)לׁשֹון א צֹודה (שמואל "ואּתה ְְְֵֵֶַַָָ

לׁשֹון  'צדה' לֹומר יּתכן ולא לקחּתּה", נפׁשי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹאת
ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ"הּצד
ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם וזה ציד, ּבּה ּדבר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוׁשם

ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה ּכתרּגּומֹו:צֹודה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹ
ציד', 'צד ּבחלק חּברֹו ּומנחם לּה". כמן לא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ"ודי

מ  אני מּמחלקת ואין ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. ֹודה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹ
ּבחלק נחּברּנּו צד, סו)ׁשל ּתּנׂשאּו",(ישעיה צד "על ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

כ) א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה עּלאה (דניאל לצד "ּומּלין ְִִִִֶַָָָ
לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ּכאן אף ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹימּלל".
מּכלֿמקֹום, עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, צד ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּום

הּוא  אֹורב B„ÈÏ.לׁשֹון ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑,לידֹו זּמן ְֵ¿»¡…ƒƒ»¿»ְִֵָ
צא)לׁשֹון רעה",(תהלים אלי תאּנה יב)"לא "לא (משלי ְְֵֶֶָָֹֹֻ

און", ּכל לּצּדיק ה)יאּנה ב לי",(מלכים הּוא "מתאּנה ְְִִִֶֶֶַַַָָֻ

עּלה  לי למצא B„ÈÏ.מזּדּמן ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑ ולּמה ְְִִִִֵַָֹ¿»¡…ƒƒ»¿»ְָָ
ּדוד: ׁשאמר הּוא מּלפניו? זאת כד)ּתצא א "ּכאׁשר (שמואל ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּומׁשל  רׁשע", יצא מרׁשעים הּקדמֹוני מׁשל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֹיאמר
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מׁשל ׁשהיא הּתֹורה היא ְְִִִֶַַַַַָָָהּקדמֹוני
ּתֹורה: אמרה והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ְְְֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבמה  לידֹו". אּנה "והאלהים רׁשע"? יצא ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"מרׁשעים
ואחד  ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכתּוב
נהרג  לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים היּו ולא מזיד, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהרג

מזּמ והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּגלה. לא אחד וזה לפנּדק :נן ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹֻ
ׁשֹוגג  ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת יֹוׁשב ּבמזיד ׁשהרג ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻזה

זה  על ונֹופל ּבּסּלם ועדים עֹולה והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשהרג  זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ּומחּיבים עליו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָמעידים

ּגֹולה  - ׁשהרג ּבׁשֹוגג וזה נהרג , - ÈzÓNÂ.ּבמזיד ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָ¿«¿ƒ
ÌB˜Ó EÏ∑ מקֹום זה ואי ׁשּמה. ׁשּינּוס ּבּמדּבר, אף ¿»ְְִֵֶֶַַָָָָָ

זה  לוּיהקֹולטֹו? יב)מחנה .(מכות ְְֲִֵֶַָ

(ãé)íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´
ñ :úeîì epçwz éçaæî¦§§¦½¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהמית  ּביתּֿדין ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָוגֹו'",
הרֹודה  והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ארּבעים, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָּבמלקֹות

ּתלמידֹו ולא את יזד" "וכי ּתלמּודֿלֹומר: והּׁשֹוגג? ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ

והרֹופא  ּביתּֿדין, ׁשליח ולא בערמה" "להרגֹו ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹׁשֹוגג,
אין  מזידין, ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ותלמידֹו, ּבנֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָוהרֹודה

ÈÁaÊÓ.מערימין  ÌÚÓ∑(צה ּכהן (סנהדרין היה אם ֲִִַ≈ƒƒ¿¿ƒִֵָָֹ
למּות  ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד .ורֹוצה ְֲֲִֶֶַָָָֹ

(åè)ô :úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד על (שם ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְִֶַַָ

הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהחֹובל
חּיב  ואינֹו ּבמיתה, ׁשהּוא ּבאביו החֹובל על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָלֹומר

ּבהּכאה  ּבּהאּלא Bn‡Â.חּבּורה ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑ זה אֹו ְֵֶֶַַָָָָָ»ƒ¿ƒֶ
זה  ÓeÈ˙.אֹו ˙BÓ∑ ּבחנק. ֶ»ְֶֶ

ÈÈיג  Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»

dÏË˜ÓÏיד  d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â (‚È ואּתה ּבצדּיה. ּכמֹו . «¬∆…»»ְְְִִַָָ
אֹורב  ּכענין הּוא והּנה נפׁשי. את ְְְְִִִֵֵֶֶַַצֹודה

ּבמזיד: B„ÈÏועֹוׂשה ‰p‡ ּכי ּכמֹו . ְְִֵֶƒ»¿»ְִ
ועלילֹות. סּבֹות מבּקׁש לי. הּוא ְְֲִִִִֵֶַַַמתאּנה

עלילֹות  ותּקן סּבב ׁשהּׁשם טעמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַוהּנה
עלתה  ולא זה, מּיד זה ְְִֶֶֶַָָָֹׁשּימּות
ּבעבּור  זה, לֹו סּבב והּׁשם ְְְֲֲִֵֵֶַַַַּבמחׁשבּתֹו.
מּמקֹומֹו. ׁשּיגלה ּכדי ׁשעׂשה, אחר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָעֹון

און: ּכל לּצּדיק יאּנה לא ciּוכתיב dxez ְְִִֶֶַַָָֹֻ
„ÈÊÈ ÈÎÂ („Èּכאילּו להרגֹו, טעם . ¿ƒ»ƒְְְִַַָ

תחל  ּכי וכמֹוהּו ּבערמה. והרגֹו ְְְְֲִִֵֵַָָָָּכתיב
נפׁשּה תחּלל ּכי ׁשּפירּוׁשֹו ְְְִִֵֵֶַַָלזנֹות,
מחּללת. היא אביה ּכן על ְְִִִֵֶֶַַָָלזנֹות.
ּתחּלה  ּגם חּלּול, לׁשֹון ּכי ,וידּוע ְְְִִִַַָָ

על  טעמים. ב' והם הּכפל, ְְֳִִֵֵֶֶַַָָמּפעלי
אמר  ׁשניהם, ּבין להפריׁש הצר ְְְְִֵֵֵֶַַַָֻּכן
ּתחּלה  מּלׁשֹון ּכי לזנֹות. תחל ְְְִִִִִֵֵָּכי

לסּפר: ּתחל ּכמֹו ּתחל, ÌÚÓיאמר ְְִֵֵַָָֹֹ≈ƒ
ÈÁaÊÓ,הראׁשֹון הּפסּוק הפ זה הּנה . ƒ¿¿ƒִִֵֵֶֶַָָ

והם  מקֹום, ל וׂשמּתי ּכתּוב ְְְְִֵֶַָָָׁשּׁשם

אפילּו ׁשּינּוס הּמזיד רק מקלט. ְֲִִִֵֵֶַַָָָערי
יּומת. יֹואב, עׂשה ּכאׁשר מזּבחי, ְְֲִִֶַַָָָָעל
ורצה  ּכהן אפילּו אמרּו, ְְְְֲִֵֵַָָָֹוקדמֹונינּו

יּומת: מזּבחי עבֹודת ehלעבד dxez ְְֲֲִִַַָֹ

‰kÓe (ÂËאיׁש מּכה ׁשהזּכיר ּבעבּור . «≈ְֲִִִֵֶַַ
ּבלא  מּכה יׁש ּכי לפרׁש הצר ְְְִֵֵֵֶַַָָֹֻומת,
אביו. מּכה ּכמֹו ׁשּימּות. הּמּכה ְִִֵֶֶַַַָָֻמיתת
ּובעבּור  אחר. ּבעבּור יׁשרת ְֲֲֵֵֵַַַַָּומּכה

ׁשּלא  אפילּו לֹומר הצר האבֹות, ְְֲִֶַַָָֹֻּכבֹוד
יּומת: יקּללם, רק fhיּכם dxez ְְֵֵַַַָ
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ס משפטים ס פרשת - כא - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"א ראשון ליום יומי שיעור

(æè)ñ :úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא) לפי נאמר? לּמה ¿…≈ƒ¿»ְֱִֶַָָ
כד)ׁשּנאמר: מאחיו".(דברים נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

נפׁש ׁשּגנב איׁש אּלא לי אֹואין טמטּום, אֹו אּׁשה, . ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
איׁש "וגֹונב ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ׁשּגנבּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָאנדרֹוגינּוס
לי  אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר ּולפי ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָּומכרֹו".

ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב (שם)אּלא ְִִִִֵֵֶַַַָָ
זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ נפׁש". ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻ"וגֹונב

זה  ·B„È.ּגּלה ‡ˆÓÂ∑,ּומכרֹו ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ִֶָ¿ƒ¿»¿»ְְִֵֶֶָָָ
ּבידֹו ּכבר מכירהונמצא פה)קדם ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑ ְְְְְִִֶָָָָֹ»

היא  חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל .ּבחנק. ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָ
"מ  ּבין איׁש" "וגֹונב וכתב: הענין אביו והפסיק ּכה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּפלּוגּתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ל"מקּלל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָואּמֹו"
לא  סבר ּומר לקללה, הּכאה מּקׁשינן סבר ְְְִִַַַַַַָָָָָָָָּדמר

שם)מּקׁשינן .(סנהדרין ְִַָ

(æé)ñ :úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑ ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה ¿«≈»ƒ¿ƒְֱִֶֶַָָ

כ)אֹומר: אין (ויקרא אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
את  ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל איׁש אּלא ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָלי
ואּמֹו" אביו "ּומקּלל ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ְְְִִִִִֵַַַַָָָאביה,
"איׁש נאמר: לּמה ּכן, אם אּׁשה. ּובין איׁש ּבין ְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָסתם,

הּקטן  את להֹוציא יקּלל", ÓeÈ˙.אׁשר ˙BÓ∑ ְְֲִֵֶֶַַָָ»
ּבסקילה, ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום וכל ְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָּבסקילה,

לכּלם: אב כ)ּובנין ּדמיהם (ויקרא אֹותם ירּגמּו "ּבאבן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו אביו ּובמקּלל כהנים.ּבם". (תורת ְְֱִִִֵֶַַָָָָ

ל') .קידושין
(çé)ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤

:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà́§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«
i"yx£ÌÈL‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑:ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְֱֱִֶֶֶַַָָ

אבל  אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"עין
לא  ורּפּוי נא למדנּו.ׁשבת זֹולכ ּפרׁשה .(מכילתא)מרה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

·kLÓÏ ÏÙÂ∑ לחלי לבּוטלן", "ויּפל ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְֳִִֵַָָ
מּמלאכּתֹו .ׁשּמבּטלֹו ְְְְִֶַַ

(èé)äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
ñ :àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£BzÚLÓ ÏÚ∑ (מכילתא)וכחֹוּבריֹועל.‰wÂ «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»
‰kn‰∑?הרג ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי ««∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

אם  ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ּכאן ללּמד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָאּלא
על  והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָיתרּפא
זה, יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה", "ונּקה אז ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשענּתֹו,

הּמּכה  נּקה Bz·L.לא מחמת ∑¯˜ מלאכּתֹו ּבּטּול ִֶַַָֹ«ƒ¿ְְֲִַַַ

מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו קטע אם ְְְֳִִִִַַַַָָהחלי,
אף  ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, ְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַַמחמת
ּכבר  והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי אינֹו החלי ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָלאחר
"יד  ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָנתן

רגל" ּתחת רגל יד, t¯È‡.ּתחת ‡t¯Â∑:ּכתרּגּומֹו ֶֶֶַַַַָָ¿«…¿«≈ְְַ
הרֹופאיׁשּלם  פה)ׂשכר קמא .(בבא ְְֵֵַַָ

$

dpaÊÈÂטז  Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ‡LÙ ·e‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏË˜˙È:יז  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח  ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»

È‰ÈÂיט  dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ dÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

·‚Â (ÊË זה נכנס לּמה הּגאֹון, אמר . ¿…≈ְִֶַַַָָָָ
מקּלל  ּובין אביו מּכה ּבין ְִֵֵֵֵַַַָָהּפסּוק

רק  ידּבר לא הּכתּוב ּכי והׁשיב, ְְִִִֵֵַַַָָֹאביו.
וגדלּו קטּנים היּו הּגּנבים ּכי ההוה, ְְְִִִֶַַַַַָָָֹעל
אבֹותיהם, יּכירּו לא נכרּיה, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹּבארץ
על  והענׁש ויקּללּום. ׁשּיּכּום ְְְִִֵֶֶַַַָָֹויּתכן

B„Èaהּגּנב: ‡ˆÓÂ לפני ּבּׁשּוק . ַַָ¿ƒ¿»¿»ְִֵַ

יּומת: fiהּמכרֹו, dxez ְִָָ
Ïl˜Óe (ÊÈ ּבזכירת קללה מצאנּו . ¿«≈ְְִִַָָָָ

ּבלא  ּגם ה'. ּבׁשם ויקללם ּכמֹו ְְְְְֵֵֵַַַַֹהּׁשם,
הּׁשם: giזכרֹון dxez ְִֵַ

Ô·È¯È ÈÎÂ (ÁÈ ּבאגרֹוף הּגאֹון, אמר . ¿ƒ¿ƒÀְְֶַַָָ
וקׁשה. חזק ּדבר אגרֹופין, ּבעלי ְְְֲִֵֶֶַָָָָָּכמֹו

ּכמֹו נֹוסף, האל"ף ּכי אמר מרינֹוס ְְִִִֶַַָָָָָורּבי

ׁשּיגרף  ּדבר ּגרפם, מּגזרת ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹאל"ףאזרעי.
ערבי: ּבלׁשֹון וככה hiּבידֹו. dxez ְְְֲִָָָָָ

Ìe˜È Ì‡ (ËÈ,נסמֹו חז"ל על . ƒ»ְֲִַַ
ע  על ׁשּפירׁשּו יּׁשען ׁשּלא מׁשענּתֹו, ל ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ

עצמֹו: על רק החֹולים. ּכמׁשּפט ְְְִִֵַַַַַַאחר
‰kn‰ ‰wÂ.הּסהר מּבית ׁשּיֹוציאּוהּו . ¿ƒ»««∆ִִֵֶַַֹ

ׁשּׁשבת  ׁשביתה מּגזרת ׁשבּתֹו, ְְְִִִִֵֶַַָָּופירּוׁש
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משפטים  פרשת - כא - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ב שני ליום יומי שיעור

âשבט כ"ב שני âיום

(ë)èáMa Búîà-úà Bà Bcáò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑ ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְֶֶ
ּתלמּודֿ ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּכנעני,
עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו "ּכי ְְִִַַַַָָלֹומר:
"מּכה  ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאף

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּבא אּלא ומת"? לל איׁש ְְִִִֵֶַַָָָָָ
אֹו "יֹום ּבדין נּדֹון ּתחת להיֹות מת לא ׁשאם יֹומים", ְְִִִִִֵֶַַַֹ

ּפטּור  לעת, מעת וׁשהה ּכדי ∑Ë·Ma.ידֹו ּבֹו ּכׁשּיׁש ְְֵֵֵָָָָ«≈∆ְְֵֵֶ
ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלהמית,

ּביׂשראל: ּתלמּודֿלֹומר להמית? לה)ּכדי "ואם (במדבר ְְְְְְִִִֵֵַַָָ
ּבּה ימּות אׁשר יד רא"ם)ּבאבן גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי (או ְֲֶֶֶָָָ

חמּור, ּיׂשראל ּומה קלֿוחמר: ּדברים והלא ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּכהּו".
ּכדי  ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו אּלאֿאםּֿכן עליו חּיב ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאין

ׁשהּוא  אבר ועל עבד להמית - זֹו ּבהּכאה למּות ּכדי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכלֿׁשּכן  לא Ì˜pÈ.הּקל, Ì˜∑(עא סיף,(סנהדרין מיתת ֵֶַַָֹ»…ƒ»≈ִִַַ
אֹומר: הּוא כו)וכן ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת "חרב ְְְִֵֵֶֶֶֶַ

.(מכילתא)
(àë)Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−

ñ :àeä«
i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִ

ּכלֿׁשּכן? לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום ִֵֶֶַַַָָָֹעל
לעת  מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאּלא

‰e‡.מכילתא)( BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר הא …À«ƒ«¿ִֵֶַָָ
לעת  מעת ׁשּׁשהה חּיב אףֿעלּֿפי ׁשּמת, .קדם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

‡d˙Óכ  ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

מׁשקל  על והּוא הּוא. ונכֹון ְְְְְִִַַַָמּמלאכּתֹו.

להיֹותֹו ויּתכן ׁשרׁש. הּתי"ו ּכי ְְְִִִִֵֶַַָֹׁשברֹו,
ׁשהּוא  מעט, הּבית ׁשבּתּה זה, ְְְִִֶֶַַַָּכמֹו
ּבּבית  יׁשיבה זמן והּטעם, יׁשב. ְְְְִִִִַַַַַַַַָָמּגזרת
זה  על והעד מלאכּתֹו. ּבלי ְְְְִֵֵֶֶַַָׁשּׁשֹובת

ּבחּוץ: והתהּל הפ ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַהּפירּוׁש,
‡t¯È ‡t¯Â רׁשּות ׁשּנתן לאֹות . ¿«…¿«≈ְְֶַָ

והּפצעים  הּמּכֹות לרּפא ְְְְִִֵַַַַָָלרֹופאים
ּבפנים  ׁשהּוא חלי ּכל רק ּבחּוץ. ְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּיראּו
ּכתּוב  וכן לרּפאתֹו. הּׁשם ּביד ְְְְֵֵַַַַָֹּבּגּוף,

ּבאסא, וכתּוב וּיחּבׁש. יכאיב הּוא ְְְְְִִֶַָָָָּכי
אם  ּכי ה' את ּדרׁש לא ּבחליֹו ְְְִִֶַַָָֹוגם
ּכי  הפריׁש, הּכתּוב והּנה ְְְִִִִִֵַָָּברֹופאים.
הּקל. הּבנין מן ירפא, ורפא אמר ְְִִֵֵַַַַָָָָָֹלא

הּכבד. מהּבנין ׁשהּוא ירּפא, ורּפא ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹרק

הּזאת. ּבּפרׁשה היטב זה אפרׁש ְֲֵֵֵֶַַָָָָֹועֹוד
אּלה  עם אחרים ּדברים קּבלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָוחכמינּו
קטרת  עם ּבׂשמים קּבלּו ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹׁשניהם.

ּכתּובים: ואינם kסּמים. dxez ְְִִֵַָ
‰kÈ ÈÎÂ (Î מׁשּפט ּכי ספק אין . ¿ƒ«∆ְִִֵֵַָ

ׁשוה  נמּכר, ּבין חפׁשי ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָהּיׂשראלי,

להיֹות  יּתכן לא ּכן על הּמׁשּפטים. ְְְִִִִֵֵַַָָָֹּבכל

ּכתּוב  ּבאחרֹונה ּכי ועֹוד, עברי. עבד ְְֲִִִֶֶֶַָָָזה
והאמה, העבד זה והּנה הּוא. כסּפֹו ְְְִִֵֶֶֶַָָָָּכי
עבד  ּתקנּו מהם עליהם הּכתּוב ְֲִֵֵֶֶֶֶַָהּוא
ׁשהיה  ּבּׁשבט, ּבי"ת ונפּתח ְְְִֵֵֶֶַַָָָָואמה.

החֹולקים  ּכל והּנה ּבֹו. להּכֹותם ְְְְִִִֵַַָָָמנהגֹו
עליהם  יסמכּו ּכרחם ּבעל חכמינּו, ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָעל
ּדרכים  על הּנקמה ּכי יּנקם. נקם ְְְִִִִֵַַַָָָָָֹּבמּלת
הּסברא  להם ּתֹועיל לא והּנה ְְִִִֵֶַַָָָֹרּבים.
זאת  ּכי קּבלּו, והאבֹות הּזה. ְְִִֶַַָָָֹּבּמקֹום

ּברית: נקם  נֹוקמת חרב k`ּכמֹו dxez ְְְִֶֶֶֶַ
C‡ (‡Î ׁשּלא מהּבנין ׁשהּוא יּקם הּנה . «ְִִֵֵֶֶַַָֹֻ

ׁשהּוא  יּנקם, ּכמֹו הּוא ּפעלֹו, ׁשם ְְֳִִֵֵֶָָָנקרא
ּפירּוׁש ּכי אמרּו והּכּותים נפעל. ְְְְִִִִִֵַַַָמּבנין

אֹותֹו. ליּסר ּגדֹולה נקמה יּנקם, ְְְִֵֵַָָָָָֹנקם
י  הּנקמה ואם ּתהיה אחד, יֹום עמד ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ

ּכלל. יּקם לא יֹומים, ואם ְְְִִַַָָֹֻּפחּותה.
ּביתֿ ּבמיתֹות מצאנּו ׁשּלא ְְֲִֵֶַָָָָֹוראייתם,

נֹוקמת  חרב ּכי ואמרּו, נקמה. מּלת ְְְִִִֶֶֶֶַָָָּדין
ועֹוד, הריגה. ׁשהּוא ּגמּורה, ראיה ְְְֲִֵֶָָָָָאינּה
לֹומר  צר מה יֹום, הּכתּוב ׁשאמר ֶֶַַַַַַָָֹאחר

ׁשּיהרג  עליהם קׁשה היה זה וכל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹומים.

אׁשיב  והּנה העבד. מֹות ּבעבּור ְֲִִֵֶֶַָָָָהאדֹון
מהּו הּכתּוב ּפירׁש לא לּמה ֲֵֵֵֶַַָָָֹעליהם,
והּנה  הּקטּנה. אֹו הּגדֹולה ְְְְִֵַַַַָָָָהּנקמה
ּבני  נקמת נקם הּכתּובים. אחרי ְְְְְֲִִִֵֵַַַֹנרּדֹוף

והּנה  ּכּולם. הּמדינים ונהרגּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָיׂשראל,
ּבכם. נקמּתי אם ּכי ׁשמׁשֹון, ְְִִִִֶַַָָָאמר
ואּנקמה  ׁשֹוק. אֹותם וּי ּכתּוב ְְְֲִַַַָָָָָואחריו
ּפיפּיֹות  חרב ּבּבית. ּומתּו אחת, ִִִֵֶֶַַַַָָנקם
ּכי  ּבּגֹוים. נקמה לעׂשֹות ואחריו ְְְֲֲִִַַַָָָָָּבידם,

על  יֹורה ּדם והּנה יּקם, עבדיו ְֲִִֵֶַַַָָֹּדם
הּלׁשֹון. ּכל ,הּדר זה ועל ְֲִֶֶֶַַַַָָָההריגה.
ּבמּלת  הּמיתה זה ׁשאמר ְְִִֶֶַַַַָָָוהּכתּוב
ּבעבּדֹו, מתּגֹולל האדֹון ּכי ְְְְִִֵַָָָָנקמה,

יּוכל  לא ּכי ּברׁשּותֹו. היֹותֹו ְֱֲִִַַֹּבעבּור
וזה  אחיו. יׂשראל ּבבר ּככה ְְְְִִֵֶַַָָָָלהּכֹות
על  ּכמֹוהּו והּנה יֹומים. אֹו יֹום ְִִֵֶַַַָָׁשאמר
ידעּו ׁשּלא אמרּו והם עדים. ׁשני ְְְְִִֵֵֵֶָָֹּפי

וחכמינּו עּמֹו. זֹו יׂשימּו ּכן אם ְֲִִִֵֵַַָָטעמֹו,
יֹומים  אֹו יֹום טעם ּכי אמרּו, ְִִַַַַָז"ל
ועׂשרים  מארּבעה הּׁשעֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּתהיינה

יום שני
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(áë)äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨
ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©

:íéììôa ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא) עם ונתּכּון זה,זה ¿ƒƒ»¬»ƒְְִִֵֶֶַ

האּׁשה  את והּכה חברֹו את אין ∑eÙ‚Â.להּכֹות ְְֲִִֵֶֶַָָָ¿»¿ֵ
ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון אּלא צא)'נגיפה' "ּפן (תהלים ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

,"רגל ּבאבן יג)ּתּגף רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו "ּובטרם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ח) נגף"(ישעיה ‡ÔBÒ."ּולאבן ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבאּׁשה. ְֶֶֶֶ¿…ƒ¿∆»ִָָ

LÚÈ LBÚ∑אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם »≈»≈ְְְִֵֵַַַַָָָ

ּבדמיה  להעלֹות ּבּׁשּוק להּמכר ראּויה היתה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּכּמה
הריֹונּה LÚÈ.ּבׁשביל LBÚ∑מּמּנּו ממֹון,יגּבּו ְְִִֶָ»≈»≈ְִִֶָ

כב)ּכמֹו: כסף"(דברים מאה אֹותֹו L‡k¯."וענׁשּו ְְְֵֶֶָָ«¬∆
'B‚Â ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ∑ הּבעל להׁשית ּכׁשּיתּבעּנּו ּבביתּֿדין »ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּכ על ענׁש .ולדֹות ּדמי הּמּכה,∑Ô˙Â.עליו ֶַָָָֹ¿»«ְְֵֶַַָ
ÌÈÏÏÙa∑ הּדּינים .עלּֿפי ƒ¿ƒƒִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.˙Áz LÙ ‰z˙Â ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««
LÙ∑(עט אֹומרים (סנהדרין יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו »∆ְְִִֵֵַַָָ

"נפׁש" לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש מּמׁש, ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ"נפׁש"

ּפטּור  זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמׁש,
נמּכר  ׁשהיה ּכמֹו ּדמיו ליֹורׁשיו ּומׁשּלם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמּמיתה

.ּבּׁשּוק  ַ

(ãë)ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤
:ìâø úçz©¬©¨«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑ ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְֲִֵֵֵֵֵ
ולא  ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻעינֹו

ּבפרק  רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, אבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָנטילת
פד)"החֹובל" קמא .(בבא ֵַ

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּבֹו, הסּתּכלנּו וכאׁשר ּבּיֹום. ְְְֲִֶַַַַָׁשעֹות

ׁשבט  ׁשהּוא ּבׁשבט, ׁשּיאמר ְֵֵֶֶֶֶַָָֹמצאנּו
והּנה  ּתּכּנּו. ּבּׁשבט אּתה ּכמֹו ְְִֵֵֶֶַַַָָמּוסר,
הּכתּוב  הזּכיר ולא ליּסרֹו. רצה ְְְְִִַַָָָָָֹהאדֹון
הּדין  מה עבּדֹו, האדֹון ימית ְֲִִֶַַַַָָָּכאׁשר

לחמל  האדֹון מנהג ּכי עליו, ְְְִִִֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה
יחמל  ּכאׁשר להמיתֹו. ׁשּלא ּכסּפֹו ְְֲֲִֶֶַַַַַֹֹעל
ּכאׁשר  צּוה והּׁשם ּבהמּתֹו. על ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָאפילּו
ּייּסרּנּו ׁשּלא עבּדֹו, את האדֹון ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹייּסר

יֹוצאה  ׁשּנפׁשֹו ּבראֹותֹו ּכי אכזרי. ְְְְִִִֶַַָָָמּוסר
יּניחּנּו, לא ואם יּניחּנּו. הּׁשבט, ְִִִֵֶֶֶַַַַַֹּתחת
ּכל  על הּׁשם רחמי ּכי ּבעבּורֹו. ֲֲִֵֵֵֵַַַַָָיהרג
ׁשפכּת, לרב ודם ּבדוד, וכתּוב ְְְְֲִַַָָָָָָָֹמעׂשיו.

מּיׂשראל: היּו akולא dxez ְְִִֵָָֹ

·ÎeˆpÈ ÈÎÂ הם ) האנׁשים אּלה . ¿ƒƒ»ֲִֵֵֶָָ
זה. את זה מּכה נּצים, ׁשהם ְִִִִֵֶֶֶֶֶַעברים,

.רע ּתּכה לּמה ּכֹולל eÙ‚Âוכן . ְֵֵֶֶַָָ¿»¿ֵ
אֹו זה ּפירּוׁש יהיה ּפעם ּגם ְְִֵֵֶֶֶַַַׁשניהם.

ואתהן, אֹותֹו יׂשרפּו ּבאׁש וכן ְְְְְִֵֵֶֶֶָזה.
יׂשראלים, ׁשניהם ואם זאת. אֹו ְְְְִִִֵֵֶֹֹזאת

היא  האּׁשה וזאת להם. אחד ְִִִֶֶָָָָֹּדין

‡ÔBÒ.יׂשראלית: ‰È‰È ‡ÏÂ.ּבאּׁשה ְְִִֵ¿…ƒ¿∆»ִָָ
LÚÈ LBÚׁשּיצאּו הּילדים ּבעבּור . »≈»≈ְְֲִֶַַָָ

ÂÈÏÚומתּו. ˙ÈLÈ ¯L‡k,הּילדים אבי ֵָ«¬∆»ƒ»»ְֲִִַָ
לאו, ואם הּנֹוגף. ּכחפצֹו יעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַָאם

ּופללֹו ּכמֹו ּביתֿדין. עלּֿפי ְְִִִִֵֵַיּתן
bkאלהים: dxez ֱִֹ

‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â (‚Îויׁש לאּׁשה. . ¿ƒ»ƒ¿∆ְִֵָָ
הּנֹוגף, ימּות ּכי אֹומרים ְֲִִֵֶַַָֹמחלקת

יּומת. אחיו, להרג ׁשּמחׁשבּתֹו ְְֲֲִֶַַַַָָֹּבעבּור
ענֹוׁש ּכתּוב הּילדים על ּכי ְְֲִִַַַָָָָָוראייתם,
ונתּת ּכתּוב, האּׁשה מֹות ועל ְְִֵֵַַָָָָָָיענׁש.
מה  ענׁש, הּוא ואם נפׁש. ּתחת ְִֶֶֶֶַַַָֹנפׁש
הּילדים. מן יֹותר האּׁשה למֹות ְְְִִִִֵַָָָּיתרֹון

לּמה  עֹונׁשים, ּבני ׁשהם אמרנּו ְְְְִִֵֵֶַָָָואם
נפׁש. ּתחת נפׁש לֹומר הּכתּוב ִֶֶֶַַַַָָָׁשּנה
הּמתּכּון  ּכי אֹומרת אחרת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹּומחלקת
יּומת. לא זה, את והרג זה את ְֲֶֶֶֶַַָָֹֹלהרג

נפׁש, ּתחת נפׁש לֹומר הּכתּוב ְִֶֶֶַַַַָָָוׁשּנה
הרּבה  מהּילדים יֹותר הּנפׁש, ענׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכי

אחריו, הּבא הּכתּוב וראייתם, ְְֲֲַַַַָָָָָֹמאד.

רק  ּכמׁשמעֹו, ׁשאינֹו עין ּתחת ְְִִֵֶַַַַַַָעין
ּבעבּור  הּפרׁשה, זאת ונזּכר ּכפר. ְְֲִֶַַַָָָֹֹהּוא
אחריו  ּכי ׁשן. ּתחת ׁשן עין, ּתחת ֲִִִֵֵַַַַַַַָעין

וׁשּנֹו: העבד עין מׁשּפט ckּכתּוב, dxez ְְִִֵֶֶַָָ

ÔÈÚ („Î נּוכל לא סעדיה, רב אמר . «ƒְְַַַַָָֹ
אם  ּכי ּכמׁשמעֹו. הּפסּוק זה ְְְִִֵֶַַָָָלפרׁש
ׁשליׁשית  וסרה חברֹו, עין הּכה ְְֲִִִֵֵָָָָָאדם
ּכזאת  מּכה ׁשּיּכה יּתכן אי עיניו, ִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻאֹור

אֹור  יחׁשי אּולי ּומגרעת. ּתֹוספת ְְֲִִִֶֶַַַַּבלי
והּפצע  הּכוּיה קׁשה ויֹותר ּכּלֹו. ְְְִֵֵֶֶַַַָָֻעינֹו
מסּכן, ּבמקֹום היּו אם ּכי ְְְֲִִַָָָָֻוהחבּורה,
אמר  סֹובלת. הּדעת ואין ימּות. ְֵֶֶַַַַַָָאּולי

אחר לֹו ּבמקֹום ּכתּוב והלא זּוטא, ְֲֵֶַַָָָֹּבן

ּבֹו. יּנתן ּכן ּבאדם מּום יּתן ֲִִֵֵֵֶַָָָָּכאׁשר
ּתחת  ּבי"ת לנּו יׁש לֹו, הׁשיב ְִֵֵֵַַַָָוהּגאֹון
ענׁש, עליו יּנתן ּכן טעמֹו והּנה ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹעל.
ּכן  עׂשה ּכאׁשר לֹו הׁשיב זּוטא ֲִֵֵֶֶַָָָּובן

ׁשמׁשֹון  הּנה הׁשיב, והּגאֹון לֹו. ְְִִִֵֵֵֶַָָיעׂשה
להם. אעׂשה ּכן לי עׂשּו ּכאׁשר ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָאמר
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סג

סג

משפטים  פרשת - כא - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ב שני ליום יומי שיעור

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
ñ :äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑ ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְִִֵֶַַַָ
ּפחת  ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּבלה
צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, אּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָּדמים
להיֹות  לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹומדים

ּכ ׁשּפצע ∑Úˆt.מצטער ּדם הּמֹוציאה מּכה היא ְִֵַָ∆«ִִֶַַַָָָָ
ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, ְְְִֶֶַַַַָֹאת
למׁשּכב, נפל ואם נזק, נֹותן ּדמים, ּפחת ּבֹו יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאם
הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹנֹותן
אפּלּו הּצער על לחּיב רּבֹותינּו ּדרׁשּוהּו ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָּוב"החֹובל"
אין  ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ׁשאףֿעלּֿפי נזק, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבמקֹום

יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר: הּצער, מן אֹותֹו ְְִִִֵַַַַָָָּפֹוטרין
לֹו יׁש אֹומרים: אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָעליו
חּתכּה וזה ,ּכ ּכל מצטער ׁשאינֹו ּבסם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָלחּתכּה

וצערֹו ּבּה∑eaÁ¯‰.ּבברזל נצרר ׁשהּדם מּכה היא ְְְֲִֶַ«»ְִִֶַַָָָָ
לׁשֹון  ּכנגּדֹו. הּבׂשר ׁשּמאדים אּלא יֹוצא, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו

ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א יג)"חּבּורה", "ונמר (ירמיה ְְְֵַַַָָ
חבטה, לׁשֹון "מׁשקֹופי", ותרּגּומֹו ְְְְְֲֲֵַַַָָָֹֻחברּברתיו".
קּדּום, ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, ְְְְִִִֵַַָָֹבטדור"א
ׁשהּדלת  ׁשם על הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָחבּוטֹות

עליו  .נֹוקׁש ֵָָ

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ יֹוצא ∑‡˙ אינֹו עברי אבל ּכנעני, ∆≈«¿ְְֲֲִִִֵֵַָ
אצל ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּכצאת "לא ּבׁשן תצא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

BÈÚ.העבדים" ˙Áz∑(מכילתא) וארּבעה ּבעׂשרים וכן ֲִָָ««≈ְְְְְִֵֶַָָ
אזנים,אברים:ראׁשי  ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

נאמר  ולּמה האּמה. ּגיד ׁשהּוא הּגוּיה וראׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוהחטם

הייתי  "ׁשן", נאמר ולא "עין" נאמר ׁשאם ועין'? ְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ'ׁשן
עּמֹו, ׁשּנברא ּכל אף עּמֹו, ׁשּנברא עין מה ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָאֹומר:
נאמר  ולא "ׁשן" נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוהרי
חליפין, לּה ׁשּיׁש ּתינֹוק ׁשן אפּלּו אֹומר הייתי ֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָ"עין",

"עין" נאמר לכ. ְֱִֶַַָ

(æë)epçlLé éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬§©§¤−
ô :BpL úçz©¬©¦«

(çë)ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸
:é÷ð øBMä ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«

Ú„t‡כה  ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈

È˙כו  B‡ dc·Ú„ ‡ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:dÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

ÏtÈכז  d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּונתנם  נׁשֹותיהם לקח לא ְְְְִֵֶַָָָֹוׁשמׁשֹון
ּובן  להם. הׁשיב ּגמּולם רק ְֲִִֵֵֶֶַַָָלאחרים,
מה  עני, הּמּכה היה אם הׁשיב, ִִִֵֶַַַָָָָזּוטא
עּור  אם הׁשיב, והּגאֹון ענׁשֹו. ְְְִִִֵֵֶַַָָּיהיה

העני  ּכי לֹו. יעׂשה מה ּפּקח, עין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָיעּור
לא  העּור רק ויׁשּלם, ׁשּיעׁשיר ֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹיּתכן
נּוכל  לא והּכלל, לעֹולם. לׁשּלם ְְְְֵַַַַָָֹיּוכל
ּפירׁש הּתֹורה מצֹות ּדר על ְְִֵֵֵֶֶַַָָלפרׁש

ּכי  חז"ל. ּדברי על נסמ לא אם ְְֲִִִִֵֵַַָֹֹׁשלם
ּכן  האבֹות, מן הּתֹורה קּבלנּו ְֲִִֵֶַַַָָָּכאׁשר
הפרׁש אין ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶַַָקּבלנּו
ּתחת  עין ּפירּוׁש יהיה והּנה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַּביניהם.
אם  עינֹו, ּתחת עינֹו להיֹותֹו ראּוי ְִִִֵֵַַַָעין,

ׁשן  יׁש ּכי הּגאֹון, ואמר ּכפרֹו. יּתן ְְִִֵֵֵַַָָָֹלא
הּמּכה  יהיה אם מעט, ׁשּלֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשהענׁש
והזּכיר  יחליף. עֹוד יּכרת אם ּכי ְְֲִִִִִִֵַַַָנער,
והזּכיר  מלאכה. ּבעלת היא ּכי ְְְֲִִִִַַַָָָהּיד

לא  ּכי מהּיד, קׁשה יֹותר ׁשהּוא ִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהרגל
ּולפי  אחת. ּברגל ללכת אדם ְְִֶֶֶֶַַַָָָיּוכל
על  האיברים אּלה הזּכיר ּכי ְְִִִִִֵֵֶַַָָּדעּתי,
חברֹו, אדם יּכה ּכאׁשר ּכי ּברב. ֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹההוה

אֹו ּכנגּדֹו. עֹומד ׁשהּוא ּבעין יּכּנּו ְְִֵֶֶֶַַָאֹו
אֹו ׁשּניו. ויׁשּבר ּכנגּדֹו ׁשעֹומד ְְְְִִֵֶֶֶַָֹּבּפה
אֹו ּפניו. ּבעד יגן אֹו יּלחם ׁשּבּה ְִֵֵֶַַָָָָָָּבּיד

מּפניו: ּבברחֹו dkּברגל dxez ְְִֶֶָָָָ
‰iÂk (‰Î י"א ּכמׁשמעֹו: אׁש מּכֹות . ¿ƒ»ְְֵַַָ

מּכה  וחּבּורה ּדם. להֹוציא ּפצע. ְְִִַַַָָָָּכי
ׁשבירת  ּפצע ּכי אמר והּגאֹון ּדם. ְְְִִִֶַַַַָָָּבלי

ּדם: מּכת וחּבּורה ekעצם. dxez ְֶֶַַַָָ
‰kÈ ÈÎÂ (ÂÎ העבד ׁשּיצא הּׁשם צּוה . ¿ƒ«∆ִֵֵֵֶֶֶַָָ

יהא  ׁשּלא ׁשּנֹו. אֹו עינֹו ּתחת ְְִִֵֵֶַַָֹחפׁשי
נ  מּכה ׁשּיּכּנּו אכזרי, ּכי אדֹוניו מרצה. ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ

יצא  ׁשּנֹו, אפילּו אֹו עינֹו, יׁשחית ְֲִִִִֵֵֵַאם
ממֹונֹו: ויאּבד חפׁשי, fkמרׁשּותֹו dxez ְְִִֵֵַָָ

ÔL Ì‡Â (ÊÎ ההוה על הּכתּוב ּדּבר . ¿ƒ≈ִֵֶַַַָֹ
ּבראׁשי  יצא וכן הזּכרּתי. ּכאׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹּברב,

הּקּבלה: ּכפי gkאיברים dxez ְִִֵַַָָָ
ÁbÈ ÈÎÂ (ÁÎ,הּפרׁשה זאת הזּכיר . ¿ƒƒ«ְִִַָָָֹ

אמה. אֹו עבד הּׁשֹור יּגח אם ֲִִֶֶַַַָָּבעבּור
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סד משפטים סד פרשת - כא - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ב שני ליום יומי שיעור
i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ּכל (בבא ואחד ׁשֹור אחד ¿ƒƒ«ְֶֶָָָ

וחּיה  ּבהוה ועֹוף,ּבהמה הּכתּוב ׁשּדּבר ÏÂ‡.אּלא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿…
‡ÈB¯Na ˙‡ ÏÎ∑(כא "סקֹול (פסחים ׁשּנאמר: מּמׁשמע ≈»≈∆¿»ְֱִֶֶַַַָ

אסּורה  ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיּסקל
את  יאכל "ולא ּתלמּודֿלֹומר: מה אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילה?
אסּור  ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבׂשרֹו"?,

מא)ּבאכילה. קמא ּתלמּודֿלֹומר:(בבא מּנין? ּבהנאה ְֲֲִִִַַַַַָָָ
ּפלֹוני  יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ"ּובעל
מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין מּנכסיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָנקי
"וגםּֿבעליו  ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָּופׁשּוטֹו

נקי" הּׁשֹור "ּובעל ּבּתם: לֹומר הצר .יּומת", ְִַַַַַַָָָֻ

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàååéìòáa ãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ
ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½

:úîeé åéìòa-íâå§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ (מכילתא)נגיחֹותׁשלׁשהרי. ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ

ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה לׁשֹון ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ
מג) האיׁש"(בראשית ּבנּו העיד ‡LÈ."העד ˙ÈÓ‰Â ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ

'B‚Â∑ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ¿ְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
מּנין  ּובעיטה, ּדחיפה ּבנׁשיכה, המיתֹו ?ּבנגיחה. ְְְְֱִִִִִִִִִַָָָָ

ÓeÈ˙."והמית"ּתלמּודֿלֹומר: ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ ּבידי ְְִֵַַ¿«¿»»»ִֵ
ּתלמּודֿלֹומר: אדם? ּבידי יכֹול לה)ׁשמים. "מֹות (במדבר ְִִֵַַַָָָָ

הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַָָיּומת
ׁשֹורֹו רציחת על הֹורגֹו אּתה לג)ואי .(סנהדרין ְְְִִַַַָ

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

ãקודש משיחות ãנקודות
הּכתּוב" מ"ּדּבר ּבא ההוה ִִֶֶַַַָָֹּגם

¯BL ÁbÈŒÈÎÂ¿ƒÕƒ«

הּכתּוב  ׁשּדּבר אּלא ועֹוף, חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

ובפרש"י)ּבהוה כח. (כא, ֶַֹ

רׁש"י  (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיׁש

ּפעמים ּכּמה עֹוד ל)ּבפרׁשתנּו שם, כא. שם, יז. ּבדר(כב, ( ְְְִֵֶֶַָָָָָ

והרמז: ְְֶֶַָהּדרּוׁש

ויֹוצא  הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכאׁשר

ואין  זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי הרגיל, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּגדר

חסֿוׁשלֹום. "מקרה" ְְִֶֶַָזה

האדם  עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָא

ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלחׁשב

מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ׁשל וטבעם ּדרּכם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא

ח"ו.

ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹועל

מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּדקאי

הּמחּיה  ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר מּכח ּכיֿאם ְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹח"ו,

ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל את ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּומקּים

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 141 עמ' ח"ו לקו"ש (ע"פ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

והזּכיר  יׂשראלים. והאמה האיׁש ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָוזה
איׁש מּכה ּבּפסּוק ּכן עׂשה ולא ְִִֵֵַַָָָָָֹהאּׁשה,
הּנכּבד  להזּכיר הלׁשֹון מנהג ּכי ְְְְִִִִֵַַַָָָָומת.
והזּכיר  לנקבה. הּדין והּוא הּזכר, ְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשהּוא

מקֹומֹות  ׁשּיׁש ּבעבּור עּתה, ְֲִֵֶַַָָָהאּׁשה
מהעיר  חּוץ לצאת האּׁשה מנהג ְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשאין
ׁשּלא  הּׁשורים, ׁשּׁשם מקֹום אל ְִֶֶֶֶַַָָָָֹלּׂשדה,
ׁשּנתה  לּמה ויאמר ויערער אדם ְְְְִִֵַַַָָָָָֹֹיחׁשב

אֹו אחריו, ּכתּוב זה ּובעבּור ְֲֲִֶַַַָָָהּמנהג.

מּכה  מׁשּפט ּכי יּגח, ּבת אֹו יּגח ְִִִִֵֵַַַָָּבן
אֹו ּבׁשנים ּגדֹול ׁשּיהיה הּוא ׁשוה ְְִִִֶֶֶָָָאיׁש
קטּנים, ׁשהם והּבת הּבן והזּכיר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָקטן.
האבֹות, על הּׁשֹור ּבעל יערער ְְֵֶַַַַַָָֹׁשּלא

לׁשמרם: עליהם Ï˜qÈׁשהיה ÏB˜Ò ְְֲֵֶֶָָָָ»ƒ»≈
¯BM‰טעם .B¯Na ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ «ַַ¿…≈»≈∆¿»

נכרי. אֹו ׁשער ּגר ׁשּיאכלּנה הּנבלה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹּכמֹו
ׁשּכתּוב  מקֹום ּכל ּכי אמרּו, ְְְִֵֶַָָָָוקדמֹונינּו

ּבהנאה: אסּור הּוא יאכל, לא ÏÚ·eּבֹו ֲֵֵַָָָָֹ««

È˜ ¯BM‰:מענׁש .hk dxez «»ƒֵֶֹ
Ì‡Â (ËÎ ּכֹופר אין ּכי ספק אין . ¿ƒִֵֵֵֶָ

מעּתיקי  אמרּו ּכן על ּביתֿדין. ְְְִִֵֵֵֵַַָָלמּומתי
ׁשמים. ּבידי מיתתֹו יּומת, וגם ּכי ְִִִִֵַַַָָָָהּדת,

ּכמֹו ּדעּתי, לפי יּומת זה יהיה ְְְְִִִִֵֶֶַָהּנה
אם  ׁשּיּומת ראּוי ׁשהּוא עין, ּתחת ִִִֶֶַַַַָָעין
ּבעבּור  זה וכל נפׁשֹו. ּכֹופר יּתן ְְֲִֵֶֶַַָֹלא

ימּות: ולא יּומת, ּכתּוב lׁשהּוא dxez ְֶָָָֹ
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משפטים  פרשת - כא - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ב שני ליום יומי שיעור

(ì)ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ
:åéìò úLeé-øLà£¤©−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑,ּתלּוי אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ִֵֶָ
לׁשֹון  ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא זה והרי אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַ

ּכפר  ּביתּֿדין עליו ׁשּיׁשיתּו ÔÈ„t.מׁשּפטֹו, Ô˙Â ְִִִֵֶֶָָָָֹ¿»«ƒ¿…

BLÙ∑ עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי נּזק, ּדמי «¿ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ
מּזיק ּדמי כז)אֹומר: קמא .(בבא ְִֵֵַ

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«

i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑ קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑ ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ִֶ
יכֹול  אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָקטּנה.

"אֹוֿבן  ּתלמּודֿלֹומר: הּגדֹולים? על אּלא חּיב ְְִֵֵֶַַַַַָָאינֹו
ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", .(מכילתא)יּגח ְְְְִִִֵַַַַַָ

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´
ñ :ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÌÈLÏL ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ
ÔzÈ ÌÈÏ˜L∑ אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

אּלא  ׁשוה ׁשאינֹו ּבין מׁשקלֹוזּוז, והּׁשקל ּדינר, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

הּיׁשר  לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָארּבעה
קלֹוני"א  .ׁשל ְְֶָ

dLÙל  Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

Ï·˙לא  B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב  ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â dBa¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

ãקודש משיחות ãנקודות
נפׁשֹות? ּדיני – הּׁשֹור ְִִֵַַָמיתת

¯BM‰ . . ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â ÌLÏL ÏÓzÓ ‡e‰ Áb ¯BL Ì‡Â¿ƒ«»ƒ¿…ƒ¿…¿«ƒ¿»»«

:˙ÓeÈ ÂÈÏÚaŒÌ‚Â Ï˜qÈ(כט (כא, ƒ»≈¿«¿»»»Õ

וגם  יּסקל הּׁשֹור ׁשנאמר ּוׁשלֹוׁשה, ּבעׂשרים הּנסקל, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ׁשֹור

הּׁשֹור" מיתת ּכ ּבעלים ּכמיתת יּומת, ב,ּבעליו (סנהדרין ְְְִִִַַַָָָָָ

.א)

הּבעלים, מיתת מּדין הּׁשֹור מיתת ּדין למדים אי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָוקׁשה

נפׁשֹות? מּדיני ממֹונֹות ּדיני למדים אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָוהרי

נפׁשֹות: ּדיני ּגם ּבזה ׁשיׁש ּבפׁשיטּות לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָויׁש

וגם  יּסקל "הּׁשֹור ּכאחד, אֹותם ּכללה ׁשהּתֹורה ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמאחר

ּדיני  רק זה אין הּׁשֹור על ׁשּכׁשּדנים היינּו – יּומת" ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבעליו

הּבעלים  ּדין נכלל ּבזה ּכי נפׁשֹות, ּדיני ּגם ּכיֿאם ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָממֹונֹות

ׁשמי  (ּבידי יּומת" ּבעליו "וגם הוי – ׁשּפיר ואםּֿכן ם), ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

נפׁשֹות. ְִֵָּדיני

ּבזה: הּסברה להֹוסיף ְְְִֵֶַָָָויׁש

היה  ׁשֹורֹו, ּבנגיחת לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּבטעם ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָּדהּנה

ואז  ּכדבעי, ׁשֹורֹו ׁשמר ׁשּלא מּטעם ׁשהּוא לפרׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר

הּוא  יּומת ׁשהּבעלים וזה ׁשהּזיק, מּׁשּום יּסקל" ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ"הּׁשֹור

הּבעלים  ודין הּׁשֹור ּדין זה, ּולפי ׁשֹורֹו. ׁשמר ׁשּלא ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹמּטעם

נפרדים. ּדברים ׁשני ְְְִִִֵֵָָהם

הּוא, לּבעלים הּמיתה חּיּוב ׁשטעם לֹומר נראה יֹותר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָאבל

אריכּתא  ּכידא ליּה הוה ּבעלים, ממֹון הּוא ׁשהּׁשֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּדמּכיון

זה, ּולפי הּזיק. ּבעצמֹו ׁשהּבעלים ּוכאּלּו הּבעלים, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָׁשל

ּבאֹותּה חטאּו ּדׁשניהם נפׁשֹות, ּדיני ּגם נכלל הּׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבדין

ׁשּלהם. ּבּדין להפריד ׁשּי ואין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻּפעּלה

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 329 עמ' ח"ו לקו"ש (ע"פ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯ÙBk Ì‡ (Ïּתקחּו ולא הפ זה אין . ƒ∆ְְִֵֵֶֶֹ
ּגמּור. רֹוצח הּוא ׁשם הּכתּוב ּכי ִֵֶַַָָָּכֹופר,
ׁשּלא  ּבעבּור נענׁש רק רצח, לא ְֱֲֶֶֶַַַַָֹֹוזה

א  קׁשּור. להיֹותֹו ׁשֹורֹו הּׁשֹור ׁשמר ֹו ְִַַָָ

אֹו ּכראּוי. נקׁשר ׁשּלא עצמֹו ְְִִִֶַַָָֹהּתיר
והּזיק: ויצא סגּור הּפתח מצא ְְִִֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ÂÈÏÚ ˙LeÈ:הּדּינין ּפי על .`l dxez «»»ִִַַַָ
˙a B‡ Ôa B‡ (‡Ï,יׂשראלים ׁשניהם . ≈«ְְְִִֵֵֶ

ׂשם  והּׁשם עבד. אם אחריו ּכתּוב ְֲִִֵֶֶַַָָָּכי
ּבעיניו  קׁשה ּכי הּׁשֹור, ּבעל על ְִֵֶֶַַַַָָעֹונׁש
ּבצלם  ׁשּנברא אדם ּבהמה, ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשּתמית

הּׁשֹור: נסקל ּכן על alאלהים, dxez ְֱִִֵַַַֹ
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סו משפטים סו פרשת - כא - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ב שני ליום יומי שיעור

(âì)àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ
:øBîç Bà øBM änL-ìôðå epqëé§©¤®§¨«©¨¬¨−¬£«

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ‡B.ׁשהיה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻ
‰¯ÎÈ Èk∑ על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ƒƒ¿∆ְֱִִֶַַַַַָָָָ

ּכֹורה  אחר ּכֹורה להביא אּלא ּכלֿׁשּכן? לא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכרּיה
נא)חּיבׁשהּוא  קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם הא ֶַָ¿…¿«∆ִִָָ
הרּבים ּפטּור  ּברׁשּות ּובחֹופר הּכתּוב, נה)ּדּבר .(שם ְְִִִֵֶַַָָָ

¯BÓÁ B‡ ¯BL∑ ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ¬ְְְְִֵֶַַָָָָ

"ׁשֹור" אֹותֹו למדין אנּו וחמֹור", "ׁשֹור ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֶֶַַָָמקֹום
,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, ְְֱֲִֶֶֶַַַַַַָָ"ׁשֹור"
ּבמקֹום  נאמר ׁשהרי ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָמה

וחּיה  ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל ּכׁשֹור.אחר ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ
ולא  "ׁשֹור" אּלא ו"חמֹור", "ׁשֹור" נאמר: אדם,ולא ְְֱֲֶֶַַָָָֹֹ

ולא " נב)ּכליםחמֹור" קמא .(בבא ְֲִֵֹ

(ãì)únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
ñ :Bl-äéäé¦«§¤«

i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑ ׁשאין אףֿעלּֿפי הּתּקלה, ּבעל «««ִֵֶַַַַַַָָ
הּכתּוב  עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, ְֲֲִִֶֶַַַָָָָהּבֹור

ּבנזקיו  להתחּיב ÂÈÏÚ·Ï.ּבעליו, ·ÈLÈ ÛÒk∑''יׁשיב ְְְְִִֵַָָָָ∆∆»ƒƒ¿»»ִָ
סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה ז)לרּבֹות ּדכתיב (שם (והא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֻ

העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ׂשדהּו", ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ"מיטב
ּבריּה הּונא רב קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּתרץ

מּטלטלי  אבל קרקע, לגּבֹות ּבא אם ּדזהּו יהֹוׁשע, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻּדרב
מזּדּבן  הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל –ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

BlŒ‰È‰È.הכא) ˙n‰Â∑(ז ב''ק את לּנּזק,(מכילתא. ׁשמין ָָ¿«≈ƒ¿∆ִִֶַָָ
עליה  הּמּזיק לֹו ּומׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהּנבלה

נזקֹו .ּתׁשלּומי ְְִֵַ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçé¤«¡«
i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְִֵֵֵַָֹ

הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּברגליו,
מּכה  לׁשֹון אּלא נגיפה ׁשל ׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.ׁשאין ְְִֵֶֶַָָָƒֶ

B‚Â'.איׁש ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ מדּבר,ּבׁשוים תּוב ִ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ
ּבין  מאתים, ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית מאתים ׁשוה ִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹור
ּכׁשּנֹוטל  מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּנבלה
הּמת, וחצי החי חצי וזה הּמת, וחצי החי חצי ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַזה
הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָנמצא,
למד  אּתה הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדנּו,
ּפחֹות  לא נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלׁשאינן
ּכׁשהן  ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול אֹו יֹותר. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹולא

אמרּת אם ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָחּיים,
ׁשוה  ּכׁשהּנבלה הרּבה מׂשּתּכר ׁשהּמּזיק ּפעמים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכן,
ואי  הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה לנכרים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָליּמכר
ּפעמים  אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ׁשּיהא הּכתּוב ׁשּיאמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאפׁשר
ּדמי  ׁשחצי ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר הרּבה נֹוטל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּנּזק
אמרּת ואם הּנּזק. ׁשֹור ּדמי מּכל יֹותר ׁשוין הּמּזיק ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָׁשֹור
הּכתּוב  ּדּבר לא ,ּכרח על מּמּועד. חמּור ּתם הרי ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּכן,
הּׁשוין  ּומן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ולּמד ּבׁשוין, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ׁשהּמׁשּתּלם ׁשוין, לׁשאינן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּתלמד
נֹוטל  הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ּׁשּפחתּו ּומה הּנבלה, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאת
הּזה, ּבּלׁשֹון הּכתּוב אמר ולּמה .והֹול הּפחת ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָחצי

‚·¯לג  ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡¯ÓÁ B‡ ‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈ ÈÎÂ (‚Ï ׁשהיה . ¿ƒƒ¿«ƒֶָָ
חפץ  הּׁשם אין ּכי זה והזּכיר ְְִִִֵֵֵֶַָָּכרּוי.
לצר ׁשּלא חּנם, ּבהמה ְְִֵֶֶֶָָָֹֹׁשּתמּות
ּבעל  יּזיק ּכי ועֹוד, ְִִַַַָָאדם.

clהּבהמה: dxez ְֵַָ
¯Ba‰ ÏÚa („Ï,הּכֹורה אֹו הּפֹותח . «««ֵֶַַַ

ּכי  הרּבים, ּברׁשּות ׁשהּוא ְִִִִֶַַַָאףֿעלּֿפי
הּבֹור: ּבעל נקרא ּכן על עׂשה. ְְְִֵַַַַָָָָלצרּכֹו

.ÂÈÏÚ·Ï ·ÈLÈ ÛÒk,הּנֹופל ּדמי ׁשּיּתן ∆∆»ƒƒ¿»»ְִֵֵֵֶַ
ּדמי  מּמּנּו ׁשּיפחת אחר חי, ְְְִִִֵֶֶַַַֹּבהיֹותֹו

dlהּמת: dxez ֵַ
ÛbÈ ÈÎÂ (‰Ïרעהּו ּכי זּוטא, ּבן אמר . ¿ƒƒ…ִֵֵֶַָָ

ׁשֹורֿאיׁש, ּכי ראה ולא לׁשֹור. ְְִִַָָֹֹּתאר
ואין  ׁשֹורֿרעהּו. הּוא וכן הּוא. ְְֵֵֵֵֶֶסמ
הּׁשֹור  וזה לבּדֹו. זּוטא ּבן רק רע, ְְֵֶֶַַַַַָלּׁשֹור
חצי  ּבעליו יׁשּלם ּתם, ְְֲִֵֶַָָָׁשהּוא

elנזק: dxez ֵֶ
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סז

משפטים  פרשת - כב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ב שני ליום יומי שיעור

מׁשּלם  הּתם ׁשאין ללּמד, חציֹו"? "יׁשּלם אמר: ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹולא
נֹוטל  הּנּזק אין אחרּֿכ ּומת נגח ואם מּגּופֹו, ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאּלא
אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת אינּה ואם הּנבלה, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאּלא

אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשֹור
את  לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא הּׁשֹור, את אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹנֹוטל

העלּיה מן לׁשּלם כו)ּבעליו קמא .(בבא ְְֲִִֵַָָָָ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

ñ :Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B B‡∑ אּלא ּתם, היה לא ׁשֹור אֹו ּכי נֹודע «ִֶַָָָָֹ

נגיחֹות  ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא .נּגח ְְְֲִִִֵַַָָֹֹ
¯BL ÌlLÈ ÌlL∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑ «≈¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆

נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו .לּנּזק, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(æì)äMîç Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®£¦¨´
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á̈À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«

i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑:זּכאי ּבן יֹוחנן רּבי אמר ¬ƒ»»»¿ִֶַַַַָָָ
הּמק  ׁשהֹולחס ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ְְִֵֶֶַַָָָ

ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו נתּבּזה ולא ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֹּברגליו,
מׁשּלם  ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, חמׁשה. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָמׁשּלם
ּבא  מאיר: רּבי אמר ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹארּבעה,

ּגדֹולה  ּכּמה ׁשּבּטלֹוּוראה ׁשֹור, מלאכה: ׁשל ּכחּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
מּמלאכּתֹו,מּמלאכּתֹו ּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, חמׁשה. , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ

‰O‰.ארּבעה  ˙Áz ¯BM‰ ˙Áz∑(סז קמא ׁשנאן (בבא ְַָָ««««««∆ְָָ
לֹומר הּכתּוב  וחמׁשה , ארּבעה ּתׁשלּומי מּדת ׁשאין ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבלבד  וׂשה בׁשֹור אּלא .נֹוהגת ְְְִֶֶֶֶַָ

áë(à)ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬
:íéîc Bì−¨¦«

i"yx£˙¯zÁnaÌ‡∑(סב הּבית חֹותר ּכׁשהיה (סנהדרין .את ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ
ÌÈÓc BÏ ÔÈ‡∑.מעּקרֹו ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָ

וזה  להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: לּמדת ְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּכאן

עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהרג
עלֿ ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו ממֹונֹו ׁשּנֹוטלין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָורֹואה
יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, .מנתּֿכן ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(á)ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין אין (מכילתא ƒ»¿»«∆∆»»ֵ
ּברּור  אם מׁשל: ּכמין אּלא הּדבר זה לֹול ׁשּיׁש ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

עּמ ּכׁשלֹום ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ּכּׁשמׁש , ְִֶֶֶֶַַָָָָָ
הּממֹון  ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹּפׁשּוט

ּבידּוע  הּבן, ממֹון לגנב החֹותר אב ּכגֹון ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּכנגּדֹו,
נפׁשֹות  עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב .ׁשרחמי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

BÏ ÌÈÓc∑יהרּגּנּו אם היא ּורציחה חׁשּוב, הּוא ּכחי »ƒְְְִִִֶַַַָָ
הּבית  ÌlLÈ.ּבעל  ÌlL∑ ממֹון הּגּנב ואינֹו, ׁשּגנב ִַַַַ«≈¿«≈ְֵֶַַַָָָ

ÈlÓz‡Óלו  ‡e‰ Áb ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

‡Bלז  dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dpaÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

ÈÁÓ˙ÈÂא  ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב  ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ ‡i„‰Ò„ ‡ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

'B‚Â B‡ (ÂÏ מּועד הּׁשֹור היה ואם . ¿ְִַָָָ
ּדבר  הּכתּוב והזּכיר ׁשלם. הּנזק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָיׁשּלם
איׁש יגנב וכי אל ׁשּיּגיע עד ְְִִִִֶֶַַַַֹהּׁשֹור
העבד  ּבעבּור זה וכל ׂשה. אֹו ְֲֶֶֶֶַָָׁשֹור
ּכי  החל ּכן ּכי ּבגנבתֹו. נמּכר ְְִִִִֵֵֵֵֶַָׁשהּוא

עברי: עבד flּתקנה dxez ְְִִִֶֶֶ
·B‚È Èk (ÊÏ,יׁשּועה רּבי אמר הֹוסיף . ƒƒ¿ְִִַַָָ

הּׂשה, מן יֹותר הּׁשֹור עֹונׁש על ִֵֵֶֶַַַַהּׁשם

הּׂשה. ּכמֹו הּׁשֹור להסּתיר יּוכל לא ְְְִִֶַַַַֹּכי
יֹותר  הרגיל רק לגנבֹו, יּוכל ְְְִֵַַָָָֹולא
ּבעבּור  אמר, והּגאֹון הּגנבה. ְְְֲֵַַַַָָָָֻּבאּמנּות
מהּׂשה, יֹותר הּׁשֹור לבעל ׁשּיבא ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּנזק

יחרֹוׁש: ּבֹו `ּכי dxez ֲִַ

·pb‰ ‡ˆnÈ ˙¯zÁna Ì‡ (‡. ƒ««¿∆∆ƒ»≈««»
והּכתּוב  יחּתֹור. לא ּבּיֹום ּכי ְְְִַַַַַָָֹּבּלילה,
הּׁשמׁש: זרחה אם לעד, אחריו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָהּבא

ÌÈncּופירּוׁש BÏ ÔÈ‡הֹורגֹו על אין . ֵ≈»ƒְֵַ
מן  לתמּה ויׁש ּדּמים. ְְְִִִִֵַָֹׁשפיכּות
מה  ּכן אם חּיים, ּדּמים ְְִִִִֵַַַָָהּמפרׁשים,

ּבֹו: ּדמיו ּדּמים. איׁש aהּוא dxez ִִָָָ
LÓM‰ ‰Á¯Ê Ì‡ (·.ÌlLÈ ÌlL. ƒ»¿»«∆∆«≈¿«≈

ּבקר  חמּׁשה למעלה הּכתּוב אל ְְֲִֶַַָָָָָָׁשב
ואף  נכרי. לעם ּכמֹו וגֹו'. ְְְְְְִֵַַַָיׁשּלם
אל  ׁשב הּוא ּכי ּכן. ּתעׂשה ְֲֲִֵֶֶַַָָלאמת
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דסהדיא  עינא אם ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס מיתה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָחּיב
ׁשאם  לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח עלֹוהי, ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָנפלת
ּבעל  ּוכׁשּבא הּבית, ּבעל ׁשּבא קדם עדים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמצאּוהּו

חּיב  לֹו", "ּדמים יהרגהּו, ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבית
הּגּנב  אין לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו
הּממֹון  ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא .הּזה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(â)øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²
ñ :ílLé íéðL íéiç äN-ãò©¤−©¦®§©−¦§©¥«

i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑ ׁשּלא טבח ּברׁשּותֹו, ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְִֶַָֹ
מכר  BÓÁŒ„Ú¯.ולא ¯BMÓ∑ ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ְַָֹƒ«¬ְְִֵַַָָָ

חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַּכפל,
על  ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהרי

לרעהּו"ּכל  ׁשנים יׁשּלם וגֹו' ÌÈL.אבדה ÌÈiÁ ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָ«ƒ¿«ƒ
ÌlLÈ∑ ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם ולא ¿«≈ְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

.חּיים  ִַ

$
âשבט כ"ג שלישי âיום

(ã)Bøéòa-úà çlLå íøë-Bà äãN Léà-øòáé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½
Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa øòáe¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−

ñ :ílLé§©¥«
i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e.,ּבהמה לׁשֹון ּכּלם ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְֵָָֻ

ּובעירנּו" "אנחנּו Ú·È¯.ּכמֹו: Èk∑ ּבהמֹותיו יֹולי ְְְֲִֵַƒ«¿∆ְִֵָ
מּׁשּתי  ּבאחת אֹותֹו ויּזיק חברֹו ׁשל וכרם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבׂשדה

ּבׁשּלּוח  אֹו ּבבעּור.אלה: אֹו ּבעירה, ּופרׁשּואת ְְְְִִִֵֵֶֶַֹ
"ּובער", רגל. ּכף מדר נזקי הּוא "וׁשּלח", ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַרּבֹותינּו:

ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי ג)הּוא קמא Na„‰.(בבא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָƒ¿≈

¯Á‡∑ איׁשּבׂשדה ÌlLÈ.אחר ׁשל e‰„N ·ËÈÓ∑ «≈ְִֵֶֶַָ≈«»≈¿«≈
את  נזקֹו,ׁשמין ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מּמיטב  לֹו יּתן יׁשּלם סלע, נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו: ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשהּנּזקין  הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלֹו

ּבעּדית להם ז)ׁשמין .(ב''ק ְִִִֶָָ

(ä)Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬
-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà äîwä©¨−̈´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤

ñ :äøòaä©§¥¨«
i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒ

ּבלע"ז  LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַָ
לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ׁשהּגיעה .עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

‰„O‰ B‡∑אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ׁשּלחכה «»∆ְֲִִִִֶֶָָָָ

ׁשנּיה  ‰Ú·n¯.ּפעם ÌlLÈ ÌlL∑ אףֿעלּֿפי ְִַַָ«≈¿«≈««¿ƒִַַ
עלֿידי  מעצמּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהדליק
את  ׁשמר ׁשּלא לפי לׁשּלם, חּיב ׁשּמצאה, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקֹוצים

ותּזיק  ּתצא ׁשּלא .ּגחלּתֹו ְְִֵֵֶַַַֹ

BzÓ¯ג  ‡z·b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

È˙ד  ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

לֹו: ּתעניק הענק העליֹון. ְֲֲִֵֶַַַָָהּפסּוק
B˙·‚a ¯kÓÂ:ּגנבתֹו ּבעבּור .b dxez ¿ƒ¿»ƒ¿≈»ְֲֵַָ

‡ˆn‰ Ì‡ ּכל ‚) ּכֹולל הּפסּוק זה . ƒƒ»≈ֵֶַָָ
הּכתּוב  ּגזרת קּבלּו חכמים ְְְֲִִֵֵַַָָָּבהמה.
וׂשה  ּבׁשֹור וחמּׁשה ארּבעה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָלתׁשלּומי

cּבלבד: dxez ְִַ

¯Ú·È Èk ּבאׁשר „) ּדבק זה ּגם . ƒ«¿∆ֲֵֶֶַַָ
ידי  על הּנזק ׁשּיבא ׁשהזּכיר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלמעלה,

מּגזרת  איׁש, יבער ּכי ואֹומר ְְְִִִִֵֶַַַהּׁשֹור.
הּדגּוׁש: מהּבנין והּוא ּובעירנּו. ְְְְֲִִֵֵַַַָָאנחנּו

‡Á¯וטעם ‰„Na ¯Ú·e.אחר אדם , ְַַƒ≈ƒ¿≈«≈ֵַָָ
הּכרם: ּבערּתם ואּתם dוכמֹוהּו, dxez ְְְִֶֶֶֶַַַָ

L‡ ‡ˆ˙ Èk ּכי ‰) ּדבק, זה ּגם . ƒ≈≈≈ִֵֶַָ
וטעם הּׂשדה: נזק על .‰ÈÚ·n¯ידּבר ְְֵֵֶֶַַַַַָ««¿ƒ

אףֿעלּֿפי  איׁש, יבער ּכי ּכמֹו ְְִִִֵֶַַַאינֹו
ּתֹורה  אׁש מּלת ּכי אחד, מּבנין ְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשהם
הּקדׁש, ּבלׁשֹון צחּות הּדר וזאת ְְִֶֶֶַַַָָֹֹעליו.
טעמים. מּׁשני והּוא ׁשוה מּלה ְְְִִִֵֵָָָָֹלאמר

יום שלישי
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(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékápâå øîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ ּדבריו לפי.·b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא .(בבא ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

(æ)-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית ּובא ּבעל ולּׁשבע ∑Â˜¯·.ּוא זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח ׁשּלא .לֹו ְֶֶַָָֹ

(ç)äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN-ìò©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½
íéäìû ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä ãò©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½

ñ :eäòøì íéðL ílLé§©¥¬§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑,ּבׁשבּועתֹו ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְִִֵֶַָָָ

אלהים  וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּיעידּו
העדים  e‰Ú¯Ï.עלּֿפי ÌÈL ÌlLÈ∑ הּכתּוב לּמד ִִֵַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְִֶַָ

ׁשהּוא  ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּטֹוען
ּבזמן  ואימתי? ּכפל. ּתׁשלּומי מׁשּלם ּגנבֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָעצמֹו
רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ואחרּֿכ ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּנׁשּבע
האלהים". אל הּבית ּבעל "ונקרב ְְְְֱִִִִִֶַַַַַָָָָֹזכרֹונםֿלברכה:
אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, ְְְִִִֵַָָָָקריבה
נגנבה, לֹומר וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאינֹו
נאמר  ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם ּבכפל יתחּיב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּיד
"ׁשבּועת  יד, ׁשליחּות למּטה ונאמר יד, ׁשליחּות ְְְְְֱִִֶַַַָָָָּכאן

ּלהּלן  מה ידֹו", ׁשלח אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה'
ׁשבּועה  ּכאן אף e‰ŒÈk‡.ׁשבּועה, ¯Ó‡È ¯L‡ ְְַָָָ¬∆…«ƒ

‰Ê∑ זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, לפי ∆ְְֲִִֵֶֶַָֹ
יבא  הּדּינין עד .אצל הּוא הרי עליו, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנׁשּבעּת
הם  ּכׁשרים ואם העדּות. את ויחקרּו ׁשניהם, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָּדבר
ירׁשיעּו ואם ׁשנים", "יׁשּלם זה, לׁשֹומר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַוירׁשיעּוהּו
ׁשנים  הם יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָאת
הּוא  "ּכי ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו ְְְְִִִֵֵַַָָָָלּׁשֹומר.
אּלאֿאםּֿכן  ׁשבּועה אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ללּמד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָזה":

ּבמקצת  והּמֹותר ,הֹודה ל חּיב אני וכ ּכ לֹומר: ְְְְְֲִִַַַָָָָָָ
מּמּני קו)נגנב .(ב''ק ְִִִֶַ

hÓÏ¯ו  ÔÈÓ B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

„·È˙‡ז  È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡iic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

ÏÚח  ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡iic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡iic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

ãקודש משיחות ãנקודות

‰Ê ‡e‰ Èk ¯Ó‡È ¯L‡(ח אֹותֹו(כב, מחיבין ׁשאין ללּמד ¬∆…«ƒ∆ְְְִֵֵֶַַ

ּבמקצת הֹודה אּלאֿאםּֿכן (רש"י)ׁשבּועה ְְְִִֵֶָָָָ

הּוא: ּברּוחנּיּות, ּבמקצת' 'מֹודה ְְְְִִִֶַָָענין

מהּותֹו ׁשּכל לֹומר יּתכן לא ּבחטא, נכׁשל ׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבׁשעה

נׁשארה  והיא חטאה לא הּנׁשמה עצם ׁשהרי ּבחטא, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשקּוע

החטא. ּבׁשעת ּגם ּבה' ְְְִִֵֵַַַַָּבדבקּותּה

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

חמֹורתים. חמֹור החמֹור, ּבלחי ְְֲֲֲִִִַַָּכמֹו
ּוׁשלׁשים  עיירים, ׁשלׁשים על ְְְֲִִִִַָֹֹרֹוכבים

וזאת  להם. ערים.עיירים הּׁשנית, ְֲִִִֵֶַָָָֹ
יאיר: חּות יקראּו להם, eוהעיד dxez ְְְִִִֵֶַָָֹ

ÔzÈ Èk (Â ּדבר על ּכי ּדבק, זה ּגם . ƒƒ≈ְִֵֶַַַָ
מׁשּפטי  להׁשלים ידּבר, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָהּגנבה

fהּגנבֹות: dxez ְֵַ

B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ (Ê ּכי יֹורה . ƒ…»«»ִֶ
לפני  היא ׁשבּועה הּבית, ּבעל ְְְְִִִִֵַַַַַָונקרב
ּדבר  ּכל על אחריו ּכן על ְֲִֵַַַַַַָָָהּדּינין.
יׁשּועה  ור' הּנׁשּבע. ׁשּפׁשע ְְְִֶֶַַַָָָּפׁשע,

מרׁשּותֹו, ׁשּיצא הּוא ּפׁשע ּכי ְִֵֶֶַַָָָאמר,
יד  מּתחת אדֹום ּתפׁשע אז ְְֱִִַַַַָּכמֹו
ּפׁשע, ּדבר ּכל על והּנה ְְְִֵֶַַַָָיהּודה.

ׁשּיצא  ּדבר וכל אחריו. הּבא ְֲֵֶַַָָָָָָָּכֹולל
ּבין  ׁשּנגנב ּבין הּבעלים, ְְְִִֵֵֵֶַַָמרׁשּות

הֹודה: ולא ּבּה וכחׁש gׁשאבדה dxez ְְְִֵֶָָָָֹ
¯Ó‡È ¯L‡ (Á:העד .‰Ê ‡e‰ Èk. ¬∆…«ֵָƒ∆

הּוא  ּכי הּׁשֹומר האלהים, ירׁשיעּון ְֱִִִִֵַַָֹאם
ׁשּמצא  האבדה ּכחׁש אֹו ּגנבֹו. ְְֲִֵֵֶַָָָָָעצמֹו

עליה: ּגּנב hונעׂשה dxez ְֲֶַַָָָָ
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ע משפטים ע פרשת - כב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ג שלישי ליום יומי שיעור

(è)äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²
ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬

:äàøŸ¤«
i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑ ב''מ) ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬

לפיכצד) חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפטר ּפרׁשה ְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָָ
אם  האיׁש, מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבֹו
למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹלא
ּבׁשֹומר  אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה עצמֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָׁשּפֹוטר

ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ּכתּוב:ׂשכר, ְְְְִִִֵֶָָָָָָ
ּכמֹו: האנס, על אבל יׁשּלם", מעּמֹו יּגנב ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ"אםּֿגנב
עלֿידי  ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָמת

¯‡‰.לסטים  ÔÈ‡Â∑ ּבּדבר .ׁשּיעיד ְִִ¿≈…∆ִֶַָָָ

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑,ּכדבריו הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְִִֵֶַָָָ
ׁשאם  לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹוהּוא

חּיב  נאנסה, ואחרּֿכ יד ּבּה Á˜ÏÂ.ּבאנסין ׁשלח ְְֱֳִֶַַַַָָָָָָָָ¿»«
ÂÈÏÚa∑ הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ הּׁשֹומר .ּכלּום לֹו ¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

(áé)ô :ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑ רעה חּיה e‰‡·È.עלֿידי ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈
„Ú∑ עדים ּופטּור יביא ּבאנס, ‰Ù¯h‰.ׁשּנטרפה ≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»

ÌlLÈ ‡Ï∑ אּלא יׁשּלם", לא "טרפה אֹומר אינֹו …¿«≈ְְֵֵֵֵֶַָָֹ
ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ"הּטרפה",

טרפת  מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול טרפת ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָמׁשּלם:
לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, לדּון זאב, ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹ

מיתה  מה נׁשּבה": אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת ּכתיב ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּכן?
להּציל  יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול .ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(âé)åéìòa úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬
:ílLé ílL Bnò-ïéà¥«¦−©¥¬§©¥«

‡Bט  ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ ·b˙È ‡·b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

ÈÓ˙יג  B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

רק  מלא זה ׁשּכח לֹומר יּתכן לא הּנׁשמה, ּכחֹות מּצד ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּגם

רז"ל  ּוכמאמר טֹוב, ריּבּוי יׁש יהּודי ּבכל ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָחטאים,

יט) ּכרימֹון".(עירובין מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָ"אפילּו

יהיה  - ׁשּבֹו אחד ּכח אפילּו אֹו - ׁשּיהּודי יּתכן לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹולכן

רע'. ַֻ'ּכּלֹו

ולמסר  החֹוטא את להפליל ותֹובע מקטרג הרע יצר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹוכאׁשר

'מֹודה  טענת ּכנגּדֹו האדם טֹוען לרׁשּותֹו, ּכּלֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו

ּב'מקצת' אּלא זה אין חטאּו. וכחי מהּותי ּכל לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמקצת':

ְִַּבלבד.

'מקצתֹו' - ׁשּבחטאֹו אדם ׁשבּועה". חּיב - ּבמקצת ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ"מֹודה

יֹותר  יּפל ׁשּלא ּכח, לתֹוספת הּוא זקּוק הּיצר, לרׁשּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹנכנס

מּלׁשֹון  ׁשבּועה - אֹותֹו" ׁש"ּמׁשּביעים זהּו הּיצר. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָלרׁשּות

ויּוכל  יֹותר, יּפל ׁשּלא מיחדים ּכחֹות לֹו נֹותנים ְְְִִִֵֶַַָֹֹֹֻׂשֹובע,

מעמד. ְֲֲִַַָלהחזיק

(270 עמ' טז, כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÔzÈ Èk (Ë:ׂשכר ׁשֹומר זה .i dxez ƒƒ≈ֵֶָָ
È(e‰Ú¯ ˙Î‡ÏÓa לרגל ּכמֹו . ƒ¿∆∆≈≈ְְֶֶ

מּמּנּו יּקח ולא לפני. אׁשר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּמלאכה

הּׁשבּועה: i`רק dxez ְַַָ

Ì‡ (·È:ׂשכרֹו קּבל זה על .e‰‡·È ƒְִֵֶַָ¿ƒ≈
„Ú.לעד לֹו להיֹות הּנטרף קצת יביא . ≈ְְְְִִִֵַָָָ

הרֹועה  יּציל ּכאׁשר ׁשּכתּוב, ּדר ֲִֶֶֶֶֶַַַָָעל

ּבדל  אֹו ּכרעים ׁשּתי הארי ְְְֲִִִִֵַַָָמּפי

biאזן: dxez ֶֹ
Ï‡LÈ ÈÎÂ (‚È ּבעליו הּפׁשט, ּדר על . ¿ƒƒ¿«ְְֶֶַַָָָ

הּׁשֹואל  על לטעֹון ויכֹול עּמֹו. ְְִִֵֵַַָאין

ּבהמּתֹו: על ciׁשהכּביד dxez ְְְִִֶֶַ
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עא

עא

משפטים  פרשת - כב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ג שלישי ליום יומי שיעור
i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑אינֹו ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִֵֶָָ

הּׁשֹואל  צד)ּבמלאכּתֹועם .(ב''מ ְְִִֵַַ

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
ñ :BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑,מלאכה ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְֵֶָָָ
ׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין

צרי ּומיתהאינֹו ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו שם)להיֹות .(ב''מ ְְְִִִִִִֵַָָָ
‡e‰ ¯ÈÎNŒÌ‡∑ הּׁשֹור ׂשכּור,אם אּלא ׁשאּול, אינֹו ƒ»ƒִֵֶַָָָ

הּזה  הּׂשֹוכר ליד ּבׂשכרֹו ּבׁשאלה,ּבא ּכל ולא ואין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו עלֿידי ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָהנאה
ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ּבאנסין. להתחּיב ׁשֹואל ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַָָֹמׁשּפט
ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר ְְְְְִִִֵֵֶָָָָאם
אֹומר  מאיר רּבי מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר יׂשראל, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָחכמי

ׂשכר  ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, .ּכׁשֹומר ְְְִִֵֵֵַָָָָ

(åè)áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´
:äMàì Bl äpøäîé øäî dnò¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑,לֹו ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְִֵֶַַַַַָ
ארּמי, ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל". "וארי ּתרגּומֹו: ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָוכן

עברי  ּבלׁשֹון p¯‰ÓÈ‰.ּכפּתּוי ¯‰Ó∑לּה מהר,יפסק ְְְִִִָ»…ƒ¿»∆»ְִַָֹֹ
ׁשּכֹותב  לאׁשּתֹו, איׁש ויּׂשאּנה לּהּכמׁשּפט .ּכתּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻ

(æè)ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ
ñ :úìeúaä øäîk§−Ÿ©©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑ ּכסף חמׁשים קצּוב ׁשהּוא ¿…««¿…ֲִִֶֶֶָ
ׁשּנאמר: ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאצל

כב) הּנערה (דברים לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ"ונתן
ּכסף" .חמּׁשים ֲִִֶָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּתּומת (סנהדרין ואחד ּבביתּֿדין,אּלא זכרים הּכתּוב נקבֹות,ואחד ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות ׁשהּנׁשים .ּבהוה, ְְְִֶֶַַַָֹ

(çé)ñ :úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע .ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

‰e‡יד  ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

Ò¯‡Ó‡טו  ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

„ÈÌ‡ (אי ּבעצמֹו ראה ׁשהּוא . ƒְְֵֶַָָ
עם  ׁשּבא הּׂשכיר וככה מת. אֹו ְְִִִֵֶַַָָָָנׁשּבר
על  לדּבר הׁשלים אחד. ּבדר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָהּׂשֹוכר
ּגנבת  על ידּבר ועּתה ממֹון. ְְְְֵֵֵַַַַַָָּגנבת
לפּתֹות  ההֹווה ּכי הּמפּתה, הּוא ְְִֵֶֶַַַַַהּלב

ׁשלמה: ּדעּתם ׁשאין ehהּנערֹות dxez ְְְֵֵֶַַָָָ
‰N¯‡ ‡Ï ¯L‡ (ÂË המארׂשה ּכי . ¬∆……»»ְִַָָֹ

אׁשת  נקראת נבעלה, ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹאףֿעלּֿפי

ּבענין  מהר ּכמֹו ימהרּנה, מּלת ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹרעהּו.
מהרה  ּגזרת ּכי מהרּו. אחר ּכמֹו ְְְִִֵֵַַָָָָקׁשּור.
הּדגּוׁש מהּבנין רק ּבפעלים, ּתמצא ְְְִִִִֵַַַָָָָֹלא

הּמקרא: fhּבכל dxez ְְִַָָ
ÏB˜LÈ ÛÒk (ÊË ּבעבּור . ∆∆ƒ¿ֲַ

fiׁשּפּתה: dxez ִֶָ
‰ÙMÎÓ (ÊÈ אחר זה להזּכיר טעם . ¿«≈»ְְִֶַַַַַ

ּדר יתאּוּו הּמתאּוים ּכי ְְְִִִִֶֶַַַַָהּבתּולה,

והזּכיר  ּתאותם. למּלאת ְְְְֲִִִַַָָָֹּכׁשפים
יֹותר  ּבכּׁשּוף הּנמצאת היא ּכי ְְְִִִִֵֵֵַַָהּנקבה,

הּזכרים: giמן dxez ְִִַָ
Ïk (ÁÈ הּנערה ּבתחּלהּפּתּוי הזּכיר . »ְְֲִִִִִַַָָ

ׁשאין  הּבהמה הזּכיר ּגם ּדעת. לּה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאין

והזּכיר  האּׁשה. ּכמֹו לצעֹוק ּפה ְְְְִִִִֶָָָלּה
לצעֹוק: ּפה לּה ׁשּיׁש hiהאּׁשה dxez ְִִֵֶֶָָָ

Á·Ê (ËÈ מדּבר אינֹו הּפׁשט, ּדר על . …≈«ְְֵֵֶֶַַַָ
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עב משפטים עב פרשת - כב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ג שלישי ליום יומי שיעור
i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑ נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒֲִִַַָָָָ

ולכּתב  לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹלאלהים
לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר עכׁשו ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ"אחרים",
ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ"אחרים",
לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, נקּודה אם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּתבה,
עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָצרי
לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ולרגלים למלכים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָוכן
לאלהים  וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹואם
ּכׁשהיא  אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, אלהים ּכל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ(ּבצירי)
וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָנקּודה
ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ּבענין אחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָענין
מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּוין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכתּוב
לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע לעיר, וכן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמדּבר.
ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלאֹותם

פו) הצר(תהלים ּפרׁש, ׁשּלא לפי באלהים", ּכמֹו ְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֻ"אין
ּפּתח  "יחרם",יּומת ∑Ì¯ÁÈ.לינּקד נאמר ולּמה . ִֵַָָ»√»ְֱֳֶַַָָָָ

אחר: ּבמקֹום מיתה ּבֹו נאמרה ּכבר יז)והלא (דברים ְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹ
ההיא  האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את ְִִִֵֶֶַַָָָָ"והֹוצאת
חּיב  עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ׁשּלא לפי אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוגֹו'"?
ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמיתה,
ּזביחה, מה :ל לֹומר יחרם", לאלהים "זֹובח ּכאן ְְְֱֳִִֵַַַָָָָָֹל
מרּבה  אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָעבֹודה
עליהם  וחּיבין ּבפנים עבֹודֹות ׁשהם ,והמנּס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּמקטיר
ּבין  ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָלכל

לעבדּה ּדרּכּה ּכגֹון:ּבכ.ׁשאין עבֹודֹות, ׁשאר אבל ְְְְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
והמגּפף  והמרּבץ ּבמיתה,-והמנּׁשקהמכּבד אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָ

ּבאזהרה  .אּלא ְְֶַָָָ

(ë)õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£‰B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת (קונטרליאר"ר ¿≈…∆ְִַָָ
מט)ּכמֹו: ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ÏÂ‡."והאכלּתי ְְְְֲִִֶֶַַַָָ¿…

epˆÁÏ˙∑ ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑ אם ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ִ
יכֹול  הּוא אף אּתה להֹונֹותהֹוניתֹו, "אף :ל ולֹומר ְְְְֵַַַַָָ

לׁשֹון  ּכל .לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמּגרים
ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּבא "ּגר", אּלא מדינה, ְְִֵֶֶַָָָָָָֹ

ׁשם  לגּור אחרת .מּמדינה ְִִֶֶַָָָ

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ŒÏk∑,ּכח ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּואֿהּדין »«¿»»¿»…¿«ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לעּנֹותם  מצּוי .ודבר ְְַָָָָ

(áë)éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½
:Bú÷òö òîLà òîL̈¬Ÿ©¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑ ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְֲִֵֶַָָָָ
זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹולא

ּב"א  אבל יצעק", ּפרׁש,"אםֿצעק לא יצעק", לא ם ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹֹ
ּכמֹו להבין) ד)וקל ּגּזם (בראשית קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְִִֵֵַַַָָָָ

ּפרׁש אתֹו",ולא תעּנה "אםֿעּנה ּכאן: אף ענׁשֹו, ְְְִֵֵֵַַַַָָֹֹ
"ּכי  לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, ְְְְִִִֶֶַָָֹלׁשֹון

וגֹו'" אלי יצעק .אםֿצעק ְְִִֵַַָֹ

‡¯Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÔepÚ:כא  ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב  Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

זה  על הזהיר ּכבר ּכי יׂשראל, ְְְִִִִֵֶַַָָעל

ּכתּוב  הּגר, ּבעבּור רק ׁשני. ְֲִִֵֵַַַָּבדּבּור
ּכל  נאמר ּבעבּורֹו ּכי זה. נאמר ֱֱֲֲִֶֶֶַַַַָָאחריו
עם  מנהג ּכן ּכי ּבהמה, עם ְְִִִֵֵֵַַָׁשֹוכב
ּבארץ  יגּור הּתנאי זה על והּנה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָנכרי.

וׁשּלא  ּבהמה עם יׁשּכב ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹיׂשראל,
לאלהים  ואמר ּכֹוכבים. לעבֹודת ְְֱֲִִִַַַַָָָֹיזּבח
ּומּלת  מּקדם. לעבדֹו רגיל ְְִִִֶֶַָָָָֹׁשהיה

הּמלאכים: אף ּכֹוללת Ï‰'לאלהים, ְֱִִֶֶַַַָָֹ«
Bc·Ï ׁשהּוא לבּדֹו, הּנכּבד לּׁשם רק . ¿«ְְִֵֶַַַַָ

אחר  יתערב ולא העצם, ְְִֵֵֵֶֶַָָֹׁשם
kעּמֹו: dxez ִ

¯‚Â (Î לעבֹוד ׁשּלא הּגר יקּבל ּכאׁשר . ¿≈ְֲֲֵֵֶֶַַַַֹ

.ּבארצ ּתֹונהּו לא ּכֹוכבים, ְְְֲִֵַַָֹעבֹודת
ּוזכֹור  מּמּנּו, רב ּכח ל ׁשּיׁש ְְֲִֵֶֶַַַֹּבעבּור

וכ  ּכמֹוהּו. הייתם ּגרים הזּכיר ּכי אׁשר ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָ

הּיתֹום  ּככה ּכח, לֹו ׁשאין ֵֵֶַַַָָָֹהּגר

להם  ואין יׂשראלים ׁשהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוהאלמנה
לׁשֹון  תעּנּון, לא ׁשאמר ואחר ְְְֶַַַַַָֹֹּכח.
רֹואה  ּכל ּכי ּתעּנה. אם אמר ְִִִֶֶַַַָָרּבים,
ולא  ואלמנה יתֹום מעּנה ׁשהּוא ְְְְֶֶַַָָָָָֹאדם

מעּנה: יחׁשב הּוא ּגם k`יעזרם, dxez ְְֵֵֵֶַַַַָ
‰pÚ Ì‡ (·Î אחד אם הענׁש. והּנה . ƒ«≈ְִִֵֶֶָָֹ

על  ּכּלם. על העֹונׁש עֹוזר, ואין ְְֵֵֶֶַַַָָֻיעּנה
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עג

עג

משפטים  פרשת - כב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ג שלישי ליום יומי שיעור

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
ô :íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙BÓÏ‡ ÌÎÈL eÈ‰Â∑:ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְֱִֶֶַַַ
ּובניכם  אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ"והרגּתי
הּנׁשים  ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיתֹומים?
למיתת  עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָֹצרּורֹות

יהיּו והּבנים להּנׂשא, אסּורֹות ותהיינה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבעליהן,
אביהם, לנכסי לירד ּביתּֿדין יּניחּום ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹיתֹומים,

נׁשּבּו אם מתּו, אם יֹודעים ׁשאין .לפי ְְְִִִִִֵֵֶ

(ãë)óñk-íà|Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑:אֹומר יׁשמעאל רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְִִֵֵַָ
וזה  מׁשלׁש, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ְְְִִִֶֶַָָָֹּכל

מהן  עא)∑‡˙ÈnÚŒ.אחד עּמי (ב''מ ונכרי, קֹודם.עּמי ֵֶֶָ∆«ƒְְִִִֵַַָ
אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעני
ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: וזה קֹודמין. עיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָענּיי
מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאתֿעּמי
אחר: (ּדבר .ׁשעּמ לאֹותֹו עני? ּולאיזה העני, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאת
ׁשהּוא  ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

CnÚ."עּמי" ÈÚ‰Œ˙‡∑ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל הוי ִַ∆∆»ƒƒ»ְְְְְֱִִֵֵַַ
עני) Lk‰.אּתה BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ּתתּבעּנּו לא ִַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְִֶָֹ

עליו  ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע אּתה אם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבחזקה.
ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, לא ּכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹ

ׁשנֹוׁשCL∑.ּתכלימהּו נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ְִֵַ∆∆ְִִִִֵֶֶַָָ
הּוא  ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה ְְְְְְִִֵַַַַָָֹחּבּורה
מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ קדקדֹו. עד ונֹופח ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָמבצּבץ
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ׁשהרּבית עד נּכר, .ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

(äë)LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
:Bì epáéLz§¦¤¬«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְֲֵַָָָ
את  ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּכׁשּמּגיע ּבׁשעת הּלֹווה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

עד הּזמן  ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ואינֹו ְְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָֹֹ
חּיב  אּתה ּכּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּפעמים. ְִַַַַַַָָָָָָָָּכּמה
ּדין  ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָלי,

אּתה  אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוחׁשּבֹון,
והׁשב!) טל והׁשב, BÏ.טל ep·ÈLzLÓM‰ ‡aŒ„Ú∑ ְְֵֵָָֹֹ«…«∆∆¿ƒ∆

הּׁשמׁש, ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּתחזר ּכל הּׁשמׁש ּוכבא ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
מחר  ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד הּכתּוב ותּטלּנּו ּובכסּותֿיֹום , ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבּלילה לּה צרי ׁשאין .(מכילתא)מדּבר, ְְִֵֵֶַַַָָָ

(åë)äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë àåä ék¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
ñ :éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את .לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

a¯Áa‡כג  ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

Ï‡כד  CnÚ Èc ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

˙d·˙Bכו  ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡‡ ‡pÁ È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

והרגּתי  אּפי וחרה אחריו ּבא ְְְֲִִֵַַַָָָָָּכן

צעק  אם ּכי ואמר, ּכּלכם. ְְְִִֶֶֶַָָֹֻאתכם,
ּדין  וכן הּיתֹום. על אלי, ְְִִֵֵַַַַָיצעק
קטן, ׁשּיהיה יּתכן הּיתֹום רק ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהאלמנה.

האלמנה: ּכמֹו לדּבר ידע bkולא dxez ְְְְֵֵַַַָָָֹ
‰ÂÏz ÛÒk Ì‡ („Î הּׁשם ל נתן אם . ƒ∆∆«¿∆ְִֵַַָ

זאת  והזּכיר העני. להלֹות ׁשּתּוכל ְְְְִִִֶֶַַָֹהֹון
והּיתֹום  הּגר ּכמֹו העני ּכי ְְִִֵֶַַַָָָָָהּפרׁשה,
ּכי  עּמי, הענּיים וקרא ְְְֲִִִִַַָָָָָָוהאלמנה.

הּזה. ּבעֹולם עׁשר יבּקׁשּו לא ְְֲִִֶֶַַַָָֹֹהחסידים

רצה  ׁשּלא ואליׁשע, אלּיהּו. ְֱִִֵֵֶֶָָָָָֹוהעד,
הרמתי. ׁשמּואל ּגם נעמן. מנחת ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָלקּבל

ּדר CnÚוטעם ׁשאּתה ּבּמקֹום ׁשהּוא ְַַƒ»ֶֶַַָָָ
LBk‰ּבֹו: BÏ ‰È‰˙ ‡Ïל ׁשּיּׂשא . …ƒ¿∆¿∆ְִֶָ

ואמר .טֹובת ּבעבּור .˙ÔeÓÈNּפנים ְְֲִַַָָָ¿ƒ
ּכּולם  והעדים, והּסֹופר הּמלוה ְְְִִֵֵֶַַַָָּכי

dkעֹוברים: dxez ְִ
ÏaÁz Ï·Á Ì‡ (‰Î ׁשאמר אחר . ƒ»…«¿…ֶַַַָ

וככה  נקבה, לׁשֹון ׁשהּוא רע ְְְְֵֵֶֶַַָָָׂשלמת

אמר  לבּדּה, כסּותה היא ּכי ְְִִַַַַָָֹאחר
ׁשהּוא  החבּול, על והּטעם ְְִֶֶֶַַַַָּתׁשיבּנּו.
טעם  מה הּגאֹון, אמר זכר. ְַַַַַָָָָלׁשֹון
ּבּלילה. ויׁשיבנּו ּבּיֹום החבּול ְִִֶֶַַַַַָָָלקחת
ילוה  ׁשּלא ׁשּירא ּבעבּור הׁשיב, ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹוהּוא

ּכי  ּתחּתיו. חבּול לֹו ויּתנהּו ְְְִִֵֵֵַַָָמאחר,
עליו: לחמֹול ל יׁש ekהּטעם, dxez ְְֵַַַַָָ

(ÂÎ וטעםÈ‡ ÔepÁ Èk,הּגאֹון ּדעת על . ְַַƒ«»ƒַַַַָ
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עד משפטים עד פרשת - כב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ד רביעי ליום יומי שיעור

âשבט כ"ד רביעי âיום

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּין הרי .לקללת ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«

i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּכׁשּתתמּלא חֹובה ¿≈»¿ְְִֵֶֶֶֶַַָָֻ
ּבּכּורים ּת והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑,הּתרּומה ְְְְְִִִֵֵַָ¿ƒ¿¬ְַָ

ּדמע  לׁשֹון מהּו יֹודע ˙‡Á¯.ואיני ‡Ï∑ ּתׁשּנה לא ְְִֵֵֶַַַ…¿«≈ְֶַֹ
את  לאחר הפרׁשתן, את סדר ּולהקּדים הּמקּדם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּומעׂשר המאחר: לבּכּורים ּתרּומה יקּדים ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻ
ÈÏŒÔzz.לתרּומה  EÈa ¯BÎa∑ּבחמׁש לפּדֹותֹו ְִָ¿»∆ƒ∆ƒְְִֵָ

הּכהן. מן אחר?סלעים ּבמקֹום עליו צּוה ּכבר והלא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
ּתעׂשה  "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי ּבכֹור אּלא מה :"לׁשֹור ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָ

ׁשּנאמר: ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר יח)אדם (במדבר ְְֱִֵֶֶַַַָָֹ
ּדּקה  ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ"ּופדּויו

לּכהן  נֹותנֹו ואחרּֿכ יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו .מטּפל ְְְְִֵֵַַַַָֹֹ

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLäéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-íò¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ לכהן אזהרה זֹו ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְֵַָָֹ
ׁשמֹונה  קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ,ׁשאם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

זמן  מחּסר ׁשהּוא ÈÏŒBzz.לפי ÈÈÓM‰ ÌBia∑ יכֹול ְְְִֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒָ
ונאמר  "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לּבֹו חֹובה ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָיהא

כב)להּלן מה (ויקרא ירצה". והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
אף  ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָ"ּׁשמיני"
וכן  ּולהּלן. מּׁשמיני להכׁשיר ּכאן, האמּור ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ"ׁשמיני"

לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום .(מכילתא)מׁשמעֹו: ְְְִִִִַַַַַַָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
ñ :Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

˙ËeÏ:כז  ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

„·Cכח  ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»

È‰Èכט  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

LÈÏzל  ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

אני  ּכי והּטעם, חּנּוני. חּנּוני ּכמֹו ְְֲִִִִֶַַַַַׁשהּוא

ּולפי  .ׁשּל את ואסיר ממֹון לֹו ְְְִִֵֶֶֶָָאּתן
מה  ּכי ּכן. אינּנה חנינה מּלת ּכי ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּדעּתי,
.ּכחסּד אלהים חּנני לאמר ּדוד ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּיבּקׁש
אףֿעלּֿפיׁשּיׁש רחּום ּכמֹו הּוא ְִֵֶַַַַרק

ּבפרׁשת  אפרׁש ּכאׁשר הפרׁש. ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּביניהם
אחר  ׁשהּוא וׁשמעּתי, זה והּנה תּׂשא. ְְְִִִִֵֶֶַַַָָּכי
למעלה, הּכתּוב ּכמֹו אלי. יצעק ּכי ְְְְְִִֵַַַַָָָָוהיה
אׁשמע  ׁשמע אלי יצעק צעק אם ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹּכי

ׁשמע  ּכי יּודע ּובּמה אּפי. וחרה ְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹצעקתֹו,
אּפי  ּבחרֹון צעקתֹו, ְֲֲִֶַַַַָאׁשמע

fkׁשאחריו: dxez ֲֶַָ
ÏÏ˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ (ÊÎ,הדיינים הם . ¡…ƒ…¿«≈ִֵַַָ

ׁשעּמהם  לוי ּבני הּכהנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹוהם

˙‡¯הּתֹורה: ‡Ï EnÚ· ‡ÈNÂ. ַָ¿»ƒ¿«¿…»…
הפריׁשּו והּגאֹונים ּבגלּוי. אֹו ְְְְִִִֵֶַַָּבּסתר
הּוא  הּנׂשיא וזה ּומארה. קללה ְְְִֵֵֶַָָָָּבין

וכאׁשר  ּתֹורה. ּבמׁשנה הּכתּוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָהּמל

אחר  זה הּבאים ּבּפסּוקים ְְְִִִֶַַַַַַָהסּתּכלנּו
אליכם  אמרּתי אׁשר ּובכל עד ְְֲֲִֵֶֶֶַַָֹזה,
הענּיים, ּבדברי רּוּבם מצאנּו ְְֲִִִִֵֵָָָָָּתּׁשמרּו,
אם  ּפרׁשת עם ּדבּוקים הם ְְִִִִֵַָָּכאיּלּו

להזּכיר  טעם יפת, אמר ּתלוה. ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָּכסף
ּברֹוב  העני אּולי תקּלל. לא ְְֱִִֵֶַַָֹֹאלהים
הּמלוה  יעבֹור אם ּבּלילה, ְְֲֲִֶַַַַַַָצערֹו
את  יקּלל העבֹוט, לֹו יׁשיב ְְֲִֵֶַָָֹולא

עבֹוטֹו: ׁשּיוקח ׁשּדן gkהּדּין dxez ֲֶֶַַַָָ
E˙‡ÏÓ (ÁÎ:לתירֹוׁש ּכּנּוי .EÚÓ„Â. ¿≈»¿ְִִ¿ƒ¿¬

אמר, סעדיה רב והּגאֹון ליצהר. ְְְְְִִַַַַָָָָּכּנּוי
מן  המלאה ּכֹוללת מלאת מּלת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָּכי
ּכי  ואמר, הּיקב. מן והּמלאה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּזרע,

יּדר ּכאׁשר ּכי ליצהר. רמז ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָּדמע
הּדמע. ּכמֹו טּפֹות יֹורד הּוא ְִִֵֶַַַַהּזית,
אחר. ּבמקֹום הּכתּוב זה ּפירׁש ְְִֵֵֵֵֶַַָָוהּנה

.ויצהר ּתירֹוׁש ּדגנ ראׁשית ְְְְְְִִִֵֶָָוהּוא,

ּכי  לי. ּתּתן ּבני ּבכֹור עּמֹו, ּכן ְִִִִֵֶֶַָעל
ּכי  אמר, זּוטא ּובן אֹונֹו. ראׁשית ִִֵֶַָָהּוא
ּכּנּוי  ודמע ההריֹון. על ְְְְֲִִֵֵַַָָמלאת
לא  ואמר הּטּפה. והיא זרע ְְְְִִִֶַַַַָָֹלׁשכבת

אּׁשה. לֹו מּלקחת יעּכב ׁשּלא ְְִִֵֵֶַַַַָָֹתאחר,
א  ּכן לי.על ּתּתן ּבני ּבכֹור חריו, ְֲִִֵֵֶַַָָ

לפני  מלאת הזּכיר לּמה ׁשּגעֹון, ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָוזה
לׁשּפֹו ּדעּתֹו לפי ּדמע ּכי .ְְְְְֲֲִִִִִַּדמע

ההריֹון. ּתבא ּכ ואחר ּבאּׁשה, ְִֵֶַַַַָָָָָֹזרע
אדם, ּביד אינֹו ההריֹון ּדבר ּכי ְְְִֵֵַַַָָָועֹוד,
הזּכיר  יפת, ואמר לבּדֹו. הּׁשם ּביד ְְְְִִֵֶֶַַַַַָרק
לתת  העני יאחר ׁשּלא הּזה ְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּפסּוק
הּבכֹור  לתת ּתעׂשה ּכ חּיב. ׁשהּוא ְֲֵֶֶַַַַָָָמה

hkלּכהן: dxez ֵַֹ
L„˜ ÈL‡Â (Ïׁשֹור ׁשהזּכיר ּבעבּור . ¿«¿≈…∆ְְֲִִֶַ

הזהיר  לאכילה, מּתרים ׁשהם ְְְֲִִִִֵֶַָָֹֻוצאנ

יום רביעי
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משפטים  פרשת - כג - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ד רביעי ליום יומי שיעור
i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL‡∑ קדֹוׁשים אּתם אם ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְִִֶַ

מּׁשּקּוצי  ּוטרפֹות,ּופרּוׁשים ׁשּלי,נבלֹות אּתם הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַ
ׁשּלי  אינכם לאו, Ù¯Ë‰.ואם ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא) ְְִִֵֶֶָ»»«»∆¿≈»

ׁשּדראף  מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית ִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וכן ליּטרף, כב)ּבהמֹות וכן:(דברים מצאּה", בּׂשדה "ּכי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ

כג) הּוא (שם – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא ְְְֲִִֵֶֶָָָֹ"אׁשר
ואּונקלֹוס  ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא יֹום, למּקרה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּדין
ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא", חיוא מן ּתליׁש "ּובׂשר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּתרּגם:

מּבהמה  אֹו ּכׁשרה, חּיה מן ארי אֹו זאב טרפת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָעלֿידי
ּבחּייה  ‡˙B.ּכׁשרה ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא) הגֹוי אף ְְֵֶַָָ«∆∆«¿ƒ…ַַ

ּתלמּודֿלֹומר  ּכמׁשמעֹו? ּכלב אּלא אינֹו אֹו ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכּכלב.
ׁשמּוּתרת  לטרפה קלֿוחמר לנכרי", מכר "אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבנבלה:
לּמד 'לּכלב'? ּתלמּודֿלֹומר מה אםּֿכן הנאֹות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבכל
ּכל  ׂשכר מקּפח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ְְֵֵֶַַַַַָָָָהּכתּוב

ׁשּנאמר: יא)ּברּיה, יחרץ (לעיל לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ׂשכרֹו לֹו ּתנּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לׁשֹונֹו". .ּכלב ְְְֶֶַַָָָָ

âë(à)òLø-íò Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈
:ñîç ãò úéäì¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑ תקּבל "לא ּכתרּגּומֹו: …ƒ»≈«»¿ְְְֵַַָ
ׁשּלא  ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר", ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשמע
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ּדברי .יׁשמע ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ÚL¯ŒÌÚ E„È ˙LzŒÏ‡∑ ּתביעת חברֹו את הּטֹוען «»∆»¿ƒ»»ְֲִֵֵֶַַ
חמס ,ׁשקר  עד לֹו להיֹות .ׁשהבטיחהּו ְְִִִֵֶֶֶָָָ

(á)áø-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À
:úhäì íéaø éøçà úèðì¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב יׁש(סנהדרין …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ֵ
לׁשֹון  אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּבמקרא
ׁשאין  ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן מיּׁשב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּמקרא
ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָמּטין

לה  רּבים יֹותר "אחרי ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ׁשאם ּטֹות", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
ּובדיני  לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָעל
"ולא  ּדרׁשּו: הּמקרא ואמצע מדּבר. הּכתּוב ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹנפׁשֹות
מפלא  על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֻתענה
הּצד, מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין לפיכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּבביתּֿדין,
ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלּקטּנים

מ) הּמקרא (סנהדרין ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, ּדברי .ּולפי ְְְְִִִִֵֵַַָָ

˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּבׁשביל מיתה לחּיב …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִִֵַָ
המזּכין  על המחּיבין ׁשּירּבּו אחד, Ú˙Œ‡ÏÂ‰.ּדּין ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ¿…«¬∆

·¯ŒÏÚ∑,יּו"ד חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, לנטֹות «ƒְְְִִִֵֶָָָ
ּכן  ּבֹו h‰Ï˙.ּדרׁשּו ÌÈa¯ È¯Á‡∑ ׁשאּתה רּבים ויׁש ְֵָ«¬≈«ƒ¿«…ְִֵֶַַָ

הּמכריעין  ׁשנים ׁשהן ּבזמן ואימתי? אחריהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָנֹוטה
"לאֿ ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע המזּכין, מן יֹותר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַֹּבמחּיבין
היה  'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", אחריֿרּבים ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹתהיה
מּטין  נפׁשֹות 'ּדיני אמרּו: מּכאן לטֹובה'! ְְְִִִִֵֶַָָָָָעּמהם
ואּונקלֹוס  לחֹובה'. ׁשנים ועלּֿפי לזכּות, אחד ְְְְְְְִִִִֶַַַָָעלּֿפי

'ו  דבעינ'ּתרּגם: מה מּלאּלפא תּתמנע ולׁשֹון לא , ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
נדרׁש הּוא ּכ הּתר ּגּום לפי ÏÚ.העברי ‰Ú˙ ‡Ï ְְְְִִִִַַָָָ…«¬∆«

ÌÚא  C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב  ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
CÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ ÚÓz˙¯˙a ‡Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

העני  אּולי נטרף, ׁשהּוא הּבׂשר ְִִֶֶַַַַָָָעל
ּבּׂשדה  והזּכיר עניֹו. ּבעבּור ְְְְֲִִֶֶַַָָֹיאכלּנּו
ּגם  ּבנטרף הּדין וככה יֹותר. ְְְִִֵֶַַַַָָֹההוה
לילה: מקרה וכמֹוהּו, העיר. ְְְְִִֵָָָָּבתֹו

ׁשהּוא ÏkÏ·וטעם הלמ"ד. נפּתח . ְַַ«∆∆ְִֵֶַָָ
לאכלֹו ראּוי ואין .וצאנ ׁשֹור ְְְְְְֵֵָָֹׁשֹומר
אמר, הּכהן מׁשה ור' הּכלב. אם ְִִֵֶֶֶַַַָֹֹּכי
יׁש ּכי מהּנבלה. קׁשה הּטרפה ְְִִֵֵֵֵַַָָָָּכי

ּתֹולדֹות  ׁשּיּזיק רע סם ּכדמּות ְְְִִֵֶַַַַָּבּטרפה
לּגר  לתּתּה הּתיר לא ּכן על ְִִִֵֵַַָָָָֹהאדם.
ּכמֹו לנכרי, לּמכר אֹו ּבׁשערי ְְְְֲִִִֵֶֶָָָאׁשר

`הּנבלה: dxez ְֵַָ

‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï יֹוציא ‡) ׁשּלא . …ƒ»≈«»¿ִֶֹ
וטעם  דּבה: להֹוציא ׁשוא ּדבר ְְְְִִִִַַַָָמּלּבֹו

ÚL¯ ÌÚ E„È ˙Lz Ï‡עּמֹו להתחּבר . «»∆»¿ƒ»»ְְִִֵַ
אּולי  לנקי. חמס לעׂשֹות ׁשוא, ְְְֲִֵַַָָָָּבעדּות

חסרֹונֹו: למּלאות זה יעׂשה aהעני dxez ְְֲִֶֶֶֶַַָֹ
‡Ï על ·) יעידּו רּבים ראית אם . …ִִִִַַָָָ

ּבלבב ּתאמר לא ידעּתֹו, ׁשּלא ְְְְִֶַַָָָֹֹֹּדבר
ׁשּתים  ּכי הּגאֹון, ואמר יכּזבּו. לא ְְְְִִֵֶַַַַָָֹאּלה

מצות  הא' הּזה. ּבּפסּוק יׁש ְְִִֵֶַַַָָמצֹות
ּכי  עׂשה. מצות והּׁשנּיה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָֹלאֿתעׂשה,
להּטֹות, רּבים אחרי אּתה חּיב ְֲִֵַַַַַַָָָאמר
לנטֹות. ּכמֹו להּטֹות מּלת ּכי חׁשב ְְְִִִִַַַָּכי

הּדגּוׁש מהּבנין הּוא רק ּכן, ְְִֵֵֵַַַָָָואינּה
ּכמֹו ּגם הּכבד. מׁשּפט, מּטה ארּור ְְִֵֶַַַַָָ

וחז"ל  ּגר. ּומּטה מׁשּפט, ּבלא ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹנמצאת
ּכרּבים. הלכה ּכי נלמד מּזה ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַָָֹּפרׁשּו

ואחר  האמת. הּוא ּׁשהעּתיקּו ְְֱִֶֶֶַַַָּומה
רּבים  אחרי תהיה לא אמר ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהּכתּוב
הרּבים  יהיּו אם ּכי נלמֹוד מּזה ְְְִִִִִִֶַָָלרעֹות,
אחריהם: ללכת מצוה ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָלטֹובה,

·È¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï ּכל על מצוה . …«¬∆«ƒְִַָָ
ׁשהריב  ׁשהּוא הּדּין ּכי ואף ְְִִִֵֶֶַַַָָָיׂשראל.

לרעהּו: לעזֹור bלפניו dxez ְְֲֵֵַָָ
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עו משפטים עו פרשת - כג - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ד רביעי ליום יומי שיעור

˙ËÏ לנטֹות ∑¯· תענה לא למׁשּפט, ּדבר יׁשאל אם ƒƒ¿…ְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹ
אֹותֹו ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָלצד
וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על ליּׁשבֹו אֹומר ואני ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָלאמּתֹו.

Ú¯Ï˙.ּפתרֹונֹו ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי ת אם ְִ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ִִָָ
הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: לא מׁשּפט, מּטין ְְְִִִִִֵַַַָָֹֹרׁשעים

אחריהם  נֹוטה B‚Â'.הנני ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑ ְֲִִֵֶֶַ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿
על  ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו על הּנּדֹון י ׁשאל ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָואם
את  להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהריב
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את אמר אּלא מאמּתֹו, ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמׁשּפט

ּתלּוי  יהא הרּבים וקֹולר .ּבצּואר ְְְִֵַַַָָָ

(â)ñ :Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק .ואכּבדּנּו'לא …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

(ã)epáéLz áLä äòz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−
ñ :Bì«

(ä)zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî¥«£Ÿ́®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְֲִֵֵַ
ׁשּמּוׁשי  ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ְְְְִִִֵֵֶֶַַָּבלׁשֹון
ּתחת  רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: וכה ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ'ּכי',

BÏ.מּׂשאֹו ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.·ÊÚz ·ÊÚ ַָ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…
BnÚ∑'וכן עזרה, לׁשֹון זֹו יד)עזיבה' א "עצּור (מלכים ƒְְְֲִֵֶָָָ

וכן ג)ועזּוב", החֹומה",(נחמיה עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ְְְְִֵֶַַַַַַָָָ
ּכּיֹוצא  החֹומה. חזק את ּולסיע לעזב עפר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּלאּוה

ז)ּבֹו: האּלה (דברים הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר ְְִִִִֵֶַַַָָֹ"ּכי
תירא  'לא ּבתמיהה: ּכן, ּתאמר ׁשּמא וגֹו'", ְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמּמּני
וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהם'.
ּכיצד? הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפעמים
נכרי  ּבהמת אֹו "וחדלּת". ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָזקן

"וחדלּת" יׂשראל, ׁשל BnÚ.ּומּׂשאֹו ·ÊÚz ·ÊÚ∑ ְְְִֵֶַַָָָָ»…«¬…ƒ
מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' 'מּלמׁשקל הּמּׂשא, .לפרק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

dÈ„a:ג  ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

ÈÚËcד  d¯ÓÁ B‡ C‡Ò„ ‡¯Bz ÚbÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«»¿»¿»¬»≈¿»≈
:dÏ dp·È˙z ‡·˙‡»»»¿ƒƒ≈≈

BÁz˙ה  ÚÈ·¯ C‡Ò„ ‡¯ÓÁ ÈÊÁ˙ È¯‡¬≈∆¡≈¬»»¿»¿»¿ƒ«¿
˜aLÓ dÏ ˜aLÓÏÓ ÚÓz˙Â dÚBË¬≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«
:dnÚ ˜¯Ù˙e È‰BÏÚ CaÏ·„ ‰Ó ˜BaLzƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»≈ƒ≈

ãקודש משיחות ãנקודות

˙Bh‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡(ב ׁשּכאׁשר (כג, ּבאחרֹונים, איתא «¬≈«ƒ¿«ֲֲִִֶֶַַַָ

הלכה  ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת עלּֿפי ּפֹוסק ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּביתּֿדין

הּדין ּבית לבאר,Blkׁשל ויׁש ּגם . יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה ִֵֶַÀְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ הּמעּוט ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּדּיני

ׁשּמבינים  עד זֹו, ּבהלכה ּומעּינים חֹוזרים הם לכן ה'. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָרצֹון

ּגם  אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּומקּבלים

ֲֵֶאליהם.

שבת') 'לקראת מתוך - 112 עמ' כא שיחות (לקוטי

ãקודש משיחות ãנקודות
הּנפׁש ּומרּוק ּתׁשּובה ׁשל ְֲִֵֶֶֶַַָּתענּיֹות

BÏ ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ B‡OÓ ˙Áz ı·¯ E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈkƒÕƒ¿∆¬…«Õ¬…≈«««»¿»Õ«¿»≈Õ¬…

:BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ»…«Õ¬…ƒÕ

זקן  ּכיצד הא עֹוזר, ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפעמים

ׁשל  ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו "וחדלּת", ּכבֹודֹו לפי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָואינֹו

"וחדלּת" ובפרש"י)יׂשראל ה. (כג, ְְְִֵַָָָ

זה ּפסּוק על הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּפרּוׁש "הּיֹום ידּוע ּבלּוח (הּובא ְֵֵֶַַַַַַַָָָ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ï„Â טֹוב ‚) ּכי ׁשּתחׁשב ּדבק, זה ּגם . ¿»ְִֵֶֶַַָֹ
לא  אחר ּובמקֹום הּדל. ּבעזר ְְְְֲֵֶַַַַָָֹּתעׂשה

ּגדֹול: ּפני cתהּדר dxez ְְֵֶַָ
E·ÈB‡ ¯BL הּיּו"ד.„) ּתחת ּבחירק . ƒ¿ְִֶַַַ

מהּפעלים  ואיבּתי, מּלת ּכי ּפעל. ְְְְִִִִֵַַַַָָֹוהּוא
ׁשּתדע  אףֿעלּֿפי והּטעם, ְְִִֵֶַַַַַַַהּיֹוצאים.
ונאמר  .ׂשֹונא וככה .אֹויב ְְְֱֲִֶֶַַָָׁשהּוא
ּכן  ּגם ּככה לדּבר. נכֹון ּכי ,ְְִִֵֵַַָָָאֹויב

היה  אם הּפרׁשה, זֹו ּבאה אּולי .ֲִַַַָָָָָָָׂשֹונא
ׂשכר יהיה עני, ׁשל והחמֹור ְְְְֲִִֶֶַַָָהּׁשֹור
וגם  הּׁשם. מצות ׁשעׂשית מאד, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹהרּבה

עני: עם חסד dּגמילּות dxez ְִִִֶֶָ
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עז

עז

משפטים  פרשת - כג - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ה חמישי ליום יומי שיעור

$
âשבט כ"ה חמישי âיום

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£EÈ·‡∑ ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל .(ב''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬
:òLø ÷écöà-àì«Ÿ©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑ מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ִִִִֵֵַַ
ׁשּמחזירין  זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחּיב,
ואףֿעלּֿפי  ּתהרג", אל "ונקי ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֲִִַַַַַַָֹאֹותֹו?

נקי  מּכלֿמקֹום ּבביתּֿדין, נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאינֹו
לּיֹוצא  ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָהּוא
עליו  ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּביתּֿדין

dÈ„a:ו  CÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

Ù˜ז  È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

שבט) כח חמר יֹום" ׁשהּוא – 'ׂשֹונא חמֹור תראה ְֲֲִִֶֶֶֶַֹׁש'ּכי

ורּוחנּיּות, לאלקּות הּמׁשּתֹוקקת הּנׁשמה את ׁשּׂשֹונא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּגּוף

ּבעבֹודה  ׁשּמתעּצל מּׂשאֹו', ּתחת 'רֹובץ ׁשהּגּוף ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָותראה

הּנה  ּומצֹות, ּתֹורה ידי על ׁשּיזּדּכ ,יתּבר הׁשם לֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנתן

ּתעזר  ׁשּלא – לֹו' מעזב ׁש'וחדלּת לבב על ׁשּיעלה ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאפׁשר

את  לׁשּבר ּבסּגּופים ּתתחיל ּכיֿאם ׁשליחּותֹו, לקּים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַֹלּגּוף

אלא  הּתֹורה, אֹור יׁשּכן ּבּה הּדר זֹו לא הּנה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהחמרּיּות,

לׁשברֹו ולא ּולזּככֹו הּגּוף את לברר – עּמֹו' ּתעזב ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ'עזֹוב

הּבעׁש"ט. ּתֹורת ע"כ ְִִַַַַּבסּגּופים.

הרב' ערּו ּב'ׁשּולחן ּכתב ונפש והּנה גוף נזקי הל' חו"מ (חלק ְְְִֵַַָָָָ

ד) ּגּופֹו:סעיף ולׁשּבר להתעּנֹות הּתר אֹופּנים ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֶַַַַֹֻׁשרק

ל  נפׁשֹו למרק ּכדי ּתענּיֹות ב. ּתׁשּובה. ׁשל ּתענּיֹות ה'א. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ

ה'). לפני לרצֹון ְְְִִֵֶֶָ(ׁשּיהיה

ׁשּבהם  האֹופּנים ּבׁשני מרּמזים אּלּו אֹופּנים ּדׁשני לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻויׁש

נכרי  ּבהמת ב. ּכבֹודֹו. לפי ואינֹו זקן א. חֹודל". ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ"אּתה

יׂשראל. ׁשל ְִֵֶַָָּומּׂשאֹו

ׁשל  ּתענּיֹות על קאי – יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת

האדם  ּדכאׁשר וכיֹו"ב. וחטאים עברֹות על ׁשּבאֹות ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּתׁשּובה,

ׁשהּוא  ה"חמֹור" הּנה ח"ו, יתּבר רצֹונֹו על ועבר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָחטא

לרׁשּות  ׁשעֹובר נכרי", ׁשל "ּבהמּתֹו הוי (ּכּנ"ל) ּגּופֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹחמר

מלאים  יׂשראל ּפֹוׁשעי ׁש"אפילּו מּכיון א ח"ו. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּקלּפה

ּכרּמֹון" בסופה)מצֹות חגיגה א. יט, ׁשהּוא (עירובין הּגּוף הרי ְְֲִִֵֶַ

הּמצֹות  – יׂשראל" ׁשל "מּׂשא ּבֹו יׁש ּכּנ"ל, נכרי" ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ"ּבהמת

ּבהן. מלא הּפֹוׁשע ֵֵֶֶַַַָָׁשּגם

לגמרי: ההפכי הּב' ְְְְִֵֶַַַָָֹוהאפן

זה  – ("זקן מרֹומם איׁש על קאי – ּכבֹודֹו לפי ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָזקן

ורּוחנּיים, מזּככים ּבענינים הּוא עסקֹו אׁשר חכמה"), ְְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָָָֻׁשּקנה

ׁשאינֹו ּומאחר ּבזה, וכיֹוצא לעוֹונֹות ׁשּי ׁשאינֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּובוּדאי

אם  הּגׁשמי, הּגּוף וזּכּו ּדברּור ּבהעבֹודה (כ"כ) ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָמתעּסק

זה  והרי וחמרּיּותו, ּבגּסּותֹו יּׁשאר ׁשּגּופֹו להיֹות יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכן

ּכבֹודֹו לפי ׁשאינֹו ּומאחר נפׁשֹו, מרּוק ּבׁשלמּות ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַּפֹוגם

הּתֹורה  לֹו הּתירה לכן הּגׁשמי, ּגּופֹו ּבברּור ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָלהתעּסק

זּכּו את יׁשלים ועלֿידיֿזה נפׁשֹו, למרק ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָלהתעּנֹות

ּגּופֹו.

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 130 עמ' חכ"א לקו"ש (ע"פ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

zÏ„ÁÂ מעׂשֹות ‰) ל חדל ּכמֹו . ¿»«¿»ְְֲֲֵַ

חדל, והּטעם וׁשמרּת. וכן ְְְְֲֵַַַַַַָָָָהּדבר.
עּמֹו ּתּתיר רק לבּדֹו. לֹו הּדבר ְֲִִֶַַַַַָָֹׁשּתעזב
מּזה  ויּפל הּמּׂשא, ותעזב ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹהּקׁשרים,
ויׁש החמֹור. ויקּום הּצד, ּומּזה ְְֲִֵֶַַַַַָהּצד

ירּוׁשלים. את וּיעזבּו ּכמֹו ְְְְִִֶַַַַָאֹומרים
רחֹוקה: ּבדר הּמּׂשא eלטען dxez ְְְִֶֶַַָָֹ

‰h˙ ‡Ï (Âוכמֹוהּו ידּבר. הּדּין עם . …«∆ְְִֵַַַָָ

הראּוי  ּתאכלּנּו, אלהי ה' ְְֱִֵֶֶָָֹֹלפני
ּכהן. עם מדּבר הּוא ּכאיּלּו ְְֱִִֵֵֶַֹלאכֹול,
עּמהם. ׁשּידּבר יׂשראל מּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָויבּדילּנּו
הבל  עדר, ּבכֹור הּוא ּכי ְְִֵֵֶֶֶָוהאֹומר

fהּוא: dxez

¯˜L ¯·cÓ (Ê ׁשּלא ידּבר, הּדּין עם . ƒ¿«∆∆ְִֵֶַַַָֹ

צדק  צדק וכמֹוהּו, ׁשקר. ּדין ְִִֶֶֶֶֶֶָָידין

z‰¯‚ּתרּדף: Ï‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â ּבא ֹותֹו. ְִֹ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ְ
ּבדבר  רׁשע ׁשהּוא ידעּת אם ְְִֶַַָָָָָָָָהּדבר,
עׂשה  וככה הֹואיל ּתאמר ׁשּלא ְִֵֶַַָָָָֹֹאחר.
ואסיר  אהרגּנּו קׁשה, אחר ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָרׁשע

הּדין  אּקח אני ּכי .מהּדר ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַהּמכׁשֹול
מּידי: יּמלט ולא gמּמּנּו, dxez ְִִִִֵֶָָֹ

יום חמישי
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ּתלמּודֿ לביתּֿדין? אֹותֹו מחזירין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַַָחֹובה',
ׁשּנצטּדק  הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַֹלֹומר:

¯ÚL.ּבביתּֿדין  ˜Ècˆ‡Œ‡Ï Èk∑,להחזירֹו עלי אין ְִֵƒ…«¿ƒ»»ְֲִֵֶַָ

יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹּכי
ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה להמיתֹו הרּבה ׁשלּוחים .לי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

(ç)ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
:íé÷écö éøác¦§¥¬©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑ וכלֿׁשּכן אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְֱֲִִֵֶֶָֹ
הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַּכדי

מׁשּפט" תּטה "לא ּכבר: ÌÈÁ˜t.נאמר ¯eÚÈ∑ ב''מ) ְְֱִֶֶַַָָֹ¿«≈ƒ¿ƒ
מכילתא) ׁשּתּטרף קיא. סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹאפּלּו

עיניו  מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו ויׁשּתּכח עליו, .ּדעּתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
ÛlÒÈÂ∑"ּומקלקל" ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑ ƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒ

מׁשּפטי  המצּדקים, ּתרּגּומֹו:אמת,דברים וכן ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָֻ
יׁשרים  ּתריצין", ."ּפתגמין ְְְִִִִִָָ

(è)øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר, על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ ˙‡∑ ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים לֹו קׁשה .ּכּמה ְֲִֶֶַָָ

(é)-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeáz§«¨¨«

i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

(àé)Enò éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½
:Eúéæì Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«

i"yx£‰pËÓLz∑ מעבֹודה.dzLËe∑ אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ֲִֵַַָ
ּגמּורה, מעבֹודה "ּתׁשמטּנה" אחר: ּדבר הּבעּור. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָזמן

"ּונטׁשּתּה" ּוזריעה. חריׁשה .ּומּלקׁשקׁשמּלזּבל ּכגֹון: ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
‰„O‰ ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא) מאכל להּקיׁש ¿ƒ¿»…««««»∆ְֲִַַַ

אֹוכלת  חּיה מה חּיה: למאכל מעׂשר,אביֹון ּבלא ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

אין  אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹאף
ּבּׁשביעית  EÓ¯ÎÏ.מעׂשר ‰NÚzŒÔk∑ ּותחּלת ְֲִִֵַַ≈«¬∆¿«¿¿ְִַ

מדּבר  הּלבן,הּמקרא למעלה ּבׂשדה ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
"ארצ את "ּתזרע .הימּנּו: ְְִֵֶֶֶַַ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLéòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−
Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì úaLz¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−

:øbäå§©¥«

eÚÓ¯ח  ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט  ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

È˙י  LBÎ˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

ÔeÏÎÈÈÂיא  dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ÓBÈ·e‡יב  C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

„ÁLÂ (Á העׁשיר ּכי זה. ּכל הזּכיר ּגם . ¿…«ְִִִִֶֶַָָ
ּדּלים: מּדין להּטֹות לּדּין ׁשחד ְִִִִֵַַַַַָֹיּתן

ÌÈ˜Ècˆ È¯·c ÛlÒÈÂ ּכי הּגאֹון, אמר . ƒ«≈ƒ¿≈«ƒƒִַַָָ
ּכי  זה, יּתכן ולא לדברי. ּתאר ְְְִִִִִֵֵֶַַָֹֹצּדיקים
לא  ּבדין. צּדיקים, וטעם .סמּו ְְְִִִִֵַַַָֹּדברי

ּבמצֹות: hצּדיקים dxez ְְִִִַ

ÌÈL LLÂ (È ּבעבּור זה. ּגם הזּכיר . ¿≈»ƒְֲִִֶַַ
:עּמ אביֹוני i`ואכלּו dxez ְְְֵֶֶַָ

‰pËÓLz ˙ÈÚÈ·M‰Â (‡È היא . ¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»ִ
את  איׁש יּגׂש ולא לה', ׁשמּטה ְְִִִִֵֶֶַָָֹֹׁשּתּקרא

האביֹון: ּתזרע.dzLËeרעהּו ׁשּלא . ְֵֵֶָ¿«¿»ְִֶַֹ

הּׁשנה  את ונּטׁש ְְִֶַָָָֹוכמֹוהּו,
aiהּׁשביעית: dxez ְִִַ

˙LL (·È ּבעבּור זה, הזּכיר ּגם . ≈∆ְֲִִֶַַ
,ּבׁשערי אׁשר והּגר .אמת ּבן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָויּנפׁש

:ל וׂשכיר עני biׁשהּוא dxez ְִִֶָָָ
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ער

ער

משפטים  פרשת - כג - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ה חמישי ליום יומי שיעור
i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא) ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ַַָָ

ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא ׁשּלא הּׁשביעית מּמקֹומּה, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּתנהֹוג  לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה וכל הֹואיל ְְְִִַַַָָָָָֹֹּתאמר:

ּבראׁשית' 'ׁשּבת E¯ÓÁÂ.ּבּה E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑ ְִֵַַָ¿««»«¿«¬…∆

ניח, לֹו עׂשבים ּתן ואֹוכל ּתֹולׁש ׁשּיהא מן להּתיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהּקרקע.

צער  אּלא ניח, זה ּבעבד (מכילתא)∑E˙Ó‡ŒÔa.אין ְֵֶֶַַָָ∆¬»¿ְֶֶ
מדּבר הערל, .ּתֹוׁשב ּגר זה ∑b‰Â¯.הּכתּוב ְֵֵֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא) ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈
מצותֿעׂשה  ּכל ׁשמירה לעׂשֹות ׁשּכל ּבאזהרה, ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹ

לאו  ּבמקֹום היא אזהרה ˙e¯ÈkÊ.ׁשּבּתֹורה ‡Ï∑ ע''ז) ְְִִֶַַָָָָ…«¿ƒ
אלילים ג) עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ְְֱֲִִִֶַַַֹֹֹׁשּלא

ּפלֹונית'. אלילים עבֹודת ּביֹום עּמי ּתעמד אֹו ְְְֱֲֲִִִִִִַַֹּפלֹונית,
וׁשם  ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדבר

עבֹודת  ׁשּׁשקּולה ,ללּמד תזּכירּו". לא אחרים ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאלהים
ּכׁשֹומר  ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאלילים

ּכּלן  ÚÓMÈ.את ‡Ï∑ הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ ׁשּלא ֶָֻ…ƒ»«ְִִַָ«ƒֶֹ
אלילים  ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻּתעׂשה

יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם ׁשאּתה נמצאת .ׁשּלֹו. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

(åè)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé̈¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת .ׁשהּתבּואה …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ

·È·‡∑ ּפרֹות לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, .לׁשֹון »ƒְְְְִֵֵַָ
Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ ּפני לראֹות ּברגלים,ּכׁשּתבאּו ¿…≈»»«≈»ְְְִִֶַָָָָֹ

עֹולֹותה  לי ז)ביאּו .(חגיגה ִִָ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåäãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçåE §©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−

:äãOä-ïî¦©¨¤«

ÌeLÂיג  Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

zLa‡:יד  ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

ÔÈÓBÈטו  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז  Èc CÈ„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯L‡ ÏÎ·e (‚È עבֹודת הזּכיר עּתה . ¿…¬∆ְֲִִַַָ

ּׁשאמרּתי  מה ּכל והּטעם, ְְִִֶַַַַַָָָּכֹוכבים.
מׁשּפטי  כן ולא ּומׁשּפטי. מצֹותי ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹהם
תזּכירּו, לא ואמר אחרים. ְְֱֲִִִֵַַָֹֹאלהים
ּבהם. להּׁשבע ׁשמֹותם ּתזּכירּו ְְְִִֶֶַַָָָֹׁשּלא

וזה, עֹובדיה. ּבהם יׁשּביעּו ׁשּלא ְְְִֶֶֶֶַַָָֹּגם
ּבֹו ׁשּתׁשּביע ,ּפי על יּׁשמע ְְִִִֶַַַַָֹולא
ּכֹוכבים  לעֹובד ּתאמר ׁשּלא ְֲִִֵֵֶַָֹֹאחרים.

:ּבאלהי לי ciהּׁשבע dxez ִִֵֶַָֹ

.(ÌÈÏ‚¯) LÏL („È לבּדי לי ּפעמים, »…¿»ƒְְִִִַָ
רגלים  ׁשלׁש ׁשּתעבד עבד. ְְֲִִֶֶֶֶַָָֹֹּתהיה

לפ  ותבא ּדֹורֹון ּבּׁשנה, ׁשּיביא ּכעבד ני ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ
[אל] (את) אחריו ּכתיב ּכן על ְֲֲִֵֶֶַַַָלאדֹונֹו.

ה'.וכן  האדֹון לפני ּכמֹו ה', האדֹון ְְְְִֵֵֵָָָָּפני

ּבעבּור  זה, והזּכיר ריקם. ּפני יראּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹולא
עֹובדי  הֹולכים ידּועים, ימים יׁש ְְְִִִִֵֵָּכי
ּתחג  ּכתּוב ּכן על להבליהם. ְְֱִִֵֵֶַַָָֹאלילים

ּומּלת לבד: אסרּוÁz‚לי, ּכמֹו ּתזּבח. . ְִִַַ»…ְְְִִַ

ּבעבֹותים: ּכי ¯‚ÌÈÏחג רגל. מּגזרת . ֲִַַ¿»ƒְִִִֶֶַ
הם: רגלים ehרּבם dxez ְִֵָָֻ

˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ (ÂË ּכי מּמּנּו, החל . ∆«««ִִֵֶָ
ּכתּוב  והּנה הּׁשנה. לחדׁשי ראׁשֹון ְְְִִֵֵַָָָָהּוא

חג  ּכמֹו מּצֹות, ּתאכל ימים ְְִִַַַַָֹׁשבעת
והּנה  ימים. ׁשבעת ל ּתעׂשה ְְְֲִִִֵֶַַַָֻהּסּכֹות
ימים  ׁשׁשת ּכמֹוהּו ואין חּיּוב. ְִִֵֵֶָָהּוא
ּכתיב  אחריו ּכי .מעׂשי ְֲֲֲִִֶֶַַַָּתעׂשה

ּככה  ואין הּׁשביעי. ּבּיֹום ְְְִִִֵֶַַָָֹׁשּתׁשּבת

לּמה  ועֹוד, מּצֹות. ּתאכל ימים ְְִִַַַָָָֹׁשבעת
חמץ: ּתאכל לא ימים ׁשבעת ּכתב ְִִֵַַַָָָֹֹֹלא

·È·‡‰ L„Á,חׁשבּו רּבים ּפרׁשּתי. . …∆»»ƒְְִִֵַַָ
לא  ּופני ּכמֹו ריקם, ּפני יראּו לא ְִֵֵַַָָָָֹֹּכי

אל  הּבאים ּכי נכֹון, אינּנּו וזה ְִִֵֵֶֶֶַָָָיראּו.
ונראה  והעד, נראים. הם הּׁשם, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָּבית
זכּור כל יראה ּגם, הּׁשם. ּפני ְְְֵֵֵֶֶַַָָאת

הּׁשם: לפני ּכמֹו ה', ּפני fhאת dxez ְְְִֵֵֵֶַ

¯Èˆw‰ ‚ÁÂ (ÊË.חּטים קציר ּבּכּורי . ¿««»ƒְִִִִֵ
ּבֹו יהיה לעֹולם הּמּצֹות חג ְְְִִֵֶַַַָוהּנה
הּׂשעֹורים. ּבּכּורי ׁשהּוא ְִִִֵֶַָאביב,
לבּכּורי  ׂשעֹורים ּבּכּורי ּבין ְְְְִִִֵֵֵַָֻוהמרחק
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פ משפטים פ פרשת - כג - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ה חמישי ליום יומי שיעור
i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑ ׁשבּועֹות חג הּוא.È¯eka ¿««»ƒַָƒ≈

EÈNÚÓ∑ הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא «¬∆ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ
מּתירין  היּו ּבעצרת, ּולהביא הּבאין למנחֹות החדׁש ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, כח)ּבּכּורים הּבּכּורים (במדבר "ּוביֹום ְְֱִִִִִֶֶַַַָ

‰‡ÛÒ.וגֹו'" ‚ÁÂ∑ הּסּכֹות חג EtÒ‡a.הּוא ְ¿«»»ƒַַֻ¿»¿¿
EÈNÚÓŒ˙‡∑ מתיּבׁשת הּתב ּואה החּמה ימֹות ׁשּכל ∆«¬∆ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

ּובחג  מּפני ּבּׂשדֹות, הּבית אל אֹותּה אֹוספים ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
.הּגׁשמים  ְִַָ

(æé)ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥−
ïãàä|:ýåýé ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑ ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומן ,לפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
.ׁשּבהּזכרים ∑E¯eÎÊŒÏk.(מכילתא) »¿¿ְְִֶַָ

(çé)ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−
:ø÷a-ãò©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑ את ּתׁשחט הּפסח לא …ƒ¿««»≈¿ְִֶֶַַַֹ
החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן סג)ּבי"ד פסחים .(מכילתא. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑לּמזּבח חּוץ.¯˜aŒ„Ú∑ ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆
ּתלמּודֿלֹומר: ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָיכֹול

ו) הּמזּבח (ויקרא על מֹוקדה, .הּלילה"ּכל"על ְְְִֵַַַַַַָָָ
ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑:ׁשּנאמר הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא 'לינה' אין ¿…»ƒְֱִֵֶֶֶַַַַַָָ

הרצּפה  מן להעלֹותֹו יכֹול הּלילה ּכל אבל ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹ"עדּֿבקר",
.לּמזּבח  ְִֵַַ

(èé)éýìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִֶֶַַַ
ּכאן  אף נאמר לכ אדמת".ּבבּכּורים, "ּבּכּורי : ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
ּגמי  עליה אּלא לסימן ּכֹור ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבּמקרא:מּׁשבעת  האמּורין ח)הּמינין חּטה (דברים "ארץ ְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָ
וגֹו'" È„b.ּוׂשעֹורה ÏM·˙ ‡Ï∑וכבׂש עגל אף ְְָ…¿«≈¿ƒְֵֶֶֶַ

ּׁשאּתה  מּמה .ר ולד לׁשֹון אּלא ּגדי ׁשאין ּגדי, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבכלל

מקֹומֹות  ּבכּמה והצרמֹוצא "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, ְְְְְִֵֶַַַָָָֻ
ּכגֹון: "עּזים", אחריו: לח)לפרׁש אׁשּלח (בראשית "אנכי ְְֲֲִִִֵַַַָָָֹ
הע ּזים", ּגדי "את עּזים", כז)ּגדי עּזים",(שם ּגדיי "ׁשני ְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָ

עגל  אף סתם, "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל ,ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָללּמד
ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובׁשלֹוׁשה ּבמׁשמע. ְְְְְְִִֶֶַַַַָָוכבׂש
לאּסּור  ואחד הנאה, לאּסּור ואחד אכילה, לאּסּור ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָָאחד

קטו)ּבּׁשּול חולין כז. .(פסחים ִ

$

˜„Ìיז  C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

Ôe˙È·Èיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

:ל ּתסּפר ׁשבּועֹות ׁשבעה ּכמֹו ְְְְִִִִָָֹחּטים.
‰M‰ ˙‡ˆa ÛÈÒ‡‰ ‚ÁÂ ותּכנס . ¿«»»ƒ¿≈«»»ְִֵָ

מּמרחׁשון  והחל אחרת. ְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשנה

fiלזרע: dxez ְִַֹ
LÏL (ÊÈ ּפעמים הּׁשלׁש ואּלה . »…ְְִֵֶַָָֹ

ריקם. פני יראּו לא ,ל ְְִֵֵֶַַָָָָֹׁשאמרּתי
ואינם  מצֹות, ּבני ׁשהם לבּדם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָהּזכרים

לבא: יּוכלּו ׁשּלא giחֹולים dxez ְִֶָֹֹ

ÈÁ·Ê Ìc (ÁÈ,הּפסח חג זבח הּוא . «ƒ¿ƒֶֶַַַַ
ּומרֹורים: מּצֹות על ÈbÁהּנאכל ·ÏÁ. ְֱִֶַַַָ≈∆«ƒ

ּכתּוב, וכן חּיּוב. ׁשהּוא ּתמים ׂשה ְִִֵֶֶָָהּוא

עד  והחלבים העֹולה ְְֲֲִַַַָָָּבהעלֹות
hiהּבקר: dxez ֶַֹ

˙ÈL‡¯ (ËÈ מנחת ּתקריב ואם זהּו . ≈ƒְְְִִִֶַַ

ּכאׁשר  מדּבר, הּיחיד עם ּכי ְֲִִִִִֵֶַַַָּבּכּורים,
לא  אחר זה והזּכיר ּבמקֹומֹו. ְְְֲִִִֵֶַַָֹאפרׁש
מּׁשם  ּכי זבחי, ּדם חמץ על ְְִִִִִֵַַַָָתׁשחט
הּדעת, חסרי אמרּו הּבּכּורים. ְְִִֵֵַַַַַָָיחּלּו
ּכי  יּתכן, ולא מגד. מּגזרת ּגדי ְְְִִִִִִִֵֵַָֹּכי

עם  הּנאמן, והעד ׁשרׁש. מגד ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹמ"ם
ּבלׁשֹון  יּמצא לא ּככה ּכי מגדים. ְְְִִִִִֵָָָָֹּפרי
תבּׁשל. לא טעם מה ועֹוד, ְְֵֶַַַַַֹֹהּקדׁש.

וכתּוב  הּמגד. לבּׁשל אדם ּביד ּכח ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹואין
לֹומר  טעם מה ׁשמׁש, ּתבּואת ְִֶֶֶֶַַַַֹּומּמגד
ועֹוד, הּזה. ּכּלׁשֹון מצאנּו ואנה ְְֲֵֶַַַָָָָָּבחלב.

אם  העץ נקרא ואנה אּמֹו. ּטעם ְְִִֵֵַַַָָָָמה
ׁשּמצאנּו ּבעבּור חׁשבּו זה וכל ְְֲֶֶֶֶַַָָָָהּמגד.
ּבּכּורי  ראׁשית עם הּמצוה ְִִִִֵֵַָֹזאת
אחר  ּבמקֹום היא ּגם והּנה .ְְְְִִֵֵַַַָָאדמת
והּוא  נבלה. כל תאכלּו לא הּבׂשר, ְְְִֵַָָָָֹֹעם

ּכי  הּבּכּורים, עם הזּכירּה רק ְִִִִִִַַַָָָהּיׁשר.
אחר  ויׁש הּגדיים. ויגּדלּו ירּבּו ְְְְְְִִִֵֵַַָָאז
תאחר, לא ּכמֹו תבּׁשל לא ְְְֵֵֶַַַָֹֹׁשאמר,
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משפטים  פרשת - כג - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ו שישי ליום יומי שיעור

âשבט כ"ו שישי âיום

(ë)éðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

i"yx£C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ‡ ‰p‰∑נתּבּׂשרּו ּכאן ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְִַָ
להם: אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, לג)ׁשעתידין "ּכי (לקמן ְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָֹ

אעלה  ‰È˙Î.ּבקרּב"לא ¯L‡∑ לתת זּמנּתי אׁשר ְְְֱִֶֶֹ¬∆¬ƒ…ƒְֲִִֵֶַָ
אׁשר  הּמקֹום "אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ְְֲִֶֶֶֶַָָָלכם,

ּכבר  נּכר הכנתי", מן מקֹומי אחד וזה ּכנגּדֹו. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָֹ
מכּון  מעלה ׁשל ׁשּביתֿהּמקּדׁש ׁשאֹומרים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּמקראֹות

מּטה  ׁשל ּביתֿהּמקּדׁש .ּכנגד ְְִֵֶֶֶַַָָ

C¯hÓÏכ  CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ימים. מּׁשבעה יֹותר אּמֹו עם ְֲִִִִִֵֶַָָֹׁשּיעמד
הּמצוה  להזּכיר טעם מה ּכן, ְְְְִִִֵַַַַַָואם
ראּיתם  ּכי ועֹוד, אחרת. ּפעם ְְִֶֶַַַַָָָֹהּזאת
ּכי  ּבּׁשּול, רק ואינּנּו הּקציר, ְְִִִֵֶֶַַָּבׁשל

וככה, האׁש. ּכמֹו מבּׁשלת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָהּׁשמׁש
ׁשלמה  ורּבי אׁשּכלֹותיה. ְְְְְִִִֶַַָֹֹהבׁשילּו
וזה  .הר הּקטן הּוא ּגדי ּכי ְְִִֶַַַָָָָאמר,
והּכבׁש. הּׁשֹור לקטן יאמר ְְֵֶֶַַַַָָֹהּׁשם

לסמכֹו. ּצר מה ּכי עּזים. ּגדי ְְְְֲִִִִֶַַָָֹוראייתֹו,
ׁשהּוא  רק יּקרא לא ּגדי ּכי ּכן, ְְִִִֵֵֵֶֶַָֹואינּנּו
ולא  ּגדי, הּוא ערבי ּובלׁשֹון ְְְֲִִִִֵָָָֹמהעּזים.
הפרׁש יׁש רק אחר. מין על ְִֵֵֵֶַַַַֹיאמר

ּגדֹול  ּגדי ּכי עּזים. ּגדי ּובין ּגדי ְְְִִִִִִֵֵָּבין
עם  היֹותֹו צרי עֹודּנּו ּכי עּזים. ְֱִִִִִִִֶָמּגדי
עּזים. ּוׂשעיר ׂשעיר וככה, ְְְִִִִִִָָָהעּזים.
יׂשראל  יאכל ׁשּלא קּבלּו ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹוחכמים

ּבחלב. ּכי ּבׂשר ּדע אפרׁש. ועּתה ְְֲִֵַַָָָָָָ

ּכמֹו ההֹווה. על לדּבר הּתֹורה ְְְִֵֶַַַַַָמנהג
לֹומר  הּכתּוב ׁשּנה לּמה הּיענה. ֲִַַַַַָָָָָּבת
הּמין. ּכל ּכֹוללת הּבת ותהיה ְְִִֶֶֶַַַָָָּככה,
יענה  ּבׂשר ּכי ּדע מצאנּו. לא ְְֲִֶַַַָָָָֹוכזה

אדם, ׁשּיאכלּנּו הּמנהג ואין ּכעץ. ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיבׁש
הּמין, מּכל יאכל ולא לחה. ּבֹו אין ְִִִֵֵַַָָֹֹּכי
יׁש ּוקטּנה, נקבה היא ּכי הּבת, ְְִִֵֵַַַַָָרק
הּקטן. הּזכר ּכן ולא לחה. מעט ְְֵֵַַַָָָָָָֹּבּה

ּבחלב, ּבׂשר אֹוכל אדם אין ְְֵֵָָָָָָָָוככה,
לא  והּבׂשר ערב. מאכל אינֹו ְֲִֵֵַַָָָָֹּכי
ּכן. אינֹו והחלב רב, ּבזמן רק ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָיתּבּׁשל
ּבארץ  הּיֹום עד הּמנהג אין ְְִִֵֶֶַַַָּכי
מבּׁשל  טלה אדם ׁשּיאכל ְְִֵֶֶַָָָָָֹֻיׁשמעאל

רּבה. לחה ּבטלה ׁשּיׁש ּבעבּור ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָּבחלב,
ּכן  על מּזיק. הּוא והּנה ּבחלב, ְְְִִֵֵַַָָָָוככה
אין  הּגדי ּבׂשר ּכי ּובעבּור יאכל. ְְֲִִֵַַַַֹֹלא

על  חם, הּוא קטן ּוכׁשהּוא לחה, ְֵֶַַָָָּבֹו
ּתתמּה ואל ּבחלב. הּגדי יבּׁשלּו ְְְְְְִִֵַַַַָָּכן
אּלה  אנׁשי נהגּו ׁשּלא ְֲֲֵֵֶֶַַָֹּבעבּור
ּכל  ּכי עּזים. ּגדי לאכֹול ְְֱִִִִֶַָהּמקֹומֹות

ּכמֹוהּו, ּבׂשר אין ּכי מֹודים ְִִִֵָָָָהרֹופאים
וכן  ׁשּיאכלּוהּו. הּתירּו לחֹולים ְְְֲִִִִֵֶַֹואפילּו
וארץ  ואפריקא ּבספרד אֹותֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָאֹוכלים
היה  ּככה ּגם ּובבל. ּופרס ְִֵֶַָָָָָָָָיׂשראל

עּזים  ּגדיי ׁשני הּקדמֹונים. ְְְְִִִִֵֵַַַָמנהג
והּכהן  עּזים. ּגדי לפני ונעׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹטֹובים.
ּובעבּור  לחּטאת. אחד עּזים ּגדי ְְֲִִִֵֶַַָָאֹוכל
חי, ּבׂשר לאכל אדם מנהג ְֱִֵֶֶַַָָָָֹׁשאין

ויׁש אּמֹו. ּבחלב הּגדי לבּׁשל ְְְֲִִֵֵֵַַַָאסּור
ּבאׁש. אם ּכי ּבּׁשּול אין ּכי ְְִִִִִֵֵאֹומרים
ּבּמים. מבּׁשל ּובׁשל ּכתּוב ְֲִֵַַָָָָֹֻוהלא
ואין  ּבּסירֹות. ויבּׁשלּו הּימים ְְְְְִִִֵֵַַַַָּובדברי
ּכי  אּסּורֹו, טעם מה לבּקׁש צֹור ְִִֵֶַַַַָלנּו

ּכי  היה, אּולי הּנבֹונים. מעיני ְְִִֵֵֵֶַַָָָנעלם
עם  הּגדי לבּׁשל הּוא לב ְְְְִִִֵֵַַַאכזרּיּות
אֹותֹו ׂשה אֹו וׁשֹור ּכדר אּמֹו, ְְֲִֵֶֶֶחלב
תּקח  לא ּגם תׁשחטּו. לא ּבנֹו ְְְֲִִֶַַֹֹואת

האדם  רֹוב ּומנהג הּבנים. על ְִִֵַַַָָָָָהאם
ּבּׁשּוק. החלב ויקנּו צאן, להם ְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשאין
רּבֹות. מּׂשּיֹות מאּוסף יהיה ְְְִִֵֶֶַָָָוהחלב
אּמֹו. אנה ידע לא הּגדי הּקֹונה ְִִֵֶַַַַָָֹאּולי

ּבֹו יׁש אּולי חלב, קנה אם ְִִֵֵַָָָָוהּנה
עֹובר. ויהיה ׁשּקנה, הּגדי אם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָמחלב
לחּומרא. הּתֹורה מן ׁשהּוא ספק ְְְִֵֶַָָָָוכל
אם  ּכי מֹודים הּיׁשמעאלים ּגם ְְְִִִִִִֵֵַַוהּנה
ׁשהּתֹולדת  אּמֹו, ּבחלב הּגדי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַֻיבּׁשל

והּכתּוב  ערב. יֹותר הּוא אז ְֵֵַָָָָָׁשוה,
ההֹו על ז"ל ּדּבר קדמֹונינּו והּנה וה. ְְִִֵֵֵֶַַַַ

ּבׂשר  ואסרּו ספק, ּכל להסיר ְְְְִִֵֶָָָָָָהחמירּו

הּוא  חכמים, להם ׁשּנתן והּׁשם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָּבחלב.
אדּבר  ועֹוד ׁשלמה. מׂשּכרּתם ְְְְֲִֵֵֵַַָָֻיּתן
ּפעם  הּמצוה זאת הּכתּוב הזּכיר ְְִִִַַַַָָָָֹלּמה
אחד  ּכל ּבמקֹום ׁשליׁשית, ּגם ְְִִִִֵֶַָָׁשנית,

kמהם: dxez ֵֶ
ÈÎ‡ ‰p‰ (Î למׁשה הּׁשם אמר . ƒ≈»…ƒְֵֶַַָֹ

יקּבלּו אם ּכי ליׂשראל. זה ּגם ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹׁשּיאמר
אּתם  מּתחּלת והּמׁשּפטים הּדברים ְְְְִִִִִֶַַַַָָָּכל

ורּבים  הארץ. אל יביאם אז ְְְִִִֵֶֶֶַָָָראיתם,
הּמלא ּכי אֹומרים, יׁש ּבזה. ְְְְִִִֵֶַַַָָהׁשּתּבׁשּו
ׁשמי  ּכי ּבעבּור ּתֹורה, ספר ְֲִִֵֶַָ[הּוא]
ארֹון  [הּוא] אמרּו, ואחרים ְְְֲֲִִֵַָּבקרּבֹו.

הּכתּוב  ּבקֹולֹו, ּוׁשמע ּופרׁשּו, ְְְְִֵַַַָהּברית.
לפׁשעכם. הּׁשם יּׂשא לא ואמרּו, ְְְְֲִִֵֶַָָֹּבֹו.
הּתֹורה  ּכל ּכי רּוח, ּדברי אּלה ְְִִֵֵֶַַָָָוכל
הּוא  הּטעם. מּזה מלאים ְְְִִִֵֶַַַַָוהּמקרא
הּגֹואל  הּמלא .לפני מלאכֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָיׁשלח

וּיׁשלח  אמר ּומׁשה רע. מּכל ְִִִֶַַַָָָֹאֹותי
ּפניו  ּומלא מּמצרים. וּיֹוציאנּו ְְְִִִִֵַַַַָָָָמלא
ה' וּיאמר ה'. מלא וּיצא ְִֵֵֶַַַַָֹהֹוׁשיעם.
ׁשלח  אלהי ּבעם. הּמׁשחית ְְֱִַַַַַַָָָָֹלּמלא

ורּבים  אלהין. לבר ּדמּה ְְְֱֲִִֵַַַָָָמלאכּה.
וׂשר  יון ׂשר ּדנּיאל, ּובספר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּכאּלה.
והּוא  ׂשרכם. מיכאל אם ּכי ְְִִִֵֶַָָָּפרס.
מאחרים  נכּבד הּוא ּכי הּגדֹול, ְְֲִִִִֵֵַַָָָהּנקרא

הּׂשרים  אחד עליו, ּכתּוב ּגם ִִַַַַַָָָָרּבים.
ׁשּפרּוׁשֹו לעזרני. ּבא ְְִִִֵֵֶָָָהראׁשֹונים
ראׁשֹונה  הּיֹוׁשבים ּכמֹו ְְְֲִִַַָָּבמעלה,
מיכאל: הּוא הּמלא וזה ְְְִֵֶַַַַָָּבּמלכּות.

C¯ca E¯ÓLÏ:רע ּב יּגע ׁשּלא . ƒ¿»¿«»∆ְִֶַַֹ

È˙BÈÎ‰ ¯L‡ ּבהנחל ּכדר .ל . ¬∆¬ƒƒְְְְֵֶֶַ
אפרׁש: ּכאׁשר ּגֹוים. k`עליֹון dxez ְֲֲִֵֶֶַָ

יום שישי
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"ּפי את ÌÎÚLÙÏ.ימרה ‡OÈ ‡Ï Èk∑ מלּמד אינֹו ְִֶֶַƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ְֵָֻ

ׁשהּוא  ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ְְְִִֵֶֶֶַַָָּבכ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו Ba¯˜a.ׁשליח ÈÓL Èk∑ ְְִִֵֶֶַָָƒ¿ƒ¿ƒ¿

ׁשמי  ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: לראׁש ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֻמחּבר
ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, ְְְְֵֶֶַָָֻמׁשּתף

ׁשּד"י  ּבגימטרּיא מטטרו"ן רּבֹו: .ּכׁשם ְְְִִֵַַַַָ
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התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯ÓM‰ (‡Î ּדבר עֹוׂשה מלא ּכל . ƒ»∆ְְֶַַָָ
ּוכׂשטן  יגרע. ולא יֹוסיף לא ְְְִִֵַַָָֹֹהּׁשם,
הּיֹוצא  וככה היה. מלא ְְִֵַַַָָָָאּיֹוב,

ּבלעם הּׁשֹומע לקראת והּנה לֹו. לׂשטן ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
הּׁשם  ּבקֹול ׁשֹומע הּוא ,הּמלא ְְְֵֵַַַַָּבקֹול

ּומּלת Baהּנכּבד: ¯nz Ï‡.קׁשה ְִִַַָ««≈ָָ
ּבי. וּימרּו ּכמֹו הּטעם נראה ְְְְִִִֵֶַַַַַוהּנה
ּכן  על ּתמרה. להיֹותֹו ראּוי היה ְְִֵֶַַַָָָרק

ּכי  ּבֹו לאמר ספרד חכמי ְְְְִֵֵַַָֹהּוצרכּו
וּיּסב  ּדר על הּכפל, מּפעלי ֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּוא
היא  הּגזרה ּכל ּכי העם, את ְֱִִִִֶַָָָָֹאלהים
מּבנין  ונסּבה ּורחבה ּכי הּכפל. ְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּפעלי

ּבלל. מּגזרת ׁשם, ונבלה ּכמֹו ְְְְְִִִַַַָָָָנפעל.
ואל  ּבֹוקק. מּגזרת מצרים רּוח ְְְְְִִִִֵַַַַָָונבקה
ׁשרׁשים  ׁשנים ׁשהם ּבעבּור ְְֲִִִֵֶַַַָָּתתמּה
ּבביתֹו. ׂשֹורר הּנה ּכי אחד, ְְִִֵֵֵֶַַַָוהּטעם

אל  וכמֹוהּו, אלהים. עם ׂשרית ְֱִִִִַָָָֹּכי
מׁשקל  על ליֹולדּתֹו. ּוממר ּבֹו. ְְְִֵֵֵַַַַּתּמר
הּׂשה. על ּתכּסּו מּגזרת ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַַָֹמכס,

הּכפל: OÈ‡מּפעלי ‡Ï Èk ֳִֵֶֶַָƒ…ƒ»
ÌÎÚLÙÏ נא ׂשא ּכמֹו למ"ד, עם . ¿ƒ¿¬∆ְִֵָָָ

ּבקרּבֹו, ׁשמי ּכי ודע עבדי. ְְְְְְִִִֵֶַַַלפׁשע
ּבקֹולֹו. ּוׁשמע מּפניו הּׁשמר עם ְְִִִֵֶַָָָָּדבק

ּוכבר  ּכן. ּתעׂשה לאמת ואף ְְְְֲֲֵֶַַַָָּכמֹו
ׁשם  הּוא הּנכּבד הּׁשם ּכי ְְִִִֵֵֵַַַָּפרׁשּתי
ּתאר  יּמצא ּגם לבּדֹו. הּוא ּכי ְִִֵֶֶַַַָָֹהעצם,

הּכל. ּומאּתֹו הּכל הּוא ּכי ִִֵֵַַַֹֹהּׁשם,
ׁשהּנקּדה  לעּגּול מׁשל ּבקרּבֹו, ְְְְְִִֶַַַָָָֻוטעם
ּכן  על מרחק. ּכל אל קרֹובה ְְִֵֶֶַָָָהיא
ונֹוסע  הּמחנה. ּבקרב הּׁשם ּכבֹוד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָהיה
אּתה  ּכי ּכתּוב וכן הּמחנֹות. ְְֲִֵַַַָָּבתֹו

ויֹוצר  וכתּוב הּזה. העם ּבקרב ְְְֵֶֶֶַָָָה'
ּתׁשּתֹומם  ואל ּבקרּבֹו. אדם ְְְְִִֵַַָָרּוח
ׁשמֹוע  אם ּכי ּכתּוב ׁשהּוא ֲִִֶַַָָּבעבּור
ּכל  ועׂשית ּכן ואחר ּבקֹולֹו, ְְְְִִֵַַַָָָּתׁשמע

ּכל  מׁשל, ל אּתן והּנה אדּבר. ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָאׁשר
ּגמּורֹות, ראיֹות הביאּו הּמּדֹות ְְְִִֵֵַַָחכמי
אֹור  מקּבל ּגּוף הּלבנה עצם ְְִֵֶֶַַָָּכי
לֹו. נגּה אין ּבעצמֹו הּוא ּכי ְְִֵֶֶַַַֹהּׁשמׁש.

ּבהתחּבר  הּׁשמׁש ּתקּדר זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַּובעבּור
ּבּגלּגּלים  ּוׁשניהם ּבּיֹום. עּמּה ְְְִִֵֶַַַַַָָָהּלבנה
הּקדרּות  ואין הּמּזלֹות. לגלּגל ְְְְִֵַַַַַַַָהּדֹומים
הּׁשמׁש ּתחת הּלבנה ׁשּתּכנס ְִֵֶֶֶַַַַַָָָרק
הּלבנה  ּפני והּנה עגּולֹות. ְְְְֲִֵֵֵֶַָָּוׁשּתיהן

ּופניה  אֹור. ּכּלם הּׁשמׁש, לצד ְֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהם
אֹור. ולא חׁש מּמּנּו, למעלה ְְְִֵֶֶֶַָֹֹׁשהם

ּבמחצית  ּגם הּׁשמׁש, אֹור ּתסּתיר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַוהּנה
ּבין  הארץ צל ּבהּכנס הּלבנה, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחדׁש
לּלבנה  יּׁשאר לא הּלבנה, ּובין ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשמׁש

הּלבנה  אֹור ּכי ידענּו והּנה ְְְִִֵַַָָָאֹור.
ּת אמר ּבּלילה אם והּנה האויר. איר ְְֲִִִִֵַַַָָָָ

אמת. יאמר הּלבנה, אֹור זה ְְֱֵֶֶַַָָֹראּובן,
החּמה, אֹור זה ׁשמעֹון, אמר ְְִִֶַַַָָואם

אמת: akיאמר dxez ֱֶַֹ

(·Î איבה ספרד חכמי ׁשּמצאּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָּבעבּור
את  ואיבּתי וכתּוב הּיּו"ד, ְְְְְִֵֶֶַַָָּבהעלם
צּידים. אמר חּיה, ציד ּגם .ְִֵֶַַַַָָָאֹויבי
לדּין. ה' והיה וכתּוב דנּו. לא עני ְְְְִִַָָָָָָֹודין

מג' ּפחֹות ּפֹועל אין אמרּו, ּכן ְִֵֵַַָָעל
מעלּומי  איבה ּכן על ֲִֵֵֵֵַָאֹותּיֹות.

bkהעין: dxez ִַָ
Èk (‚Î,הארץ אל ּבֹואם ּבעת צּום . ƒְִֵֶֶָָָָ

והזּכיר  ּכֹוכבים. עבֹודת ּכל ְְֲִִִִֶַָָָׁשּיסירּו
הּקטן  להזּכיר חׁשׁש ולא ּגֹוים, ְְְִִִַַַָָָָֹׁשּׁשה
מּיד. והכחדּתיו, אמר ּובעבּורֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַָָׁשּבהם.
אֹו יגרׁשם. מעט מעט האחרים, ְְְְֲִִֵֵַַָָּכי
ואחד. אחד ּכל והכחדּתיו, ְְְְִִֵֶֶַָָָּפירּוׁש

ׁשּור: עלי צעדה ּבנֹות ckּכמֹו dxez ְֲֲֵָָָ
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Ì‰Ï ˙BÂÁzL‰Ï ÔÈ·ÈvÓ Ì‰L ÌÈ·‡(כד כג, רׁש"י (רש"י ¬»ƒ∆≈«ƒƒ¿ƒ¿«¬»∆ִַ

ׁשּמנּסכין  אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמפרׁש

"הרס  על עּמֹו: ונּמּוקֹו לעבֹודהֿזרה. עליה מקריבין ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו

"לאֹותם ּפרׁש לעבֹודהֿ‡e˜Ï˙ּתהרסם" ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְֵֵֵָָ¡…ְֲֶַַַַָָָ

קאי  מּצבֹותיהם" ּתׁשּבר "וׁשּבר ׁשּגם ּומּובן עצמּה; ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזרה

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָּבעבֹודהֿזרה
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התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡Ï („Î ספר ׁשּתחּלת ׁשהזּכרּתי, זהּו . …ְְְִִִֵֶֶֶֶַַ
על  ׁשהזהיר ראיתם אּתם ְְְִִִִֶֶֶַַַהּברית
על  להזהיר הּספר וסֹוף ְְְֲִֵֶַַַָָָעבֹודהֿזרה,

ל יהיה ּכי הּסֹוף, ׁשהּוא ְְֲִִֶֶַָָָעבֹודהֿזרה
הּספר  ׁשּבתחּלת הפרׁש, יׁש רק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַלמֹוקׁש.
ּכסף. אלהי הּׁשם עם יעׂשּון ׁשּלא ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹצּוה
עבֹודהֿ צּוהלהכרית הּברית ספר ְְְְֲִִִֵֶַַָָּובסֹוף

ׁשעׂשאּום  ּכנען, ּבארץ הּנמצאה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָזרה
ּכֹוכבים  עבֹודת העֹובד ּכי ְֲִִֵֶַָָָיֹוׁשביה.
לאֿ מצֹות ּכל על עֹובר הּוא ְְִִֵַָֹּכאילּו
עׂשה, מצֹות ּכל יֹועילּוהּו ולא ְְֲֲִִֵֶַָֹתעׂשה.

הּבא: ּובעֹולם הּזה dkּבעֹולם dxez ֶַַָָָָָ
Ìz„·ÚÂ (‰Î רק תעבדּו לא הּטעם, . «¬«¿∆ְַַַַַַֹ

עבדים, מּבית ׁשהֹוציאכם ֲֲִִִֵֵֶֶַָהּׁשם
ׁשעבדּו הּגֹוים ארץ אל ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַָוהביאכם
להּצילם  יּוכלּו ולא אחרים, ְְְֱֲִִִֵַָֹֹאלהים

ּכל  לעׂשֹות היא הּׁשם ועבֹודת ְֲֲִִֵֶֶַַַַָמּידכם.
ּבֹו ּולדבקה אֹותֹו לאהבה צּוה, ְְְֲֲִֶַָָָָאׁשר
ולזּבח  אליו ּולהתּפּלל ּבׁשמֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּולהּׁשבע

ּולכּב ּומּוספין ּתמידין ּבתת לפניו דֹו ְְְְְִִִֵַָָָ

ד' והם אּתֹו, ׂשכרֹו הּנה ְְְִִֵֵַַַָהּמעׂשרֹות.
את  ּובר הא' הּזה. ּבעֹולם ְִֵֶֶַַָָָָּדברים
והסירתי  והּב' .מימי ואת ְְְְֲִִֵֶֶַַַֹלחמ
מׁשּכלה  תהיה לא והג' .מּקרּב ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹמחלה

ימי מסּפר את והד' .ּבארצ ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָועקרה
האדם. ּבגּוף אּלה ּכל והּנה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָאמּלא.
אעׂשה  הּברכֹות, אּלה הפ ּכי ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָועֹוד,

את  וגם אימתי, את והּוא .אֹויבי ְְְְִֵֶֶֶַָָּבכל
‰aÁn¯הּצרעה: Ì‰¯·‡ ¯Ó‡יׁש ְִַָ»««¿»»«¿«≈ֵ

ּתֹורֹות. הּׁשּתי חכמי ּגדֹולים ְְְֲִִֵֵַַָחכמים
ּכן  על הּתֹולדת, ּבחכמת התעּסקּו ְְְְְִֵֶֶַַַַָֹולא

לא  אם הּברכֹות אּלה לפרׁש יכלּתי ְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֹלא
ׁשּגּוף  ּבעבּור החכמֹות. מן מעט ְְְֲִִֶַַַַָאזּכיר
והּנׁשמה  הּׁשפל, מהעֹולם ְְֵֵַַָָָָָָָָהאדם
ּבין  אמצעים ויׁש ּבֹו. קׁשּורה ְְְְִֵֵֶֶָָָָהעליֹונה

ּכחֹות. ׁשני הם והּנה והּגּוף. ְְְְִֵֵֵַַָָֹהּנׁשמה
רּוח  הרֹוב, על יּקראּו הּקדׁש ְְִִֶַַַָָֹּובלׁשֹון
החכמה, היא הּנׁשמה ּכי ְְִִֶֶַַָָָָָונפׁש.
ּכח  יצא ּומּמּנּה הראׁש. ּבמח ְִֵֵֶַַָָָָֹֹֹּומֹוׁשבּה
והרּוח  החפץ. ּותנּועת ההרּגׁשֹות ְְְֵֶַַַַַָָָּכל

המבּקׁשת  והיא האדם. חּיי ּובֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָּבּלב,
ּכנגּדּה, העֹומד ּכל על להתּגּבר ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָׂשררה
אל  ׁשלמה אמר וכן הּכעס. ּבעלת ְְְֲִֵַַַַַַַָֹֹוהיא
יֹוציא  רּוחֹו ּכל לכעֹוס, ּברּוח ְְֲִִִֵָָּתּבהל

הּמתאּוה  והיא ּבּכבד, והּנפׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּכסיל.
.נפׁש תאּוה ּכי ּכתּוב וככה ְְְְֱִֶֶַַָָָלאכֹול.
אדם  יׁש והּנה מּמּנה. הּמׁשּגל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָותאות
הּׁשלׁש אּלּו לֹו ׁשּתהיינה ְְִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּנברא

זֹו אֹו רפֹות. ּכּלן אֹו חזקֹות ְֲִַָָָָֻהּנזּכרֹות,
רפה. ולא חזקה לא אֹו רפה. וזֹו ְְֲֲָָָָָָָָֹֹחזקה
מׁשּונים. זהמינים ּכל על אדם ּבני ְְְִִִִֵֵֶַָָָוהּנה

לחּזק  הּתֹורה נתן הּנכּבד ְְְִֵֵַַַַַָָָוהּׁשם
העליֹונה, הּנׁשמה ּולהגּדיל ְְְְְְִִֶַַַָָָָּולהגּביר
לא  ואם עליה. הּגּוף ימׁשֹול לא ְְְִִֶַָָָֹֹואז
הּגּוף  יגּבר אז נׁשמרת, הּתֹורה ְְְִִִֶֶֶַַַָָּתהיה

ידענּו מׁשל. ל אּתן והּנה הּנׁשמה. ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָעל
ׁשּגברה  אדם ּכל ּכי הּתֹולדת חכמת ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָּכפי
ּבעל  יהיה אדּומה, מרה ּתֹולדּתֹו ְְֲִֶַַַַָָָעל
הּמרה  ּכי האׁש. ּתֹולדת ּכן ּכי ִִֵֵֶֶַַָָָאף,

הּנׁשמה  והּנה לּה. ּדֹומה ְְֲִֵַָָָָָָהאדּומה
חכמה  איננה ּכאׁשר הּגּוף, אחרי ֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָרֹודפת
ׁשאין  אדם נחׁשב ּגם לסּבֹול. ְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּתּוכל
עד  וקּללֹו וחרפֹו אחר ּובא ּבגּופֹו, ְְְְְִֵֵַַָחֹום
ׁשּלא  חֹום ּבגּופֹו הֹוליד והּנה ְְִִֵֶֶַָֹׁשּכעס.

ית  והּׁשם ּכעסֹו. לפני ׁשם עּלה היה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
והֹורם  ּביׂשראל, ּבחר חסדיו ְְְְֲִֵַַַָָָָָלמען
ימצאם  יׁשמרּוה, וכאׁשר ְְְְֲִִֵֶַָָָּתֹורתֹו.
ּדבר, לכל יׁשרה ּדר וידריכם ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָחכמתם

ּגּופם  ׁשּיהיה והּכלל להם. יּזיק ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
הפ ולא הּנׁשמה. מׁשמעת אל ְְְִֵֶֶַַַָָָֹסר
מׁשמעת  אל סרה ׁשהּנׁשמה ְְִֶֶַַַַָָָָָָהּדבר,
ּכח  יתאּמץ הּנׁשמה, ּובהתאּמץ ְְְְִִֵֵַַַַַָָֹהּגּוף.
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.רצֹונ רצֹון, מּלׁשֹון - "ארצ"ְְְְִֶַָ

לאדם  ּכׁשּיׁש ."ארצ" ּבגלל ועקרה" מׁשּכלה תהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"לא

את  מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹורה (ּדבר מעבֹודתֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׂשביעּותֿרצֹון

הּוא  עלּול ויראה), אהבה לֹו יׁש ה', עֹובד הּוא ְְְֲִִֵֵַָָָמציאּותֹו:

לפי  מגּבלת עבֹודתֹו ּבתחּלה, ּכי מּדרּגתֹו. חסֿוׁשלֹום ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֻליּפֹול

אחת  עבֹודה ּבין ּבֹורר הּוא אחרּֿכ ׁשּלֹו, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָׂשביעּותֿהרצֹון

ּבהן, 'חּוׁש' לֹו ׁשּיׁש מצֹות סּוג רק לקּים מּוכן הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָלּׁשנּיה:

לגמרי  חסֿוׁשלֹום ׁשּנֹופל עד ּדחי אל מּדחי יֹורד הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכ

ְִַָמּדרּגתֹו.

עליו  :"ימי ּב"מסּפר להתּבֹונן עליו זה, רגׁש לבּטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדי

את  למּלא וׁשנים ימים ׁשל מסּים מסּפר לֹו ׁשּנּתן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלדעת

אֹותֹו מנּצלים ׁשאין רגע ּכל על חבל ּבעֹולם; ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשליחּותֹו

ּכל  מבּטלת זֹו ידיעה זה. ותפקיד ׁשליחּות מּלּוי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹלצר

ּכלּֿכּלֹו ונתּון מסּור והאדם עצמית, מציאּות ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֻרגׁש

ׁשליחּותֹו. ְְִִלמּלּוי

אפילּו אמּלא": ימי מסּפר "את - הּקּב"ה לֹו מבטיח ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאז

ׁשליחּותֹו ּבמּלּוי ּבהם עסק לא ׁשהאדם ימים היּו ּבעבר ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹאם

ּגם  וימּלא יׁשלים ׁשהּקּב"ה לֹו מבטח להיֹות, הראּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּכפי

אּלה. ִֵֶָימים
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התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

מן  האדם ׁשּיקּבל הּגּוף ְִֵֵֶַַַָָָהּׁשֹומר
והּנה  ּתֹולדת. הּנקרא והּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָהּׁשמים,
ּכי  ּומׁשּתה, מאכל ּבכל ּתהיה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָהּברכה
ּכדר הּתֹולדת. ּכח לחסר ּבאה ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמארה

ּכל  והּנה תׂשּבע. ולא ּתאכל ְְְִִֵַַַָָֹֹאּתה
הּנכנס  אֹוכל ּבעבּור ּבאים ְֲֲִִִֶַַַַָָהּתחלּואים
הּתֹורה  ׁשֹומר יפחד לא והּנה ְְִִֵֵַַַָֹּבּגּוף.
ויׁש .לחמ את ּובר וזהּו ְְְְֵֵֵֶֶֶַַמהם.

ּבעבּור  לּגּוף, מחּוץ ּבאים ֲֲִִִַַַָּתחלּואים
מערכת  הׁשּתּנּות ּכפי האויר, ְְְֲִִִִַַַָֹׁשּנּוי
והסירֹותי  ּכתּוב זה ועל ְְְֲִִִֶַַַָָהמׁשרתים.
אין  הּתֹורה ׁשֹומר והּנה .מּקרּב ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָמחלה
על  הּנכּבד. הּׁשם עם לרֹופא צֹור ְְִִֵֵֶַַַָלֹו

ּכי  ה' את ּדרׁש לא ּבחליֹו ּגם ּכתּוב, ְְִֵֶַַָָָֹּכן
חכמת  על ּדּברּתי והּנה ּברֹופאים. ְְְְִִִִִֵַַַָָאם
חכמת  על אדּבר ועּתה ְְְֲֵַַַַָָָהרפּואֹות.
יקרּוהּו הּנֹולד ּכל ּכי ּדע ְִִַַַַָָָהּמּזלֹות.

מערכת  ּׁשּיֹורה מה ּכדר ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַמקרים,
אל  אּלה וער הּולדֹו. ּברגע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָהמׁשרתים
יהיה  והּנה מאד. עמֹוק והּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹאּלה
ּכי  מׁשּכלה, ׁשּתהיה האּׁשה מֹולד ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכפי

אֹו הּיּלֹודים. להׁשּכיל הרחם ְְִִִֶֶַַַָָּתֹולדת
היה  אם והּנה ּתלד. ולא עקרה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה
ׁשּלא  ּתֹולדּתֹו ּוכפי ּבמֹולדֹו ּבּׁשם ְְְִֵֵֶַַַָָֹהּדבק
ּדבק  היה אם הּנכּבד הּׁשם ּבנים, ְִִִִֵֵַַָָָָָיֹוליד

ויּתכן  הּכליֹות, ּתֹולדת ּכח יאמץ ְְֱִֵֶַַַַָָָֹּבֹו,
ּכן  על ּבנים. ׁשּיֹוליד עד הּזרע ֲִִִֵֶֶַַַַָעלילֹות
והיה  לפני התהּל לאברהם הּׁשם ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
צא  ז"ל קדמֹונינּו ׁשאמרּו וזהּו ְְְִֵֵֶֶַַָָתמים.

ּברית  ּתכרת ואם .ׁשּל ְְְְְְִִִִִֵֶַֹמאצטגנינּות
ּבמאד  אֹות ארּבה אני ׁשּתעבדני, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹעּמי
נּצּוח  זה ואין הּתֹולדת. אנּצח ּכי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹמאד,
נבראּו לא ּכי הּכֹוכבים, ְְְֲִִִֶֶַַָֹּבמערכת
רק  הּׁשפל, לעֹולם להרע אֹו ְְִֵֵַַַָָָָלהיטיב

לצרּכם, הּׁשם לעבֹודת ּתמיד ְְְֲִִֵַַַָָָהֹולכים
י  הּׁשפל ּובמרּוצתם העֹולם ּבני קּבלּו ְְְְִֵֵַַָָָָָ

נׁשמֹור  אם והּנה ידם. על והפכֹו ְְֲִִִֵַַָָָָָּדבר
ּבפרׁשת  זה על אדּבר ועֹוד נקּבל. ְְְֲֵֵֶַַַַָָֹלא

הּׁשליׁשית  הּברכה והּנה ּתּׂשא. ְְְִִִִִֵַַָָָּכי
ולא  ּבנים, מֹוליד מהם אחד ּכל ְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשּיהיה

אביהם: ּבחּיי ekימּותּו dxez ְֲִֵֶַָ
‰¯˜Ú ˙lÓe (ÂÎ,איׁש אׁשת ּכֹוללת . ƒ«¬»»ִֵֶֶֶ

יחיה  הּוא ׁשּגם והרביעית, ְְְְְִִִֶֶֶַָּובהמּתֹו.
איׁש לכל ּכי ידענּו והּנה רּבֹות. ְְְִִִִֵַַָָָׁשנים
ּכפי  לחיֹות, ׁשּיכֹול ידּוע ּוזמן קצּוב ְְְְִִֶַַַָָָזמן
אׁש לא הּתֹולדת, והּליחה החם ְֵֵֶֶַַַָֹֹרֹוב

הפ היא ּכי נכרית, וליחה ְְִִִֵֵֶָָָָזרה
החֹום  יחּזק ּבּׁשם, והּדבק ְְֵֵֵֶֶַַַַַָהּתֹולדת.
האדם  יחיה ואז הּנׁשמה, ּבכח ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹוהּליחה
יראת  ּכתּוב, וכן הּקצּוב. מהּזמן ְְְִֵֵֵַַַַָָיֹותר

ּתקצרנה. רׁשעים ּוׁשנֹות ימים ּתֹוסיף ְְְְִִִִַָָָה'
ּכי  וכתּוב, יעזבּנּו. ימיו ּבחצי ְְְֲִִֶַַַָָָָוכתּוב,
הּמת  והּנה יבא. יֹומֹו אֹו יּגפּנּו ה' ְִִִֵֵֶַָָֹאם
ּביֹומֹו מת לא ּבּמּגפה, אֹו ְְִֵֵַַַָָָֹּבּמלחמה
החֹום  ּתֹולדת ּכפי הּקצּוב ְְִֶֶַַַַָּבּזמן

והּנה  מקרים. לֹו ּבאּו מחּוץ ּכי ְְְִִִִִֵֵַָָוהּליחה,
ּובּתֹורה, מּכּלם. יּצילנּו ּבֹו, ׁשּדבק ִִֵֵֵֶַַַָָָֻהּׁשם
לּמה  ׁשלמה, ואמר ּבּמלחמה. ימּות ְְְִֶַַָָָָָָֹֹּפן
חכמת  הפ זה ואין .עּת ּבלא ְְְְִֵֵֶֶַָָֹּתמּות

ּבדברים  ּתלּוי הּמּזל ּדבר ּכי ְְִִִַַַַַָָָָהּמּזלֹות,
אני  ונפלינּו ּבּפסּוק אפרׁש ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָרּבים,
על  יֹוסיף הּנני ּכתּוב, ּכן על .ְְְִִִֵַַַָועּמ

:להארי עֹוד אֹוסיף ּומה .ימיfk dxez ְֲִִֶַַָ

שבת קודש
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(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàíòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLàéìà E:óøò E £¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְֱִֵֵֶַַַָ
ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ׁשּלּה ׁשּפעל ּתבה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל
אֹות  ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֶַַָלדּבר

ּכ ּבמלאפֹו"ם, ונֹוקדֹו האֹות את ּומדּגיׁש גֹון:הּכפּולה ְְְְְְִִֶַַָָָ
מּגזרת כח)"והּמֹותי", עגלתֹו".(ישעיה ּגלּגל "והמם ְְְְְִִִִֶַַַַָָ
מּגזרת ז)"וסּבֹותי", א "ּדּלֹותי",(שמואל אל". ּבית "וסבב ְְְִִִִֵֵַַַַָ

יט)מּגזרת וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו ּכּפים (שם "על ְְְְִִִַַַַָָ
מּגזרת ,"ה)חּקתי לב".(שופטים יב)"חקקי א (שמואל ְְִִִִֵֵַַֹ

מּגזרת רּצֹותי", כ)"אתֿמי ּדּלים".(איוב עזב "רּצץ ְִִִִִִֶַַַַַָ
ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹוהמתרּגם:

מ"ם  ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין היתה, מיתה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּגזרת
"והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלּה

יד)ּכגֹון: מדּגׁשת,(במדבר והּתי"ו הּזה" העם את "והמּתה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
לפי  נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹלפי
ּכמֹו: מׁשּמׁשת, והאחרת ּתי"ו, ּבלא מיתה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאין
הּתי"ו  "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ"אמרּתי",
צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ּבאה ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻמדּגׁשת,

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: י)ׁשלֹוׁשה ּתת (יהושע "ּביֹום ְְְְִִִֵַָָ
ג)ה'", לׁשּמּוׁש(קהלת והּׁשליׁשית היא", אלהים ."מּתת ְְְֱִִִִִַַַֹ

Û¯Ú∑ ערּפם ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו …∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLåéeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà:E ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑ אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְִֶֶַָָָָָ
מתים, והם ארס, ּבהם ּומטילה לו)ּבעיניהם, (סוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

לא  הּירּדן עברה והּצרעה ÈÚk‰Â.את ÈzÁ‰Â∑ ְְְְִֵֶַַַָָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒ
לא  אּמֹות ׁשבע מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ ְְִִִֵֶֶֶַָָֹֻהם

מעבר  ׁשהּוא אףֿעלּֿפי וחּוי, אּלּו. אּלא ּכאן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמנה
ׂשפת  'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּירּדן

מרה' ּבהם וזרקה עמדה .הּירּדן ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

(èë)éðtî epLøâà àìõøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
éìò äaøå äîîL:äãOä úiç E §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עלי. ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîäøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½
:õøàä-úà zìçðå§¨«©§−̈¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(כז  ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡" »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

È˙כח  C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

È˙ÓÈ‡ ˙‡ (ÊÎ.ּבּנׁשמה ּפחד הּוא . ∆≈»ƒְַַַָָ
וזה  מּיד. חלׁשה לּגּוף ּתבֹוא ְְְִִֵֶַַָָֻוהּנה

עֹורף, אלי אֹויבי ּכל את ְְִֵֶֶֶֶַָָונתּתי
ׁשּיברחּו והּטעם, ערּפם. את ל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָׁשּיּתנּו

אֹותם: ּבראֹות מּפניgk dxez ְְִִֶָָ
‰Ú¯v‰ ˙‡ ÈzÁÏLÂ (ÁÎ מּכה . ¿»«¿ƒ∆«ƒ¿»ַָ

ּכח  ׁשּתחלׁש צרעת, מּגזרת ְֱִִֶֶַַַַַָָֹּבּגּוף.
ׁשלׁשה, הּגֹוים מּׁשבעה והזּכיר ְְְְִִִִִַַָָֹהּגּוף.

זֹו להיֹות יּתכן ּגם לכּלם. הּדין ְְְִִִֵַַָָֻוהּוא
ּבּנזּכרים, קׁשה יֹותר ְִִֵַַַָָָָהּמּכה

hkמהאחרים: dxez ֲִֵֵָ
ËÎ‡Ï לסימן ) זהּו הּגאֹון, אמר .ְִֶַַָָָ

אז  ורבית, ּפרית ּכי ּתראה ְְֲִִִִֶֶַָָָָָּכאׁשר
,צֹור ואין עממין. הּׁשבעה ּכל ְְְֲִִִֵֶַָָָָיּכרתּו

יגרׁשם  לא לּמה הּטעם, הזּכיר ְְְִִִֵַַַָָָֹּכי

הארץ  ּתהיה ּפן וזהּו אחת, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָּבׁשנה
ארּוּכה  ּתהיה יׂשראל ארץ ּכי ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָׁשממה.

ליּׁשבּה יּוכלּו לא מצרים ויֹוצאי ְְְְְְְִִֵַַָֹֹמאד.
ּתּוקּדׁש: ּפן ּכמֹו lּכּלּה. dxez ְְֶַָֻ

ËÚÓ (Ï ליּׁשב ׁשּתּוכל ׁשּתפרה עד . ¿«ְְִֵֶֶֶַַַ
הארץ  אֹור יפרׁש ועּתה הארץ. ְְֵֶֶֶַָָָָָָָּכל

l`ורחּבּה: dxez ְְָָ
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(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
ék øäpä-ãò øaãnîe|éáLé úà íëãéa ïzà ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:E ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑לׁשּמּוׁש והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, .לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

¯‰p‰ „Ú∑ ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ ּותגרׁשם. ««»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ô :L÷Bîì Eì äéäé-ék íäéýìà-úà¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑ ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', אּלּו הרי ƒ«¬…¿ְְְֲִִִֵֵַ
לׁשֹון  וזהּו מקֹומֹות. ּבכּמה וכן ׁשהּוא 'אי','אׁשר', ְְְְְֲִֵֶֶֶַָ

מצינּו וגם מׁשּמׁש. ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַּבהרּבה
ב) חֹובה (ויקרא ׁשהּוא ּבּכּורים", מנחת ּתקריב ."ואם ְְְִִִִִֶַַָ

ãë(à)ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ
íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð̈¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑'ּובד הּדּברֹות, עׂשרת קדם נאמרה ז ֹו עלה!ּפרׁשה לֹו: נאמר .ּבסיון ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(á)íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈
:Bnò eìòé àì¬Ÿ©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ LbÂ∑ הערפל .אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk̈©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

C˙Èלג  Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

„·א  Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג  Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«

:„aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

EÏe·b ˙‡ ÈzLÂ (‡Ïוירּד וזהּו . ¿«ƒ∆¿¿ְְְְֵֶ

ארץ. אפסי עד ּומּנהר ים עד ְִִֵֶַַַָָָָָמּים
ּובין  ּכ ּבין ּפרת. נהר הּוא ְְְֵֵַַָָָָוהּנהר

ּברית: להם ּתכרֹות לא ,ּכal dxez ְְִִֶָָֹ
Ì‰È‰Ï‡Ï ÌÚËÂ (·Ï. ¿««≈…≈∆

blׁשּתׁשחיתם: dxez ְִֵֶַ

Eˆ¯‡a e·LÈ ‡Ï (‚Ï,ּתפרה ּכאׁשר . …≈¿¿«¿¿ְֲִֶֶַ
עממין. הּׁשבעה ּכל ותכחיד ְְְְֲִִִִַַַָָָּתׁשחית

הּברית: ספר ּכה `עד dxez ְִֵֶַַֹ
¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡Â ּׁשהזּכיר ‡) מה ּכל . ¿∆…∆»«ְִִֶַָ

ׁשּיסּפרם  הּתנאים הם עּתה, עד ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלמעלה

אחר  למׁשה, אמר ּכן ואחר ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹליׂשראל.
אּתה  אלי ּתעלה ּברית, להם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשּתכרֹות
יׂשראל, מּזקני וׁשבעים ּובניו ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹואהרן

הּקדֹוׁשים: הּבכֹורים aׁשהם dxez ְְִִֵֶַַ
LbÂ ׁשאמר ·) ּבעבּור ּתתמּה אל . ¿ƒ«ְֲִֶַַַַָ

ונּגׁש ּכ ואחר ה', אל עלה ְְְֲִִִֵֶַַַָָּבתחּלה
ּכן  ּכי ונּגׁשּת. אמר ולא לבּדֹו, ְְְְִִֵֶַַַָָֹֹמׁשה
סדֹום  על המטיר וה' הּלׁשֹון, ְְְִִִַַַַָמנהג
מן  ה' מאת ואׁש ּגפרית עמֹורה ְְֲִִֵֵֵַָָָועל

ּוׁשמּואל  מאּתֹו. והּטעם, ְְִִֵֵַַַַָָהּׁשמים.

ּבדן  ואת ירּבעל את ה' וּיׁשלח ְְְְִֶֶַַַַַָָֻאמר,
אמר, ולא ׁשמּואל. ואת יפּתח ְְְְְִֵֶֶַָָֹואת

ּככ  ורּבים bה:ואֹותי. dxez ְְִִַָָ
‰LÓ ‡·iÂ מן ‚) וּירד הזּכיר לא . «»……∆ְִִִֵֶַֹ

וּיבא  וטעם :צֹור אין ּכי ְִֵֶַַַָָָֹההר,

יׂשראל. מחנה ּבתֹו tÒÈÂ¯מׁשה, ְְֲִֵֵֶַָֹ«¿«≈
'‰ È¯·c Ïk ˙‡ ÌÚÏ עׂשה מצֹות . »»≈»ƒ¿≈ְֲִֵ

אּתם  מן ּכתּובים ׁשהם ְְֲִִֵֶֶֶַַֹולאֿתעׂשה,
ּכי  סֹוף עד הּׁשמים, מן ּכי ְִִִִִֶַַַָראיתם
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משפטים  פרשת - כד - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ז שבת־קודש ליום יומי שיעור
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ‡·iÂ∑ ּבּיֹום È¯·c.ּבֹו Ïk ˙‡ «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈
‰ÌÈËtLn.והגּבלה ּפריׁשה מצות ∑‰' Ïk ˙‡Â∑ ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) בפ' וׁשּבת,(מכילתא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכּבּוד ז' ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבמרה  להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, .אב ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֻ

(ã)ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiåíéðL ©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬

:ìàøNé éèáL øNò̈−̈¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב מּתןּֿתֹורה, ועד aa˜¯.מ'ּבראׁשית' ÌkLiÂ∑ «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆

.ּבסיון ּבחמּׁשה  ְֲִִַָָ

(ä)eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º
:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯ÚŒ˙‡∑ הּבכֹורֹות. ∆«¬≈ְַ

(å)ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈
:çaænä-ìò ÷øæ̈©−©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו חּלקֹו?(זבחים מי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְִִ
וחּלקֹוּבאמלא.˙b‡a∑ לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי ְְְִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַָָֹ

על  אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ואחד עֹולה, ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּדם

לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהעם.
והּזאת  ּוטבילה ּבלא ּבמילה הּזאה ׁשאין ּדמים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

.טבילה  ְִָ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ מּתןּֿתֹורה ועד ּבמרה מ'ּבראׁשית' ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות ,. ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ על ענין 'ּוזרק ותרּגּומֹו: עּמא'מדּבחא הּזאה, על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ Èa È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו  ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

nÚ‡ז  Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

למֹוקׁש. ל Ïkיהיה ˙‡Â ְְְִֵֶ¿≈»
ÌÈËtLn‰ הם לפניהם, ׂשם אׁשר . «ƒ¿»ƒְֲִֵֵֶֶָ

הּזאת: ּבפרׁשת Ïkהּנזּכרים ÔÚiÂ ְְִִַַָָָֹ«««»
ÌÚ‰:אחד איׁש הּוא ּכאילּו .c dxez »»ְִִֶָ

‰LÓ ·BzÎiÂ להם „) ׁשּסּפר אחר . «ƒ¿…∆ִֵֶֶַַָ
והּמׁשּפטים, הּמצֹות הּׁשם, ּדברי ְְְְִִִִֵֵַַַָָּכל

הּברית: ספר וזהּו ÁaÊÓּכתבם. Ô·iÂ ְְְִֵֶֶַָָ«ƒ∆ƒ¿≈«
¯‰‰ ˙Áz יׂשראל ׁשעמדּו ּבּמקֹום . ««»»ְְִֵֶַָָָ

מׁשרת  וּיבן, ּומּלת ּתֹורה. מּתן ְְִִֵֵֶַַַַָָּבעת
ּוׁשּתים  ּכתּוב ּכאילּו אחרת, ְְֲִֵֶֶַַָּבעבּור

ּבנה: מּצבה dעׂשרה dxez ְֵֵֶַָָָ

È¯Ú ˙‡ ÁÏLiÂ הּבחּורים ‰) הם . «ƒ¿«∆«¬≈ִֵַַ
עם  ׁשּיעלּו הּבחּורים הּזקנים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַּבני

BÏBÚ˙מׁשה: eÏÚiÂוזבחּת וזהּו . ֶֹ««¬ְְְֶַָָ

הּׁשלמים עם והזּכיר ּכי ÌÈ¯tעליו: . ְְְִִִִַָָָ»ƒִ
היּו: רּבים eהאֹוכלים dxez ְִִַָָ

Ìc‰ ÈˆÁ ÁwiÂ (Â מהעֹולֹות . «ƒ«¬ƒ«»ֵָ
ּומּלת ּכלים Bb‡a˙והּׁשלמים: . ְְִִַַָ»«»ִֵ

ערבי  ּובלׁשֹון הּסהר. אּגן ּכמֹו ְְֲֲִִַַַַַָָעגּולים.

‰Ìcאגא"ן: ÈˆÁÂ עֹולה ׁשל . «¬ƒ«»ֶָ
והּנה  לּׁשם. הּמזּבח על זרק ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָוהּׁשלמים,
חציֹו ׁשּנתן לׁשנים, יׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָּבאּגנֹות

ּבאּגנֹות: אחר וחציֹו fּבאּגנֹות, dxez ְְֵֶַַַָָָָ
ÁwiÂ (Ê,הּזקנים ּבאזני קרא ּכאׁשר . «ƒ«ְְְֲִֵֵֶַַָָָ

חצי  לקח אז נפׁשם, על ְְְֲִִַַַָָָוקּבלּו

והם  העם. על ּוזרקֹו הּנׁשאר ְְְִֵַַַָָָָָהּדם
יׂשראל.הּזק  ּכל ּכנגד הם ּכי נים, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

ׁשל  ּדבר העלם ּבפר ׁשּכתּוב ְְְֵֶֶֶַָָָּכמֹו
ידיהם, את העדה זקני וסמכּו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָצּבּור,
הּזריקה, וזאת יׂשראל. ּכל ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהם

ּבגדיו. ועל אהרן על וּיז ְְְֲַַַַַָָֹּכמֹו
הּברית: ּדם gּוקראּה dxez ְְִַָָָ
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פח משפטים פח פרשת - כד - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ז שבת־קודש ליום יומי שיעור

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(é)äNòîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìà úà eàøiå©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä úðáì¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו נסּתּכלּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְִִֵַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹונתחּיבּו
יֹום  עד ואביהּוא לנדב והמּתין הּתֹורה, ׂשמחת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלערּבב
וגֹו' ּכמתאֹוננים העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֻחנּכת
ּבּקצינים  הּמחנה", ּבקצה וּתאכל ה' אׁש ּבם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹוּתבער

‰Ètq¯.ׁשּבּמחנה  ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב היתה (סוטה היא ֲֶֶַַ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְִָָ
ׁשהיּו יׂשראל ׁשל צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלפניו

לבנים  ּבמעׂשה ËÏ‰¯.מׁשעּבדים ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe∑ ְְְְֲִִֵֵַָֻ¿∆∆«»«ƒ»…«
לפניו  וחדוה אֹור היה ּכתרּגּומֹו,∑ÌˆÚÎe.מּׁשּנגאלּו, ְְְְֲִִֶֶָָָָָ¿∆∆ְְַ

מראה  וצלּול ∑ËÏ‰¯.לׁשֹון ּברּור .לׁשֹון ְְֶַ»…«ְְָָ

(àé)eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ
ñ :ezLiå eìëàiå íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ והּזקנים ואביהּוא נדב Ï‡.הם ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…
B„È ÁÏL∑ יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו .מּכלל »«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ∑,ּגס ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְִִֵַַָ
ואּונקלֹוס  ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה ְְְְְְֲִִִִַַָָָָמּתֹו

ּכמֹו: ּגד ֹולים, לׁשֹון "אצילי ", ּכן. ּתרּגם מא)לא (ישעיה ְְְְֲִִִֵֵֵֹ
,"קראתי יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן "וּיאצל ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

מא) אּצילה"(יחזקאל אּמֹות ."ׁשׁש ִֵַַָ

(áé)-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥
äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå íL̈®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈

:íúøBäì ézáúk øLà£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מּתן ÏÚ‰.לאחר «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈

ÌL ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡∑ יֹום ארּבעים.˙ÁÏŒ˙‡ ≈«»»»∆¿≈»ְִַָ∆À…
Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰Â Ô·‡‰∑ »∆∆¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש עׂשרת ּכל ּבכלל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
לכל  ׁשּיּסד ּבאזהרֹות ּפרׁש סעדיה ורּבנּו הן. ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּדּברֹות

ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור, ְְְִִִַּדּבּור

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב  ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÏÚiÂ (Ë אין ּכי ההר, הזּכיר לא . «««ְִִִֵָָֹ
:צֹורi dxez ֶ

e‡¯iÂ (È ראיתי ּכמֹו נבּואה, ּבמראה . «ƒ¿ְְְְִִֵַָָ
הּגאֹון, אמר ּכּסא. על יֹוׁשב ה' ִֵֵֶַַַָָאת
הּסּפיר. לבנת ראּיתֹו, לבן. סּפיר ְְִִִִַַַַָָָָּכי
מנהג  ּכי והעד, אדֹום. רק ְְְִִֵֵֶַַָָואינּנּו

ׁשֹונֹות. ּבמּלֹות הּטעם לכּפל ְְִִַַַַָֹהּלׁשֹון
צחּו מּׁשלג נזיריה זּכּו ּכתּוב ְְִִִֵֶֶֶַַָָוהּנה
עצם  אדמּו ּכפּול. הּטעם והּנה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָמחלב.
ּכמֹו סּפיר והּנה ּגזרתם. סּפיר ְְְְִִִִִִִֵַַָָמּפנינים
הּוא  הּסּפיר לבנת אם ועֹוד, ְְְִִִִִַַַּפנינים.

היה  ּכמעׂשה, לֹומר טעם מה ְֲֵֶַַַַַָָלֹובן,
לבנת  ּכי והּנכֹון, ּכמראה. לֹומר ְְְְִִֵַַַַָָראּוי
מּגזרת  מים. חׁשכת ּכמֹו לבנה. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָמּגזרת

סּפיר  ּכאבן הּסּפיר, לבנת והּנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָחׁשכה.
הּנבּואה  ּבמראֹות יחזקאל ְְְְְֵֶֶַַָָָׁשראה

וטעם ּכּסא: ּדמּות ÌˆÚÎeׁשהּוא ְְִֵֶַַ¿∆∆
¯‰ËÏ ÌÈÓM‰,הּסּפיר לבנת ּתחת . «»«ƒ»…«ְִִַַַַַ

ׁשהּוא  הּקרח ּכעין ׁשהּוא הרקיע ְְִֵֶֶֶַַַָָוהּוא
יחזקאל. ׁשראה החּיֹות ראׁשי על ְְֵֵֶֶַַַָָָָנטּוי

יׂשראל. אלהי את וּיראּו ּכתּוב ְְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹוהּנה
ראיתי  אׁשר החּיה היא ּכתּוב ְֲִִִֶַַָָָָוׁשם
ּדר ּתפׂש ּכי יׂשראל, אלהי ְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹּתחת
הּוא  ּגם רקיע. ּתחת היא ּכי ְִִִַַַַָָָקצרה,
הּׁשם  ּתחת והּכל הּכּסא. ְִֵֵַַַַַַַֹּתחת

i`הּנכּבד: dxez ְִַָ
ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â (‡È ולא ּומאציליה. ּכמֹו . ¿∆¬ƒ≈ְְֲִֵֶָֹ

נדב  עּמהם להכניס זקנים, ְְְְִִִִִֵֶַָָָהזּכיר

וטעם B„Èואביהּוא: ÁÏL ‡Ï ּכי . ְֲִַַַ…»«»ִ
ּכאׁשר  מתּו. ולא הּנכּבד הּׁשם ְְֲִֵֵֶַַַָָֹראּו

האדם  יראני לא ּכי ּבּפסּוק ְֲִִִֵֵַָָָָָֹאפרׁש
וט  ezLiÂעםוחי. eÏÎ‡iÂׁשּירדּו . ְַַָָ«…¿«ƒ¿ְֶָ

ׁשלמים  זבחי וּיאכלּו מההר, ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹׂשמחים
ורּבי  ּבׂשמחה. וּיׁשּתּו נעריהם, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּזבחּו

וּיאכלּו, טעם ּכי אמר, הּלוי ְְִִֵַַַַַָָֹיהּודה
ׁשּנהנּו אףֿעלּֿפי ׁשּיאכלּו הּוצרכּו ְְְֱִִֶֶֶַַֹּכי
מׁשה  ּבעבּור זה, והזּכיר הּׁשכינה. ְְְֲִִִִִֶֶַַָֹמּזיו
לילה  וארּבעים יֹום ארּבעים ְְְְִִֶַַַָָָָָׁשחיה
אחרי  ּבפרׁשה ּכּכתּוב אכילה, ְְֲֲִֵַַָָָָָֹּבלא

aiזאת: dxez ֹ
¯Ó‡iÂ (·È.ל ׁשאּתן עד ׁשם וׁשב . «…∆ְְֵֵֶֶַָ

הּלּוחֹות  ּכי ּבספרד, אחד חכם ְִִֶַַַָָָָָאמר
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משפטים  פרשת - כד - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ז שבת־קודש ליום יומי שיעור

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑ מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְִַַָֹ
הּתלמיד  ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּטיבֹו
ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום עד לרב ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָמלּוה
לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹרּׁשאי

ונתעּכב  אהלֹו ׁשם נטה ויהֹוׁשע האלהים", ְְֱֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ"אלֿהר
ּכל מׁשה:ארּבעים ׁשם ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּלא  למדנּו, ּברעה". העם קֹול את יהֹוׁשע ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ"וּיׁשמע
עּמהם  יהֹוׁשע .היה ְִֶַָָָֻ

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

:íäìà Lbé¦©¬£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Â∑ה ּבצאתֹו Œe·L.ּמחנה מן ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿

‰Ê· eÏ∑ ּכאן ּבּמחנה והתעּכב ּו העם ׁשאר ,עם »»∆ְְְְֲִִֶַַַָָָָ
ריבֹו איׁש לכל לׁשּפט נכֹונים ּבנּה∑eÁ¯.להיֹות ְְְְְִִִִִָָֹ

מרים  ׁשּנאמר:היה,ׁשל יפּנה, ּבן ּכלב (דברי ואביו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ב) א חּור".הימים את לֹו וּתלד אפרת את ּכלב לֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ"וּיּקח
ּב'סֹוטה' ּכדאיתא מרים, זֹו ÏÚ·ŒÈÓ.אפרת, ְְְְִִִֶָָָָƒ««

ÌÈ¯·c∑ ּדין מי לֹו .ׁשּיׁש ¿»ƒִִֵֶ

(åè):øää-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«

(æè)ïðòä eäqëéå éðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈
CBzî éòéáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

:ïðòä¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ‰ e‰qÎÈÂ∑(ד ּבּדבר.(יומא חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְִֵַַָָ
ׁשּמראׁשֿחדׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹיׁש

יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן יֹום עצרת, e‰qÎÈÂ.(עד ֲִֶֶַַַַָָָ«¿«≈
ÔÚ‰∑ להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑ ∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒ

עׂשרת  עֹומדים,הּדּברֹות,לֹומר יׂשראל ּבני וכל ּומׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

למׁשה. ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק שם)אּלא אֹומרים:(יומא ויׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עׂשרת  לאחר ימים ׁשׁשה למׁשה, – הענן" ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"ויכּסהּו

ּבתחּלת היּו והם מׁשה ארּבעים הּדּברֹות, ׁשעלה יֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשכינה, למחנה הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד הּלּוחֹות. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלקּבל

ׁשּׁשה  ּפריׁשה .ימים טעּון ְִִִָָָָ

LÓ‰יג  ˜ÏÒe dLÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙c·יד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁÂ ‡¯eËÏ ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿»«¬»¬»»»
:‡¯eË»

È‰ÙÁÂטז  ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡¯Le¿»¿»»«¿»«»¿ƒ««¬»ƒ
‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡¯˜e ÔÈÓBÈ ‡zL ‡Ú¬»»ƒ»ƒ¿»¿…∆¿»

:‡Ú BbÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¬»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

אלהים. מעׂשה ׁשהיּו ֱֲִִִֵֶַָָֹהראׁשֹונים

הארֹון. ּכמּדת נבראּו מתּוקנים ְְְְְִִִַַַַָָָוהּטעם
היּו, אלהים מעׂשה הּׁשנּיים ּגם ְֱֲִִִִֵַַַָֹּכי
ּתּקנם. מׁשה רק הּכל. ּבֹורא ְִֵֶֶַַָֹֹׁשהּוא
וּימהר  ּכמֹו מעׂשה, נקרא הּתּקּון ְְְֲִִִֵֶַַַַָּכי

ּכתּוב  ׁשהּוא ּובעבּור אֹותֹו. ֲֲֶַַָלעׂשֹות
ּכאׁשר  אבנים, הזּכיר ולא אבן. ְְֲֲִִִֶֶֶַָֹלּוחֹות
לֹו, הראיתי והּנה ּבּׁשנּיים. ְְְְִִִִִִֵֵֶַהזּכיר
לּוחֹות  ׁשני לקחת ההרה ְֲִֵַַַָָָָֹּבעלתי
על  ּכי הזּכיר. ּפעמים וׁשלׁש ְְְֲִִִִִַָָָָֹהאבנים.

מּמין  ׁשהם האבן, לּוחֹות ּפרׁש ִִֵֵֵֵֶֶֶָּכן
אׁשר  ּכי הּגאֹון, אמר מעץ. לא ֲִֵֵֶֶֶַַָָֹאבן
לא  האבן, לּוחֹות עם ּדבק ְִִֵֶֶַָָָֹּכתבּתי,

ּכתב  לא הּׁשם ּכי והּמצוה. הּתֹורה ְְִִִֵַַַַָָָֹעם

הּתֹורה, ּופירּוׁש הּדברים. עׂשרת ְֲִֵֶֶַַַָָרק
ׁשּבעלֿ ּתֹורה והּמצוה, ׁשּבכתב. ְְְְִִֶֶַַָָָָּתֹורה
ּבסיני, למׁשה נּתנּו הּמצֹות ּכל ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָֹּפה
ואּתה  ּכתּוב וכן ּבהר. ׁשעמד ְְִֵֶַַַָָָָָָּבּימים

הּתֹורה  ּכי ּדעּתי, ּולפי עּמדי. עמֹוד ְְֲִִִִִַַָָֹּפה
והּמצוה  והחמיׁשי, הראׁשֹון ְְְֲִִִִִַַַָָהּדּבּור

ּדברים: biהׁשמנה dxez ְְִַָָֹ
‰LÓ Ì˜iÂ (‚È ּכי הּסברא, מּדר . «»»…∆ְִִֶֶַָָ

מׁשה, עם יׂשראל מּמחנה הל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֻיהֹוׁשע

מׁשה. רדת עד ההר ּבתחּתית ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹוּיׁשב

ׁשּנעׂשה. העגל ּדבר ידע לא הּנה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכי
הּמן  ּכי אכל, מה לׁשאֹול טעם ְְִִֵַַַַָָָואין

יֹום  ואכל לּקט לּמחנה, ְֲִִֵֶַַַָָסביב

ciיֹום: dxez

ÌÈ˜f‰ Ï‡Â („Èׁשראּו הם הּידּועים, . ¿∆«¿≈ƒְִֵֶַָ
הּנכּבד: ‡‰¯Ôהּׁשם ‰p‰Â הּוא ּגם . ְִֵַַָ¿ƒ≈«¬…ַ

ה  ואּולי היה. והּוא ּבכֹור חּור, יה ְְְַָָָָ

מׁשה  ּתחת ידינּו ּוׁשניהם ְְִִִֵֵֶֶַַַָֹמהּׁשבעים.
לא  יתרֹו ּכי ּפרׁשּתי, ּוכבר ׁשּובֹו. ְְְִִִֵַַָֹעד

הּׁשנית: ּבּׁשנה רק ehּבא dxez ִֵַַַָָָ
ÏÚiÂ (ÂË.ÒÎiÂ הענן ּכּסה ּוכבר . ««««¿«ְִֶָָָָ

לחֹודׁש: fhּבּׁשּׁשה dxez ְִֶַָ

ÔBkLiÂ (ÊË ּכי הּכבֹוד. ׁשכן ּוכבר . «ƒ¿ְִַַָָָ
ועֹוד, סיני. הר על ה' וּירד ּכתּוב ְִֵֵֶַַַַָּכן
ׁשם  אׁשר הערפל אל נּגׁש ֲֲִֶֶֶֶַָָָֹּומׁשה
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צ משפטים צ פרשת - כד - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט כ"ז שבת־קודש ליום יומי שיעור

(æé)øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®
ìàøNé éða éðéòì: §¥¥−§¥¬¦§¨¥«

(çé)éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäa äLîôôô ¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

i"yx£ÔÚ‰ CB˙a∑:ּבתֹוכֹו חּפה) (נ"א ׁשביל למׁשה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין זה ענן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

סימן. חננ"י סימן. עזיא"ל פסוקים, קי"ח

$

eË¯‡יז  LÈ¯a ‡ÏÎ‡ ‡M‡k ÈÈ„ ‡¯˜È eÊÈÁÂ¿≈¿»»«¿»¿∆»»¿»¿≈»
:Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

Â‰Â‡יח  ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡Ú B‚a ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿¬»»¿≈¿»«¬»
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa ‰LÓ…∆¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

Ù Ù Ù

æòø ¯ âòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰ÔÚהאלהים. e‰qÎÈÂ,מׁשה את . ֱִָֹ«¿«≈∆»»ֶֶֹ
ראהּו. לא LÓ‰ואדם Ï‡ ‡¯˜iÂ ְָָָָֹ«ƒ¿»∆…∆
ÈÚÈ·M‰ ÌBia לׁשאלת צֹור ואין . ««¿ƒƒְְִֵֵֶַ

ההר  לראׁש עלה לא לּמה ְַָָָָָָָֹֹהּגאֹון
לעלֹות  יּוכל לא ּכי עלֹותֹו, ְֲֲִִִַַַֹּבתחּלת

ּברׁשּות: אם fiּכי dxez ְִִִ
‰‡¯Óe (ÊÈ.ענן מכּסה ּכּולֹו ההר הּנה . «¿≈ְִֵֶָָָָֻ

הּנכּבד, הּׁשם ׁשּׁשם הּכבֹוד ְְִֵֶַַַָָָֹּובראׁשֹו
אֹוכלת: ּכאׁש נראה giהיה dxez ְְִֵֶֶֶָָ

‡·iÂ (ÁÈ.¯‰‰ Ï‡ ÏÚiÂ הּטעם . «»…«««∆»»ַַַ

הּכבֹוד: ׁשּׁשם ההר, ראׁש È‰ÈÂאל ֶֶַָָָָֹ«¿ƒ
¯‰a ‰LÓ אּלה על וכתּוב ירד. ׁשּלא . …∆»»ְֵֶֶַַָָֹ

ּומים  אכלּתי לא לחם יֹום, ְְִִִֶֶַַַָָָֹהארּבעים
נהיה  לא ּגדֹול, ּפלא וזה ׁשתיתי. ְְִִִֶֶֶָָָֹֹלא

לפניו: ְָָָּכמֹוהּו

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ד שבט, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

נבהלתי לקרות בו אשר באיזה שנים לפנים נמלטו מפיו  במענה על מכתבו מר"ח שבט. 
מלים הפוגעים בכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל. ומ"ש אודות התיקון 
בזה, מובן שבטח כוונתו לאחרי החרטה גמורה מכל וכל, הנה לכל לראש נוסף על שמירת התקנות 
הנ"ל והליכה באורחותיו לעצמו עליו להשתדל להשפיע בסביבתו שיתחילו ללמוד תורתו של כ"ק 
מו"ח אדמו"ר וללכת באורחותיו, ותקנותיו בשיעורי חומש תהלים ותניא בפרט, וכשישפיע לכל 
הפחות על עשרה אנשים שילמדו תורתו וישמרו תקנותיו הרי הנחת רוח דשפתותיו דובבות בשני 

עולמים וכפסק רז"ל יכפר על ענין מבהיל הנ"ל. והשי"ת יצליחו לבשר טוב.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מזכיר
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צא

 לוח תהלים 

ממכתבי כ"ק אדמו"ט מוהטיי"צ

בבקשה  באתי  תטפ"ז  שנת  ...בטאשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשט  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחטית  תפילת  אחט  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעוטי  יאמטו  מתפללים 
שנחלק לימי החודש(, ולאמט אחט זה קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנהוג. ובקשתי זאת 
הטבים, )וטאוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פטרי של מפלגת החסידים יחיו 
בפטר(, ובגלל זאת יתבטכו ממקוט הבטכות 

בכל מילי דמירב מנפש ועד בשט...

)ר"ו סיון, תטפ"ח(

שבימיהם  אטץ  מזקני  שמעתי 
היה  אחד  שכל  המנהג  היה 
הקאפירל  את  יום  בכל  אומט 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פטק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס 
פטק  אומט  היה  הכ"א  לשנת 
אומטים  היו  וכן  בתהילים  כ"א 
גם את התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזוהי סגולה שלא ייצאו 

לתטבות טעה...

)תמוז תטס"ו(

יום ראשון, כ"א שבט < מפטק קד עד סוף פטק קה

יום שלישי, כ"ג שבט < מפטק קח עד סוף פטק קיב

יום שישי, כ"ו שבט < פטק קיר מפסוק צז עד סוף הפטק

יום שני, כ"ב שבט < מפטק קו עד סוף פטק קז

יום חמישי, כ"ה שבט < פטק קיר מתחילת הפטק עד סוף פסוק צו

יום רביעי, כ"ד שבט < מפטק קיג עד סוף פטק קיח

שבת קודש, כ"ז שבט < פטק כ. מפטק קכ עד סוף פטק קלד
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צב שבט צב כ"א ראשון יום — כו פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט כ"א ראשון âיום
לג, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äöåòéä...מורה äöò äðäå,לג עמ' ì"ãå:עד úéàøð

פרק כו 
äâàc ãeðãðå áöò ìkî Baì øäèì äöeòéä äöò ,äpäå§¦¥¥¨©§¨§©¥¦¦¨¤¤§¦§§¨¨

Y ,àîìòc élnî,גשמיים Yמענינים elôàå הדאגות ¦¦¥§¨§¨©£¦
Yבגלל ,éðBæîe éiç éða הוא אלה, בענינים לאדם כשחסר ¨¥©¥§¥

היא: לכך והעצה ובעצבות. בדאגה טבעי, באופן מתמלא,

Y ìkì úàæ úòãeî©©Ÿ©Ÿ
אחד, לכל הדבר ידוע

ì"æø øîàî9íLk" : ©£©©©§¥
äáBhä ìò CøánL¤§¨¥©©¨

Y ,"'eë על מברך כך

àøîba:הרעה". eLøôe¥§©§¨¨
Y לברך הכוונה שאין

‰˙Â‡ על גם ברכה

הרעה, על וגם הטובה

הטובה  על הברכה שכן

והמטיב", "הטוב היא:

"דיין  הרעה: ועל

משמעות  אלא, האמת".

היא: "כשם" המלה

Y ,"äçîNa éìea÷ì" של מדה באותה הרעה את לקבל §©¥§¦§¨
Bæשמחה, íb ék ,úéàøðå úéìâpä äáBhä úçîN Bîk§¦§©©¨©¦§¥§¦§¥¦©

Yהם הרעים, האירועים úéìâðגם dðéàL ÷ø ,äáBèì§¨©¤¥¨¦§¥
Y ,øNa éðéòì úéàøðå אינו בשר, בעיני המסתכל האדם §¦§¥§¥¥¨¨

הגלו  הטוב את לראות למה?יכול כך וכל אלה. באירועים ם

Y àéä ékהוא אלה, רעים באירועים הגלום àîìò"îהטוב ¦¦¥¨§¨
Y "àéñkúàc,יותר ונעלה נסתר רוחני äìòîlLמעולם §¦§©§¨¤§©§¨

Y ,"àéìbúàc àîìò"î,הגלוי הרוחני מהעולם שלמעלה ¥¨§¨§¦§©§¨

יכולות  הבשר עיני שגם דברים לאותם ההשפעה באה ממנו

שבהם, הטוב את Yלראות àeäL מייצג הגלוי" ה"עולם ¤
של ההשפעה Yאת ä"å,'ה ו' ä"éåäהאותיות íMî¦¥£¨¨

Y ,àeä-Ceøa י"ה אותיות: מארבע מורכב הוי' שם הרי ¨
האותיות  ומשתי ו"ה,

של  "ה" "ו" האחרונות

מקבלים  הוי', שם

הגלויים, העולמות

את  דאתגליא", "עלמא

וחיותם, השפעתם

Y "àéñkúàc àîìò"å§¨§¨§¦§©§¨
המכוסים, àeäהעולמות

Y ,ä"é שתי את מייצגים

הראשונות  האותיות

הוי' שמשם ,10"י"ה"

áeúkL eäæå11éøLà" : §¤¤¨©§¥
d"é epøqéz øLà øábä©¤¤£¤§©§¤¨

Y ."'Bâå בפסוק נזכרות §
היסורים  כי הוי', שמשם י"ה הראשונות האותיות שתי רק זה

נסתר  מעולם באים שהם ומפני הוי'; שמשם מי"ה באים

שלו הבשר בעיני לראות מסוגל האדם אין – יותר את ועליון

גםֿכן  הם אלה יסורים דבר, של לאמיתו אך שבהם. ה"טוב"

יכול  שאינו יותר, עמוק האמור, ה"טוב" אדרבה: לטובה.

מורגש. טוב של גלוי ביטוי לידי עתה eøîàלבוא ïëìå§¨¥¨§
ì"æø12øîBà áeúkä íäéìò Y íéøeqéa íéçîOä" ék13: ©©¦©§¥¦§¦¦£¥¤©¨¥

Y יהיה Y:ששכרם ,"Búøeáâa LîMä úàök åéáäBàå§£¨§¥©¤¤¦§¨

íéøîà éèå÷éì
äðäåäöòãåðãðå áöò ìëî åáì øäèì äöåòéä

éðåæîå ééç éðá 'éôàå àîìòã éìéîî äâàã
úàæ úòãåîäáåèä ìò êøáîù íùë ì"æø øîàî ìëì

äáåèä úçîù åîë äçîùá éìåá÷ì 'îâá åùøéôå 'åë
úéìâð äðéàù ÷ø äáåèì åæ íâ éë úéàøðå úéìâðä

àîìòî àéä éë øùá éðéòì úéàøðåäìòîìù 'éñëúàã
àîìòå ä"á ä"éåä íùî ä"å àåäù àééìâúàã àîìòî

ù"æå ä"é àåä àéñëúàãä"é åðøñéú øùà øáâä éøùà
áåúëä íäéìò íéøåñéá íéçîùä éë ì"æøà ïëìå 'åâå

øîåààéä äçîùä éë åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå

ה'.9. משנה ט', פרק ברכות עשר 10.ראה וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד', פרק התשובה", ב"אגרת
הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות
- והשגה הבנה של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. בהרחבת באה שהיא לפני בהתעלמות, שהיא כפי

אות "הא". באות מרומזת היא - לגבי ÂÊבינה רק היא "בינה", של זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות בתבניתה כוללת
בשביל  לא הם בכלל, ('מוחין' הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין
דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת),
שרוצה  כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים העולמות -
ולכך  - לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות
הקב"ה  של הקדושות  מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת
שם  של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - המלכות לספירת עד השכל השפעת באה ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד,

- "הא" : (בהשפעת ÙÒÓ·˘ÓÁ¯הוי' ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת -
שייכות  הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא של הנבראים כל נוצרים המדות)

דאתגליא". יב.11.ל"עלמא צד, א.12.תהלים כג, לא.13.יומא ה, שופטים

 תניא יומי 

יום ראשון



 נתדמ דהלד • דהמ יתד   93 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צג

צג

שבט  כ"ב שני יום — כו פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט כ"ב שני âיום
לג, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור úåáöòä...מורה êà,66 עמ' ì"ðë:עד áöòä

– מדה", כנגד "מדה של בצורה תמיד הרי הוא השכר שכן,

כשכר  בגבורתו", השמש ל"כצאת יש איפוא, שייכות, איזו

של  "אוהביו" נקראים הם ומדוע ביסוריהם? ששמחים לאלה

באים  שהיסורים שלמדנו, למה בהתאם אלא – הקב"ה?

יותר, ועליון נסתר מעולם

",„‡˙ÓÏÚ‡ÈÒÎ‡מ"

יכול  ה"טוב" אין משם,

גלויה  בצורה לבוא

דוקא  אלא בעולםֿהזה,

יסורים, של בלבוש

האדם  של בשר שבעיני

הדברים  – כרעה נראים

מדוע  כך: מוסברים

אלה  אנשים שמחים

מפני  – ביסורים?

היא  להקב"ה שאהבתם

יותר  להם יקר הקב"ה, אל קרובים שהיותם כך, כל גדולה

יותר  גדולה במדה קיימת להקב"ה וקירבה – העולםֿהזה מחיי

מ  הבאים היסורים ובענין דאתכסיא", שאין ˘Ìב"עלמא הרי, .

והעיקר  כלאֿטוב, הנראה החיצוני, בלבוש מתחשבים הם

דאתכסיא". "עלמא של ההשפעה – הפנימיות הוא בעיניהם

הוי' שם שכן, בגבורתו". השמש "כצאת יהיה: שכרם גם לכן,

אלקים", הוי' ומגן שמש "כי שכתוב: כמו "שמש", נקרא

אי  ובלעדיו עליה, שיסתיר ל"מגן" צריכה שהשמש כשם

"שמש", הנקרא הוי', שם גם כך – אורה את לקבל אפשר

הוי', שמשם ההשפעה את שיסתיר ל"לבוש", ל"מגן", צריך

שמשם  ההשפעה את לקבל לנבראים אפשר שיהיה כדי וזאת

לבוא  לעתיד ואילו בעולםֿהזה, עתה, רק הוא זה סדר אך הוי'.

שאנשים  העובדה, ומחמת לבוש. בלי עצמו הוי' שם יתגלה

החיצוני, ב"לבוש" מתחשבים אינם ביסורים, השמחים אלה

ההשפעה  היינו, וה"פנימיות", ה"עיקר" בעיניהם, יקר אלא

להם  שתתגלה מדה", כנגד "מדה שכרם, גם יהיה – הוי' משם

של ÂÈÓÈÙ˙ה" המשמעות זו לבוש. בלי הוי' משם ההשפעה ,"

בכל  המאיר הוי'" "שמש כמו בגבורתו", השמש "כצאת

להלן: הזקן רבנו אומר וכך לבוש. בלי Yתקפו, äçîOä ék¦©¦§¨
¦àéäמהיסורים,

'ä úáø÷ Búáäàî¥©£¨¦§©
iç ìkî øúBéíìBòä é ¥¦¨©¥¨¨
áéúëãk ,äfä14ék" : ©¤§¦§¦¦

,"'Bâå íéiçî Ecñç áBè©§§¥©¦§
Y 'ä úáø÷å הקירבה §¦§©

ה', úàNאל øúéa àéä¦§¤¤§¥
õ÷ ïéàì äìòîe©£¨§¥¥
,"àéñkúàc àîìò"a§¨§¨§¦§©§¨

Y íL" ék ב"עלמא ¦¨
Bfò"דאתכסיא", ïBéáç¤§ª

,"ïBéìò øúña áLBé"å§¥§¥¤¤§
Y,ביסוריו שמח הוא ולכן באלקות. יותר העליונה המדריגה

גם  הוא וכך יותר, עליונה מדריגה מאותה באים שהם מפני

הקב"ה. אל יותר LîMäקרוב úàö"ì äëBæ ïk ìòå§©¥¤§¥©¤¤
,d÷zøpî änç úàéöé àéäL ,àáì ãéúòì "Búøeáâa¦§¨¤¨¦¨Ÿ¤¦§¦©©¨¦©§§¨
,déeqkî älbúz ãéúòìå ,äfä íìBòa Ba äqëî àéäL¤¦§ª¨¨¨©¤§¤¨¦¦§©¤¦¦¨

Y ,àéñkúàc àîìò älbúé æàL eðéäc העולם §©§¤¨¦§©¤¨§¨§¦§©§¨
אז, יתגלה היום, מוסתר שהוא øéàéå(והמדריגה) çøæéå§¦§©§¨¦

äfä íìBòa Ba íéñBçä ìëì ,íeöòå áø éelâa§¦©§¨§¨©¦¨¨©¤
àìå ìö úðéça àeäL ,äîëçä ìö ,Blöa íéôôBzñîe¦§§¦§¦¥©¨§¨¤§¦©¥§Ÿ

Y :ïéánì éãå ,úéàøð äáBèå äøBà זה חיצונית, מבחינה ¨§¨¦§¥§©©¥¦
טוב  כאן יש פנימית, מבחינה ורק מהאור, ההיפך שהוא "צל"

סובל, שאדם היסורים שכל זה, חשבון בעשותו הרי, – ואור

באמת של ÂË·הם הבשר עיני שאין כזה טוב שהוא אלא ,

מדאגותיו  לצאת לאדם אפשר – בו להרגיש מסוגלות האדם

גשמיים. מענינים היסורים עלֿידי עליו הבאות ומעצבותו

Y àiîLc élnî úeáöòä Cà בגלל עליו הבאה העצבות ©¨©§¦¦¥¦§©¨
שצריך, כמו שאינו הרוחני éøöìמצבו CBLôða úBöò úéL ¨¦¨¦¥§©§

Y ,äpnî øètì עליו ¦¨¥¦¤¨
להיפטר  איך עצות לחפש

זו. éøöמעצבות ïéàC ¥¨¦
Y ,äãBáò úòLa øîBì©¦§©£¨
עליו  באה העצבות אם

או  לומד שהוא בשעה

בוודאי  עליו מתפלל,

ממנה, להיפטר כיצד עצות éøvLäçîNaלחפש 'ä ãáòì C ¤¨¦©£Ÿ§¦§¨
Y ,ááì áeèáe מעמדו בגלל באה היא אם גם עצבות, שכן, §¥¨

מפריעה  הרוחני, ומצבו

שצריכה  ה' בעבודת

בשמחה. ¨¤àlàלהיות
ìòa àeäL éî elôà£¦¦¤©©
Y ,õøà Cøãå íé÷ñò£¨¦§¤¤¤¤
אינו  היוםֿיומי עיסוקו

בתורה  ה', בעבודת

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë
úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè

íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç
åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå

úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç
äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá

àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã
äîëçä ìö åìöá íéôôåúñîå æ"äåòá åá íéñåçäàåäù

:ì"ãå úéàøð äáåèå äøåà àìå ìö 'éçá

úåáöòä êà
úåöò úéùì êéøö àéîùã éìéîîäðîî øèôì åùôðá

'ä ãåáòì êéøöù äãåáò úòùá øîåì êéøö ïéà
àìà ááì áåèáå äçîùáíé÷ñò ìòá àåäù éî åìéôà

ד.14. סג, תהלים

יום שני
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צד שבט צד כ"ג שלישי יום — כז פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט כ"ג שלישי âיום
,66 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור úåáöòä...מורה íàå æë ÷øô,לד עמ' åëå'.עד àìåëî

פרק כז 

Yוכדומה, àiîLc élnî äâàãe áöò Bì ìôBð íà בגלל ¦¥¤¤§¨¨¦¦¥¦§©¨
הרוחניים, Yעניניו åé÷ñò úòLa מתעסק שהוא בשעה ¦§©£¨¨

– הגשמיים Yבעניניו òeãéa,הדבר úìeaçzברור àeäL §¨©¤©§©
Y ,øöiä,רוחניים ענינים בגלל כאילו בעצבות אותו המכניס ©¥¤

øçà-וזאת Bìétäì éãk§¥§©¦©©
-ñç úBåàúa Ck̈§©£©

Y ,òãBpk ,íBìLå,כי §¨©©
לעצמה  לחפש הנפש טבע

נתונה  להיות ולא "עונג",

ולכן  עצבות, של ברגש

היצרֿהרע  משתדל

ישראל  בבני להכניס

בגלל  ולו רוח, נמיכות

כדי  רוחניים, ענינים

למשוך  יוכל מכן שלאחר

לתאוות. àìאותם íàL¤¦Ÿ
Y ,ïë כאן אין אם ¥

היצרֿהרע, ¦©¥ïéàîהשפעת
úeáöò Bì äàä¨©§
úáäà úîçî úézîà£¦¦©£©©£©
òöîàa Búàøé Bà 'ä¦§¨§¤§©

Y .åé÷ñò עצבות שכן, £¨¨
˙È˙ÈÓ‡:'ה ויראת ה' אהבת מחמת הבאה התבטאות היא

בגלל  רוח לשברון האדם את מביאות מהקב"ה והפחד האהבה

בא  כזה רוח  שברון מהקב"ה. אותו המרחק דבר הרוחני, מצבו

והיראה  כשהאהבה רוחניים, בענינים עוסק כשהוא לאדם

בענינים  עסוק שהוא בשעה ולא התבטאות, לידי אצלו באות

תחבולת  אלא אמיתית, איננה האמורה שהעצבות הרי גשמיים.

ממנה. להיפטר ועליו – Bìהיצרֿהרע äìôpL ïéa ,äpäå§¦¥¥¤¨§¨
Y äãBáò úòLa úeáöòäעוסק שהוא ãeîìúaבשעה ¨©§¦§©£¨§©§

äãBáò úòLa àlL Bì äìôpL ïéáe ,älôza Bà äøBz¨©§¦¨¥¤¨§¨¤Ÿ¦§©£¨
Y,גשמיים בענינים עסוק כשהוא Baì:אלא ìà íéNé úàæŸ¨¦¤¦

fä ïéà ékY àîøb ïî,מתאים הזמן úeáöòìאין úòk ¦¥©§©§¨¨¨¥§©§
Y elôà ,úézîà,לא,íBìLå-ñç íéøeîç úBðBò úâàãì £¦¦£¦¦§¨©££¦©§¨

éøö úàæì ÷øáeMéa øLkä úòLe íézò úeòéá÷ C ©§Ÿ¨¦§¦¦¦§©©Ÿ¤§¦
-éãé-ìòL éãk ,Bì àèç øLà 'ä úlãâa ïðBaúäì ,úòcä©©©§¦§¥¦§ª©£¤¨¨§¥¤©§¥

Y ,úézîà úeøéøîa úîàa øaLð Baì äéäé äæ וכפי ¤¦§¤¦¦§¨¤¡¤¦§¦£¦¦
ולא  "חיות", בקרבה האוצרת רגש היא מרירות להלן, שיוסבר

סתם; øàaúðעצבון íLå .øçà íB÷îa Bæ úò øàánëå§©§Ÿ¨¥§¨©¥§¨¦§¨¥
íää íéòeá÷ íézòa Baì øaLpL øçà ãiî ék ,ïk íb©¥¦¦¨©©¤¦§©¦§¦¦§¦¨¥

äîìL äðeîà ïéîàéå ,éøîâì Balî áöòä øéñé éæà Y£©¨¦¨¤¤¦¦§©§¥§©£¦¡¨§¥¨
Y .çìñì áøå Búàhç øéáòä 'ä ék:הבדל קיים באדם ¦¤¡¦©¨§©¦§Ÿ©

כך, על ימחול בקל – פעמיים או אחת פעם נגדו חוטאים אם

אבל, למחול. לו קשה – פעמים הרבה נגדו חוטאים אם ואילו

לסלוח" "רב הוא הקב"ה

אם  גם וסולח מוחל והוא

הרבה  נגדו חוטא האדם

ובטחון  זו אמונה פעמים.

– לו מחל שהקב"ה זה

רגש  את באדם יוצרים

והחדוה: §Bæåהשמחה
úézîàä äçîOä àéä¦©¦§¨¨£¦¦
,áöòä øçà äàaä 'äa©©¨¨©©¨¤¤

Y :ìéòì økæpk שמעלת ©¦§¨§¥
בלבד, זו היא העצבות,

לשמחה  מגיעים שאחריה

שגם  הרי, יותר; גדולה

ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÓÊ· ובאופן ,

– אמיתית עצבות של

מיד  לצאת להשתדל עליו

ולהגיע  עצבות, מאותה

אמיתית. לשמחה

ביסורים", ה"שמחים אודות זה, בפרק שלמדנו למה בהקשר

להוסיף  הראוי מן – שמחה מתוך היסורים את שמקבלים אלה

תגן  זכותם זושא, רבי הרבי עם ממזריטש מהמגיד קצר, סיפור

בפיו, עצה ובקשת ממזריטש המגיד אל בא אחד יהודי עלינו:

המגיד  אותו הפנה ובשמחה. באהבה יסורים לקבל כיצד

כשאותו  מאניפאלי. זושא רבי הצדיק תלמידו אל ממזריטש

זושא  רבי עליו הסתכל זושא, רבי של עצתו ובקש שאל יהודי

יסורים  לקבל איך שואל, אתה אצלי לו: ואמר בתמיהה

לא  בחיי פעם כשאף זאת, לדעת יכול אני כיצד – באהבה?

עליו  שעברו בשעה זושא, רבי ענה זו תשובה יסורים... סבלתי

בשלחו  ממזריטש המגיד התכוון באמת לכך ואכן, רבים. יסורים

ביסורים, שמח כך כל היה זושא רבי זושא: רבי אל היהודי את

רק  הרגיש הוא יסורים, הם שאלה הרגיש לא שמלכתחילה

אחרי  אלא, יסורים. סבל לא שמימיו אמר ולכן שבהם. ב"טוב"

מהשי"ת, מבקשים אנו ביסורים, שישנם וה"טוב" המעלות כל

"טוב  – הרבי של כלשונו – יהיה לנו, נותן שהוא שה"טוב"

‰Ï‚‰Â ‰‡¯‰ ולראותו אותו לחוש יכולים שאנו טוב – "

.˘ÂÏבעינים

.æë ÷øt בה יש ש"עצבות" הזקן רבנו הסביר הקודם, בפרק ¤¤
את  לנצח האדם של ביכלתו ושאין ה', לעבודת הפרעה משום

בפרק  באות לזה בהתאם בעצבות. שקוע בהיותו היצרֿהרע

מקשיים  הנובעת מהעצבות להיפטר כיצד עצות האמור,

íéøîà éèå÷éì
àéîùã éìéîî äâàãå áöò åì ìôåð íà õøà êøãå

åé÷ñò úòùáåìéôäì éãë øöéä úìåáçú àåäù òåãéá
úåáöò åì äàá ïéàî ë"ìàù òãåðë å"ç úååàúá ë"çà

éîà.åé÷ñò òöîàá åúàøé åà 'ä úáäà úîçî úéú
äãåáò úòùá úåáöòä åì äìôðù ïéá äðäååà ú"úá

íéùé úàæ äãåáò úòùá àìù åì äìôðù ïéáå äìôúá
úòë àîøâ ïîæä ïéà éë åáì ìà'éôà úéúéîà úåáöòì

úåòéá÷ êéøö úàæì ÷ø .å"ç íéøåîç úåðåò úâàãì
øùåëä úòùå íéúò'ä 'ìåãâá ïðåáúäì úòãä áåùéá

úîàá øáùð åáì äéäé äæ é"òù éãë åì àèç øùà
úåøéøîáøàáúð íùå à"îá åæ úò øàåáîëå úéúéîà

íää íéòåá÷ íéúòá åáì øáùðù øçà ãéî éë ë"âéæà
'ä éë äîéìù äðåîà ïéîàéå éøîâì åáìî áöòä øéñé

àéä åæå çåìñì áøå åúàèç øéáòäúéúéîàä äçîùä
:ì"ðë áöòä øçà äàáä 'äá

יום שלישי
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צה
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כמו  שאינו הרוחני ממצבו הנובעת לעצבות ביחס גם גשמיים,

שורה  העצבות אם הרי – מעוונות הדאגה כמו – להיות שצריך

עליו  מתפלל, או לומד כשהוא ה', את עובד שהוא בשעה עליו

לעבודת  מפריעה היא שהרי ממנה, להיפטר להשתדל בודאי

להיות  הצריכה ה'

אם  וגם – בשמחה

שלא  עליו שורה העצבות

אלא  העבודה, בשעת

בענינים  עסוק כשהוא

להתבונן, עליו – גשמיים

המתאים  הזמן זה שאין

לכך  שכן, לעצבות.

קבועה  שעה נדרשת

זה, בפרק ומתאימה.

ללמוד, מתחילים שאנו

עצות  של שורה באה

מסיבות  הנובעת לעצבות

אחרות:

dðéà úeáöòä íàå§¦¨©§¥¨
àlà ,úBðBò úâàcî¦§¨©£¤¨
íéòø íéøeäøäî¥¦§¦¨¦
úBòø úBåàúå§©£¨

,BzáLçîa úBìôBpL– ¤§§©£©§
כאן  מדובר שלא ומאחר

עבירות  שמחמת בעצבות

נדרשת, כך שעל – ממש

מרירות  בתוכו לעורר ומתאימה מיוחדת שעה לעיל, כאמור

˙È˙ÈÓ‡ רעיונות במחשבתו נופלים שעה שבאותה אלא –

אחרת: היא לכך העצה הרי Bìרעים, úBìôBð íà äpä– ¦¥¦§
רעות, מחשבות äãBáòä,אותן úòLa àlL בשעה לא – ¤Ÿ¦§©¨£¨

מתפלל, או לומד Cøãåשהוא åé÷ñòa B÷ñò úòa àlà¤¨§¥¨§©£¨¨§¤¤
àðåb éàäëe õøàהרי וכדומה, –äaøcà בלבד זו לא – ¤¤§©©§¨©§©¨

להיפך: אלא עצוב, להיות צריך הוא çîNìשאין Bì Lé¥¦§Ÿ©
,B÷ìça– למה? כך וכל הרוחני, במצבו –úBìôBpL óàL §¤§¤©¤§

BzáLçîa Bì,הרעות המחשבות –,ïäî Bzòc çéqî àeä §©£©§©¦©©§¥¤
אלא  הרעות, מהמחשבות דעתו מסיח הוא אין אם שכן, –

– עוונות" "דאגת של בסוג אז נכלל זה בהן, להגות ממשיך

ועל  – עבירה היא ברצון רעים בהרהורים המחשבה גם כי

מי  על מדובר כאן הקודם. בפרק למדנו כבר עוונות, דאגת

מעצם  נובעת ועצבותו הרעות, מהמחשבות דעתו שמסיח

כזה, ובמקרה – כאלה הרהורים במחשבתו שנופלים העובדה

– אלה בהרהורים  לשלוט מצליח שהוא על שמח להיות עליו

øîàpM äî íi÷ì1éøçàå íëááì éøçà eøeúú àìå" : §©¥©¤¤¡©§Ÿ¨©£¥§©§¤§©£¥
,"íäéøçà íéðBæ ízà øLà íëéðéòֿעלֿידי דוקא הרי, – ¥¥¤£¤©¤¦©£¥¤

– אותם דוחה והוא כאלה, הרהורים במחשבתו שנופלים זה

מדריגה  שכן, האמור. שבפסוק ה"לאֿתעשה" את מקיים הוא

שייכת  רעים, הרהורים מלכתחילה במחשבתו יעלו שלא כזו,

ההרהורים  ינבעו שממנו בנפשם "רע" שאין בלבד, בצדיקים

האמור  והפסוק – הרעים

בצדיקים. דן אינו הרי

במי  מדבר הפסוק

במחשבתו  שעולים

אלא  – כאלה הרהורים

עליו, מצוה שהתורה

את  מיד מעליו לדחות

ועלֿידי  ההרהורים;

הוא  – זה צו מבצע שהוא

ה"לאו" את מקיים

ובלשון  האמור.

áeúkäה"תניא": ïéàå§¥©¨
íé÷écöa øaãî§©¥§©¦¦
-ñç "íéðBæ" íàø÷ì§¨§¨¦©

,íBìLå:שנאמר כמו – §¨
אתם ÌÈÂÊ"אשר

¨¤àlàאחריהם",
,Ba àöBik 'íéðBðéá'a§¥¦©¥
éøeäøä Bì íéìôBpL¤§¦¦§¥
ïéa ,BzáLçîa óeàð¦§©£©§¥

øzäa אם גם – §¤¥
של  באופן הם ההרהורים

איסור,eë',היתר, של באופנים הם אם וגם –çéqnLëe§¤©¦©
Bzòc,ההרהורים מאותם –,äæ åàì íi÷î ולא" של – ©§§©¥¨¤

ì"æøתתורו". eøîàå2íéðúBð Y äøáò øáò àìå áLé" : §¨§©©¨©§Ÿ¨©£¥¨§¦
éøö ïk ìòå ,"äåöî äNò elàk øëN BìC,עליו –çîùì ¨¨§¦¨¨¦§¨§©¥¨¦¦§Ÿ©

.Lnî äNò-úåöî íei÷a Bîk åàlä íei÷a שלא כך, – §¦©¨§§¦¦§©£¥©¨
להיפך: כיֿאם – עצבות בו לעורר צריך זה דבר שאין בלבד זו

שמחה. בו לעורר צריך úeáöòäזה ,äaøcàå ממה הבאה – §©§©¨¨©§
כאלה, הרהורים בו BðéàLשנופלים ,çeøä úeqbî àéä¦¦©¨©¤¥

,BîB÷î øékî,מדריגתו את מכיר לא הוא –òøé ïk ìòå ©¦§§©¥¥©
ïéà éàcåa íé÷écölL ,÷écö úâøãîa BðéàL ìò Bááì§¨©¤¥§©§¥©©¦¤§©¦¦§©©¥

.elàk úeèL éøeäøä íäì íéìôBð שבמחשבתו ומאחר – §¦¨¤¦§¥§¨¥
כמו  הוא שאין על לו חורה – כאלה הרהורים נופלים

ãàîהצדיקים; ÷Bçø àeäL ,BîB÷î øékî äéä elà ék¦¦¨¨©¦§¤¨§Ÿ
åéîé ìk òLø àìå ,éðBðéa äéä éàåìäå ,÷écö úâøãnî¦©§¥©©¦§©§©¨¨¥¦§Ÿ¨¨¨¨¨

úçà äòL elôà רחוק עדיין שהוא דרגתו, את ידע ואילו – £¦¨¨©©
צריך  ש"לזה "בינוני" שיהיה הלואי צדיק, מלהיות מאד

– עתה" íéðBðéa'ä'להשתוקק úcî àéä úàæ éøä£¥Ÿ¦¦©©¥¦
,çnì áläî äìBòä øeäøääå øöiä Laëì ,íúãBáòå©£¨¨¦§Ÿ©¥¤§©¦§¨¤¥©¥©Ÿ©

íéøîà éèå÷éì
íàå æë ÷øôàìà úåðåò úâàãî äðéà úåáöòä

úåòø úååàúå íéòø íéøåäøäî
àìù åì úåìôåð íà äðä .åúáùçîá úåìôåðù
õøà êøãå åé÷ñòá å÷ñò úòá àìà äãåáòä úòùá

äáøãà àðååâ éàäëåóàù å÷ìçá çåîùì åì ùé
íéé÷ì ïäî åúòã çéñî àåä åúáùçîá åì úåìôåðù

àìå øîàðù äîíëéðéò éøçàå íëááì éøçà åøåúú
'é÷éãöá øáãî áåúëä ïéàå .íäéøçà íéðåæ íúà øùà
åì íéìôåðù åá àöåéë íéðåðéáá àìà å"ç íéðåæ íàø÷ì

øúéäá ïéá åúáùçîá óåàéð éøåäøäçéñîùëå 'åë
äøéáò øáò àìå áùé ì"æø åøîàå äæ åàì íéé÷î åúòã

åìàë øëù åì íéðúåðçåîùì êéøö ïë ìòå äåöî äùò
äáøãàå ùîî äùò úåöî íåé÷á åîë åàìä íåé÷á

àéä úåáöòäïë ìòå åîå÷î øéëî åðéàù çåøä úåñâî
éàãåá íé÷éãöìù ÷éãö úâøãîá åðéàù ìò åááì òøé
øéëî äéä åìéà éë åìàë úåèù éøåäøä íäì íéìôåð ïéà

÷éãö úâøãîî ãàî ÷åçø àåäù åîå÷îäéä éàåìäå
àéä úàæ éøä úçà äòù 'éôà åéîé ìë òùø àìå éðåðéá

íúãåáòå íéðåðéáä úãîäìåòä øåäøääå øöéä ùåáëì

לא.1. טו, ב.2.במדבר לט, קדושין
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âשבט כ"ד רביעי âיום
לד, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ìåôé...מורה ìà ïëìå,68 עמ' àìéòì.עד

,epnî éøîâì Bzòc çéqäìe,הרהור מאותו –BúBçãìå §©¦©©§§©§¥¦¤§¦§
,íéãé ézLa,בהם לחשוב לרצות שלא –.ìéòì økæpk– ¦§¥¨©¦©¦§¨§¥

עדיין  הוא ב"בינוני" הבהמית הנפש של שהרע י"ב, בפרק

ביטוי, לידי לבוא ל"רע" נותן שאינו אלא אצלו, בתוקף

בהרהורים לחשוב ברצון

לחטוא  או הרעים,

אך  – ובמעשה בדיבור

די  עדיין שבו, ה"רע"

להעלות  כדי חזק

הרהורים  במחשבתו

לדחותם  שעליו רעים,

אין  ברם, ממחשבתו.

על  אדון עדיין הוא

לא  שמלכתחילה עצמו,

הרהורים  במחשבתו יעלו

אמור  זה דבר אלה. רעים

שאין  בלבד, בצדיקים

אלו. הרהורים באים שממנו כלל, "רע" äiçcבהם ìëáe§¨§¦¨
BzáLçnî eäçãnL äiçãe,בהם לחשוב שלא –àéôkúà §¦¨¤©§¥¦©£©§¦§©§¨

,àzúì àøçà-àøèñ,למטה אחרא" ה"סטרא את כופים – ¦§¨¨¢¨§©¨
,àìéòìc àúeøòúà Y àzúìc àúeøòúàáe עלֿידי – §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨

ה"סטרא  את לכפות למטה משפיע (שהאדם למטה ההתעוררות

העליונים, בעולמות למעלה, התעוררות נעשה אחרא")

àìéòìc àøçà-àøèñ àéôkúàå ה"סטרא את כופים – §¦§©§¨¦§¨¨¢¨¦§¥¨
אחרא", ה"סטרא של ה"שורש" את שלמעלה, ©¦§©©déaânäאחרא"

äî íi÷ì ,øLpk dîöò©§¨©¤¤§©¥©
øîàpM3déaâz íà" : ¤¤¡©¦©§¦©

íMî 'Bâå øLpk©¤¤§¦¨
Bîëe ."'ä íàð ,EãéøBà¦§§ª§
úLøt øäfa âéìôäL¤¦§¦©Ÿ©¨¨©
,[çë÷ óc] äîeøz§¨©
åéðôì çeø úçð ìãâa§Ÿ¤©©©§¨¨
àéôkúà ãk ,Cøaúé¦§¨¥©¦§©§¨

,àzúì àøçà-àøèñ– ¦§¨¨¢¨§©¨
ה"סטרא  את כשכופים

לקדושה, למטה, אחרא"

àø÷é ÷lzñàc§¦§©¥§¨¨
éøa-àLã÷càeä-C §ª§¨§¦

,àlk ìò àìéòì על הקב"ה של כבודו מתעלה עלֿידיֿזה – §¥¨©ª¨
àøçà,הכל, àçáMî øéúé,אחר שבח עלֿידי מאשר יותר – ¨¦¦§¨¨¨¢¨

.'eëå àlkî øéúé àc àúe÷lzñàå למעלה היא זו והתעלות – §¦§©§¨¨¨¦¦ª¨§
האחרות. ההתעלויות מכל

רעים, הרהורים במחשבתו שנופלים עלֿידי הרי פנים, כל על

"ולא  (של ה"לאו" את מקיים הוא מהם, דעתו מסיח והוא

של  "אתכפיא", של העבודה מעלת טמונה ובכך תתורו"),

ãàî,כפיה, Bááì òøé àìå ,åéìò íãà áì ìté ìà ïëìå§¨¥©¦Ÿ¥¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨§Ÿ
שנופלים  מכך –

הרהורים  במחשבתו

להיות  צריך אמנם כאלה.

לא  אם כי קצת, לו איכפת

ויהיה  כלל לו איכפת יהיה

הדבר  כלפיהם, אדיש

עליו  להשפיע עלול

ירע  ש"לא אלא – ולדחותם בהרהורים מלהילחם לחדול חלילה

מזה,Ó‡„לבבו ",Bæ äîçìîa åéîé ìk ïk äéäé íà íb– ©¦¦§¤¥¨¨¨§¦§¨¨
עליו  יהיה ותמיד רעים, הרהורים במחשבתו יעלו שתמיד

מדריגה,ל  לאותה להתעלות שיוכל מבלי בהם, הילחם

– אליו רגל דריסת הרעים להרהורים יהיו לא שמלכתחילה

ללבו, זה דבר "יקח" אל זאת, àøáð,ובכל Cëì éìeà ék¦©§¨¦§¨
.ãéîz àøçà-àøèñì àéôkàì BúãBáò úàæå את לכפות – §Ÿ£¨§¦©§¨§¦§¨¨¢¨¨¦

תמיד. אחרא" áBià:ה"סטרא øîà äæ ìòå,להקב"ה – §©¤¨©¦
"íéòLø úàøa"4; צדיק "והא הראשון: בפרק שאל כך על – ¨¨¨§¨¦

כשמכריזים  – נאמר) לא ורשע צדיק (והרי קאמר?" לא ורשע

או  חכם הילוד: של תכונתו יהיה מה הלידה, לפני למעלה,

חלוש  או גיבור טיפש,

אם  מזכירים אין וכדומה,

שכן, רשע. או צדיק יהיה

– כך על גם יכריזו אם

הבחירה  הרי תתבטל

האדם; של החופשית

איוב  אמר איפוא, כיצד,

לא  הדבר: יוסבר לאמור בהתאם אלא, – רשעים"? "בראת

לעתיד, אמיתיים כרשעים לכתחילה שנבראים כאלה על מדובר

נשארים  הם מסויים שבמובן כאלה, אנשים ברא הקב"ה אלא

נופלים  שתמיד ה"בינונים" הם ואלה לרשעים, דומה במצב

שהם  היא, והכוונה – ברשעים כמו עבירה, הרהורי במחשבתם

סטראֿ "אתכפיא של העבודה את ויבצעו אלו, מחשבות ידחו

ה"תניא": ובלשון הסטראֿאחרא. את לכפות –àìåאחרא", §Ÿ

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éúùá åúåçãìå åðîî éøîâì åúòã çéñäìå çåîì áìäî
ì"ðë íéãéåúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå

àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà
àìéòìãøùðë äîöò äéáâîä àìéòìã à"ñ àéôëúàå

íàð êãéøåà íùî 'åâå øùðë äéáâú íà ù"î íéé÷ì
úçð ìãåâá [çë÷ óã] äîåøú 'ô øäæá âéìôäù åîëå 'ä

àúúì à"ñ àéôëúà ãë 'úé åéðôì çåøàø÷é ÷ìúñàã
'úå÷ìúñàå àøçà 'çáùî øéúé àìåë ìò àìéòì ä"á÷ã

.'åëå àìåëî øéúé àã

àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø

ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא בבא

יום רביעי
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צז

צז

שבט  כ"ד רביעי יום — כז פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

לכתחילה, נבראים íBìLå-ñç,שהם úîàa íéòLø eéäiL¤¦§§¨¦¤¡¤©§¨
במעשה, או בדיבור או במחשבה, ממש ולחטוא –òébiL àlà¤¨¤©¦©

íäéìà,בהם שיארע –íéòLøä äNòîk5ízáLçîa £¥¤§©£¥¨§¨¦§©£©§¨
,ãáì íøeäøäå עבירה הרהורי לעלות יוכלו שבמחשבתם – §¦§¨§©

רשעים, אצל שזה כמו

ãéîz íéîçìð eéäé íäå§¥¦§¦§¨¦¨¦
,íäî ízòc çéqäì– §©¦©©§¨¥¤

העבירה, ¥§éãkמהרהורי
-àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨

,àøçà את לכפות – ¨¢¨
הם  – אחרא" ה"סטרא

שזה  כזו, בצורה נבראו

עבודתם, אופן àìå§Ÿיהיה
,ìëå ìkî dìháì eìëeé§§©§¨¦Ÿ¨Ÿ
לגמרי  לבטל יוכלו שלא –

של  אחרא" ה"סטרא את

כלומר: הבהמית. נפשם

לכך, להגיע יוכלו לא הם

בהם  תתעוררנה שלא

הסיבה  שהן תאוות,

ההרהורים  של להעלאתם

ìò-הרעים, äNòð äæ ék¦¤©£¤©
.íé÷écö éãé– §¥©¦¦

לגמרי  בטלים בצדיקים, הבהמית הנפש של וה"רע" ה"קליפה"

הרהורים  לעורר שתוכלנה לתאוות כלל מקום שאין ל"טוב",

ביכולתן  אין כאן, לומדים אנו אודותן המדריגות ואילו רעים.

וממילא שלהן, ה"בריאה" מצד לכך שתעלינה ‡Ù˘¯להתעלות

היא  ועבודתם רעות, מחשבות לזמן, מזמן אלו מדריגות בבעלי

אלו. מחשבות נגד çeøללחום úçð éðéî éðLe של בעבודתם – §¥¦¥©©©
ישראל, àøèqä-בני ìehaî Y ãçà :äìòîì Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥§©§¨¤¨¦¦©¦§¨

à÷úîì eøéønî àëtäúàå ,éøîâì àøçà ומהפיכת – ¨¢¨§©§¥§¦§©§¨¦§¦§¦§¨
למתוק, àøBäðì,המריר àëBLçîe וזה לאור, ומחושך – ¥£¨¦§¨

íé÷écvä;נעשה éãé-ìò"אחרא ה"סטרא את המבטלים – ©§¥©©¦¦
הם  הבהמית, שמנפשם המדות של ה"רע" ה"מריר", ואת לגמרי,

נפשם  של וה"שכל" המוחין "חושך" ואת ל"טוב", הופכים

למעלה  גורם זה כל – ולקדושה ל"אור" הופכים הם הבהמית,

רוח; נחת של אחד רוח,úéðMäåאופן נחת של השני האופן – §©¥¦
àøçà-àøèqäהוא: àéôkúà ãk ה"סטרא את כשכופים – ©¦§©§¨©¦§¨¨¢¨

dúøeáâeאחרא", dt÷úa dãBòa היא אחרא" כשה"סטרא – §¨§¨§¨§¨¨

וגבורתה, תוקפה בכל íMîeעדיין ,øLpk dîöò déaâîe– ©§¦©©§¨©¤¤¦¨
הגבהתה, àzúìcממקום àúeøòúàa 'ä dãéøBî ע"י – ¦¨§¦§¨¨¦§©¨

אופן  אחרא". ה"סטרא את לשבור למטה, יהודי של התעוררותו

נגרם למעלה, רוח נחת של íéðBðéa'ä'.זה éãé-ìò עלֿידי – ©§¥©¥¦
ה"בינונים", עבודת

את  להכניע הלוחמים

הבהמית. בנפש הקליפה

רוח" "נחת שקיים הרי,

הבינונים, מעבודת למעלה

במחשבות  במאבקם

לכך  הרעים. ובהרהורים

הסוגים: שני רומזים

ו"בראת  צדיקים" "בראת

כאלה  – רשעים"

במלחמה  שעומדים

øîàLתמידית. eäæå§¤¤¨©
áeúkä6éì äNòå" : ©¨©£¥¦

øLàk íénòèî©§©¦©£¤
"íénòèî" Y "ézáäà̈©§¦©§©¦

ì,íéaø ïBL– §©¦
ברוחניות, שמשמעותה

היא: ה' éðéîבעבודת éðL§¥¦¥
,çeø úçð,למעלה – ©©©

ישראל, בני של וגו'",àeäåמעבודתם מטעמים לי "ועשה – §
,'íéðewz'a Løôãk ìàøNé úeììk äéðáì äðéëMä øîàî©£©©§¦¨§¨¤¨§¨¦§¨¥¦§¥©©¦¦
לבני  השכינה אומרת אלו שמלים זוהר", ב"תיקוני שמפרש כמו

רוח. נחת – ל"מטעמים" יגרמו שבעבודתם המבקשת ישראל,

éðéî éðL Lé ,ìLî-Cøc ,íéiîLb íénòèîaL Bîëe§¤§©§©¦©§¦¦¤¤¨¨¥§¥¦¥
íéøácî éðMäå ,íéwúîe íéáøò íéìëànî ãçà :íépãòî©£©¦¤¨¦©£¨¦£¥¦§ª¦§©¥¦¦§¨¦

,íéöeîç Bà íéôéøç,ערב למאכל אותם שעורכים שלפני – £¦¦£¦
חמיצותם, או חריפותם מפאת למאכל טובים הם íäLאין ÷ø©¤¥

áéLäì íépãòî eNòpL ãò áèéä íéðwúîe íéìaúî§ª¨¦§ª¨¦¥¥©¤©£©£©¦§¨¦
.Lôpä"רוח "נחת א) רוח: נחת סוגי שני למעלה גם ישנם כך – ©¤¤

שאינם  הצדיקים, עבודת – ו"מתוקים" "טובים" מדברים הנגרם

היא  עבודתם וכל אחרא", ה"סטרא עם להילחם יותר צריכים

למעלה, הנגרם רוח" "נחת ב) אור; יותר מהקדושה ל"המשיך"

הדברים  עם "עסק" להם יש שעדיין ה"בינונים", של מעבודתם

הבהמית  שבנפשם ה"רע" עם להיאבק הלאֿטובים, ה"מרים",

הרעים. וההרהורים המחשבות את øîàLולדחות eäæå§¤¤¨©

íéøîà éèå÷éì
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
äìèáì åìëåé àìå à"ñì 'éôëàì éãë íäî íúòã çéñäì

é"ò äùòð äæ éë ìëå ìëîçåø úçð éðéî éðùå .íé÷éãö
àëôäúàå éøîâì à"ñä ìåèéáî 'à .äìòîì 'úé åéðôì

åøéøîî.íé÷éãöä é"ò àøåäðì àëåùçîå à÷úîì
äúøåáâå äô÷úá äãåòá à"ñä àéôëúà ãë úéðùäå
àúåøòúàá 'ä äãéøåî íùîå øùðë äîöò äéáâîå

éì äùòå áåúëä ù"æå .íéðåðéáä é"ò àúúìãíéîòèî
çåø úçð éðéî éðù íéáø ïåùì íéîòèî éúáäà øùàë

úåììë äéðáì äðéëùä øîàî àåäå'éôãë ìàøùé
éðù ùé î"ã íééîùâ íéîòèîáù åîëå .íéðå÷éúá

íéìëàîî ãçà íéðãòî éðéîéðùäå .íé÷åúîå íéáøò
'éð÷åúîå íéìáåúî íäù ÷ø 'éöåîç åà íéôéøç íéøáãî

ãò áèéä'åúëä ù"æå .ùôðä áéùäì íéðãòî åùòðù

.5- יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לפסוק בהתאם הם הרשעים" כמעשה אליהם "שיגיע הזקן: רבנו דברי כלומר: .
שליט"א  אדמו"ר שכ"ק משמע, - הלשון? מקור לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת,

" שהביטוי לנו מוסבר ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, כפי ‡ÂÈהרשעים"ÚÓÎ˘‰מתכוון
" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט מה"רע"ÚÓ˘‰פירושה לגמרי מופרש הוא "

אלא  רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך, ביחס רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין
הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון ז.6.זהו כז, בראשית
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âשבט כ"ה חמישי âיום
,68 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור àìà...מורה ãåò àìå,לה עמ' èòî:עד èòî

áeúkä7;"äòø íBéì òLø íâå ,eäðòîì 'ä ìòt ìk" :– ©¨Ÿ¨©§©£¥§©¨¨§¨¨
כיצד, רעה". "ליום הרשע את גם וכן למענו, הקב"ה עשה הכל

הרשע  גם נברא לכאורה,

אלא, – הקב"ה? למען

BòLøî áeLiL ,Leøt¥¤¨¥¦§
íBé BlL òøä äNòéå§©£¤¨©¤

,äìòîì øBàå כדי – §§©§¨
את  ל"יום" שיהפוך

עלֿידי, וזאת ליוםֿרעה". רשע, "וגם משמעות שזו ה"רעה",

àøçà-àøèñ àéôkúà ãk,"אחרא ה"סטרא את כשיכוף – ©¦§©§¨¦§¨¨¢¨

éøa-àLã÷c àø÷é ÷lzñàå.àìéòì àeä-C כבודו ויתעלה – §¦§©¥§¨¨§ª§¨§¦§¥¨
רשע "וגם הכתוב פירוש זהו למעלה. הקב"ה ¯Ú‰של ÌÂÈÏ– "

את  יהפוך הרשע שגם

– כלומר ל"יום", ה"רעה"

כאן, עד למדנו לאור.

שנופלות  שעלֿידי

של  במוחו רעות מחשבות

משתלט  והוא יהודי,

רוח  נחת וגורם אחרא" ה"סטרא את בכך כופה הוא – עליהן

למעלה.

רעות  למחשבות ביחס רק לא שמדובר הזקן, רבנו יסביר להלן

גם  אלא – חטא על עובר היה אותן דוחה היה שאילולא –

של ומעשים לדיבורים כלל:‰È˙¯ביחס איסור בהם שאין ,

שלא  אלה גשמיים ענינים עושים או מדברים שאם מאחר שכן,

– שמים לשם בכוונה

וכן  אלה דברים מקבלים

הקשורים  הנפש לבושי

חיותם  את בהם,

כי  אחרא", מה"סטרא

רק  הוא הקדושה" "צד

לשם  הדבר את כשעושים

– לאכול (למשל: שמים

ללמוד  כוח לאגור כדי

מצות  לקיים או ולהתפלל

להשמיע  שבת; עונג

(דברי  דבדיחותא מילתא

מתוך  ללמוד כדי בדיחה)

דברים  מלעשות נמנע כשיהודי ולכן, – וכדומה) שמחה,

את  בכך לכפות וכוונתו שמים, לשם כשאינם אלה, מותרים

– למעלה רוח נחת עלֿידיֿזה גורם הוא – אחרא" ה"סטרא

ãBò,וכדלהלן: àìå על ההשתלטות שעלֿידי בלבד זו לא – §Ÿ
עלֿידיֿזה  כי למעלה, רוח לנחת גורמים הרעות, המחשבות

אחרא" ה,,סטרא את íéøznäכופים íéøáãa elôà àlà¤¨£¦¦§¨¦©ª¨¦
,éøîâìBøöé çáBæ íãàäM äî ìk ושולט "מקריב" – §©§¥¨©¤¨¨¨¥©¦§

הרע, ÷äl,ביצרו äòL elôà שמותר בדבר כאן מדובר – £¦¨¨©¨
לזמן  אותו דוחה שהוא אלא לעשותו, יצטרך והוא לעשותו,

יותר, ììçaLמאוחר àøçà-àøèñì àéôkàì ïekúîe¦§©¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨¤¤¨¨
,éìàîOä,שבלב –Búãeòñ øçàîe ,ìëàì õôçL ïBâk ©§¨¦§¤¨¥¤¡Ÿ§©¥§¨

,äòL dúBàa äøBza ÷ñBòå ,úBçt Bà äòL øçàì ãò©§©©¨¨¨§¥©¨§¨¨¨

אחרים  גשמיים בענינים עוסק הוא שעה, באותה אם שכן, –

"אתכפיא" משום בכך אין בהם, רוצה הבהמית שהנפש

רק, הבהמית. הנפש רצון לפי נוהג הוא כך בין הרי כי (כפיה),

מרוויח  הוא שאין ואף – בתורה עוסק הוא שעה, באותה אם

תורה, לימוד של זמן בכך

האכילה  אחרי גם כי

ועוד, זאת ללמוד. ימשיך

אין  עצמה האכילה את גם

כי  לגמרי, דוחה הוא

– "שעה" אותה אחרי

מכלֿמקום  יאכל, אכן

שהוא  העובדה עצם

¯Á‡Ó יש – סעודתו את

ה"סטרא  כפיית משום בה

נחת  הגורם דבר אחרא",

למעלה. –àúéàãkרוח ¦§¦¨
מוצאים, שאנו כמו

àøîba8úéòéáø äòL" הבוקר,: משעות –,íãà ìk ìëàî ©§¨¨¨¨§¦¦©£©¨¨¨
,"íéîëç éãéîìz ìëàî úéML äòL,באמת מדוע, – ¨¨¦¦©£©©§¦¥£¨¦

בשעתיים? סעודתם את החכמים תלמידי –eéäåאיחרו §¨
החכמים, Bæ,תלמידי äðeëì úBòL ézL íîöò íéáéòøî– ©§¦¦©§¨§¥¨§©¨¨

אחרא", ה"סטרא את לכפות eéäכדי äãeòqä øçà íbL óà©¤©©©©§¨¨
,íBiä ìk íéãîBì זמן להרוויח כדי זאת עשו לא הם הרי – §¦¨©

כדי  ורק אך אלא גם ללימוד, וכך אחרא". ה"סטרא את לכפות

ומחשבה, דיבור הנפש: לבושי åétבשאר íìBa íà ïëå§¥¦¥¦
éðéðòî íøaãì ãàî äeàúî BalL íéøác øaãlî¦§©¥§¨¦¤¦¦§©¤§Ÿ§©§¨¥¦§§¥

,íìBòä רק – כלל איסור משום אין עצמו בדיבור אם גם – ¨¨
הוא  – אלה דיבורים לומר כך כל מתאווה שהוא מחמת

הרע. יצרו את לשבור כדי BzáLçî,מתאפק, éøeäøäa ïëå§¥§¦§¥©£©§

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåùéù 'éô äòø íåéì òùø íâå åäðòîì 'ä ìòô ìë
àéôëúà ãë äìòîì øåàå íåé åìù òøä äùòéå åòùøî

.àìéòì ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñàå à"ñ

àìå'éôà àìà ãåò
åøöé çáåæ íãàäù äî ìë éøîâì íéøúåîä íéøáãá

ïéåëúîå äì÷ äòù 'éôàììçáù à"ñì àéôëàì
øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù ïåâë éìàîùä

÷ñåòå úåçô åà äòùàúéàãë .äòù äúåàá äøåúá
ìëàî úéùù äòù íãà ìë ìëàî úéòéáø äòù 'îâá

åéäå .ç"úóà åæ äðååëì úåòù éúù íîöò íéáéòøî
íà ïëå .íåéä ìë íéãîåì åéä äãåòñä øçà íâù
íøáãì ãàî äåàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô íìåá
èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá ïëå íìåòä éðééðòî

ד.7. טז, א.8.משלי י, שבת

יום חמישי
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צר

צר

שבט  כ"ו שישי יום — כח פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט כ"ו שישי âיום
לה, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור åìéôàå...מורה çë ÷øô,לה עמ' äìù.עד äøæ

פרק כח 

מכך, ונמנע גשמי, בענין להרהר מתאווה שהוא –elôà£¦
àzúì àøçà-àøèñ àéôkúàc øéòfî èòîa בכפיה גם – ¦§©¦§¥§¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨

למטה, אחרא" ה"סטרא של àLã÷c-מועטה àø÷é ÷lzñà¦§©¥§¨¨§ª§¨
éøa.äaøä àìéòì BúMã÷e àeä-C כבודו בהרבה מתעלה – §¦§ª¨§¥¨©§¥

וקדושתו  הקב"ה של

Bæלמעלה. äMãwîe– ¦§ª¨
¤¤§¦úëLîðשלמעלה,

ìò äðBéìò äMã÷§ª¨¤§¨©
Bòiñì ,ähîì íãàä̈¨¨§©¨§©§
íeöòå áø òeiñ¦©©§¨

.Cøaúé BúãBáòì– ©£¨¦§¨¥
שלו. ה' ¤§eäæåבעבודת

ì"æø eøîàL9íãà" : ¤¨§©©¨¨
èòî Bîöò Lc÷î§©¥©§§©
BúBà ïéLc÷î Y ähîì§©¨§©§¦
ãáì ,"äìòîlî äaøä©§¥¦§©§¨§©

íi÷nM äî,בכך – ©¤§©¥
ìL äNò-úåöî¦§©£¥¤

äøBz10ízLc÷úäå" : ¨§¦§©¦§¤
,"'eëå,מקיים שהוא – §

øzna Bîöò Lc÷nLk§¤§©¥©§©ª¨
.Bì שגם היא, "והתקדשתם" מצות לו. המותרים בדברים –

הגופנית, תאוותו לשם מלעשותם יהודי ימנע המותרים, בדברים

לא  הרי "והתקדשתם" של זו מצוה שמים. לשם ורק אך אלא

אלא  ל"רע", שייכות שום להם שאין בלבד, לצדיקים נאמרה

שיוסבר  כפי ה"רע", עם עסק להם שיש אנשים לאותם דוקא

÷íéLBã;להלן: íëîöò eNòzL Y "ízLc÷úäå" Leøôe¥§¦§©¦§¤¤©£©§§¤§¦
,àøçà-àøèqî ìcáîe LBã÷ Bðéà úîàaL óà ,øîBìk§©©¤¤¡¤¥¨ª§¨¦¦§¨¨¢¨

מ  "קדושה" מה"קליפה"– והתבדלות פרישה – שמעה

עצמו  לקדש עדיין עליו מדריגתו, שמבחינת אף הרי, ומה"רע".

שאין  בדרגה הוא אין כלומר: אחרא", מה"סטרא ולהתרחק

אחרא", מה"סטרא חיותם המקבלים לדברים תאוה שום בלבו

àéä ék,הבהמית שמנפשו אחרא" ה"סטרא –dt÷úa ¦¦§¨§¨
,éìàîOä ììça dzãìBúk dúøeáâáe שבו שבלב, – ¦§¨¨§©§¨¤¨¨©§¨¦

הנפש  של מיקומה

הרע, והיצר ©ø÷הבהמית
Lc÷îe Bøöé LáBkL¤¥¦§§©¥

.Bîöò את ומנתק – ©§
אחרא", מה"סטרא עצמו

כן  עושה הוא אם הרי

את  בכך ומקיים

מגיע  הוא "והתקדשתם"

אחרי  האמור לקיום

ככתוב  "והתקדשתם",

¤¦§¦"íúééäåבהמשך:
"íéLBã÷ על נוסף – §¦

בלשון  הפשוט, הפירוש

קדושים,˘˙‰ÂÈציווי,

"והייתם  לפרש גם אפשר

של  בלשון קדושים"

עלֿידי  הבטחה,

התקדשות, של כפויה פעילות הבטחה "והתקדשתם" ישנה

קדושים", "תהיו ìcáîeשאכן LBã÷ úBéäì BôBñ ,øîBìk§©¦§¨ª§¨
äaøä BúBà íéLc÷nL éãé-ìò ,àøçà-àøèqäî úîàa¤¡¤¥©¦§¨¨¢¨©§¥¤§©§¦©§¥

,äìòîlî עצמו מקדש שאדם שעלֿידי שלמדנו, כפי – ¦§©§¨
ËÚÓאותו מקדשים – ¦§©§íéòiñîeמלמעלה,‰¯·‰למטה

dLøâì BúBà"אחרא ה"סטרא את –:èòî èòî Balî §¨§¨¦¦§©§©
שגם  אחרא", ה"סטרא את לגרש בידו, יהיה מלבו, שגם –

היא  ש"חיותם" לענינים תאווה שום תהיה לא בלבו

אחרא". מה"סטרא

.çë ÷øt נופלים שאם הזקן, רבנו הסביר הקודם בפרק ¤¤
שהוא  בשעה – ותאוות עבירה הרהורי אדם של במחשבתו

עליו  – אדרבה מכך; רוחו יפול אל – הגשמיים בעניניו עסוק

עלֿידי  שהרי לשמוח,

אותן  על השתלטותו

דעתו  והסחת מחשבות

מצות  מקיים הוא מהן,

לבבכם  אחרי תתורו "ולא

את  כופה עיניכם", ואחרי

רב  רוח נחת וגורם ה"קדושה", שלטון תחת אחרא" ה"סטרא

למעלה.

úBáLçî øàLe úBåàz éøeäøä Bì íéìôBð íà elôàå©£¦¦§¦¦§¥©£§¨©£¨
äãBáòä úòLa úBøæ– ¨¦§©¨£¨

עסוק  שהוא בשעה

ה' Bàבעבודת äøBza©¨
äðeëa älôúa וכאן – ¦§¦¨§©¨¨

ל"חשבון" מקום אין הרי

שעליו  הקודם, שבפרק

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà àúúì à"ñ àéôëúàã øéòæî
úëùîð åæ äùåã÷îå äáøä àìéòì åúùåã÷åäùåã÷

åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä ìò äðåéìò
ùã÷î íãà ì"æø ù"æå .'úéïéùã÷î äèîì èòî åîöò

äùò úåöî íéé÷îù äî ãáì äìòîìî äáøä åúåà
ú ìùíúùã÷úäå äøååì øúåîá åîöò ùã÷îùë 'åëå

óà øîåìë íéùåã÷ íëîöò åùòúù íúùã÷úäå 'éôå
åðéà úîàáùäô÷úá àéä éë à"ñî ìãáåîå ùåã÷

åøöé ùáåëù ÷ø éìàîùä ììçá äúãìåúë äúøåáâáå
ùã÷îåúåéäì åôåñ øîåìë íéùåã÷ íúééäå .åîöò

åúåà íéùã÷îù é"ò à"ñäî úîàá ìãáåîå ùåã÷
åáìî äùøâì åúåà íéòééñîå äìòîìî äáøä

:èòî èòî

åìéôàå çë ÷øôúååàú éøåäøä åì íéìôåð íà
úòùá úåøæ úåáùçî øàùå

äìôúá åà äøåúá äãåáòäïäéìà áì úéùé ìà äðååëá

ב.9. לט, 10Ô‡Î.יומא ¯ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î(רוח (נחת נח"ר בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :
שמקיים  מה לבד - הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה

וכו'". עשה) (מצות מ"ע

יום שישי
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ק שבט ק כ"ו שישי יום — כח פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

את  וכופה לאֿתעשה מצות מקיים שהוא על שמח להיות

הרעות  והמחשבות ההרהורים שהרי – אחרא" ה"סטרא

ה', לעבודת זו, בשעה לו, ïäéìà,מפריעות áì úéLé ìà– ©¨¦¥£¥¤
הרעים, ולהרהורים òâøk,למחשבות ïäî Bzòc çéqé àlà¤¨©¦©©§¥¤§¤©

מיד, –éäé ìà íâå§©©§¦
úàìòäa ÷ñòì äèBL¤©£Ÿ§©£¨©
äáLçn'ä ìL úBcnä©¦¤©©£¨¨

òãBpk ,'äøæ1, קיימת – ¨¨©©
"העלאת  של עבודה צורת

הזרה. מהמחשבה המדה"

זרה, מחשבה כל שכן,

מסויימת  במדה מקורה

למשל: הבהמית. בנפש

מתבטאת  החסד מדת

מדת  תאוה; של במחשבה

זרה  יראה מעוררת היראה

נזקק  להיות ליהודי שאין

סוג  וישנו – וכדומה לה,

שבשעה  "עבודה"

זרה, מחשבה לו שנופלת

רעה  מדה מאיזו יברר

מחשבה, אותה נובעת

מדה  אותה בנפשו ויגביר

האלקית, בנפש שהיא כפי

שהיא  הבהמית הנפש של הרעה המדה את יעלה שעלֿידיֿזה

הזרה. המחשבה את יעלה ובכך זרה, מחשבה לאותה הסיבה

את  בנפשו יגביר – מתאוה נובעת הזרה המחשבה אם למשל:

הבהמית, הנפש תאות על המשפיע דבר להקב"ה, האהבה

אודותו  – ה"בינוני" יהיה שלא כאן אומר הזקן רבנו – וכדומה

זו, בעבודה להתעסק שוטה, – כאן eøîàðמדובר àì ék¦Ÿ¤¤§
íää íéøác,הזרות המחשבות את להעלות –àlà §¨¦¨¥¤¨

íälL úBøæ úBáLçî íäì íéìôBð ïéàL ,íé÷écöì– §©¦¦¤¥§¦¨¤©£¨¨¤¨¤
הם, ממדותיהם הנובעות זרות íéøçà,מחשבות ìMî íà-ék¦¦¦¤£¥¦

מח  אין לצדיק שכן, נפשו – שמדות מאחר עצמיות, זרות שבות

העלולות  הזרות, המחשבות לקדושה. נהפכו כבר הבהמית

שייכת  שנשמתו מהזולת, מקורן במוחו, פעם, אי לעלות,

ולמצוא  לעצמו לייעץ יכול אחד כל שלא ומחמת צדיק. לאותו

לעזרתו  להזדקק עליו – הרעה המדה על להתגבר כוחות בתוכו

זרות  מחשבות אז מתעוררות מקושר. הוא אליו הצדיק, של

מחשבה, של אותיות רק הן אלו שאצלו הצדיק, של במחשבתו

את  מכיר שהצדיק ועלֿידי מוחשית. רעה למדה זיקה כל בלי

מדה  אותה בתוכו ומגביר מחשבה, אותה נובעת ממנה המדה

יהודי, אותו על בכך משפיע הוא – ב"קדושה" שהיא כפי

הנפש  שמן מדה ואותה שלו, הרעה המדה על להתגבר שיוכל

ל"קדושה". הצדיק, עלֿידי מתעלה, – הזולת של – הבהמית

כלל. רעות מדות בו שאין בלבד לצדיק שייך זה כל ¨£ìáàהרי
Bì ìôBpL éî,זרות מחשבות –,BlMî,שלו מה"רע" – ¦¤¥¦¤

éìàîOä ììça BaìaL òøä úðéçaî הרעות ממדותיו – ¦§¦©¨©¤§¦¤¨¨©§¨¦
– הבהמית éàCשמנפשו ¥

eäìòé,"ה"רע את – ©£¥
Bîöò àeäå ,äìòîì§©§¨§©§

:ähîì øM÷î לכן – §ª¨§©¨
ל"בינוני" היא שטות

שאין  ב"עבודה" להתעסק

אליה. שייכות כל ©Càלו
ìté ìà ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©¦Ÿ
äfî úBéäì Baø÷a Baì¦§¦§¦§¦¤
úòLa äæáð áöò̈¥¦§¤¦§©

éøvL ,äãBáòäúBéäì C ¨£¨¤¨¦¦§
,äaø äçîNa בשעה – §¦§¨©¨

ה', את עובד ¨¤àlàשהוא
øúBé ÷fçúé äaøcà©§©¨¦§©¥¥

éñBéåBçk ìëa õîà ó §¦Ÿ¤§¨Ÿ
äåãça älôzä úðeëa§©¨©©§¦¨§¤§¨
BîeNa ,äøúé äçîNå§¦§¨§¥¨§
úìéôð ék ,Baì ìà¤¦¦§¦©
àéä 'äøæ äáLçn'ä©©£¨¨¨¨¦
ììçaL ätìwäî¥©§¦¨¤¤¨¨

,éìàîOä בחלל שמיקומה הקליפה, שמן הבהמית מהנפש – ©§¨¦
הזרות, המחשבות נובעות וממנה שבלב, –äNBòäהשמאלי ¨¨

òãBðåהמנהלת, ,BaL úéäìà Lôð íò 'éðBðéa'a äîçìî¦§¨¨©¥¦¦¤¤¡Ÿ¦¤§©
íéîçìpä Cøc להרוג ואפילו לנצח לוחם, כל של שמטרתו – ¤¤©¦§¨¦

נגדו, הנלחם ãçé,את íé÷áàpä ïëå מתכוון אחד שכל – §¥©¤¡¨¦©©
הוא: הנוהג הרי – השני את øabúî,להפיל ãçàLk– §¤¤¨¦§©¥

גבורתו, את ìëaומראה ïk-íb øabúäì õnàúî éðMä éæà£©©¥¦¦§©¥§¦§©¥©¥§¨
ïëìå ,Bçk évîàî האלקית הנפש שבין במלחמה גם כך – ©£©¥Ÿ§¨¥

הבהמית, הנפש úönàúîלבין úéäìàä LôpLk§¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤
,ìltúäì úøabúîe ברצונו בכוונה, התפילה שעלֿידי – ¦§©¤¤§¦§©¥

הבהמית, הנפש את ולנצח ätìwäלהחליש íb éæà של – £©©©§¦¨
הבהמית, dcâðk,הנפש úøabúî,האלקית הנפש כנגד – ¦§©¤¤§¤§¨

.dlL 'äøæ äáLçî'a dìétäìe dìaìáì הנפש בראות – §©§§¨§©¦¨§©£¨¨¨¨¤¨
היא  בכוונה, להתפלל מתגברת האלקית, הנפש את הבהמית

בכך  זרות, מחשבות עלֿידי האלקית לנפש להפריע משתדלת

זה, לפי בתפילה. המתפלל כוונת את לבלבל רוצה היא

יש  סימן בכוונה; מתפלל אכן שהוא מוכיחה, הזרה המחשבה

סכנה  משום יש שבתפילתו חשה הבהמית שהנפש בכך

אדרבה  הרי, – זו. כוונה להפר משתדלת היא ולכן למעמדה,

בכוונה. בתפילתו אומץ בו להוסיף  צריכה  זו עובדה –

íéøîà éèå÷éì
÷åñòì äèåù éäé ìà íâå .òâøë ïäî åúòã çéñé àìà

úàìòäáàì éë òãåðë äøæ äáùçîä ìù úåãîä
íäì íéìôåð ïéàù íé÷éãöì àìà íää íéøáã åøîàð
éî ìáà .íéøçà ìùî à"ë íäìù úåøæ úåáùçî
éìàîùä ììçá åáìáù òøä 'éçáî åìùî åì ìôåðù
êà :äèîì øùå÷î åîöò àåäå äìòîì åäìòé êéà

áöò äæî úåéäì åáø÷á åáì ìåôé ìà ë"ôòàäæáð
àìà äáø äçîùá úåéäì êéøöù äãåáòä úòùá

éñåéå øúåé ÷æçúé äáøãàåçë ìëá õîåà óúðååëá
úìéôð éë åáì ìà åîåùá äøéúé äçîùå äåãçá äìôúä

äôéì÷äî àéä äøæ äáùçîääùåòä éìàîùä ììçáù
êøã òãåðå .åáù úéäìà ùôð íò éðåðéáá äîçìî

íé÷áàðä ïëå íéîçìðäéðùä éæà øáâúî ãçàùë ãçé
ùôðùë ïëìå .åçë éöîàî ìëá ë"â øáâúäì õîàúî

úéäìàääôéì÷ä íâ éæà ììôúäì úøáâúîå úöîàúî
äìù äøæ 'áùçîá äìéôäìå äìáìáì äãâðë úøáâúî

ועוד.1. קעא, סי' טוב שם כתר

יום שישי
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קא

קא

שבט  כ"ז קודש שבת — כח פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט כ"ז קודש âשבת
לה, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור íìåòä...מורה úåòèë àìå,70 עמ' åîò:עד ùîî

úìéôpî çéëBäì íéòBhL ,íìBòä úeòèk àìå§Ÿ§¨¨¨¤¦§¦©¦§¦©
,íeìk íúlôz ïéàL ììkî Y 'äøæ äáLçn'ä– ©©£¨¨¨¨¦§¨¤¥§¦¨¨§

מוכיחה  במוחו, הזרה המחשבה שנפילת בטעות החושבים

משום כלום, שווה תפילתם éeàøkשאין ìltúä elàL¤¦¦§©¥¨¨
eéä àì Y ïBëðå§¨Ÿ¨
úBáLçî Bì íéìôBð§¦©£¨

.úBøæ שאכן ומאחר – ¨
מחשבות  במוחו נופלות

מכך, מסיקים הם זרות,

מתוך  איננה שתפילתם

äéäכוונה, úîàäå§¨¡¤¨¨
äúéä íà ,íäéøáãk§¦§¥¤¦¨§¨
àéä ,dcáì úçà Lôð¤¤©©§©¨¦
àéäå úìltúnä©¦§©¤¤§¦
úøäøäîe úáMçîä©§©¤¤§©§¤¤

.'úBøæ úBáLçn'ä– ©©£¨¨
אילו  נכון, היה הדבר

נפש זו ‡Á˙היתה
האמור, כל את שעושה

הזרות  במחשבות היה אז

הוכחה, משום

כפי  אינו שה"מתפלל"

אם  שכן, להיות. שצריך

הזו  היחידה הנפש

בתפילה  כולה כל שקועה

לשום  אז מקום אין –

זרות, ¨£ìáàמחשבות
Bæ íò Bæ úBîçìpä ,úBLôð ézL ïä Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¥§¥§¨©¦§¨¦

,íãà ìL Bçîa נפשות שתי שקיימות היא האמת הרי – §Ÿ¤¨¨
האדם, של במוחו השליטה על ביניהן נלחמות והן שונות

בלבד, היא בעניניה ממולא dðBöøeשיהיה döôç úçà ìk̈©©¤§¨§¨
Ba ìLîì,במוח –,dcáì äpnî àlîî çnä úBéäìå ¦§Ÿ§¦§©Ÿ©§ª¨¦¤¨§©¨

íéîL úàøéå äøBz éøeäøä ìëå,נובעים –Lôpî §¨¦§¥¨§¦§©¨©¦¦¤¤
,úéäìàäומאידך –àîìòc élî ìëå המחשבות כל – ¨¡Ÿ¦§¨¦¥§¨§¨

נובעים העולם בעניני úéîäaä,וההרהורים Lôpî,הרי – ¦¤¤©§¥¦
המחשבות  ואילו האלקית, מהנפש היא התפילה שכוונת

הזרות  במחשבות שאין – מכאן הבהמית, מהנפש הן הזרות

אם  ברם, להיות. שצריכה כמו התפילה שאין הוכחה משום

– התפילה בכוונות העסוקה היא היא האלקית שהנפש כך,

במחשבות  מהרהרת הבהמית שהנפש מה לה, מפריע מה

הזקן: רבנו כך על אומר – úLaìîזרות?! úéäìàäL ÷ø©¤¨¡Ÿ¦§ª¤¤
.da ולכן הבהמית, בנפש מלובשת האלקית הנפש – ¨

לנפש  הבהמית, הנפש של הזרות המחשבות מבלבלות

בכוונות  האלקית

ìLîk.2התפילה  àeäå§¦§©
,äðeëa ìltúnä íãà̈¨©¦§©¥§©¨¨

ìøò Bcâðì ãîBòå– §¥§¤§¨¥
çéNîeגוי, ,òLø̈¨¥¦©

éãk Bnò øaãîe§©¥¦§¥
,Bìaìáì לו ולהפריע – §©§§

היה בת  לולא פילתו.

לבלבל  הגוי של בדעתו

רק  אלא היהודי, את

שאלה  אותו לשאול

אז  קיימת – מסוימת

על  לו לענות העצה,

יפסיק  והוא שאלתו,

אך, בתפילתו. מלבלבלו

של  שכוונתו מאחר

את  לבלבל היא הרשע

תועיל  לא תפילתו,

אתו, úàfL¤Ÿההתדיינות
,éàcåa Búöò העצה – £¨§©©

היא, למתפלל, הטובה

áBhî Bì áéLäì àlL¤Ÿ§¨¦¦
,òø ãòå לענות שלא – §©¨

רע, עד מטוב òîLé,לרשע àì Løçk Bîöò úBNòìå§©£©§§¥¥Ÿ¦§©
áeúkM äî íi÷ìe3äåLz ït ,Bzìeàk ìéñk ïòz ìà" : §©¥©¤¨©©©§¦§¦©§¤¦§¤
Ck ."äzà íb Bì,זרות מחשבות במוחו כשנופלות –ìà ©¨¨¨©

,'äøæ äáLçn'ä ãâð äðòîe äðòè íeLå äîeàî áéLé̈¦§¨§©£¨©£¤¤¤©©£¨¨¨¨
את  לנצח כיצד והרהורים ולמחשבות ויכוח לשום יכנס אל –

הזרה, ïk-íb;המחשבה ìeðúî Y ìeðî íò ÷aàúnä ék¦©¦§©¥¦§ª¨¦§©¥©¥
הזרה, המחשבה עם כלל יתעסק אל ולכן, –äNòé ÷ø©©£¤

,Bì eìôpL íéøeäøää òîBL àìå òãBé àìk Bîöò©§§Ÿ¥©§Ÿ¥©©¦§¦¤¨§
éñBéå ,Bzòcî íøéñéå.Búðek çëa õîà ó.בתפילתו – ¦¦¥¦©§§¦Ÿ¤§Ÿ©©¨¨

íøéñäì Bì äL÷é íàå,הזרות המחשבות את –,Bzòcî §¦¦§¤©£¦¨¦©§
BLôð ìétLé éæà Y ä÷æça ãàî Bzòc íéãøBhL éðtî¦§¥¤§¦©§§Ÿ§¨§¨£©©§¦©§

,BzáLçîa Cøaúé Bì ïpçúéå 'äì אז עוסק הוא אם – ©§¦§©¥¦§¨¥§©£©§

íéøîà éèå÷éì
äáùçîä úìéôðî çéëåäì íéòåèù íìåòä úåòèë àìå

ììôúä åìéàù íåìë íúìôú ïéàù ììëî äøæéåàøë
äéä úîàäå .úåøæ úåáùçî åì íéìôåð åéä àì ïåëðå

äãáì úçà ùôð äúéä íà íäéøáãëúììôúîä àéä
ìáà .úåøæ úåáùçîä úøäøäîå úáùçîä àéäå

úåùôð éúù ïä åúéîàì úîàáåçåîá åæ íò åæ 'åîçìðä
úåéäìå åá ìåùîì äðåöøå äöôç úçà ìë íãà ìù

äðîî àìåîî çåîäúàøéå äøåú éøåäøä ìëå .äãáì
úéîäáä ùôðî àîìòã éìéî ìëå úéäìàä ùôðî íéîù

÷øíãà ìùîë àåäå .äá úùáåìî úéäìàäù
øáãîå çéùîå òùø â"åò åãâðì ãîåòå 'ðååëá ììôúîä
åì áéùäì àìù éàãåá åúöò úàæù åìáìáì éãë åîò

òîùé àì ùøçë åîöò úåùòìå òø ãòå áåèîíéé÷ìå
äúà íâ åì äåùú ïô åúìåàá ìéñë ïòú ìà 'åúëù äî

äðòè íåùå äîåàî áéùé ìà êëäáùçîä ãâð äðòîå
åîöò äùòé ÷ø ë"â ìååðúî ìååðî íò ÷áàúîä éë äøæ

àìå òãåé àìëåúòãî íøéñéå åì åìôðù 'éøåäøää òîåù
éñåéåíøéñäì åì äù÷é íàå åúðååë çëá õîåà óåúòãî

åùôð ìéôùé éæà ä÷æçá ãàî åúòã íéãøåèù éðôî
íçøì åúáùçîá 'úé åì ïðçúéå 'äìåéîçøá åéìò

הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
הוכחה  משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין  הוכחה משום
שקוע  כולו המוח היה לו אחד. אותו  הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן  שכן, ההתבוננות; של המלאה אי-ההצלחה על

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין - שבתפילה התבוננות ד.3.באותה כו, משלי

שבת קודש
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קב שבט קב כ"ז קודש שבת — כח פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

יתפלל  אלא בדיבור, בהם להפסיק שאסור התפילה בקטעי

להשי"ת, íçøkבמחשבתו ,íéaøîä åéîçøa åéìò íçøì§©¥¨¨§©£¨©§ª¦§©¥
íéëLîpä íéða ìò áà̈©¨¦©¦§¨¦
'ä íçøé äëëå ,Bçnî¦Ÿ§¨¨§©¥
úëLîpä BLôð ìò©©§©¦§¤¤
dìéväì ,Cøaúé Bzàî¥¦¦§¨¥§©¦¨

,"íéðBãfä íén"î– ¦©¦©¥¦
שמן  הזרות מהמחשבות

הבהמית, äNòé,הנפש Bðòîìe עצמו למען יעשה הקב"ה – §©£©£¤
ék4:Bnòכביכול, Lnî 'ä ÷ìç שירחמו יתפלל אם שכן, – ¦¥¤©¨©

ÂÈÏÚ:חלילה דינים, עצמו על לעורר לפעמים, עלול, הוא –

בקשתו  אם ואילו עליו, שירחמו זכאי הוא אם  אותו ישפטו

למען  "למענו", היא

הדבר, מובן – הקב"ה

לשפוט  מקום אז שאין

הוא  אם ה"מתפלל" את

פירוש  לרחמנות. זכאי

הזקן  רבנו בכך: יש נוסף

שהרי  עליו, וירחם למענו, זאת יעשה אכן שהקב"ה מבטיח,

מה'. חלק היא הנשמה

íéøîà éèå÷éì
äëëå åçåîî íéëùîðä íéðá ìò áà íçøë íéáåøîä

úëùîðä åùôð ìò 'ä íçøéíéîî äìéöäì 'úé åúàî
:åîò ùîî 'ä ÷ìç éë äùòé åðòîìå íéðåãæä

ט.4. לב, דברים

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ו שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי את מכתבו בו מודיע ע"ד התיסדות שיעור לימוד תניא בבית הכנסת שלו, 
ושלומד עמהם - כפי שכותב במכתבו - לפי שכלו, וגודל הזכות בזה שמקרב את בנ"י ללימוד דא"ח 
פנימיות התורה אין לשער ואין להעריך, ומובטחים אנו בהמשכת תוספת ברכה עי"ז בכל עניניו 

של הלומד ומעורר ללימוד הנ"ל.

ומה שכותב - לפי שכלו, הנה ידוע מה שכתוב וששמענו גם בע"פ כמה פעמים מכ"ק מו"ח 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר ספר התניא הנקרא תורה שבכתב של חסידות חב"ד, הוא 
ע"ד לימוד תורה שבכתב, שאפילו הגדול שבגדולים אינו יכול לרדת לסוף תכליתה, ואפילו הקטן 
שבקטנים יכול להתחיל ללמוד בה, וכמרז"ל קטן משיתחיל לדבר אביו מלמדו תורה וכו', וה"ה 
בלימוד התניא, שכל אחד לומד לפי שכלו, כי לכל אחד יש אחיזה ומקום בו, ואין שייך בזה נפילת 
רוח באיזה דרגא שימצא את עצמו, כי אפילו הגדול שבגדולים עדיין לא בא עד תכליתו, והשי"ת 
יזכהו להמשיך בלימוד זה בשביל עצמו ובשביל שומעיו ושיהי' הלימוד ע"מ לשמור לעשות ולקיים.

כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירו ואת זוגתו 
שיחיו להמצטרך להם וכפי שכתב במכתבו.

בברכה ובפ"ש כל המשתתפים בהשיעור שלו.

נ"ב: מוסג"פ קונטרס שהו"ל בקשר עם יום ההילולא השלישי של כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר 
בטח גם בתוכנו יכול להנות את קהל שומעיו והשי"ת יצליחו בכל.

שבת קודש
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ה'תש"גכא שבטיום רביעי

חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אך המחשבה . . . כט כפקודין.

ל ִחּזּוק  ָכל ִמְפָעל ׁשֶ ׁשּוָרה ִראׁשֹוָנה ּבְ י ּוְבנֹות ַהֲחִסיִדים ִיְחיּו ַלֲעֹמד ּבְ חֹוַבת ְנׁשֵ
ֶחְבַרת  ן  ְלַאְרּגֵ ַוֲעֵליֶהם  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט  ְכָלל,  ּבִ ֲהדּות  ְוַהּיַ ת  ַהּדָ
י  ָבּתֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהְדָרָכה ְוִחּנּוְך, ּכְ ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ל ּדַ ק ּכָ נֹות ַהֲחִסיִדים ְלַחּזֵ ּבְ

ֶדם. ַהֲחִסיִדים ֵמָאז ּוִמּקֶ

ה'תש"גכב שבטיום חמישי

חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ומאחר שרצון . . . בלא"ה.

ב(  לעבען  שַאפט  וועלכער  געזעץ  א  א(  חוקים:  צווייערליי  דָא  זיינען  עס 
זיינען  געזעצען  מענשליכע  לעבען.  פון  בַאשַאפען  ווערט  וועלכער  געזעץ  א 
געשַאפען פון לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לַאנד פארשידען, לויט די 
תנאים פון לַאנד. תורת ה', איז דער גטליכער געזעץ וועלכער שַאפט א לעבען. 
תורת ה' איז תורת אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען 

גלייך, תורה איז נצחית.
תטגום

י ֱאנֹוׁש  ים. ֻחּקֵ ּנֹוָצר ֵמַהַחּיִ ים. ב( ֹחק ׁשֶ ּיֹוֵצר ַחּיִ ים: א( ֹחק ׁשֶ ֵני סּוֵגי ֻחּקִ ִמים ׁשְ ַקּיָ
ִדיָנה. ּתֹוַרת ה',  ָנֵאי ַהּמְ ָכל ְמִדיָנה, ְלִפי ּתְ ים, ָלֵכן ֵהם ׁשֹוִנים ּבְ נֹוְצרּו ִמּתֹוְך ַהַחּיִ
ָכל ָמקֹום  ים. ּתֹוַרת ה' ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ ּיֹוֵצר ַחּיִ ִהיא ַהֹחק ָהֱאֹלִקי ׁשֶ

ּוְבָכל ְזַמן ֵזָהה, ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית.

ה'תש"גכג שבטיום ששי

חומש: יתרו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ומזה יוכל . . . כמ"ש לקמן.

ַאמָאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, הָאט דער אלטער רבי ָאנגעטרָאפען, ווי 
די רביצין זָאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זָאגט".

הָאט דער רבי געזָאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפיל איז 
מען דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און הָאט זיך 
פארדבק'עט. אויפכַאּפענדיג זיך פון דבקות, הָאט ער געזָאגט: צאינה וראינה - 

יום 
טאשון

 יום 
שני

יום 
שלישי

 לוח היום יום... 
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היום יום . . .  קד

אויף ארויסגיין פון זיך און זעהן אלקות, ווערט דָאס פון - בנות ציון, מלכות 
מעוררת ז"א, לעתיד לבוא וועט זיין אשת חיל עטרת בעלה.

תטגום

ה  ִנית אֹוֶמֶרת ְלַכּמָ יַצד ָהַרּבָ ֵקן ּכֵ ַמע ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ן ְוׁשָ ּמֵ ָיְצאֹו ֵמַחְדרֹו, ִהְזּדַ ַעם, ּבְ ּפַ
ֲעִלי[ אֹוֵמר". י ]=ּבַ ּלִ ים: "ׁשֶ ָנׁשִ

רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ה ִמְצֹות ָאנּו ׁשֶ ַכּמָ ְך, ּבְ ּלָ ְגָלל ִמְצָוה ַאַחת ֲאִני ׁשֶ י: ּבִ – ָאַמר ָהַרּבִ
"ְצֶאיָנה  ָאַמר:  ֵבקּות'  ֵמַה'ּדְ ִהְתעֹוְררֹו  ּבְ ֵבקּות.  ּדְ ּלֹו  ּכֻ ֶלת,  ַהּדֶ ְמזּוַזת  ַעל  ְוָנַפל  הּוא! 
נֹות ִצּיֹון" – ַמְלכּות  ֵדי ָלֵצאת ֵמַעְצמֹו ְוִלְראֹות ֱאֹלקּות, ֶזה ִנְהָיה ִמ"ּבְ ּוְרֶאיָנה" – ּכְ
ִיְהֶיה  ָלֹבא  ֶלָעִתיד  ָהֶעְליֹונֹות[,  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ּדֹות  ַהּמִ ת  ׁשֶ ׁשֵ ין,  ַאְנּפִ ]=ְזֵעיר  ז"א  ְמעֹוֶרֶרת 

ְעָלּה". ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ "ֵאׁשֶ

ה'תש"גכד שבטשבת
ֶפר ּתֹוָרה. רֹות עֹוְמִדים, ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ּה. ְבּתָ ַנת... ַמּצַ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ּבִ
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק כד. וזה . . . כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי הָאבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין וינועו, עס 
איז געווָארען א תנועת חיים.

תטגום

נּוַעת  נּועּו", ִנְפֲעָלה ּתְ ד "ַוּיָ ֵהם ָראּו ֱאֹלקּות, ֲהֵרי ִמּיָ ׁשֶ נּועּו" – ּכְ ְרא ָהָעם ַוּיָ "ַוּיַ
ים. ַחּיִ

ָתם  ים ּוְפֻעּלָ ִהּלִ סּוֵקי ּתְ ל ּפְ ַמח ֶצֶדק" – ּכָֹחם ׁשֶ ם – ָאַמר ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ ִאּלּו ְיַדְעּתֶ
ל  ים ׁשֹוְבִרים ּכָ ִהּלִ ְזמֹוֵרי ּתְ ּמִ ְדעּו ׁשֶ ָכל ֵעת. ּתֵ ֵמי רּום, ֱהִייֶתם אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ ּשְׁ ּבִ
ֲאדֹון  ִלְפֵני  ִחים  ּטְ ּתַ ּוִמׁשְ ַהְפָרָעה,  ׁשּום  ִלי  ּבְ ִעּלּוי  ַאַחר  ִעּלּוי  ּבְ ְועֹוִלים  ִחּצֹות,  ַהּמְ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ָתם ּבְ ֻעּלָ עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ּפְ

ה'תש"גכה שבטיום ראשון

חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו . . . 62 אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י )זונטָאג ביז שני, מָאנטָאג ביז 
שלישי וכו'(, אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דָאס 

דארף מען ָאּפהיטען, דָאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינדס קינדער.
תטגום

ִני",  "י )יֹום ִראׁשֹון – ַעד "ׁשֵ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ בּוַע, ֻחּמָ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ָכל יֹום ּפָ ִלְלֹמד ּבְ
ים  ִהּלִ ַהּתְ ֶאת  ִלְגֹמר  יֹום,  ָכל  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ְוכּו'(;  י"  ִליׁשִ "ׁשְ ַעד   – ִני  ׁשֵ יֹום 

יד. ֶזה נֹוֵגַע לֹו, ְלָבָניו ְוִלְבֵני ָבָניו. ְך ֵיׁש ְלַהְקּפִ ת ְמָבְרִכים – ַעל ּכָ ּבָ ׁשַ ּבְ

יום 
טביעי

יום 
חמישי
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קה

ה'תש"גכו שבטיום שני

חומש: משפטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ואף שהאומר . . . עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים 
איינעם מיט דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים 
מיט רבי'ן. עס איז הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, הָאט קיינע מחיצות 

ניט, און עס איז העכער פון דער הגבלה פון מקום וזמן.
תטגום

ְלֵבין  יָנם  ּבֵ ֲחִסיִדים  ר  ַקּשֵׁ ַהּמְ ַהחּוט  ַהֲחִסידּות,  ֲעבֹוַדת  ּבַ ים  ַהַחּיִ רּוַח  ִהיא  ַאֲהָבה 
ר",  ֶדֶרְך "אֹור ָיׁשָ י. ֵהן ּבְ י ִעם ֲחִסיִדים ַוֲחִסיִדים ִעם ָהַרּבִ ר ַרּבִ ַעְצָמם, ְוַהחּוט ַהְמַקּשֵׁ
ְמִחּצֹות,  ׁשּום  ְלָכְך  ֵאין  ֶהָחִסיד[;  ד  ִמּצַ ְוַגם  י  ָהַרּבִ ד  ִמּצַ ם  ֶדֶרְך "אֹור חֹוֵזר" ]=ּגַ ּבְ ְוֵהן 

ַלת ָמקֹום ּוְזַמן. ְוהּוא ַנֲעֶלה ֵמַהְגּבָ

ה'תש"גכז שבטיום שלישי

חומש: משפטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והן בבחי' . . . עבודת הצדקה.

ַהּקֹוְדִמים ָעׂשּו  ֲאָמָריו: ֲחִסיִדים  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ "ּב[ ּכֹוֵתב  י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
ב ָלֶזה – ֹלא  ת ַהּלֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון ְוֶחְמּדַ ּיֵ ר, ַאְך ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמֻ ל ּדָ ּכָ ם, ׁשֶ ַנְפׁשָ ם ּבְ ֶהְסּכֵ

ֲאָוה. ִביַרת ַהּתַ ה ׁשְ ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ַיֲעׂשֶ

יום 
שישי

שבת 
קודש

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד כ דף ראשון)נזיר (ליום
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envr lr xifpd laiwy oey`xd crd xn` eli`k df ixd ,zg`l
xn` eli`k ipyd crde ,ynge rax` yely `le mizye zg`
`vnpe ,mizye zg` `le ynge rax` yely envr lr laiwy
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 הלכה יומית לעיון בטמב"ם 

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âשבט כ"א ראשון âיום

שלו? שאינו דבר למכור אפשר
:‚È ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰:Bøáçì øîBàä̈¥©£¥

íà ,íéì÷c Bì eéä àì elôà Y 'Eì øëBî éðà íéì÷ãe ò÷ø÷'©§©§¨¦£¦¥§£¦Ÿ¨§¨¦¦
ìBëé ç÷Blä ïéàå ;çwnä äð÷ð éøä ,íéì÷ã éðL Bì úBð÷ì äöø̈¨¦§§¥§¨¦£¥¦§¤©¦¨§¥©¥©¨

.'íéì÷c da LiL ò÷ø÷ àlà ç÷Bì éðéà' :Bì øîBì©¥¦¥©¤¨©§©¤¥¨§¨¦
מהמוכר לתבוע  יכול הלוקח שאין מבואר  הרמב"ם  מדברי 

ביד  נתון הדבר אלא  העסקה, את לקיים  כדי  דקלים  לקנות 

את לקיים  הלוקח יתחייב ואז  דקלים יקנה  ברצותו המוכר:

יתקיים . לא והמקח יקנה  לא  וברצותו ולשלם, חלקו

אינו מדוע  – חל הקנין  אם  זה : דין של פשרו  להבין ויש 

את יחייב  מדוע – חל אינו  ואם  המוכר, את  גם  מחייב

הלוקח?

והביאור :

בגדר הם  הרי  המוכר , ביד מצויים  אינם  הדקלים עוד כל

הלוקח  ולכן עליהם , חל  הקנין  ואין לעולם ' בא שלא  'דבר 

העסקה את לקיים כדי  לקנותם  מהמוכר לדרוש  יכול אינו

כלל. חלה  לא  היא שהרי

שיהיו רגע  מאותו הרי לקנותם , יחליט המוכר אם אולם 

לעולם , שבא  דבר בגדר הם  עתה שהרי הקניין  יחול  ברשותו

חלקו את  לקיים הלוקח יתחייב משנה)וממילא .(כסף

המבארים : ויש 

חל  היה לא  אכן הוא  הדקלים , על נעשה  היה  הקנין אילו 

משום הקונה, את ולא  המוכר את  לא  מחייב  היה  ולא  כלל

oipwd zryay אך לעולם . בא  שלא  דבר בגדר  הם הדקלים

על  אלא  הדקלים  על אינו הקנין דידן והדקליםrwxwdבנידון ,

יספק והמוכר  התנאי יתקיים  אם  היינו, תנאי, בגדר  רק  הם 

יתקיים לא ואם הקרקע, על  המכר יתקיים  – דקלים ללוקח 

הקרקע . מכירת  תחול לא  – התנאי 

הרי כי המוכר , בידי נתון  העסקה  לקיום  המפתח ולכן 

ויספק התנאי את יקיים ירצה  אם  בו : תלוי  התנאי קיום

את יקיים  לא ואם  המכירה , תתקיים ובכך דקלים  ללוקח 

ממילא תתבטל המכירה  רטז התנאי משפט שער ח. תמח, האלף (מגן

$.ב)
âשבט כ"ב שני âיום

ומתן  במשא גדול' 'עיקר
:Á ‰ÎÏ‰ ,ÂÎ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ìëa ìBãb øwò äæå§¤¦¨¨§¨

ì øçà ïéëìBä :ïzîe àOî éøác,íB÷nä BúBàa íãà éða ïBL ¦§¥©¨©¨§¦©©§§¥¨¨§©¨
úBîL àìå ,òeãé âäðî Ba ïéàL íB÷î ìáà .âäðnä øçàå§©©©¦§¨£¨¨¤¥¦§¨¨©§Ÿ¥

.elà íé÷øôa íéîëç eLøtL Bîk íéNBò ...ïéãçéî§ª¨¦¦§¤¥§£¨¦¦§¨¦¥
כתב – וכו ' חצר  בית , מכירת  דיני הרמב "ם  שביאר  לאחר

"ולא מנהג  שם  שאין במקום  אלא  אינם  הדברים אלו שכל 

על  סומכים  מנהג שיש  במקום  אבל דבר ", לכל  ידועים  שמות 

" המקום אנשי לשון אחר  והולכים  lecbהמנהג xwir dfeוגם ."

הבא  קרון(כז)בפרק  ספינה , מכירת דיני הרמב "ם  מבאר 

אלו בדברים  הגדול העיקר  מעיניך ילוז "אל ומסיים  וכדומה ,

אחר "הולכין  מנהג  שאין במקום  ורק  המדינה ", מנהג שהוא 

שלאחריו בפרק  זה  דרך  ועל חכמים ". שביארו הכללות  אלו

במקום(כח) אבל מנהג... שאין  במקום  האלו הדברים "וכל  :

אנשי רוב לשון ואחר  המדינה  מנהג אחר הלך מנהג , שיש 

המקום".

ה 'עיקר את  הרמב "ם  וכופל  חוזר  מדוע להבין: וצריך 

ומזהיר אדם , בני  לשון  ואחר  המנהג  אחר שהולכים  הגדול '

הגדול"? העיקר  מעיניך ילוז ש "אל

לומר : ויש 

ידי על בתורה נתפרשו  המכירה  דיני  שכל  כיון לכאורה ,

שהוא המדינה  מנהג  עם  להתחשב  שצריך יתכן  איך – חכמים 

אחר שהולכים מצינו  שלא  ובפרט חכמים ? לדברי בניגוד 

מצוות שבע  מקיימים  המדינה  תושבי כאשר  רק המדינה  מנהג 

נח. בני 

עצמה במכירה  רק  לא  הוא  זה גדול ' 'עיקר  מזו : יתירה 

אשה קידש  אם ולדוגמא: ממנה , המסתעף  בכל גם  אלא

והש זו , במכירה  נכלל  אם  להסתפק  שיש  האםבחפץ  היא  אלה 

התמיהה וגדולה  איש '. 'אשת  דין  לאשה ויש  הקידושין חלים 

אחר ולא  המדינה ' 'מנהג  אחר  הולכים  כזה  חמור  בענין איך

חכמים ? ביאורי

הרמב "ם , זאת וכופל  מדגיש  שבדבר החידוש  גודל ומצד 

ולא המדינה מנהג אחר הולכים  ומתן שבמשא זה  ענין כי

בתורה . גדול' 'עיקר הוא  חכמים ', שביארו ה'כללות  אחר

(bi 'iq oipw ,zekln oii ,mgpn zxez)
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âשבט כ"ג שלישי âיום
הקרקע  בגודל או במחיר טעות

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÁÎ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰úéa' :Bøáçì øîBàä̈¥©£¥¥
äkðé ,àeäL ìk úçt íà Y 'ìáçá äcî Eì øëBî éðà øôò øBk¨¨£¦¥§¦¨©¤¤¦¦¥¨¤§©¤

.Bì øéæçé ,àeäL ìk øéúBä íàå ;íéîcä ïî Bì¦©¨¦§¦¦¨¤©£¦
בשיעור אפילו  מהמקח ללוקח פיחת  המוכר  אם  כלומר ,

ביותר שהוא')הקטן  מה('כל כנגד המחיר  מן לנכות  עליו ,

יותר , מעט אפילו קיבל הלוקח אם  – להיפך וכן  שהחסיר,

להחזיר . חייב  הוא הרי

או גבוה במחיר  לחברו  המוכר  מדין זה  דין שונה  ובכך

של  בשיעור  הוא הפער  שאם  בשוק , המקובל מהמחיר  נמוך 

את זה לתבוע  יכולים  הקונה  או המוכר אין משישית , פחות 

ב)זה  מב, .(קידושין

הגמרא  דברי פי  על המפרשים  יש  הדבר  (שם,ובטעם 

פט"וה"א) לעיל –וברמב"ם ובמנין במשקל שבמידה  דבר "כל

אינה הטעות  כאשר דהיינו, חוזר ", אונאה, מכדי  פחות אפילו

גודל  או בכמות  אלא התשלום  dpwpdבגובה  utgdשהם

אונאה , כללי בזה נאמרו  לא  עליו , שסוכם  מזה  שונה  בשיעור 

מעט  לו  נתן אם  ללוקח להשלים חייב  המוכר  מקרה  בכל אלא

שקיבל  במקרה היתרה  על  לשלם  חייב  הלוקח ולאידך מדי,

כאן)יותר משנה מגיד ב, קג, ב"ב .(רשב"א

הטעות כאשר  אחר: באופן זה  כלל המפרשים  יש  אך

את להשלים  אפשרות  ואין  במנין או במשקל במידה, היתה 

– ixnblהחסר  dlha dxiknd ללוקח נתן  המוכר  אם  וכגון ,

העסקה את  לבטל הלוקח יכול שסוכם, מכפי קטנה קרקע 

רק ולא  לקנות , ביקש  שאותה  הקרקע  זו שאין בטענה  לגמרי

ההפרש  על החזר ה"א)לבקש  פט"ו לעיל משנה כסף .(ראה

שסיכמו באופן  מדובר  שלא  זו הלכה  לפרש  יש  זה  ולפי 

לגבי הוא  הסיכום אלא  כור ', 'בית  של מסוים  גודל  על  ביניהם 

xign– כור  בית  עבור  מסוים  סך בשיעור שהוא השדה

של  בגודל שהיא  כלל נאמר לא  אך  השדה, לגודל בהתאם 

בית בגודל היא שהשדה  ללוקח  נאמר אכן אם  אולם  כור, בית 

העסקה לביטול עילה  זו  הרי מזה, פחות  ונמצאה (רמב"ן כור 

משנה) מגיד וראה שם, .ב"ב $
âשבט כ"ד רביעי âיום

המקדש? בית דלתות נגנזו מדוע
:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰ïéøBèìô äðBaä©¤©§¦

äð÷ Y úBúìc íäì ãéîòäå øçà àáe ,øbä éñëða íéìBãb§¦§¦§¥©¥¨©¥§¤¡¦¨¤§¨¨¨
éîk àeä éøäå ,íeìk õøàä óeâa äNò àì ïBLàøäL ;ïBøçàä̈©£¤¨¦Ÿ¨¨§¨¨¤§©£¥§¦
ìéòBä àì éøäL ,äðB÷ BðéàL õøàä áb ìò íéðáà ìb äNòL¤¨¨©£¨¦©©¨¨¤¤¥¤¤£¥Ÿ¦

lôîe øúBéa áçø àeäL éðtî ,äæ øãâaBúBà úøeö ïéàå ;L §¨¥¤¦§¥¤¨¨§¥§ª¨§¥©
.úBúìc ãéîòiL ãò ,Bì úìòBî ïéðaä©¦§¨¤¤©¤©£¦§¨

לא אך  גדול  בנין שם  והבונה הפקר הם  שמת  הגר נכסי 

את קנה  השני  – דלתות  והציב  אחר ובא  הדלתות, את  העמיד 

– הראשון שהביא  והרהיטים  עצמו לבנין  בנוגע  ומה  השטח .

? השני קנה  אותם  גם  האם 

הרשב "א משנה)וכתב במגיד בדברי(הובא נתבאר  "לא  כי

א לבד הקרקע גוף  קונה  השני  אם  שקנההרמב "ם  מה  כל ו 

מיגאש  הר "י  אולם  במ"מ)הראשון " גם(הובא קנה  השני כי פסק 

שהראשון בשעה  כי הראשון , שהביא  והבנין  הרהיטים  את 

השני וכשבא הפקר , נעשו  הגר  בנכסי והבנין  הכלים  את הניח

ואולם שבתוכה . מה  ובכל בקרקע זכה  – הדלתות  את  והעמיד

הוא זכה  עצמה, בקרקע  כלשהו תיקון  עשה  הראשון  אם 

בלשון מדויקים  שהדברים  משנה ' ה'מגיד  והוסיף  הגר . בנכסי

עשה לא  "שהראשון  שכתב: melkהרמב"ם , ux`d sebaוהרי

הרי קונה ". שאינו הארץ  על אבנים  גל שעשה  כמי הוא 

בקרקע . תיקון עשה  שלא בכך הוא  הראשון  של שחסרונו 

חז "ל דברי  את  לבאר  יש  זה  יג)ולפי  טו, כלי(במדב"ר "כל 

שנאמר : נגנזו  במקומן המקדש  בית שערי אבל גלו... המקדש 

נגנזו צורך לאיזה מובן, אינו ולכאורה  שעריה". בארץ טבעו 

מצפין שאנו  העתיד  "מקדש  בלאוֿהכי הרי  בארץ  השערים

`ed llkeyne iepa"משמים ויבא  א)יגלה  מא, סוכה ומדוע(רש"י ,

השני ? המקדש  בית  שערי את  יצטרכו

והביאור :

אינה למעלה  ומשוכלל ' 'בנוי המקדש  שבית  העובדה 

מקריבין להיות מוכן לה ' כ"בית ההלכתי לתפקידו מועילה 

הקרבנות " ה"א)בו  פ"א הבחירה בית הקרבנות(הל' לעבודת  שהרי

בקרקע  ייקבע  המקדש  בית  שבנין צורך  הי"א)יש  שם .(ראב"ד

"ירושלים שכן  הפקר, היא עצמה  מצד ירושלים שקרקע  וכיון 

לשבטים " נתחלקה  א)לא כו, שבהלכה(מגילה לנידון באנו –

בפעולה צורך יש  הפקר  שטח על בעלות לקבל  שכדי  זו

הדלתות . בהעמדת  או  הקרקע בגוף ממשית 

שמים בידי  בנוי  שהוא  כפי השלישי  המקדש  בית  והנה ,

זהו כן ואם בקרקע, יסודות  לו  נעשו ולא  למעלה  עומד
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שאינו כלום... הארץ  בגוף  עשה  לא "שהראשון מה  בדוגמת 

המקדש בית  של קנין  בפעולת צורך יש  לפיכך, קונה".

שבני כדי – נגנזו השני  המקדש  בית  דלתות ולכן  השלישי.

בבית ובעלות אחיזה  להם ותהיה  הדלתות  את  יעמידו  ישראל

קנה". – דלתות  להם "העמיד כי  המקדש ,

26 'nr a"g e"lyz ycew zegiy)(jli`e 5 $
âשבט כ"ה חמישי âיום

שהתבטלה  אירוסין סעודת
:„Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰,éúBaø eøBä©©

åéòø ìéëàéå äãeòñ ñeøà ìk äNòiL äðéãnä âäðî äéä íàL¤¦¨¨¦§©©§¦¨¤©£¤¨¨§¨§©£¦¥¨
;ìkä úîlLî Y Ba äøæçå ,íòä ìk ïéNBòL Cøãk äNòå . .§¨¨§¤¤¤¦¨¨¨§¨§¨§©¤¤©Ÿ

.BðBîî ãaàì Bì äîøb éøäL¤£¥¨§¨§©¥¨
בגמרא נאמר  משיג : ב)והראב "ד צג, לחברו(ב"ק שהמוכר 

לשלם צריך המוכר אין צמחו, ולא  וזרעם  לזריעה  זרעונים 

שמחמתו אף  על הזריעה  לצורך שהוציא  ההוצאות  את  ללוקח 

הדין והוא  ישיר , באופן הזיק  שלא  משום  הפסד, נגרם

דמי את  הארוס  הפסיד כך  ומחמת  בה שחזרה  בארוסה 

בתשלום . לחייבה שאין הסעודה

הרמב "ם : את  מיישב משנה' וה 'מגיד

לשימוש ולא רווח לשם  התכוין לזריעה  זרעונים הקונה 

ההוצאה על המוכר לו שישלם  הדין מן אין ולכן פרטי ,

ולכן רווח  למטרת  נעשית אינה  אירוסין  סעודת  אך שהוציא ,

את לשלם  עליה  הסעודה , להפסד  וגרמה  בה חזרה  כשהאשה 

ההפסד.

אחר : באופן מחלקים  ויש 

בהם יש  אם  מומחה  אצל לברר היה  יכול זרעונים  הקונה 

המוכר אין  זאת  עשה  ולא הנזק  את  למנוע  שיכל וכיון פגם ,

הבלעדית האחראית היא  בה  שחזרה ארוסה אך לשלם , חייב

זאת למנוע  הארוס  ביד היה  ולא  הסעודה  הפסד של לנזק

לשלם  ס"ג)ועליה  קידושין הל' קו"א .(המקנה

והמפקיד  כיסוי מחוסר  חזר  הצ 'ק  אך צ 'ק  לנותן ומכאן 

העמלה ? את  לשלם  הצ'ק  נותן על האם  – חזרה  בעמלת  חויב

אירוסין לסעודת  דומה  הדבר  הראשון, התירוץ  לפי

נעשתה לא  הצ 'ק  הפקדת  שהרי לזרעונים , ולא  שהתבטלה 

נותןלמ  הרמב "ם  לדעת  ולכן  זכות , כמימוש  אלא  רווח  טרת 

לקונה דומה  הדבר השני  התירוץ לפי  אך  לשלם , חייב  הצ 'ק 

היה אם  הנזק  את  למנוע  היה  המקבל ביד שהרי זרעונים ,

dcet, הצ 'ק בעל של החשבון  מתנהל שבו  בסניף  הצ'ק את 

נותן ולכן כיסוי , אין אם בעמלה  הפודה  את  מחייבים  אין  ואזי

זרעונים  המוכר כדין פטור  קכה הצ'ק וישראל' אהרן 'בית קובץ (ראה

ואילך) פט .ע'

$
âשבט כ"ו שישי âיום

בשבת? קנין לעשות מותר מתי
:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰:øîà íà ,Cëéôì§¦¨¦¨©

Bðéà ïéðwä äfL éðtî ,epnî ïéðB÷ ,úaLa elôà Y 'épnî eð÷'§¦¤¦£¦§©¨¦¦¤¦§¥¤¤©¦§¨¥
éøö.C ¨¦

התירו ממני', 'קנו  ואמר  מנכסיו שנתן מרע ' 'שכיב  חולה

בשבת  קנין  לו  בכלל לעשות  שהוא כיון בשבת קנין לעשות שאסור (אף

וממכר) לאמקח שמא כשיחשוש  דעתו תיטרף  שמא חששו כי

אין כאשר רק  זאת  התירו הרמב"ם  ולדעת  צוואתו . את יקיימו

בקנין  וכמסורין)צורך ככתובין מרע שכיב דברי לפייס(כי כדי והוא 

קנין שצריכה מרע ' 'שכיב  במתנת  אבל  דעתו, שכותב את  ("כגון

הקנין"), מועיל שאז יחליםֿ אם אף בו יחזור שלא ומפרש נכסיו התירוכל לא 

בשבת  רנד).לעשות  סי' חו"מ ערוך ושלחן (טור

משנ ה'לחם  ה ':והקשה 

בשבת  לאשתו גט לתת מרע ' ל 'שכיב  התירו  שלא הרי  (כדי

מותו) לאחר ליבום נעשיתתזדקק הגט, את  לטלטל שאסור והיות ,

מונח  עליו המקום  את  לאשתו  הבעל שיקנה  ידי  על הנתינה 

המקום של הדלת  את  ותפתח  כשתסגור  'חזקה ' בקנין  הגט

ב) עז, ל 'שכיב(גיטין התירו  בקנין, צורך כשיש  שגם ומכאן , .

בשבת ! לעשותו מרע '

הנעשה מרע, משכיב  הגט  בקבלת  האשה קנין  את  ותירץ :

כיון בשבת  לעשות  חכמים  התירו הדלת , ופתיחת  בסגירת 

דלת את  ולסגור  לפתוח רגילים  כי  קנין, כמעשה  נראה שאינו

הקנין פעולת  חליפין, קנין שנעשה  כאן כן  שאין מה  הבית ,

בשבת . התירוה  לא ולכן  ונראית  ניכרת

הרא"ש  לדעת  שם)אך  בטור 'קנו(הובאה מרע  שכיב באמירת  ,

איסור כי קנין, שצריכה  במתנה  גם  בשבת  ממנו  קונים  ממני ',

וממכר , למקח  שדומה  כיון מדרבנן גזירה  הוא  בשבת  קנין
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התירוהו מרע  שם)ובשכיב  .(סמ"עחו"מ

השלחן' שם)וה 'ערוך חידש :(חו"מ

במתנת קנין לעשות  שהתירו  סובר  הרמב "ם  שגם  נראה 

חכמים שחששו כיון  כי בקנין , צורך כשיש  גם מרע  שכיב 

הרמב "ם שכתב  ומה  נפש . כפיקוח זה  הרי  דעתו , תיטרף  שמא 

אין כי  כוונתו  בקנין , צורך שאין מפני  הקנין את  שעושים

כדי הקנין , את  עושים  בקנין צורך יש שכאשר לומר  צריך

אלא דבריו, את  יקיימו  שלא  כשיחשוש  דעתו תיטרף  שלא 

ואין קנין בלא אף  יקוימו  ודבריו קנין צריך כשאין אפילו

שיעשו שביקש  כיון מקום, מכל – דעתו תיטרף  שמא לחשוש 

בלא לתת  בדעתו שאין יתכן  כי  דבריו  על לעבור  אין  קנין,

$קנין.
âשבט כ"ז שבת־קודש âיום

הירושה? חלוקת נקבעת איך
:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰íéðL eàä§©¦

ïäî ãçà äéä íà Y 'äiáBè' BîL ÷æçî ïäî ãçà ìëå ,òaúì¦§Ÿ©§¨¤¨¥¤ª§¨§¦¨¦¨¨¤¨¥¤
,íéîëç ãéîìz ïäa ïéà ;íãB÷ íéîëç ãéîìz ,íéîëç ãéîìz©§¦£¨¦©§¦£¨¦¥¥¨¤©§¦£¨¦
ãçàå ïëL ãçà äéä ;íãB÷ àeä Y áBø÷ Bà ïëL ïäa äéäå§¨¨¨¤¨¥¨¥¨¨¤¨¨¥§¤¨

íãB÷ ïëMä ,áBø÷̈©¨¥¥
האחד  נזקקים , שני ולפניו  לצדקה כסף  בידו שיש  מי 

לתת ? עדיף  למי – חכם  תלמיד  השני  ואילו  קרובו 

ללמ  לתתניתן מותו לפני שציווה  מי  זו : מהלכה זאת וד 

אנשים שני  מבין  לאיזה  וספק  'טוביה ' ששמו לאדם  נכסיו  את 

אליו, שהתכוון מניחים  חכם  תלמיד מהם  אחד אם  – התכוון 

לזכות התכוון  ובוודאי  מנכסיו  חכם  תלמיד ליהנות  מצוה  כי

מותו לפני ב)בכך פה, כתובות חכם ,(רש"י תלמיד בהם  אין ואם  ,

הקרבה . או השכנות  פי על הולכים 

קודם הוא הרי  חכם , תלמיד  מהם  אחד שאם  ומאחר 

לקרוב)לקרוב  נותנים חכם תלמיד בהם כשאין רק שתלמיד (כי למדנו ,

לקרוב . קודם  חכם 

לתת התכוון  למי  האדם  דעת  אומדן אם להקשות : יש  אך

נפסק מדוע  ההלכתי, הקדימה  סדר  פי  על  נקבעת נכסיו  את 

השכן – קרוב  והשני  שכן  מהם אחד שאם  ההלכה  בהמשך

לשכן ! קודם  קרוב בצדקה  והרי ע)קודם , א, צבי חכם שו"ת .(ראה

כספו את  להעניק  למי האדם  של ההחלטה  והביאור :

יחסי פי על  ובראשונה , בראש  שונים . משיקולים מורכבת 

זו. בנתינה  המצווה  קיום  פי על גם  ובנוסף  הקרבה ,

יחס מחמת לשכן שכוונתו להניח יש  וקרוב , בשכן ולכן ,

שביניהם  רחוק')הקרבה  מאח קרוב שכן שמצד ('טוב למרות ,

לקרוב . עדיפות  יש המצווה 

התכוון כי מניחים  שכן, אינו  מהם  אחד  אף  כאשר  אך

שתלמיד  ונפסק  ומאחר  שבדבר. המצווה משום  חכם , לתלמיד

לתלמיד  עדיפות  יש המצווה  שמצד הרי לקרוב, קודם  חכם

קרוב  על  מז)חכם  ב, דבר משיב .(שו"ת

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ד|
ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו בו כותב ע"ד מהותם ומצבם בלימוד של התלמידים שבאו לכאן, 
ובודאי כמו שעוררתי אותו כמה פעמים, הנה כשבאים מהתועדות דכאן צריך לסדר שיספרו כל 
אחד מהם באותיות עצמו ע"ד הענינים שלקח, שזה ג"כ הזדמנות טובה להשפיע עליהם בהתחזקות 

ביראת שמים בהתמדה וכו'...

בברכה בפרט ובכלל.
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קי מכירה קי הלכות - קנין ספר - שבט כ"א ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd hay f"kÎ`"k -

âשבט כ"א ראשון âיום

-oipwxtq
äøéëî úBëìä¦§§¦¨

íéøOòå íéðL ÷øt1 ¤¤§©¦§¤§¦
שאינו 1) או לעולם בא שלא דבר המוכר דיני בו נתבארו

קנייה, בן שאינו או בעולם שאינו למי המקנה וכן ברשותו,
בדבר  והעניים ההקדש ודין ממש, בו שאין דבר והמוכר

בעולם. שאינו

.‡ÔÈ‡2ÔÈa .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ≈»»«¿∆»»∆…»»»≈
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa ÔÈa ,¯ÎÓa3?„ˆÈk . ¿∆∆≈¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«≈«

ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó ,CÏ ¯eÎÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM ‰Ó«∆ƒ»∆»»«∆ƒƒ»
‰Ê4ÈBÏÙÏ BÊ ‰Ó‰a „ÏzM ‰Ó ez ,CÏ Ôe˙5‡Ï - ∆»»¿«∆≈≈¿≈»ƒ¿ƒ…

ÌeÏk ‰˜6.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿¿≈…«≈»∆

ãקודש משיחות ãנקודות

בא  שלא דבר מקנה אדם ש"אין הוא בקניינים הכלל
שצמחו  לפני לחברו דקל פירות מכר ואם לעולם"
הקנה  אם ורק שצמחו, לאחר גם בו לחזור יכול הפירות
את  להקנות ויכול מצוי שהגוף הרי לפירותיו  דקל

פירותיו.

לעניים  או להקדש הפירות הקנה אם חילוק ישנו ובזה
יהיה  בהמתי שתלד מה כל שאמר כגון לנדרים, או

קניין. קניינו הקדש,

בא  שלא דבר על ההקדש שיחול אפשר שאי אע"פ כי
שנדר מה לקיים גברא חיוב יש מכירה לעולם, (הלכות

ה"ב) שלא פכ"ג דבר להקנות יכול אינו קניין בסתם אבל
לעולם. בא

הוא  ה' עבודת של הכללי התוכן העניינים, ובפנימיות
היינו  וארץ" שמים "קונה שהוא לקב"ה קניין לעשות
שהכל  ניכר שיהיה ומעשיו ענייניו כל את לו למסור
דיבור  במחשבה שהנהגתו ידי על הקב"ה של  רכושו

הקב"ה. רצון כפי תמיד היא ומעשה

האדם  הוא שהגוף פירות, ובין גוף בין חילוק ישנו ובזה
הפעולות  הם והפירות ונשמתו, גופו היינו עצמו

בעולם. ידיו על שנעשות

בדרגת  הוא והרי לקב"ה גופו את יהודי כשמקנה והנה,
כך  כדי עד ויצרו מידותיו הכניע כי  לה' קנוי שגופו צדיק
ה' עבדי הצדיקים נקראו (לכן עוד בו קיימים שאינם
- שלו הפירות אזי לקב"ה) שייך גופם שכל עלֿשם
ממילא, בדרך לקב"ה קנויים ומעשה דיבור המחשבה

שהיא  פעולה לעשות שלא מלחמה לעשות צריך ואינו
ה'. רצון נגד

בדרגה  ואינו בכוחו אין שאם לדעת האדם צריך אבל
פירותיו  - פעולותיו את רק אלא לה' גופו כל להקנות
יכול  אינו כי עכשיו, שמקיים מה רק להקנות יכול -
עם  התמידית במלחמה בעתיד שינצח בטוח להיות

היצר.

הגוף  קניין לפעול יכול שאינו במצב גם אףֿעלֿפיֿכן
שיהיו  במוח והרצון שבלב המדות את לגמרי ולשנות
לפירותיו, הגוף את שיקנה העצה ישנה לה', קנויים
בהתגלות  ה' אהבת את התפילה בשעת שיעורר כלומר

שישן כאדם יהיה שבלבו שהרע פועל וזה (תניא בלבו

י"ג) המדות פרק עצם את לשנות יכול אינו אם גם ואז,
על  כפיה לפעול בכוחו יש זאת בכל הרי שבלבו,
- שלו ומעשה דיבור מחשבה - פירותיו גם ואז מדותיו

לה'. קנויים
ואילך  183 עמ' כז חלק (לקו"ש

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

לעולם 2) בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם אם הזה הנושא
ובשני  ואמוראים, תנאים של דורות כמה העסיק לא, או
של  שורה מנו סב:) וקידושין צג. (יבמות בתלמוד מקומות
מקנה  שאדם אחת, ב"שיטה" שכולם ואמוראים, תנאים

וכ  בעולם, שלא דבר הלכה לחבירו "אין בידינו: הלכתי לל
משנה). (מגיד רק 3)כשיטה" ישנו מרע שכיב למתנת

לא  שהקניין באופן אבל לקניין, זקוקה שאינה אחד, יתרון
זו  הלכה ומקור מרע, לשכיב שהיא כל עדיפות אין חל,
אמר  המתחיל דיבור ברשב"ם שם ועיין קמז: בתרא בבבא

נחמן. של 4)רב הדוגמא את רבינו הביא שבכוונה ייתכן,
שהשדה  משום באילן, - מתנה של זו ואת בשדה, - מכירה
יותר  ומתאים מעט, יחסי באופן והאילן הרבה, מוציא
סעיף  רט, סימן (סמ"ע, באילן ומתנה בשדה, מכר להדגים

ח). מרע.5)קטן שכיב מתנת לאחר 6)זוהי אפילו
ב. הלכה להלן ראה לעולם, הדברים שבאו

.·Ï˜c ˙B¯t ¯ÎBn‰7Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - B¯·ÁÏ8Û‡ «≈≈∆∆«¬≈»«¬…«
ËÓL Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ˙B¯t‰ e‡aL ¯Á‡Ï9Á˜Bl‰ ¿««∆»«≈»»¿ƒ»««≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÎ‡Â10Ì‰ÈMÓ Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ . ¿»«≈ƒƒƒ»¿»«≈ƒ¿≈∆
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï ·iÁ ÔÈ‡ -11. ≈«»¿«≈ƒ∆»«

שאין 7) סו:) מציעא (בבא נחמן וכרב לעולם. שבאו לפני
כנ"ל. לעולם, בא שלא דבר מקנה מבחינה 8)אדם אבל

סו: מציעא בבא (תוספות בו יחזור שלא לו ראוי מוסרית
ונותן  הנושא אם הוא: וחומר [וקל התם) המתחיל דיבור
הוא  בו חזר ואם בדיבורו, לעמוד לו ראוי בלבד, בדברים
למכירה  שכן כל - ח) הלכה ז פרק (למעלה אמנה ממחוסרי

 שיעוטי טמב"ם - ג' פטקים ליום 

טמב"ם - ג' פטקים ליום 

יום ראשון
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קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם.9)שלפנינו]. גמרא חזרו 10)הוריד. שלא זמן שכל
הדבר  רצוי שלא אחרי קיים, נשאר הוא המקח, מן בהם

המקח. מן באופן 11)לחזור אלא שפרע" "מי תקנו שלא
א  הלכה ז פרק למעלה ראה התורה, מן גמור קניין שקניינו

א. הלכה שלישי ופרק

.‚˜ÒBt‰ Ï·‡12˜eMaL ¯ÚL ÏÚ13B˙B‡ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¬»«≈«««∆«¿…»»
˙B˜Ï ·iÁ - ¯ÎBÓ ˙eL¯a ÂÈÏÚ ˜ÒtL ÔÈn‰14ÔzÏÂ «ƒ∆»«»»ƒ¿≈«»ƒ¿¿ƒ≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó - ¯ÊÁ Ì‡Â .˜ÒtM ‰Ó Á˜BlÏ15. «≈««∆»«¿ƒ»«¿«≈ƒ∆»«

כסף.12) לו ונתן המחיר לו פסק אם 13)כלומר, דווקא
השער  יצא לא אם אבל הקבוע, המחיר כלומר, השער, יצא
כן  לעשות אסור אדרבה אלא ללוקח וליתן לקנות חייב אינו
א), הלכה מלווה מהלכות ט פרק (להלן ריבית איסור מחמת
בזמן  שפסק כמו עכשיו של במחיר פירות לו נותן שהרי
תמורת  כלומר, נטר", כ"אגר זה והרי הפירות מחיר שעלה
רט  סימן (ש"ך הזמן כל אצלו ושהה עכשיו לו שנתן הכסף

יג). קטן בתרא 14)סעיף דבבא ד בפרק הרי"ף כתב כן
ליה  אית אי חזינן ודיקלי: "ארעא (סט:) שם שאמרו מה על
דיקלי" תרי ליה זבין לא, ואי דיקלי. תרי ליה יהיב דקלים
לו  נותן דקלים, לו יש אם ודקלים: שדה לחבירו (=המוכר
זה  ועל דקלים) שני לו ונותן קונה - לאו ואם דקלים. שני
מידי  לחבריה ליה דמזבן דמאן שמעינן "מהא הרי"ף: כתב
ברשותיה, מידי לההיא דליתיה גב על אף למיזבן דשכיח
שער  על פוסקים נמי לן וקיימא ליה, ולמיתן למיזבן מיחייב
נמי  ותניא עב:) מציעא (בבא לו שאין גב על ואף שבשוק
פירות  המוכר א) הלכה ד פרק מציעא (בבא בתוספתא
הימנו  כל לאו לו, שאין ונמצא לו שיש בחזקת לחבירו
וכן  שם, הב"ח בהגהות ישן (אלפס זה" של זכותו לאבד
שם) ראשונים בתוספות ראה נוספים, מקורות בכמה הוא
שלא  כדי הוא ללוקח וליתן לקנות זה, שחיוב הדבר [וברור
שם  בתרא (בבבא הרשב"ם שכתב כמו אמנה מחוסר יהא

להלן]. וראה ליה). זבין המתחיל אם 15)דיבור [כלומר,
בלי  בכסף קונה כל כדין הלוקח קנה שאז שקנה, לאחר חזר
שאינו  ש"דבר פי על ואף א). הלכה ז פרק (למעלה משיכה
בא  שלא כדבר הוא והרי נקנה, אינו - מקנה של ברשותו
זו  ב"שדה אלא זה אין - ה) הלכה (להלן לעולם"
לכשאקחנה  סתם "שדה לחבירו: האומר אבל לכשאקחנה",
של  דעת סמיכות כאן שיש לפי קנה. זה הרי - לך" קנוייה
המין  שאותו מאחר לקנות, המוכר ימצא שוודאי קונה,
יג  הלכה כד פרק להלן וראה קבוע. ומחירו בשוק, נמצא
מדברי  שם נטה שרבינו לך" מוכר אני ודקלים "קרקע בדין
זו  קרקע שסביב שהדקלים, לפי למעלה, שהובאו הרי"ף
שיוכל  דעתו סמך לא שהלוקח זו, כשדה דינם לו, שמכר

לקנותם].

.„ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÔziL ˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒtL ÈÓƒ∆»««««∆«∆ƒ≈«¿«¿ƒ
ÌÈÏaL eÈ‰ Ì‡ ,ÚÏÒa16ÈÓ Ïa˜Ï ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ¿∆«ƒ»ƒ√ƒ¬≈∆»»¿«≈ƒ

‰‡¯iL ‡e‰Â .Ú¯tL17˜eMa BÏ ¯Ó‡iL B‡ ,Ô¯ba BÏ ∆»«¿∆≈»∆«…∆∆…««
‡ÏÂ Ô¯ba ‰‡¯ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰'¬≈ƒ≈»∆¬»ƒ…ƒ¿»«…∆¿…

BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - 'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰' BÏ ¯Ó‡18ÏL »«¬≈ƒ≈»∆…»¿»«¿∆

¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯ÎBÓ19: ≈¿≈¿«≈ƒ∆»«∆¬≈≈
¯Á‡ ÌÚ ˜Òt ‡nL20.el‡ ÌÈhÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆»»«ƒ«≈¿≈»ƒ¿ƒƒ≈

חריפא",16) "תערא שם בגמרא שאמרו מה רבינו פירש כן
בשיבוליה. כשהתבואה הקציר, לפני מוקדם שער כלומר

שער 17) על שהפוסק ג) (הלכה למעלה שאמרנו מה כלומר,
מי  מקבל כך אחר חזר ואם וליתן לקנות חייב שבשוק,
של  דעתם סמכה שאז הקציר, לאחר אלא אינו - שפרע
אין  בשיבוליה עודה כשהתבואה אבל המוכר, ושל הלוקח

דלהלן. בתנאים אלא דעתו סומך וסמיכות 18)המוכר
הקניין. לביטול גורם והיעדרה קניין, לכל הבסיס היא דעת

בלבו.19) אומר דיהיב 20)המוכר "מאן שם: אמרו כן
שנותן  מי כלומר, יהיב", תלתא תרי לבי חריפא, אתרעא זוזי
שאם  נותן, הוא לשלושה או לשניים חריף, שער על כסף
סמיכות  כאן ואין שני אצל ייקח זה אצל התבואה תצליח לא

המוכר. מצד דעת

.‰È¯‰Â ,‰˜ BÈ‡ - ‰˜Ó ÏL B˙eL¯a ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ¿∆«¿∆≈ƒ¿∆«¬≈
ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„k ‡e‰21L¯È‡M ‰Ó ?„ˆÈk .22 ¿»»∆…»¿»≈««∆ƒ«

Ôe˙ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ,CÏ ¯eÎÓ ‡a‡Ó≈«»»»«∆«¬∆¿»ƒƒ«»»
‰pÁw‡LÎÏ BÊ ‰„O ,CÏ23‰˜ ‡Ï - CÏ ‰Èe˜ »»∆ƒ¿∆∆»∆»¿»»…»»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈…«≈»∆

טז:21) מציעא ו 22)בבא פרק סוף בנדרים תוספתא
שם. מציעא בבבא מימרא 23)והובאה מציעא בבבא שם

דבר  מקנה "אדם מאיר: כרבי שסובר מפני שקנה, רב של
רבינו, מדברי [ונראה כמותו. הלכה ואין לעולם" בא שלא
לו: אמר אם אבל קנה, לא זו", "שדה לו: אמר אם שרק
- לך" קנוייה לכשאקחנה שהיא, איזו כלומר, סתם, "שדה
יעלה  שוודאי הקונה, מצד הדעת סמיכות כאן שיש קנה,
הלכה  למעלה וראה שהיא. שדה איזו לקנות מוכר של בידו
רב  אמר "האלוקים שם: מציעא בבבא רבא שאמר ומה ג.
כרבי  לשמעתיה אמרה כמאן רב מכדי זו, בשדה אפילו
שנראה  כו'", לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאמר מאיר
מאיר  רבי לדעת אלא קנוייה אינה סתם בשדה שגם מזה
דעת  - שם) חיות הירש צבי הג"ר והגהות מהר"ם (ועיין
על  החולקים חכמים לדעת אפילו קנה סתם שבשדה רבינו
לשמעתיה  אמרה כמאן רב "מכדי שאמר ומה מאיר, רבי
שאמר  מה מכוח אלא זו, הלכה מכוח זה אין מאיר". כרבי
הראשונים" מבעלים ולקחה "חזר בדין טז:) (שם למעלה
מקנה  שאדם מאיר כרבי שסובר מפני זה שכל רבא וסובר
שאמרו  ומה שם, הגמרא כסוגיית ולא לעולם בא שלא דבר
רומי  יד בכתב - דעתיה" סמכא הכא רבא "אמר טז. שם
שאמרו  ומה שם) סופרים (דקדוקי רבה" "אמר שם הנוסחא
"אמר  יד בכתב הנוסחה לפנים" צריכה זו רבא "אמר שם

אביי"].

.ÂBLÈ¯BÓ ‰È‰L ÈÓ24ÒÒB‚25‰ˆ¯Â ,˙eÓÏ ÈeËÂ ƒ∆»»ƒ≈¿»»¿»»
ÂÈÒÎpÓ ¯kÓÏ26ËÚÓ27ÈÎ¯ˆa ÌÈÓc‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ƒ¿…ƒ¿»»¿«¿≈¿ƒ«»ƒ¿»¿≈

‰¯e·˜28Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÚ Ôa‰29˙eÓiL „Ú ÔÈzÓÈ Ì‡Â , ¿»ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ«∆»
Ì‡L ,ÌÈÓÎÁ ewz ,‰fa˙ÈÂ ˙n‰ ‡‰zLÈ - ¯kÓÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿«∆ƒ¿¬»ƒ∆ƒ
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קיב מכירה קיב הלכות - קנין ספר - שבט כ"א ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- CÏ ¯eÎÓ ÌBi‰ È·‡Ó L¯È‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ¯ÎÓ»«¿»««∆ƒ«≈»ƒ«»»
,ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ „iˆ ÔÎÂ .Ìi˜ B¯kÓÓƒ¿»«»¿≈«»»ƒ∆≈«∆…«
CÏ ¯eÎÓ ÌBi‰ È˙„BˆÓ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚzM ‰Ó :¯Ó‡L∆»««∆«¬∆ƒ«»¿»ƒ«»»

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ìi˜ B¯kÓÓ -30. ƒ¿»«»ƒ¿≈«»

אמרו:24) שם שבגמרא פי על ואף אחר. מוריש או אביו
שאביו  רבינו סובר - לך" מכור היום אבא מן שאירש "מה

המת. כבוד משום הוא הטעם שהרי דווקא, רי"ף 25)לאו
ירושלמי. בשם מוריש.26)שם מוצא 27)של אינו ואם

הצורך  מכפי יותר אף למכור יכול מצומצם, בשיעור למכור
משנה). תכריכין,28)(מגיד צרכי נזכרו שם, בירושלמי

אף  ג) קטן סעיף ריא סימן הסמ"ע, (הביאו הרא"ש ולדעת
קבורה. צרכי בכלל הוא הקבר, על ששמים האבן

מכירתו 29) שתהא חכמים תיקנו לא משלו , לו יש שאם
אין  שאם היא שהלכה [לפי ד) קטן סעיף שם (סמ"ע מכירה
מהלכות  ו (פרק אביו את לזון הבן את כופין לבן, ויש לאב
מותו]. אחר לכבדו אותו שכופין הדין והוא ג) הלכה ממרים

מסתימות 30) אך יום, חיי לכדי רק כן תיקנו האי רב לדעת
סעיף  (שם הסמ"ע מדייק זה, פרט הזכיר שלא רבינו לשון
ביום  הים מן מצודתו שתעלה מה למכור שיכול ו) קטן

הרבה. ימים חיי בו שיהיה פי על אף אחד,

.ÊÔa‰31Ôa‰ ˙Óe ,ÂÈ·‡ ÈiÁa ÂÈ·‡ ÈÒÎa ¯ÎnL «≈∆»«¿ƒ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ≈«≈
‡ÈˆBÓ Ôa‰ Ôa - ·‡‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ·‡‰ ÈiÁa32„iÓ ¿«≈»»¿««»≈»»∆«≈ƒƒ«

ÔÈ„Ú ‡a ‡lL ¯·c ¯ÎÓ ÂÈ·‡ È¯‰L ;˙BÁB˜l‰«»∆¬≈»ƒ»«»»∆…»¬«ƒ
L¯BÈ ‰ÊÂ ,·‡‰ ˙eL¯a ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,B˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ¿¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈

ÂÈ·‡ È·‡33.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

קנט.31) בתרא את 32)בבא לבטל יכול עצמו הבן גם
הוא  שאם אלא לעולם, בא שלא דבר הוא שהרי המכירה.
ואילו  שקיבל, הדמים את להחזיר חייב מבטלה, עצמו
מכוח  בא שהוא לפי אביו, לחוב זיקה כל לו אין בןֿהבן
ערוך  ובשולחן הרשב"א). בשם משנה (מגיד אביֿאביו
של  כהמשך זו הלכה מביא ג) סעיף ריא סימן משפט (חושן
ועל  גוסס, היה כשאביו מכר שהבן היינו, הקודמת, ההלכה
הקרקע, את אף להוציא יכול היה לא קיים הבן היה אם כן
שאין  מה זה, לקנין חכמים תקנת מטעם תוקף, יש אז שהרי
המכירה  חלה לא האב בחיי הבן מת אם אבל בןֿהבן. כן
למאן  אף שהרי המת, כבוד משום חכמים בה תיקנו ולא
מכירה  זו אין - לעולם" בא שלא דבר מקנה "אדם דאמר

שם). (ב"ח האב בחיי הבן שמת הגדירו 33)באופן כך
את  בלתיֿאמצעי באופן יורש הבן שבן הירושה, זכות את
אינו  הוא ולכן אביו, - הבן במקום עומד והוא אביו, אבי
לצרכי  בהן השתמשו לא אם הדמים, את להחזיר אף חייב

ז). קטן סעיף שם (סמ"ע אביו אבי קבורת

.ÁÚ˜¯˜ Ô˙pL ÈÓ34ÏÚ BÏ Ô˙Â ,B¯·ÁÏ ‰zÓ ƒ∆»««¿««»»«¬≈¿»««
dab35B˙eL¯a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ¯Èc‰ eÈ‰ Ì‡ :ÔÈ¯È„ ‰‡Ó «»≈»ƒ»ƒƒ»«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿

ÔÈ¯Èca ‰ÎÊ ‰„Oa ‰ÎfL ÔÂÈk -36¯È„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ≈»∆»»«»∆»»«ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»
„Ú ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó BÏ ÔzÏ Ô˙Bp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -≈¿«¿ƒ∆«≈ƒ≈≈»ƒ»ƒ«

‰ÎBf‰ ‡È·iL37˙Úa ÔÈ¯È„ ‰ÊÏ ‰È‰L ‰È‡¯ ∆»ƒ«∆¿»»∆»»»∆ƒ»ƒ¿≈

‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰zn‰Ì„‡ ‰˜nL ÔÈÏËÏhÓ ¯ ««»»¿«ƒƒ¿»ƒ«¿¿ƒ∆«¿∆»»
Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ÌÈ‡ Ì‡ :Ú˜¯˜ ÏÚ Ì˙B‡»««¿«ƒ≈»ƒ¿«≈«≈

B˙eL¯a BÈ‡L ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;‰˜ ‡Ï -38. …»»∆≈»»«¿∆»»∆≈ƒ¿

"צבורים"34) צריך אם אלא (כוֿכז) בקידושין שאלו שלא
- ט) הלכה ג פרק למעלה (ראה צריך אין או אגב בקניין
עיין  וברשותו, בעין שיהיו צריך אם כלל נסתפקו לא אבל

משנה. גבי 35)מגיד על אותם "קנה לו: אמר כלומר,
שם). למעלה (ראה זו" אגב.36)קרקע לפי 37)בקניין

(מגיד  הראייה" עליו מחבירו "המוציא הידוע: הכלל
דבר 38)משנה). מקדיש אדם שאין אמרו סט: קמא בבבא

שאינו  דבר מקנה שאינו הדין שהוא ופשוט ברשותו. שאינו
להלן. וראה ברשותו.

.ËÔB„wt BÏ ‰È‰L ÈÓ39e‰˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „Èa40 ƒ∆»»ƒ»¿««≈¬≈∆«¿≈
ÂÈÏÚa ˙eL¯a ÔB„wt‰L ÈÙÏ ;‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa≈¿∆∆≈¿«»»¿ƒ∆«ƒ»ƒ¿¿»»

‡e‰41Ba ¯Ùk Ì‡Â .Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰Â ,42 «¬≈¿∆¿«∆«»¿ƒ»«
ÈÓk ‰fL ;B˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏˆ‡ „˜Ù‰L ‰Ê∆∆À¿«∆¿≈»¿«¿∆∆¿ƒ

B˙eL¯a BÈ‡L ,„·‡L43ÏÈ‡B‰ ,‰ÂÏn‰ Ï·‡ . ∆»«∆≈ƒ¿¬»«ƒ¿»ƒ
ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚa dÈ‡ ,‰z ‰‡ˆB‰Ïe¿»»ƒ¿»≈»»»¿≈»»»
BÏ ÔÈ‡L ¯·„ ‡e‰Â .ÔzLÏL „ÓÚÓa ‡l‡ d˙B˜‰Ï¿«¿»∆»¿«¬«¿»¿»¿»»∆≈
‰˜Ó - ¯ËLa ‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÌÚË««¿∆≈«¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿∆
¯·c Ô‡k LÈ È¯‰L ;‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ¯ËM‰ ˙‡∆«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¬≈≈»»»

ÚL ˙B˜Ï ¯ÒÓp‰.BaL „ea «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆

שמואל 39) לרב שהקנה פפא רב של עובדה זו: הלכה מקור
"הוו  עז: בתרא (בבא אחרים ביד לו שהיה פיקדון אבא בר
קמא  בבבא הספרים כנוסחת ולא זוזי". אלפי תריסר ליה
שהמדובר  שמשמע זוזי" אלפי תריסר מסיק "הווה קד:

להלן). ראה ראה 40)בהלוואה, קרקע, אגב בקניין
ז. הלכה ו פרק ממש.41)למעלה בביתו שאינו אף

להלן.42) ראה כגזלן, הוא הרי אמרו 43)שמעתה כן
הבעלים  נתייאשו ולא גזל יוחנן רבי "אמר סח: קמא בבבא
שלו, שאינו לפי (=הגזלן) זה להקדישו יכולין אינן שניהם
יכול  שאינו הדין והוא ברשותו" שאינו לפי (=הנגזל) וזה

משנה). (מגיד הטעם מאותו להקנות

.ÈCk ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈»»«¿∆»»∆…»»»»
¯aÚ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆¿ƒ∆…»»»«¬ƒÀ»
‡Ï - ¯aÚÏ ‰kÊÓ‰Â ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ∆…»»»¿«¿«∆¿À»…
‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚ„Â ÏÈ‡B‰ ,Ba ‰È‰ Ì‡Â .‰»̃»¿ƒ»»¿ƒ¿«¿∆»»¿»

‰˜ - Ba Ïˆ‡44. ≈∆¿»»

בזה 44) הבדל שאין רבינו לשון מסתימת ונראה שם. גמרא
מחלקים  שיש משנה במגיד ועיין מרע, שכיב לבין בריא בין
קנה. לא - בלבד באמירה אבל בקניין, מזכה [ודווקא בזה.
בנו", אצל קרובה אדם של ש"דעתו זו שסברא פי על ואף
הלכה  אישות מהלכות כ"ג (פרק בלבד באמירה אף מועילה
ו  (פרק לעולם בא שלא בדבר אלא זה אין - י"גֿיד)
מועילה  זו סברא שאין יז), הלכה ומתנה זכייה מהלכות
לעולם, בא שלא דבר בלבד: אחד חיסרון שיש באופן אלא
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קיג

קיג

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ"א ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בא  שלא דבר גם החסרונות: שני כשישנם אבל אמירה, או
זכייה  בהלכות ועיין קנה. לא - בלבד אמירה וגם לעולם

שם]. ומתנה

.‡ÈÈ¯‰ - ÈpnÓ È„ÏzL ÌÈaÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿»««»ƒ∆≈¿ƒƒ∆ƒ¬≈
˙ÚLa Ô‰· ‰¯aÚ˙ ‡lL ÔÂÈkL ;ÌeÏk e˜È ‡Ï el‡≈…ƒ¿¿∆≈»∆…ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«
.Ì‰Ï ‰·B¯˜ BzÚc ˙BÈ‰Ï È„k e‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ,‰zn‰««»»¬«ƒ…»¿≈ƒ¿«¿¿»»∆

.·È.ÌeÏk ‰˜‰ ‡Ï - ‰iÁ ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ‰˜n‰««¿∆¿ƒƒƒ≈«»…ƒ¿»¿
,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ B‡ ‰Ó‰·Ï ÂÈÒÎ ˙ˆ˜ ‰˜‰ƒ¿»¿»¿»»ƒ¿≈»¿ƒ∆…»»»
- ‰Ê ¯aÚk B‡ ,BÊ ‰Ó‰·k ‰˜ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»««¬≈¿≈ƒ¿≈»¿À»∆

ÌeÏk ‰˜ ‡Ï45B‡ ,BÊ ‰Ó‰·e z‡ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ . …»»¿»«¿≈«¿¿≈»
‰ˆÁÓ ‰˜ - ‰Ê ¯aÚÂ z‡46. «¿¿À»∆»»∆¡»

קנו.45) לא העובר או שהבהמה נחמן.46)כשם כרב שם
תקנה  שהבהמה כוונתו וודאי ובהמה", "את שאמר שכיוון
האדם  קניית תלה שלא ומכיוון חצי, יקנה והאדם חצי

חצי. האדם קנה - הבהמה בקניית

.‚È¯·„ ‡l‡ ‰zÓa ‡ÏÂ ¯ÎÓa ‡Ï ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆…¿∆∆¿…¿«»»∆»»»
LnÓ Ba LiL47BÈ‡ - LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ; ∆≈«»¬»»»∆≈«»≈

.‰˜ƒ¿∆

עצם.47) גוף,

.„ÈB‡ ,‰f‰ Áetz‰ ÁÈ¯ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈»»«¿∆≈«««««∆
ÔÈÚ B‡ ,‰f‰ L·c‰ ÌÚË48ÁÏ„a‰49Ïk ÔÎÂ .‰f‰ «««¿««∆≈«¿…««∆¿≈…

CÎÈÙÏ .‰Ê· ‡ˆBik50˙B¯t ˙ÏÈÎ‡ B¯·ÁÏ ‰˜n‰ , «≈»∆¿ƒ»««¿∆«¬≈¬ƒ«≈
‰Ê Ï˜c51‰Ê ˙Èa ˙¯È„ B‡ ,52‰˜iL „Ú ;‰˜ ‡Ï - ∆∆∆ƒ««ƒ∆…»»«∆«¿∆

ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï ÔÏÈ‡‰ Ûe‚Â ,Ba ¯e„Ï ˙Èa‰ Ûeb BÏ53, ««ƒ»¿»ƒ»∆¡…≈»
.¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈

מראה.48) טובה.49)צבע, קמז:50)אבן בתרא בבא
"מה  שם: בארו הרי - מרע שכיב שם שהזכירו פי על ואף
מרע  לשכיב אין כלומר, מרע", בשכיב אין בבריא  שאין
לא  בבריא אם אבל לקניין. זקוק שאינו אחד: יתרון אלא
שאינה  מרע, שכיב במתנת גם כוח אין - הקניין מועיל

בריא. ממתנת שאין 51)עדיפה דבר היא עצמה ואכילה
פי  על ואף ממש. בו שיש דבר הם הפירות כי אם ממש, בו
ברשב"ם  וראה א) קטן סעיף ריב סימן (סמ"ע בעולם שהם
מדבריו  שנראה נחמן, רב אמר המתחיל דיבור שם

בעולם. אינם שהפירות בבית 52)שהמדובר הדיור כלומר,
ממש. בו אין שהדיור הפירות 53)זה. מוכר אם שכן וכל

בעולם. שהם כיוון - עצמם

.ÂËLc˜‰‰ ÔÈc54BÈ‡ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ„Â ÌÈiÚ‰ ÔÈ„Â ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈
‰Ó Ïk :Ì„‡ ¯Ó‡ el‡L .B˙i˜a ËBÈ„‰‰ ÔÈ„k¿ƒ«∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ»«»»»«

Lc˜‰ ‰È‰È ÈzÓ‰a „ÏzM55˙Èa‰ ˜„·Ï56‰È‰È B‡ , ∆≈≈¿∆¿ƒƒ¿∆∆¿≈¿∆∆««ƒƒ¿∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - ‰˜„ˆÏ epz‡ B‡ ,ÈÏÚ ¯eÒ‡»»«∆¿∆ƒ¿»»««ƒ∆≈
Ìi˜Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,ÌÏBÚa BÈ‡L ÈÙÏ Lc˜˙Óƒ¿«≈¿ƒ∆≈»»¬≈∆«»¿«≈

B¯·c57‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯Ó‡pL ;58. ¿»∆∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

רבי 54) הביא זו הלכה ערכין כל מהלכות ו בפרק גם נו
לי". ""ויראה לה: והקדים עצמו מסברת לא. הלכה

להקדישו".55) עלי "הרי כתב: שם ערכין בהלכות
לבדק 56) תמימה טהורה בהמה המקדיש הרי עיון, [צריך

והיאך  ה) הלכה ערכין מהלכות ה (פרק בעשה עובר הבית
מושבע  הוא הרי - שיקדישנו נדר עצמו על לקבל יכול
ג  פרק (ראה הבית לבדק יקדישנה שלא סיני מהר ועומד
לא  שם ערכין מהלכות ו ובפרק ז) הלכה נדרים מהלכות

הבית"]. "לבדק רבינו 57)כתב דברי על חולק הראב"ד
- וכך כך לעניים אתן שאמר בכך עצמו חייב "שאם וכתב:
עצמו  חייב זה הרי - שלי בכרם שיצאו הפירות מן כלומר
באו  שלא מפירות וכך כך לעניים יינתן אמר אם אבל וייתן.
יז  הלכה להלן הגאונים דעת וכן עניים" קנו לא לעולם

שם. בטור דבריהם מביא 58)והובאו שם ערכין בהלכות
ומשום  דברו יחל ולא תאחר בל "משום עובר שהוא רבינו

שם. משנה הלחם זה על והעיר יעשה". מפיו היוצא ככל

.ÊËÔk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â59‡e‰Lk Ì„‡ ‰eˆ Ì‡ , ¿ƒ¿«»»≈ƒƒ»»»¿∆
,ÌÈiÚÏ ‰Ê ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó Ïk :¯Ó‡Â Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«¿»«»«∆ƒƒ»∆«¬ƒƒ

ÌÈiÚ‰ Ô‰a eÎÊ - ÌÈiÚÏ ‰Ê ˙Èa ¯ÎO Ïk B‡60. »¿««ƒ∆«¬ƒƒ»»∆»¬ƒƒ

לעולם.59) בא שלא בדבר אפילו נדר לקיים חיוב שיש
מטעם 60) דברו לקיים הנותן חייב בריא שבמתנת מכיוון

מרע, בשכיב גם כן חכמים תיקנו למעלה, שכתב כמו נדר,
שהתחייב  שהנותן פי על אף עליו, דעתו תיטרף שלא כדי
האזל, (אבן התחייבו לא ויורשיו ואיננו, מת נדר, מתורת

משנה). כסף ועיין

.ÊÈÌÈB‡b LÈ61,ÌÈ¯ÓB‡Â ‰Ê ¯·c ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁL ≈¿ƒ∆¿ƒ«»»∆¿¿ƒ
‰B˜ ËBÈ„‰L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎBÊ ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒƒ∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿∆

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„a ekÊÈ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰a62ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ»…ƒ¿¿»»∆…»»»¿≈
B˜‰Ï ‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;el‡ ÌÈ¯·„Ï ‰ËB ÈzÚc,˙ «¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈∆≈»»¿À∆¿«¿

BÓk ,Lc˜‰a B‡ ‰˜„ˆa ÂÈ¯·c Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰Â¿¿À∆¿«≈¿»»ƒ¿»»¿∆¿≈¿
ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,¯„p‰ Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰L63. ∆¿À∆¿«≈«∆∆¿∆≈«¿«¬»ƒ

והובאו 61) טו, הלכה למעלה הראב"ד, כדעת שיטתם
שם. בטור הגמרא 62)דבריהם מדברי לדבריהם ראייה

יתנוהו  אחרים שביד שכסף אמר אחד שאדם לו: קמא בבבא
מטעם  וזהו העניים, אותו קנו שלא שם ונראה לעניים,
נדר  מטעם שגם הרי שם. הרי"ף שכתב כמו ברשותו שאינו
ולדעת  לעניים". "אתנהו אמר שלא כיוון חיוב שום כאן אין
דיבור  (בתוספות חננאל רבינו כפירוש שם לפרש יש רבינו

שם. עיין עניים בו שזכו יד) הלכה 63)המתחיל ו פרק
עיון. וצריך להקדישו". עלי "הרי מפורש: שם אבל לאֿלג.

ìL ÷øtíéøOòå äL1 ¤¤§¨§¤§¦
גוף 1) והמוכר לפירותיו, הדבר גוף המקנה דיני בו נתבארו

דבורים  כוורת פירות או שובך פירות והקונה לזמן, דבר
והדומה  ולוקח] שוכר בין [ומה הלוקח) עם מוכר דין (ומה

לזה.

.‡‰˜Ó2ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ Ì„‡3¯ÎÓa ÔÈa .4ÔÈa , «¿∆»»«¿≈»≈¿∆∆≈
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קיד מכירה קיד הלכות - קנין ספר - שבט כ"א ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa5¯·„ ‰˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«¿≈∆«¿∆»»
ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL6ÈeˆÓ Ûeb‰ È¯‰L ,7˙B¯tÏ ‰˜Óe8. ∆…»»»∆¬≈«»«¿∆«≈

?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰9,B¯·ÁÏ ‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBOÏ »¿»∆∆¿≈«ƒ»∆«¬≈
Ûeb‰ BÏ ‰˜‰ ‡lL10Ûeb‰ ˙‡‰ ‡l‡ ,11. ∆…ƒ¿»«∆»¬»««

לקנינו.2) תוקף ויש להקנות, יכול דברי 3)כלומר, מקור
עד  וכו' מרע שכיב נחמן, רב "אמר קמז: בבבאֿבתרא רבינו
לפלוני  זה דקל תנו בו, וידור לפלוני זה בית תנו שיאמר
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ"י להלן וראה פירותיו", ויאכל
אדם  אין רבנן קאמרי לא כאן "עד מג. בגיטין הוא וכן טו.
דהשתא  דקל, פירות כגון אלא לעולם, בא שלא דבר מקנה
הכא  אבל בעולם), אינם עדיין שעכשיו =) ליתנהו מיהא
של  קנסו יהא שור יגחנו שאם לקנס, עבד במוכר =)
והנה  השור (הנה עבד קאי והא שור קאי הא הלוקח)

עבד. ד"ה מב: ב'תוספות' שם ועיין בגמרא 4)העבד)".
אין  כי במכר, הואֿהדין אך במתנה, זו הלכה הובאה שם

למתנה. מכר בין זה בענין במימרא 5)הפרש הנושא
למימרא  סמוך מסכמת הגמרא אך מרע, שכיב הוא הנזכרת
מרע", בשכיב אינו בבריא, שאינו "דבר העיקרון: את זו

כאחד. ובריא מרע שכיב זה, לענין מקנה 6)המשוה כמו
פכ"ב, לעיל ועיין לפירותיו). דקל (ולא הדקל של פירות

ב. לעולם.7)הל' ובא מצוי  דבר הוא לא 8)הגוף והוא 
את  אלא לעולם, בא שלא דבר שהם הפירות, את מקנה
לפירותיו. - מוגבלת בצורה כי אם בעולם, המצוי הגוף

הקניית 9) של המושג את להדגיש זו בהשוואה רוצה רבינו
מוש  עלֿידי מוגבלים ותשמישים להנאות אך גוף דומה, ג

בין  להלכה הפרש יש כי אם השכירות, והוא: יותר, שכיח
להלן  [וראה ח) הלכה (להלן "שכירות" לבין לפירות" "גוף

נה]. והערה ט השדה 10)הלכה את או הבית את שהרי
זמןֿמה. כעבור להחזיר, חייב הדירה,11)הוא זכות את

לא  אבל הדירה, של זו להנאה הגוף את לו שהקנה והיינו
שאין  דבר זהו כי הגוף, הנאת את או הדירה את לו שהקנה
כמבואר  קנה, ולא לעולם, בא שלא דבר וגם ממש בו
זה, לנושא עכשיו נכנס לא ורבינו שם. בבאֿבתרא בגמרא
טו. הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"י להלן בירורו על וסמך

.·‰È˙B¯ÙÏ ‰„O Ô˙pL B‡ ¯ÎnL ÔB‚k ?„ˆÈk12, ≈«¿∆»«∆»«»∆¿≈∆»
ÏL B‡ ¯ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈa ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ÔÈa≈ƒ¿«»≈»¿≈«»∆≈∆

ÂÈ˙B¯ÙÏ ÔÏÈ‡ Ô˙BÏe ¯ÎBÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,Á˜BÏ13B‡ , ≈«¿«ƒ¿≈¿≈ƒ»¿≈»
d˙f‚Ï ÏÁ¯14Ì‰È˙BcÏÂÏ ‰ÁÙLÂ ‰Ó‰a B‡ ,15B‡ , »≈¿ƒ»»¿≈»¿ƒ¿»¿«¿≈∆

ÂÈ„È ‰OÚÓÏ „·Ú16ÂÈ˙BzÓ B‡ B¯kÓÓ Ïka - ∆∆¿«¬≈»»«…ƒ¿»«¿»
ÔÈÓi˜17. «»ƒ

לפירות".12) שדהו "המוכר מז: בבאֿבתרא 13)גיטין
זו.14)שם. לדוגמא המדוייק המקור לי ידוע לא
לעוברה".15) שפחה "בלוקח קלה: בכתובות 16)שבת

עבד  למוכר והואֿהדין לעושיהם", ידיך "יקדשו אמרו: נח.
ידיו. באו 17)למעשה טרם אפילו מיד, קונה והוא

השו"ע: לשון וכך טו), ס"ק רט, (סמ"ע לעולם הפירות
יכול  מהן אחד ואין מיד, קנה וכו', לפירותיו אילן מכר "ואם

ד). סעיף (שם, בו" לחזור

.‚¯ÎÓ18˜Ï Bc·ÚÒ19ÁbÈ Ì‡L ,20˙eÓÈÂ21‰È‰È »««¿ƒ¿»∆ƒÀ«¿»ƒ¿∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Á˜BÏ ÏL Ò˜22CÎÈÙÏ .23;‰˜ ‡Ï ¿»∆≈«¬≈∆»≈¿ƒ»…»»

OÙz Ì‡Â24.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Òw‰ ¿ƒ»««¿»≈ƒƒƒ»

נפתרה.18) שלא בעיא היא (מבֿמג), רק 19)בגיטין
אחרים. לענינים לא אבל קנס, של 20)לענין שור שאם

העבד. את יגח שלישי הנגיחה,21)אדם מן ימות העבד
שקלים, שלשים העבד: לבעל קנס השור בעל משלם שאז

לב). כא, (שמות בפסוק שהבעיא 22)כמפורש אחרי
דומה  זה שמא הם: הספק וצדדי פתרון, ללא תלויה נשארה
דומה  אינו שמא או אֿב), הלכה (למעלה לפירותיו" ל"אילן
האילן, מגוף יוצאים והם לבוא, רגילים הפירות שהרי לשם,
שיבוא, ברור זה אין וגם העבד. מגוף יוצא אינו הקנס ואילו
שמא  יקרה, אם ואף הנגיחה, מקרה יקרה לא בכלל שמא כי
(גמרא  בקנס" "מודה כדין מקנס וייפטר השור בעל יודה

עבד). ד"ה מה: שם ו'תוספות' שם, כל 23)גיטין כדין
עליו  מחבירו "המוציא בו: דנים שאנו משפטי, ספק

תוקף 24)הראיה". יש משפטי ספק שבכל לשיטתו, רבינו

לתפיסה.

.„¯ÎÓ25¯Á‡Ï ÂÈ˙B¯Ùe ‰ÊÏ ÔÏÈ‡26¯iL ‡Ï - »«ƒ»»∆≈»¿«≈…ƒ≈
˙B¯t‰ ÌB˜Ó27ÌeÏk ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ,28Ï·‡ .29¯ÎÓ Ì‡ ¿«≈¿≈»«≈¿¬»ƒ»«

ÌB˜Ó ¯iL È¯‰ - BÓˆÚÏ ÂÈ˙B¯t ¯iLÂ ÔÏÈ‡ƒ»¿ƒ≈≈»¿«¿¬≈ƒ≈¿
˙B¯t‰30L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .31ÔÈÚa BÓˆÚ Èa‚Ï , «≈««ƒ∆…≈«¿«≈«¿¿«ƒ

¯iLÓ ‰ÙÈ32. »»¿«≈

ד"ה 25) שם ה'תוספות' (כפירוש קמח. בבבאֿבתרא בעיא
לומר". תמצי "אם בצורת שם ונפתרה להו) איבעיא

דבר 26) וזהו לפירותיו, האילן גוף ולא - האילן של פירותיו
לעולם. בא שהמוכר 27)שלא אומרים אנו אין כלומר,

"דקל  כמו לפירות, באילן מקום לשני להשאיר התכוון
במפורש. זאת הביע שלא כיון בירר 28)לפירותיו", ולא

שהם  מפורש כתב הרשב"א הפירות? שייכים למי רבינו,
(חושןֿ בשולחןֿערוך פסק וכן (מגידֿמשנה). ראשון ללוקח
ופירותיו". דקל קנה "וראשון ט) סעיף רט סימן משפט

שנפתרה.29) בעיא שבו 30)שם, מקום הענפים, היינו,
נחשבים  אינם ושוב שם) ו'תוספות' (רשב"ם, הפירות גדלים

לעולם. בא שלא שהוא 31)כדבר מפורש אמר שלא
הפירות. מקום את גם לעצמו שלא 32)משאיר אף ולכן,

דעתו, את אומדים אנו האילן, בגוף השיור את הזכיר
השאיר. שבוודאי

.‰Ú˜¯w‰ Ûeb ¯ÎBn‰33·eˆ˜ ÔÓÊÏ34‰Ê È¯‰ - «≈««¿«ƒ¿«»¬≈∆
‰¯ÈÎÓ35BˆÙÁk Ûeba Á˜Bl‰ LnzLÓe ;36ÏÎB‡Â ¿ƒ»ƒ¿«≈«≈««¿∆¿¿≈

Ï ¯ÊÁz ÛBq·e ,‰¯ÈÎn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t‰.‰ÈÏÚ· «≈»¿««¿ƒ»««¬…ƒ¿»∆

עצמו 33) הקרקע גוף את אלא לפירותיו, רק לא כלומר,
לצמיתות. לא ברם תשמישיו, לכל לתאריך 34)מכר

קונה 35)מוגבל. והלוקח זו, למכירה משפטי תוקף יש
ומקור  מוגבל. לזמן אלא שאינו אף שהוא, כמו הגוף את
יום  לשלשים מכירה שנתמעטה סח. בבבאֿקמא הדבר
"וטבחו  שנאמר משום גנב בענין וחמשה ארבעה מתשלומי
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קרו

קרו

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ"א ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שאינה  טביחה "מה לטביחה: מכירה הוקשה מכרו", או
היא  הרי זה שלולא הרי - חוזרת" שאינה מכירה אף חוזרת,
ס"ק  ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א (ביאור גמורה מכירה

גם 36)ט). הוא זוכה הפירות, שאוכל ממה חוץ כלומר,
ו. הלכה להלן וראה תשמישיו, לכל עצמו בגוף

.ÂÔÈ·e ·eˆ˜ ÔÓÊÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈«¿«ƒ¿«»≈
?‰È˙B¯ÙÏ d˙B‡ ‰˜n‰37BÈ‡ - ˙B¯ÙÏ ‰Bw‰L ««¿∆»¿≈∆»∆«∆¿≈≈

Ò¯‰È ‡ÏÂ ‰·È ‡ÏÂ ,Ú˜¯w‰ ˙¯eˆ ˙BpLÏ ÏBÎÈ38; »¿««««¿«¿…ƒ¿∆¿…«¬…
·eˆ˜ ÔÓÊÏ ‰Bw‰ Ï·‡39Ò¯B‰Â ‰Ba ‡e‰ -40, ¬»«∆ƒ¿«»∆¿≈

ÔÈ˜ ‰Bw‰ ‰OBÚL BÓk ·eˆw‰ BpÓÊ ÏÎa ‰OBÚÂ¿∆¿»¿««»¿∆∆«∆ƒ¿«
.ÌÏBÚÏ ÌÏBÚ»¿»

וגם 37) ביניהם, הפרש אין שלכאורה אףֿעלֿפי כלומר,
דהיינו, - קצוב לזמן מכירה השוו מח.) (גיטין בגמרא
- היובל עד אלא שאינה נוהג שהיובל בזמן קרקע מכירת
קנין  אלא ללוקח אין שבשניהם לפירות, שדהו להמוכר
למוכר  פירות קנין בין הפרש יש זה כל ועם בלבד, פירות
ס"ק  שם הגר"א (ביאור ההפרש? ומהו קצוב, לזמן הגוף

לפירות 38)יא). אלא עצמו, בגוף זכות לו אין שהרי
שאין  נ: בבבאֿבתרא מפורש וכן יותר. ולא ממנו היוצאים
של  מלוג בנכסי ומערות שיחין בורות לחפור רשות לבעל
ס"ק  שם הגר"א (ביאור לפירות לו שקנויים אע"פ אשתו,

מוגבל 39)יב). לזמן כי אם עצמו, בגוף זכות לו יש שכאן
פ"ד 40)בלבד. סוף בירושלמי שאמרו ממה דבריו מקור

כן  - נוהג שהיובל בזמן (פירוש: ביובל שדה "קנה דגיטין:
קרקע  קנה אמר, אילא רבי מז.) לגיטין ברשב"א נראה
לא  אמר, ממל בר אבא קצוב), לזמן קרקע כקונה (פירוש:
לו  יש אלא כנ"ל, הקרקע, גוף קנה לא (פירוש: קרקע קנה
אילא, לרבי ממל בר אבא רבי מתיב בלבד). פירות קנין בה
שיחין  בורות בה יחפור קרקע, קנה אמר דאת דעתך על
בעיינו". - לאחוזתו ושב אמרה התורה לו: אמר ומערות.
שיש  קצוב לזמן קרקע הקונה רשאי הזה, הפסוק שלולא הרי
(וראה  ומערות שיחין בורות בה לחפור - הגוף קנין בה לו
מהלכות  פי"א ובמשנהֿלמלך כאן, ומגידֿמשנה בראב"ד
ברש"י  וראה כאן). ובאבןֿהאזל א הלכה ויובל שמיטה
ס"ק  ריב סימן לחו"מ הגר"א (ביאור וחדא ד"ה כט: ערכין

יג).

.ÊÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈»∆¿≈∆»≈
?B¯·ÁÏ BÊ ‰„O ˙B¯t ¯ÎBn‰41˙B¯t ¯ÎBn‰L «≈≈»∆«¬≈∆«≈≈

elÙ‡ ,ÏÏk BÊ ‰„Oa LnzL‰Ï Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ‰„O‰«»∆≈«≈«¿ƒ¿«≈¿»∆¿»¬ƒ
˙B¯t‰ ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡l‡ ,Òk‰Ï42ÏÚ·Ï LÈÂ , ¿ƒ»≈∆»ƒ¿«»««≈¿≈¿««

‰„O ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;BˆÙÁk da LnzL‰Ï ‰„O‰«»∆¿ƒ¿«≈»¿∆¿¬»«≈»∆
‡l‡ da Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰È˙B¯ÙÏ¿≈∆»≈«««»∆»¿ƒ»≈»∆»

Á˜Bl‰ ˙ÚcÓ43BˆÙÁk da LnzL‰Ï Á˜BlÏ LÈÂ ,44. ƒ«««≈«¿≈«≈«¿ƒ¿«≈»¿∆¿

ביניהם,41) יש גדול הפרש הרי זה: על תמה הכסףֿמשנה
קנה. לא שדה פירות ומוכר קנה, לפירות שדה שמוכר
לעולם" [הפירות] שבאו אחר "פירוש: כתב: שם וה'טור'
הפרש  "ומה כתוב: רומי בדפוס [אבל משנהֿלמלך). (ועיין

זו  שדה פירות המוכר ובין לפירותיה שדה המוכר בין יש
תימן. בכ"י הוא וכן שביארנו" כמו קנה שלא לחבירו
הוא  עצמו שזה בפשטות, רבינו דברי מתפרשים ולפי"ז
קנה. לא ובזה קנה שבזה לזה, זה בין  הפרש מה שואל:
להשתמש  ללוקח לו יש לפירות שדה במוכר כי מסביר והוא
מדעת  אלא בה להכנס יכול אינו השדה ובעל כחפצו, בשדה
השדה, פירות המוכר ואילו הגוף. קנין זהו ואםֿכן הלוקח,
אוכל  והלוקח המוכר, בו חזר לא שעדיין אףֿעלֿפי
ללוקח  אין - ב) הלכה פכ"ב למעלה (ראה פירותיה
הוצאת  בשעת לא להכנס, אפילו כלל, בשדה להשתמש
זה  אין ואםֿכן כחפצו, בה משתמש השדה ובעל הפירות,

פ  קנין אלא הגוף, קונה קנין אינו ולפיכך בלבד, ירות
בעולם]. שאינם המוכר,42)הפירות בו חזר שלא זמן [כל

שירצה 43)כנ"ל]. זמן כל לזרעה או לנטעה לו יש שהרי
כז. בבאֿבתרא וב'תוספות' ח). הלכה (להלן להובירה או
לייבש, פירות זו בקרקע לשטוח שיכול כתבו לא, ד"ה
השדה  בעל אין ולכן להלן. רבינו מדברי נראה וכן עיי"ש.

הלוקח. מדעת אלא בה להכנס שיכול 44)יכול וכנראה
בבבאֿ ה'תוספות' שכתבו כמו ההנאות, כל ממנה להפיק
ולא  יבנה ולא הקרקע צורת ישנה שלא ובלבד שם, בתרא

ו. הלכה למעלה שכתב כמו יהרוס,

.ÁÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ‰Bw‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«∆»∆¿≈∆»≈
LÈ - ‰È˙B¯ÙÏ ‰„O ‰Bw‰L ?B¯·ÁÓ ‰„O ¯ÎBO‰«≈»∆≈¬≈∆«∆»∆¿≈∆»≈

dÚ¯ÊÏ B‡ dÚËÏ BÏ45‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk46B‡ ¿»¿»¿»¿»»¿«∆ƒ¿∆
d¯È·B‰Ï47ÔÎ BÈ‡ ¯ÎBO‰Â ;48ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ»¿«≈≈≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙e¯ÈÎO49¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡Â .50Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈«≈««¿«¿ƒ¬»

.‰wM ‰Ó Ïk ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó ‰Bw‰«∆«¿∆«¬≈ƒ»«∆»»

מעוניינים 45) היו שעברה, בשנה שזרעוה שהבעלים למרות
השנה. להובירה הבית 46)אולי בעל נעשה שהלוקח

בחשבון  ולהביא לדאוג חייב הוא ואין המכירה, לתקופת
אחריו. שיהיה חרושה 47)מה בלתי ריקה, להשאירה

- מדי יותר הקרקע תנוצל שלא כדי כן ועושים - וזרועה,
אולי  והיו הקודמת, בשנה אותה הובירו שהבעלים ואף
מדי. יותר שממה תעמוד שלא השנה, תזרע שהיא מעוניינים
קרקע  שמכר "בעל פ: מכתובות נראה הדברים ומקור
שם: ופירש"י תכסיף", שמא - כלום ולא עשה לא לפירות
הרי  וכו'". (=לחרשה) ולטייבה לזבלה הלוקח יחוש "שלא
יח). ס"ק שם הגר"א (ביאור כן לעשות לו שמותר

אין 48) שנה, ולהובירה שנה לזרעה הבעלים נוהגים שאם
לו  אין שהשוכר טז), ס"ק שם (סמ"ע, לשנות רשאי השוכר
להזהר  חייב הוא ולפיכך בעלות, ולא בלבד הנאה זכות אלא

לעתידו. גם ולדאוג החפץ ו,49)בשמירת ג, הלכות פ"ח
כרצונו. בה לעשות יכול (=השוכר) החוכר שאין ח,

שאין 50) לפי ד). הלכה שכירות מהלכות ופ"א כט. (גיטין
ואףֿעלֿפי  אישית. הנאה זכות רק החפץ, על בעלות לו
אמרו  שלא רבינו כתב ה הלכה שכירות מהלכות שבפ"ה
ולא  במטלטלין אלא להשכיר רשאי השוכר אין חכמים
כאן  רבינו כוונת כי יתכן - כסףֿמשנה) (ראה בקרקע
לגיזתה  "רחל ב: הלכה למעלה הוזכרו הם שאף למטלטלין.



 116  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ למיהס  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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שלא  [ואפשר משנהֿלמלך). (ראה לוולדותיה" בהמה או
בשדה, נמצא השדה שבעל באופן אלא שם, רבינו כן כתב

בספינה, או בקרקע "אבל שם: כתב ÓÚ‰שכן ‰ÏÚ· È¯‰˘,
אבל  אחר)", ביד פקדוני שיהא רצוני (=אין כן אומר אין
כמו  להשכיר, רשאי השוכר אין - עמה השדה בעל אין אם

במטלטלין].

.ËC·BL ˙B¯t ¯ÎBn‰51.‰˜ - B¯·ÁÏ ˙¯ek ˙B¯Ùe «≈≈»≈«∆∆«¬≈»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c ¯ÎBÓ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈»»∆…»»»¿ƒ∆≈
‡l‡ ,˙¯ekÏ ‡B·iL L·„ B‡ e„ÏeiL ÌÈBÈ ¯ÎBÓ≈ƒ∆ƒ»¿¿«∆»««∆∆∆»

dL·„Ï ˙¯ek B‡ ÂÈ˙B¯ÙÏ C·BL ¯ÎBÓ ‡e‰52È¯‰L ; ≈»¿≈»«∆∆¿ƒ¿»∆¬≈
¯ÎBOk ‡e‰53‡B¯·ÁÏ ÌÈn‰ ˙n54ÏÎa ‰‰ ‡e‰L , ¿≈««««ƒ«¬≈∆∆¡∆¿»

da „BviM ‰Ó55,ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê C·BL ‰˜‰ ‰Ê Ck , «∆ƒ»»∆ƒ¿»»∆¿≈»
¯ÎBO‰ ÔÈ„k Ìlk ÔÈ„Â .ÂÈ˙B¯ÙÏ ÔÏÈ‡ ¯ÎBnL BÓk¿∆≈ƒ»¿≈»¿ƒÀ»¿ƒ«≈

˙Èa56e¯Ó‡L BÓk ,B¯·ÁÓ57ÏÎa ‰‰ ‡e‰L , «ƒ≈¬≈¿∆»«¿∆∆¡∆¿»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba LiL ˙BÈ‰¬»∆≈¿≈…«≈»∆

(51. . שובך. פירות "הלוקח ושם: פ. בבאֿבתרא משנה
הם  ו"כוורת יונים. של קן הוא "שובך" כוורת". פירות
הדבש" בהם ויצניעו השעווה מן הדבורים שעושים הבתים
שובך  פירות שקונה ומכאן שם). המשנה בפירוש (רבינו

לעולם. בא שלא דבר זה ואין קנה, - הראב"ד 52)וכוורת
דוקא  כלומר, כך". לו שאמר "דוקא וכתב: זה, על חולק
לדבשה". ו"כוורת לפירותיו" "שובך במפורש לו אמר אם
והן  כלל, חשובות אינן עצמן וכוורת ששובך רבינו, ודעת
פירות  שאמר אע"פ ולפיכך והדבורים, היונים לגבי טפילות
שובך  מפורש: אמר כאילו זה הרי כוורת, ופירות שובך
'בית  בשם א ס"ק ריג סימן (סמ"ע לדבשה וכוורת לפירותיו

"שהרי 53)יוסף'). הביא: א סעיף ריג סימן חו"מ בשו"ע
כמוכר". "מחבירו".54)הוא צ"ל "השוכר", נוסחתנו לפי

אףֿעל55ֿ) הדגים, קנה המים שבאמת שכשם לומר, רוצה
והדבורים  היונים קנה כמוֿכן מהמים, צומחים שאינם פי
(סמ"ע  החוץ מן באים שפירותיהם אע"פ וכוורת, בשובך

א). ס"ק כתב 56)שם, ח, הלכה שלמעלה [אףֿעלֿפי
שדה, שוכר לבין לפירות שדה קונה בין הפרש שיש רבינו
הדבש  היונים, קנין לענין שהרי ביניהם, הפרש אין בעניננו
בין  הפרש אין המים, ובאמת שבכוורת שבשובך והדגים,
יכול  שדה שהקונה בזה אלא אינו ההפרש וכל לקונה, שוכר
רשאי  השוכר "אין לענין וכמוֿכן כחפצו. בה ולהנות לשנות
בזה  קפידא אין בקרקעות שהרי הפרש כאן אין להשכיר",
הרי  המים ואמת והכוורת והשובך ח) הערה למעלה (ראה
בעלם  שאין כמטלטלין ולא עמהם שבעלם כקרקע דינם

ש 57)עמהם]. וראה א, הלכה ח.למעלה הערה ם

.ÈÌÈˆÈa‰58‡Ï - C·BMa LiL ÔÓˆÚ ÔÈÁB¯Ù‡‰Â «≈ƒ¿»∆¿ƒ«¿»∆≈«»…
C·BL ÏÚa Ì˙B‡ ‰˜59eÁ¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk60¯·„Â . »»»««»»¿«∆…»¿¿»»

ÏÚ Ì‡‰ Áw˙ ‡Ï' ÌeMÓe ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Êb ‰Ê∆¿≈«¬»ƒƒƒ…ƒ«»≈«
d· eÚ‚ 'ÌÈa‰61ÌÈÁB¯Ù‡ ˙B˜‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ»¿»¿ƒ»»∆¿«¿∆¿ƒ

ÁtËÓ - B¯·ÁÏ el‡ ÌÈˆÈ·e62eÁ¯ÙiL C·BM‰ ÏÚ ≈ƒ≈«¬≈¿«≈«««»∆ƒ¿¿
Ô˙B‡ ‰˜È Ck ¯Á‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚÓ e‰a‚ÈÂ ˙B‰n‡‰»ƒ»¿ƒ¿¿≈«»»∆¿««»«¿∆»

B¯·ÁÏ63ÔÈ˜a64Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,65¯‡La B‡ , «¬≈¿ƒ¿»««≈«¿«ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c66. ¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆

קמב.58) קמא: להקנות 59)חולין יכול אינו וממילא
שאינן 60)לאחרים. מפריחים, אפרוחים היו "שאם

שחיטה  מהלכות (פי"ג לשלח" חייב אינו - לאמן, צריכין
מגידֿמשנה  ועיין ב, ס"ק ריג סימן סמ"ע - ט) הלכה

לקיחת 61)וכסףֿמשנה. על איסור חכמים גזרו כלומר,
משום  עליהם, רובצת שהאם זמן כל והאפרוחים הביצים
מן  הקן, שילוח שדין רבינו דעת כי האם. את יקח שמא
שנאמר  כמו הבנים. מעל האם בלקיחת אלא אינו התורה,
האם  מן הבנים לקיחת אבל הבנים", על האם תקח "לא
ב'שיטה  הראב"ד דעת אבל התורה, מן אסורה אינה
משום  התורה, מן אסור זה שאף קב. לבבאֿמציעא מקובצת'
תקח  "והבנים ואחרֿכך האם", את תשלח "שלח שנאמר

שם. בגמרא נראה וכן בידו 62)לך". כלומר בטפחו, מכה
קמא:). חייב 63)(חולין אינו האם חוזרת אם אפילו ואז,

הפקר  של בקן אלא אינו הקן שלוח דין כי עוד, לשלחה
"כי  קב.) (בבאֿמציעא חכמים שדרשו כמו במזומן, ולא
בקן, שזכה וכיון למזומן", פרט - יקרא כי צפור, קן יקרא
שם) (רש"י ה"קן" הם שהם באפרוחים, או בביצים כלומר
ד). ס"ק שם (סמ"ע, האם בלקיחת איסור עליו אין שוב -

"אגב".65)חליפין.64) או 66)בקנין במשיכה כלומר
אלא  אינו שהשובך מפני חצר, מטעם קונה [ואינו בהגבהה.
שחצר  רבינו ודעת ט, הלכה למעלה שכתב כמו לו, כמושכר
שכתב  כמו למשכיר, אלא לשוכר קונה אינה המושכרת
ו  הלכה פ"ג למעלה וראה ה. הלכה שכירות מהלכות בפ"ו

אורֿשמח]. – כט) הערה שם (ועיין

.‡ÈÁ˜Bl‰67ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B¯·ÁÓ C·BL ˙B¯t «≈«≈»≈¬≈≈»ƒ…
‰zÚÓ Ba e„ÏeiL ˙BÏÊBb‰ Ïk68˙B‰n‡‰L ÈtÓ ,69 »«»∆ƒ»¿≈«»ƒ¿≈∆»ƒ»

˙BÁ¯Ba70ÁÈpÓ ‡l‡ ;C·BM‰ Ïk ·È¯Á‰L ‡ˆÓ , ¿ƒ¿»∆∆¡ƒ»«»∆»«ƒ«
Ô‰Ó71.C·BM‰ ·MÈÏ È„k ≈∆¿≈¿«≈«»

פ.67) בבאֿבתרא המכירה.68)משנה ואת 69)אחרי
את  ולא שובך פירות קנה הוא שהרי קנה, לא האמהות

השובך. יסוד הם והאמהות בדידות 70)השובך. מתוך
חברה. שנולדו.71)והעדר מהגוזלות

.·ÈBa eÈ‰ Ì‡ ?ÁÈpÓ ‰nÎÂ72˙B‰n‡73˙B·e74˙Úa ¿«»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿≈
‰ÎÈ¯a ÁÈpÓ - ˙B¯t‰ ˙¯ÈÎÓ75e„ÈÏBiL ‰BL‡¯ ¿ƒ««≈«ƒ«¿ƒ»ƒ»∆ƒ

‰ÎÈ¯a‰ ÌÚ ˙B‰n‡‰ e˙eËˆiL È„k ,˙B‰n‡‰»ƒ»¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ»ƒ«¿ƒ»
‰BL‡¯‰76Ì‰nÚL ˙Ba‰ ÌÚÂ77‰nÓ ÁÈpÓe ; »ƒ»¿ƒ«»∆ƒ»∆«ƒ«ƒ«

˙BÎÈ¯a ÈzL ˙Ba‰ e„ÈÏBiM78e˙eËˆiL È„k , ∆ƒ«»¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
˙Ba‰79e„ÈÏB‰L ˙BÎÈ¯a‰ ÈzL ÌÚ80„ÏBp‰ ÏÎÂ ; «»ƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿»«»

‰BL‡¯‰ ‰ÎÈ¯a‰Â ˙Ba ÏL ˙BÎÈ¯a ÈzL ¯Á‡Ó≈««¿≈¿ƒ∆»¿«¿ƒ»»ƒ»
˙B‰n‡ ÏL81.BlL el‡ È¯‰ - ∆ƒ»¬≈≈∆

כז)72) ס"ק רכ (סימן סמ"ע ועיין שם. הרי"ף גירסת לפי
לפי  הסוגיא ופירוש האלו, הגירסאות על בפרוטרוט הדן

נקרא 73)הגירסאות. ביחד, ונקבה זכר הזוג, היינו
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קיז

קיז

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ"א ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כו). ס"ק שם (סמ"ע זכר 74)"אמהות" - זוג, הן אף
לא  - והבנות האמהות כלומר ואותן, שם). (סמ"ע ונקבה
ולא  השובך פירות רק מכר והרי השובך, הן הן כי מכר,

שם). (סמ"ע עצמו בריכה.75)השובך נקרא זוג כל
עתה.76) להן שנולדה בעת 77)זו שהיו אלו כלומר,

לחברה: זוגות שני האם צריכה רבינו לדעת כי המכירה,
שמשאיר  נוסף אחד ועוד המכירה, בעת שהיה האחד

רשב"ם. דעת כן ואין צריכות 78)הקונה, שהאמהות כשם
צוות  הבנות צריכות כן להן, שנולדו בריכות שתי של צוות

להן. שנולדו בריכות, שתי מוצאות 79)של הבנות אין כי
(גמרא  הן ילדיהן בחברת דוקא אלא אמותיהן, בחברת צוות

זוג 80)שם). א. זוגות: חמשה להשאיר שצריך באופן
זוג  ג. המכירה). בעת היו (ושניהם הבנות זוג ב. האמהות.
שהיו  הבנות שילדו זוגות שני דֿה. האמהות. שילדו נוסף

המכירה. הבריכות 81)בעת דין מה רבינו הזכיר ולא
אחר  האמהות (=שילדו הראשונה לבריכה שיוולדו
לבנות, שנולדו הבריכות לשתי שיוולדו והבריכות המכירה),

שם. סמ"ע ועיין המוכר, של הן או הלוקח של הן אם

.‚ÈÁ˜Bl‰82˙B¯t83‰LÏL ÏËB - B¯·ÁÓ ˙¯ek «≈«≈«∆∆≈¬≈≈¿»
ÌÈÏÈÁ84‰Ê ¯Á‡ ‰Ê85CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;86ÏÈÁ ÏËB - ¿ƒƒ∆««∆ƒ»¿ƒ«≈»ƒ

·MÈÏ È„k ,ÏÈÁ ÁÈpÓe87.˙¯ek‰ ˙‡ «ƒ«»ƒ¿≈¿«≈∆««∆∆

בניגוד 82) בברייתא, פירושה ולפי פ. בבאֿבתרא משנה
גם  הכריעו זה וכפירוש האמוראים, של אחרים לפירושים

והרשב"ם. את 83)הרי"ף ולא הפירות את שקנה דוקא
הכוורת. קיום כדי להשאיר צריך ולכן הכוורת.

דבורים.84) של תשעה85ֿ)חבורה כל מולידים הדבורים
דבורים. של נחיל ימים הנולדים 86)עשרה הדבורים טיב

המשובחים, הראשונים שלושת את לוקח והוא ופוחת, הולך
לסירוגין. רק ואילך מיושבת,87)ומכאן תהיה שהכוורת

צוותא  לאמהות שיהיה והיינו, תחרב, ולא מאוכלסת
ולפיכך  הכוורת, את ולא פירות רק קנה שהרי בוולדותיהן,
יסוד  שהן האמהות, על הכוורת את להשאיר הוא חייב
צוותא  שיהיו דבורים, של נחילים כמה ואף הכוורת,

תברחנה. שלא לאמותיהם,

.„ÈÁ˜Bl‰88ÁÈzL ˙¯eka ÁÈpÓ - B¯·ÁÓ L·c ˙Bl «≈««¿«≈¬≈«ƒ«««∆∆¿≈
˙BlÁ89eÁ¯ÙÈ ‡lL È„k ,90Ô‰Ï eÎÏÈÂ ÌÈ¯B·c‰91. «¿≈∆…ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»∆

(שם).88) שעוה,89)משנה של חלות מייצרים הדבורים
הדבש. מיועדות 90)ובתוכן החלות כי מזון, מחוסר

דבש. בהם עושים שאין החורף בימות הדבורים למזון
ולפיכך 91) הכוורת, את ולא החלות, את רק קנה והלוקח

הכוורת. קיום כדי להשאיר הוא חייב

.ÂËÁ˜Bl‰92ı˜Ï B¯·ÁÓ ÌÈ˙ÈÊ93ÔÏÈ‡‰ ÁÈpÓ -94 «≈«≈ƒ≈¬≈»…«ƒ«»ƒ»
˙BiÙB¯‚ ÈzL ı¯‡Ï CeÓÒ95˙Ïe˙a Á˜Ï .ıˆB˜Â »»»∆¿≈¿ƒ¿≈»«¿«

‰Ó˜L96ÏL ÔcÒ .ıˆB˜Â ÌÈÁÙË ‰LÏL dÈa‚Ó - ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿≈«»∆
‰Ó˜L97ÌÈÁÙË ÈL -98ÁÙË - ˙BÏÈ‡ ¯‡L·e . ƒ¿»¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ»∆«

˜˜t‰ ÔÓ - ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜a .ıˆB˜Â99.‰ÏÚÓÏe ¿≈¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿»¿«¿»
L¯LÓe ¯ÙBÁ - ÌÈÊ¯‡Â ÌÈÏ˜„a100BÚÊb ÔÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿»ƒ«¬»ƒ≈¿»≈¿ƒ∆≈ƒ¿

ÛÈÏÁÓ101. «¬ƒ

שם.92) אותו,93)משנה, לקוץ אלא מכרו לא כלומר,
שלו  מהגזע להשאיר חייב ולפיכך לגמרי, לכלותו לא אבל
שבכל  אלא אותו, שיקוץ אחרי שוב לצמוח שיוכל בכדי

טבעו. לפי הכל אחרת, מדה יש ואילן בדפוס 94)אילן
(חושןֿמשפט  בשולחןֿערוך זה וכעין האילן", "מן רומי:

יד). סעיף רט, (כסף95ֿ)סימן אגרופים שני כלומר,
"ושתי  שם: המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה).
עם  יחד עירבם ולא הארץ". על טפחים שני שיעור גרופיות,
מפני  - טפחים שני השיעור בו שאף שקמה של סדן
ועיין  (כסףֿמשנה, לבתולה סדן בין הבדל יש שבשקמה

היא 96)מגידֿמשנה). השקמה" "ובתולת פ: שם גמרא
לשיור  היא זקוקה ולכן מעולם, אותה קצצו שלא שקמה
שמגדל  עץ הוא "שקמה" מחדש. לצמוח שתוכל בכדי גדול,

מדבריות. אחת 97)תאנים פעם קצצוה שכבר שקמה
השקמה". "סדן נקראת - גדלה ששכבר 98)ושוב כיון

טפחים. שני בשיור לה די - פעם הקשר 99)נקצצה
ומלמטה  עצמו, הקשר ואת התחתון, הקשר היינו שבאילן,
מב). ס"ק רטז, סימן (סמ"ע למוכר להשאיר יש ממנו

השרשים.100) עם אותו אותו 101)קוצץ שקצצו אחרי
יותר, יצמח לא לשרשים, סמוך ישאירו אם אף מראשו,
מחדש. יצמח לא כך בין שהרי בו, להשאיר תועלת אין ולכן
כאלה  וישנם בזה, שווים הארזים כל שאין העלו שם בגמרא
ויש  אילנות, כשאר דינם שאלו מאליו ומובן מחליף, שגזעם

ויצמיחו. שיחזרו כדי בהם להשאיר

íéøOòå äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨§¤§¦
עם 1) דינו מה אילנות או אילן הקונה משפטי נתבארו

קרקע  מכר אם וכן אילנות ומשייר קרקע המוכר וכן המוכר,
לומר  רוצה זה אחר והנמשך לו לכתוב צריך כיצד ואילנות
הפרק  ונסתיים דבר, זה אי כמשייר אם הכתיבה מאיכות אם
פגם  מפני המוכר וחוזר ללוקח שנמכר דבר בביאור

משפחה.

.‡¯ÎBn‰2‰LÏL3e‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡4eÈ‰ elÙ‡Â , «≈¿»ƒ»¿»≈«¬ƒ»
˙BÚÈË LÏL5˙BpË˜6ÔÏÈ‡ Èc· ‰LÏL B‡7È¯‰ - »¿ƒ¿«¿»«≈ƒ»¬≈

LÈ8Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ Á˜BlÏ9elÙ‡Â .10eL·È11 ≈«≈««¿«»»»∆«¬ƒ»¿
eˆˆ˜ B‡ ˙BÏÈ‡‰12BÏ LÈ -13,Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ »ƒ»ƒ¿¿≈«¿«»»»∆

‰˜Â14˙BÏÈ‡‰ Ïk15Ì‰ÈÈaL16. ¿»»»»ƒ»∆≈≈∆

פא.2) בבאֿבתרא כחצובה,3)משנה עומדים כשהם 
חשוב. גוש מהווים הם ג, הלכה שדה 4)כדלהלן בתוך

למוכר. מהלכות 5)שיש (פ"ג רבינו כתב שמיטה, [לענין
כל  הקטן האילן זה נטיעה, היא זו "אי ו): הלכה שמיטה

נטיעה"]. לו שקוראין סתם,6)זמן "אילנות" שנינו שהרי
נראה  [וכן (מגידֿמשנה). במשמע קטנים ובין גדולים ובין
אילן, בדי שלשה לו "מכר פג.) (שם ירמיה רב ששאל ממה
שאילו  כנטיעות, צעירים, בדים שכוונתו כרחנו ועל מהו"
פב.) (שם למעלה כמפורש קרקע, לו יש זקנים בבדים
האילן  ענפי יתכסו (=שמא שרטון ארעא מסקא "דילמא
(וראה  ארעא" לי ואית לי, זבינת תלתא לי ואמרית בעפר)
בתוספתא  מבואר וכן יג). ס"ק רטז סימן הגר"א ביאור
שלשה, "קנה :(403 עמ' צוקמ. הוצאת (פ"ד, בבאֿבתרא
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קיח מכירה קיח הלכות - קנין ספר - שבט כ"א ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לבית  עשרה ממטע מזה זה רחוקים יהיו וכמה - קרקע קנה
ממטע  אילנות שלשה "הקדיש עב. ובבבאֿבתרא סאה".
עשר  ממטע שהן קטנות נטיעות (כלומר, סאה לבית עשרה
לבית  שלשה ממטע הם גדולים אילנות ואילו סאה, לבית
ד"ה  יד. בערכין ה'תוספות' כתבו וכן שם. רשב"ם סאה,
שביניהם". האילנות ואת הקרקע את הקדיש הרי - הקדיש)
מכירה. ולענין הקדש לענין אילנות כדין נטיעות שדין הרי

הל  וחרמין ערכין מהלכות פ"ד רמב"ם לפי ועיין יז, כה
בלחםֿמשנה]. שם המגיה פג.)7)נוסחת (שם בגמרא

ופירש  מהו" אילן, בדי שלשה לו מכר ירמיה, רב "בעי
מרוחקים  בדים שלשה לו שיש אחד אילן לו שמכר רשב"ם
הקרקע  והעלה ג), הלכה להלן (ראה אמות ארבע מזה זה
נפרדים. אילנות שלשה הם כאילו הבדים ונראים שירטון
- האילן מגוף יונקים שהם כיון הוא: שבדבר הספק וצד
- בקרקע מושרש מהם אחד שכל כיון או אחד, אילן הם
מסקנת  בביאור הראשונים ונחלקו אילנות. שלשה הם
בן  ר"י ולדעת אילנות, שלשה הם רשב"ם לדעת הגמרא:
כדעת  רבינו ודעת (מגידֿמשנה) אחד אילן הם מיגש
נוסחא  כנראה, היתה, המגידֿמשנה בעל [ולפני רשב"ם.

בדי "שלשה רבינו: בדברי בכ"י ‡ÂÏÈ˙אחרת אמנם וכ"ה "
כן  ואם אילנות, משלשה בדים שלשה למוכר והכוונה תימן,
"שלשה  מפורש שם (שהרי בגמרא ירמיה רב בעיית זו אין

המגידֿמשנה ‡ÔÏÈבדי והכריע שם), ברשב"ם וראה "
הנוסחא  שע"פ לפי אילן", בדי "שלשה שלפנינו כנוסחא
וראה  הגמרא, בעיית את רבינו השמיט למה צריךֿעיון הנ"ל

עו]. והערה ו הלכה אילנות 8)להלן שלשה של שגוש
ולפיכך  טז), ס"ק רטז, סימן (סמ"ע אילן שדה נקרא
קנה  - הקרקע את שיקנה במפורש התנה שלא אףֿעלֿפי
מסביבם, השדה כל היינו להם, הראוי הקרקע כל כי אותה,

שלהם. המחיה לשטח מסביב 9)נחשב השטח כל
ב. הלכה להלן וראה בהם, הטיפול לשם הדרוש לאילנות,

הלוקח.10) של היא שהקרקע מזה, משנה 11)כתוצאה
פא.). פג.).12)(שם (שם לטעת 13)ברייתא ויכול

במקומם. פג.).14)אחרים (שם הרשב"ם 15)ברייתא
ה'טור' הביא וכן "קטנים", מוסיף: האילנות) ואת ד"ה (שם,
זה  שאין פשוט, הוא שהדבר יוסף' ה'בית וכתב רטז). (סימן
האילנות  שלושת אגב בטלים יהיו גדולים שאילנות הגיוני

ואחד 16)שקנה. אחד כל בין כשיש שהמדובר [נראה
(ראה  אמה עשרה שש של רווח - שקנה האילנות משלושת
עושים  אינם שביניהם, אלו, שאילנות באופן ג) הלכה להלן
רווח  אלא האילנות שלושת בין אין אם אבל רצופים, אותם
עלֿידי  רצופים נעשים הם - אמות ארבע של מצומצם
אמות  מארבע פחות לזה זה ומקורבים שביניהם, האילנות
עב. ב"ב 'תוספות' ועיין ד. הלכה כדלהלן קרקע, לו ואין

האילנות]. ואת ד"ה

.·‰nÎÂ17Ì‰ÈzÁz ?Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯w‰ ‡È‰18 ¿«»ƒ««¿«»»»∆«¿≈∆
Ì‰ÈÈ·e19Ì‰Ï ‰ˆeÁÂ20BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓk21‰ÊÂ .22 ≈≈∆¿»»∆ƒ¿…»∆¿«¿∆

BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰L ÌB˜n‰23„Á‡ ÔÈ‡24 «»∆¿…»∆¿«≈∆»
B¯·Á ˙ÚcÓ ‡l‡ BÚ¯ÊÏ ÏBÎÈ Ì‰ÈMÓ25. ƒ¿≈∆»¿»¿∆»ƒ««¬≈

זה.17) בלשון (פב.) בגמרא האילנות 18)בעיא תחת
אבא  בר חייא רבי של ומימרא (שם) ברייתא האילנות. וגופי

אלעזר. רבי כהתקפת ושלא יוחנן, רבי השטח 19)בשם
(רשב"ם). זה אילן לגופי זה אילן גופי בין המגולה

ולחוץ 20) נופותיהן שכלים ממקום האילנות, סביב
והסל 21)(רשב"ם). הפירות מלקט לעמידת הדרוש שטח

פ"א  בשביעית שירליאו ר"ש - אמות שתי [ושיעורו בידו.
מלקט  - "בוצר" התאנים. מלקט הוא "אורה" מ"ב].
- ו"מוסק" בתמרים - "גודר" בתבואה, - "קוצר" הענבים.
וסלו). אורה כמלוא ד"ה שם (רשב"ם, בזיתים

יוסף.22) כרב ולא והנמקתו, אביי וכמסקנת שם, ברייתא
של 23) כולו - האילנות ובין האילנות שתחת השטח אבל

ומגידֿמשנה). (רשב"ם זורעם והוא בעל 24)הלוקח
עלֿידי השדה  ורטוב רך נעשה שהעפר לפי זורע, אינו

פירות  שם יפלו ואם הגשמים, ומי הזריעה החרישה,
לשם  ללוקח משועבד השטח והרי ויפסדו, יטנפו - האילנות
שלו, המקום אין שהרי זורע, אינו והלוקח הפירות. לקיטת
לשם  בו להשתמש זכות רק קיבל והוא עליו, בעלות לו ואין

הפירות. ורשותו.25)לקיטת בהסכמתו

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na26eÈ‰Lk27˙BÏÈ‡‰ ‰LÏL «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»ƒ»
ÔÈ„ÓBÚ28ÈËetËt ‰LÏL BÓk29‰¯Èk30LÔÈ˙ÙBM31 ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ

Ô‰ È¯‰L ,‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ32‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈL33 ¬≈∆∆«¿≈»∆¬≈≈¿«ƒ∆¿∆∆∆
Ô‰Ó ˜Á¯Óe Ô‰ÈÈa ÔeÎÓ ÈLÈÏM‰Â34‡e‰Â .35eÈ‰iL ¿«¿ƒƒ¿À»≈≈∆¿À»≈∆¿∆ƒ¿

˙Bn‡ Úa¯‡Ó ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ Ïk ÔÈa36LL „ÚÂ ≈»ƒ»¿ƒ»≈«¿««¿«≈
‰¯OÚ37. ∆¿≈

קרקע.26) כרבי 27)שקנה הרי"ף גירסת ולפי - כשמואל
הרי"ף. הכריע וכן פג:), (בבאֿבתרא כרב ולא - יוחנן

לזה.28) זה שלש 30)רגלי.29)ביחס בעלת שהיא
המובאת  "חצובא", למילה: רבינו של פירושו זה רגלים.

שם. להלכה 32)מעמידים.31)בגמרא טעם נתינת זה
עומדים  שהם מכיון כלומר, כג.), ס"ק רטז סי' (סמ"ע, זו
האילנות, בין המחרישה את להעביר אפשרות אין זו, בצורה
אותה  מכר הסתם ומן לזריעה, ראויה הקרקע אין ולפיכך
כלֿשכן  ד"ה שם רשב"ם (ועיין האילנות אגב ללוקח

שם). וסמ"ע אחת.33)כחצובא, כנגד 34)בשורה היינו
הציור: וזהו שביניהן, הפנוי והכרעת 35)המקום ברייתא

פג.). (שם רבא של הדרושה 36)הלכה מדתֿהשטח שזו
ד"ה  פב: (רשב"ם האילנות לטובת המחרישה להעביר
(סמ"ע, ליניקתם הדרוש השטח שזהו או אמות), מארבע
הרי  אמות, ארבע ביניהם אין ואם כד), ס"ק רטז, סימן
יהא  וכמה ד"ה שם (רשב"ם להעקר עומדים האילנות כאילו

שם). וסמ"ע שמוכח 37)ביניהם, כמו בכלל, עשרה ושש
ה'תוספות' דעת היא וכן (מגידֿמשנה). הבאה מההלכה
ט"ז, ועד ד"ה פב: (שם הרשב"ם ולדעת כמה), ד"ה (שם,

בכלל. עד ולא עד אמות). עשרה שש ד"ה ופג.

.„ÔÎÈ‰Óe38¯wÚ‰ ÔÓ ?„„BÓ ‡e‰39·Á¯‰40ÏL ≈≈»≈ƒ»ƒ»»»»∆
eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡41˙‡f‰ ‰¯evk ÔÈ„ÓBÚ42, ƒ»¬»ƒ…»¿ƒ«»«…
˙BÁt ÌÈ·¯˜Ó eÈ‰L B‡43ÔÈ˜Á¯Ó B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ∆»¿…»ƒ»≈«¿««¿À»ƒ
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קיר

קיר

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ"א ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯˙BÈ44‰¯OÚ LMÓ45¯Á‡ ‰Ê ÔÁ˜lL B‡ ,‰n‡ ≈ƒ≈∆¿≈«»∆¿»»∆««
‰Ê46B‡ ,47ÏÚ „Á‡Â e‰„O CB˙a ÌÈL BÏ ¯ÎnL ∆∆»«¿«ƒ¿»≈¿∆»«

¯ˆn‰48ÏL CB˙a „Á‡Â BlL CB˙a ÌÈL B‡ , «∆∆¿«ƒ¿∆¿∆»¿∆
B¯·Á49¯Ba ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,50ÌÈn‰ ˙n‡ B‡51B‡ ¬≈∆ƒ¿ƒ««««ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯52‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈÈa53Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡54. ¿»«ƒ≈≈∆¬≈∆≈«¿«
‰˜ ‡Ï CÎÈÙÏ55Ì‡Â ;Ì‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰56L·È ¿ƒ»…»»»ƒ»∆≈≈∆¿ƒ»«

ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰57BÏ CÏÈ -58. »ƒ»ƒ¿«≈≈

פג.).38) (שם בגמרא ירמיה רב יציאת 39)בעיית "מקום
(טור). הארץ" מן את 40)האילן פתרו (שם) בגמרא

כלאים  לענין שמודדים ושם בכלאים, ממשנה הבעיא
הרכובה  ד"ה (שם ה'תוספות' ופירשו השני", מ"העיקר
שמודדים  כלומר, "העיקר", מהמילה היא שהראייה בגפן)
ולא  רחב, שהוא לקרקע, הסמוך המקום מן היינו העיקר, מן

(כסףֿמשנה). קצר שהוא הגזע פג.41)מגובה שם
הזריעה 42) שמאפשר מה אחת, בשורה עומדים שהם אלא

הקרקע  על ויתר שהמוכר הסתם מן להניח ואין ביניהם,
האילנות. לוקח למעלה 43)לטובת וראה שם. ברייתא

לה. אמה 44)הערה עשרה שש אלא אין שאם מכאן
לו. הערה למעלה וראה קרקע, קנה - אין 45)בדיוק שאז

ביניהם. שקנה 46)צירוף בשעה שהרי פג. שם ברייתא
הקרקע  את יקנה וכי קרקע, קנה לא הראשונים השנים את

יחידי? אילן רק קונה שהוא "רשות 47)עכשיו, ועד מכאן
ונשארו  נפתרו שלא (שם) בגמרא בעיות - ביניהם" הרבים
תיקו  דכל "וקיימאֿלן הרי"ף: וכתב ("תיקו"), שאלה בסימן

ספק דמ  שכל היינו, לנתבע", וקולא לתובע חומרא מונא,
ביחס  ומקילים המוציא, לתובע ביחס מחמירים ממון בעניני
הלוקח  אין שלפנינו אלו בספקות ולפיכך המוחזק, לנתבע

מהמוכר. הקרקע את להוציא שכיון 48)יכול השדה, גבול
שאר  עם מצטרף אינו השדה, בתוך ולא הגבול על שהוא

הקרקע 49)האילנות. עם חבירו בשדה אילן המוכר שקנה
אינם  - בשדהו האילנות שלושת כל שאין ומכיון סביבו,

האילנות 50)מצטרפים. בין כהפסק חשוב וזה מים, מלא
הצטרפותם. צפים 51)ומונע המים וכאן תעלה, או נחל

יותר. עוד בולט וההפסק רשות 52)למעלה, שיש דרך
שש  רחבה הרבים רשות שסתם ואע"פ בו. לעבור  לרבים
הרבים, רשות היותה מצד אלא מפסיקה אינה - אמה עשרה
אינו  אמה, עשרה שש ורחב הרבים רשות שאינו שטח אבל
אבל  מג. והערה לו הערה למעלה ראה רבינו, לדעת מפסיק
פחות  שהיא הרבים ברשות פירשו שם וה'תוספות' הרשב"ם

אמה. בעיא:53)מששֿעשרה עוד כאן הוסיפו בגמרא
הרבה  של גדול גוש היינו דקלים, רכב - דדיקלא" "ריכבא
רבינו  והשמיטוה הפסק? חשוב זה אם ביחד, דקלים
בבבאֿבתרא  הגמרא שלפי סוברים שהם [ונראה והרי"ף.
שודא  בו דנים דקלים, רכב עליו ויש המובלע שמצר סב:

שהרי דדיינא כאן, גם כן לדון יש - טו) הלכה למעלה (ראה
לביתֿדין  מסור והדבר האילנות, בתוך מובלע הדקלים רכב

הפסק]. אינו כן ואם הלוקח, אותו שקנה וכאן 54)לדון
בחזקת  שקרקע לפי ממון, ספק בכל כמו תפיסה מועילה לא

(מגידֿמשנה). עומדת הוא 55)בעליה האילנות את שהרי

עצמה, הקרקע קנה לא וכאן הקרקע, מן כחלק רק קונה
בברייתא. (פג.) שם ומדובר 56)וראה השורש, עד היינו,

- מחליף שגזעו במין אבל מחליף, גזעו שאין אילן במין
חדש  אילן זה אין עצמו, הגזע מאותו מחדש וצומח כשחוזר
בשם  ז סעיף רטז, בסימן (רמ"א הקודם לאילן ונחשב

ביבש,57)ה'טור'). כמו השורש עד ונקצץ שהזקין היינו
את  המוכר בפרק (הרא"ש מחליף גזעו בשאין כאן וגם

יונה). רבינו בשם אפילו 58)הספינה קנה לא שהלוקח
באותו  חדשים אילנות לטעת יכול ואינו האילנות, מקום את

המקום.

.‰Ú˜¯˜ BÏ LÈÂ ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ‰BwL ÈÓ Ïk59, »ƒ∆∆¿»ƒ»¿≈«¿«
Ì‡60eÏÈc‚‰61¯ËÁ e‡ÈˆB‰Â62ı˜È -‡lL È„k , ƒƒ¿ƒ¿ƒ…∆»…¿≈∆…

‰„O‰ ÏÚa ÏÚ C¯c‰ ËÚÓÈ63ÔÈ‚È¯O‰ ÏÎÂ .64 ¿«≈«∆∆««««»∆¿»«»ƒƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡‰Â65ÌÈL¯M‰ ÔÓ elÙ‡Â ,Ì‰Ó ÌÈ‡ˆBi‰66- ¿»¬ƒƒ«¿ƒ≈∆«¬ƒƒ«»»ƒ

Ú˜¯˜ BÏ LÈ È¯‰L ,˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰67. ¬≈≈∆««»ƒ»∆¬≈≈«¿«

קרקע.59) גם לו שיש באופן אותם שם 60)שקנה משנה,
הגזע,62)התפשטו.61)פא. מן היוצא ענף [הוא

חטר "ויצא א): יא, (ישעיה הכתוב וראה ÚÊ‚Óמלשון ישי".
את 63)להלן]. גם קנה האילנות שבעל [שאףֿעלֿפי

רבינו  סובר - א) הלכה (למעלה לאילנות שמחוץ הקרקע
שבעל  שתחתיהם, בקרקע אבל בה, דרך השדה לבעל שיש
לבעל  שאין ודאי כא), הערה (למעלה לזרעה יכול האילנות
חוטר  והוציאו האילנות שהגדילו ועכשיו בה. דרך השדה
הוא  שתחתיהם השטח ששיעור הלוקח יטען מגזעם,
ימעט  ובזה לזריעה שטחו גבול את וירחיב שבגזע מהחוטר
בפירוש  רבינו, בלשון לפרש יש וכן השדה. לבעל הדרך
- המוכר לו שיאמר לפי ישפה, "הגדילו שכתב: המשנה
קרקע". שאר וממלאים שמתפשטים הענפים תניח למה

כו]. ס"ק רטז סימן ובסמ"ע בכסףֿמשנה ענפים 64)וראה
גפן. עצי האילנות.65)של שבראש שהם 66)ענפים

ז. הלכה להלן וראה הקרקע. הענפים 67)תחת אף ולפיכך
אילנות, שני בקונה משא"כ שלו, הם הקרקע מן שיוצאים
השורש, מן שיוצאים ענפים לו אין ולפיכך קרקע, לו שאין

ז). הלכה (להלן האדמה מן למעלה שיוצא מה רק אלא

.Â‰Bw‰68BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿¿≈¬≈≈
Ú˜¯˜69CÎÈÙÏ .70˙Ó Ì‡ ,71ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰72ÔÈ‡ - «¿«¿ƒ»ƒ≈»ƒ»ƒ¿«≈

ÌeÏk BÏ73ÌÈ‚È¯O e‡ÈˆB‰Â ˙BÏÈ‡ ÈL eÏÈc‚‰ . ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ»ƒƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡Â74ı˜È -75ı¯‡· eÁÓˆÈ ‡nL ;76¯Ó‡ÈÂ , «¬ƒƒ»…∆»ƒ¿¿»»∆¿…«

˙BÏÈ‡ ‰LÏL :¯ÎBnÏ77.Ú˜¯˜ ÈÏ LÈÂ ÈÏ z¯ÎÓ «≈¿»ƒ»»«¿»ƒ¿≈ƒ«¿«

פא.68) בבאֿבתרא לו 69)משנה יש אבל גמור. קנין
כמלוא  להם, וחוצה וביניהם (שתחתיהם בקרקע זכות
סימן  (הרמ"א הפירות את וללקוט שם לעמוד וסלו) האורה

ט). סעיף פג.).70)רטז, (שם הברייתא לשון 71)כלשון
והיינו  האילן". "יבש בברייתא: וכן יבש. ופירושה: המשנה,
נחשב  אלא חדש, אילן זה אין אחרת כי מחליף, גזעו שאין

נה). הערה למעלה (ראה הגזע מן שם.72)עולה ברייתא
שתחת 73) המקום אף שהרי במקומו, אחר אילן לטעת
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קכ מכירה קכ הלכות - קנין ספר - שבט כ"א ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הלוקח. של אינן ושייכים 74)האילנות הגזע מן העולים
ז. הלכה כדלהלן האילנות, נחמן 75)לבעל רב מסקנת

לא  "הגדילו פא.) (שם במשנה שאמרו ומה פב.), (שם
אותם  לקוץ הוא חייב אבל לוקח, של שהם היינו ישפה",
בשם  ומגידֿמשנה שם (רשב"ם להלן המבואר הטעם מפני

מיגש). בן בעפר 76)ר"י יתכסו בארץ,כלומר, ויצמחו ,
כשיעור  האילן ובין בינם רב מרחק יתהווה רב זמן ובעבור
שקנה  הלוקח ויטעון חדש, כאילן ויראו ויותר, אמות ארבע

אילנות. שלשה להסיר 77)לכתחילה שאפשר ואףֿעלֿפי
- האילן ובין הענף בין המשך קיים כי ולראות העפר, את
שכתב  כמו קרקע, ללוקח לו יש המכירה, בשעת כן היה אם
וכפירוש  אילן", בדי "שלשה א): (הלכה למעלה רבינו

כאן. מגידֿמשנה וראה ו. הערה שם עיין שם, רשב"ם

.ÊÌÈˆÚ‰ Ïk78:Ô‰Ó ˙BÏÈ‡‰ ÈL ÏÚa ıˆBwL »»≈ƒ∆≈««¿≈»ƒ»≈∆
‰nÁ‰ Èt ‰‡B¯‰ ‡e‰Â ,ÌÈÚÊb‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰79È¯‰ - »∆ƒ«¿»ƒ¿»∆¿≈««»¬≈

˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL ‡e‰80,ÌÈL¯M‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰Â ; ∆««»ƒ»¿»∆ƒ«»»ƒ
‰nÁ‰ Èt ‰‡B¯ BÈ‡L ‡e‰Â81ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¿∆≈∆¿≈««»¬≈∆««

‰„O‰82ÌÈÏ˜„·e .83Ï˜c‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡ -84ÔÓ «»∆ƒ¿»ƒ≈¿«««∆∆ƒ
‰ÏBÚ‰85ÚÊ‚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk86. »∆¿¿ƒ∆≈∆«

פב.78) שם בגמרא, ופירושה פא. שם והיינו 79)משנה,
פב. (רשב"ם לקרקע מתחת שממנו מה מלבד האילן, כל

החמה). פני שרואה כל שלו,80)ד"ה הם האילנות שהרי
מהם. שיוצא מה לכל שגדל 81)והואֿהדין מה כל והיינו,

לקרקע. האילן 82)מתחת מן מסתעף שהוא שאףֿעלֿפי
היא  והקרקע לקרקע, מתחת שצומח מכיון - הלוקח, של
(וראה  למוכר הם הקרקע מן היוצאים הענפים אף למוכר,

לד). ס"ק שם לחבירו 83)סמ"ע מכר אם תמרים. עצי
ו. בהלכה כנ"ל קרקע, קנה שלא דקלים שני או אחד דקל

פפא.84) רב של פירושו וכפי פב.) (שם נחמן רב מימרת
הדקל.85) מן העולים הענפים הגזע 86)מן שאין היינו,

מהשרשים, יוצאים הם אלא ענפים מוציא הדקל עץ של
(מגידֿמשנה). למעלה כמבואר האילן, לבעל אינם ואלו

.Á¯ÎBn‰87¯iLÂ Ú˜¯˜88˙BÏÈ‡89BÏ LÈ È¯‰ - «≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¬≈≈
Ú˜¯w‰ ÈˆÁ90dlk91‡L ;el92È¯‰ ,Ú˜¯wa ¯iL ‡Ï ¬ƒ««¿«À»∆ƒ…ƒ≈««¿«¬≈

¯ÓB‡93'EÏÈ‡ ¯˜Ú' Á˜Bl‰ BÏ94ÈL ¯iL Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«¬…ƒ»¿¿≈ƒƒ≈¿≈
BÏ LÈ - „·Ïa ˙BÏÈ‡‰95Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜96; »ƒ»ƒ¿«≈«¿«»»»∆

el‡L97¯˜Ú' BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ ‰È‰ ,Ú˜¯w‰ ¯iL ‡Ï ∆ƒ…ƒ≈««¿«»»«≈«≈¬…
'CÏÂ EÏÈ‡98. ƒ»¿»≈

לז.87) בתרא אילנות,89)לעצמו.88)בבא שלשה
הפחות. קרקע"90)לכל לו "יש סתם: נאמר שם בגמרא

מהדין  זה דבר למד שרבינו כנראה אך הכמות, הוגדרה ולא
ההלכה  בסוף מביאו שרבינו זה והוא לפניו, בגמרא המובא
אחד  טעם שהרי לאחר), ואילנות לאחד קרקע (=מכר הבאה
זה  בגמרא מובאים והם (מגידֿמשנה) האלו הדינים לשני
הגר"א, (ביאור להם אחד שתוכן להורות הסתם ומן זה, ליד
חצי  היינו רבינו, שכתב הקרקע וחצי כו). ס"ק רטז סימן
והמדובר  מיגש, בן ר"י שכתב כמו לאילנות, הצריך הקרקע

(אבןֿהאזל). הקרקע לכל זקוקים כשהאילנות הוא
כנ"ל.91) לאילנות הראויה הקרקע מכל והוא 92)היינו,

זו. להלכה בגמרא שנתן לו 93)הטעם שיאמר להניח ויש
שם), (גמרא האדמה את מקלקלים שהאילנות מכיון כן,

מ  שהם או השרשים, (רשב"ם עלֿידי המחרישה את עכבים
מכחשי). דקא ד"ה טוען 94)שם עודנו כשהאילן אפילו

כל  כן לו לומר יכול אינו אילנות שני המוכר שרק פירות.
לו  שהזכיר לפי ו), הלכה למעלה (ראה חי שהאילן זמן
בשיורו  הזכיר לא כאן אבל "עצים", ולא "אילנות" במכירתו
הקרקע  לכל כוונתו כששייר, כן ואם (רמב"ן). "אילנות"
ללוקח. הקרקע מכר שהרי איֿאפשר וזה לאילנות, השייך
חצי  נוטל וזה חצי נוטל זה בקרקע: חולקים ולפיכך

הונא.95)(אבןֿהאזל). רב של מימרא עא. בבאֿבתרא
הקרקע 96) לו יש אילנות שלשה לו בשייר רק לא [כלומר,

גם  יש הקרקע, את ללוקח שמכר שכיון (אלא להם הראוי
שאע"פ  אילנות, בשני גם אלא כנ"ל), ויחלוקו, - ללוקח
(למעלה  האילנות מתו אם קרקע, ללוקח אין מכר שאם
שגם  מאחר אבל להם, הראוי קרקע לו יש בשייר, - ו) הלכה
גם  חולקים הם - הקרקע, לו מכר שהרי קרקע, יש ללוקח

חצי]. נוטל וזה חצי, נוטל זה למעלה: כמו גמרא 97)כאן
כנ"ל 98)שם. פירות, נושאים עודם כשהאילנות אפילו

צג. הערה

.Ë¯ÎBn‰99˙BÏÈ‡‰ ˙‡100LÈ - Ú˜¯w‰ ˙‡ ¯iLÂ «≈∆»ƒ»¿ƒ≈∆««¿«≈
e¯‡aL BÓk ,Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï101. ¿««»ƒ»«¿«»»»∆¿∆≈«¿

¯ÎÓ102,¯Á‡Ï ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â „Á‡Ï Ú˜¯w‰ ˙‡ »«∆««¿«¿∆»¿∆»ƒ»¿«≈
‰˜ ‰Ê - Ú˜¯wa ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ˙BÏÈ‡a ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆»ƒ»¿∆¡ƒ∆««¿«∆»»

Ú˜¯w‰ ÈˆÁ ÌÚ ˙BÏÈ‡‰103Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ , »ƒ»ƒ¬ƒ««¿«¿∆∆∆¡ƒ««¿«
.„·Ïa Ú˜¯w‰ ÈˆÁ ‰»̃»¬ƒ««¿«ƒ¿«

כרבי 99) והלכה ורבנן, עקיבא רבי מחלוקת לז: בבאֿבתרא
אילנות.100)עקיבא. ב.101)שלשה הלכה למעלה

שדה  מתוך אילנות שלשה המוכר רק שלא בזה, והשמיענו
גם  לו מכר ודאי אילנות, לו גם שהשאיר שכיון אילנות,
נחלקו  לא (ובזה ללוקח דאג כן לעצמו שדאג שכשם קרקע,
שלשה  אלא לו היו לא אם אפילו אלא וחכמים), ר"ע
הקרקע, את רק לעצמו והשאיר ללוקח ומכרם אילנות,
נחלקו  (ובזה אילנות עבור שיור כאן אין שלעצמו באופן
לפי  לאילנות הראוי קרקע ללוקח לו יש - וחכמים) ר"ע
שם  ב"ב 'תוספות' ועיין (אורֿשמח, עקיבא כרבי שהלכה

מכר). פפא.102)ד"ה כרב לז. מדובר 103)שם כאן אף
שכתב  [ומה פט. בהערה כנ"ל לאילנות צריך הקרקע כשכל
"החזיק  שאם יז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפי"ב רבינו
- באילנות שהחזיק זה בקרקע, החזיק ואחד באילנות, אחד
וסלו  האורה כמלוא והוא לו שצריכין וקרקע האילנות לו יש
שאר  לו יש בקרקע שהחזיק וזה ואילן, אילן לכל חוצה
לאילנות, צריך הקרקע כל כשאין מדובר שם - הקרקע"
שיש  ולפי כלום. הקרקע בשאר האילנות לבעל אין ולפיכך
המחזיק  קנה לא האילנות, שלצורך מזה חוץ קרקע שם
ועיין  מזה. שחוץ במה אלא לאילנות, שצריך בשטח בקרקע

שם]. ובלחםֿמשנה כאן, במגידֿמשנה
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קכא

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ"א ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÈÔÈÁ‡‰104Òc¯t ÏË „Á‡ ,e˜ÏÁL105ÏË „Á‡Â »«ƒ∆»¿∆»»««¿≈¿∆»»«
Ô·Ï ‰„O106˙Bn‡ Úa¯‡ Òc¯t‰ ÏÚ·Ï LÈ -107CB˙a ¿≈»»≈¿««««¿≈«¿««¿

ÏÚL ;Òc¯t ÏL ˙BÏÈ‡‰ ÛBÒÏ ˙BÎeÓÒ Ô·Ï ‰„O¿≈»»¿¿»ƒ»∆«¿≈∆«
e˜ÏÁ Ôk ˙Ó108ÈtÓ ,‰Ê ¯·c L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»≈»¿¿≈»ƒ¿»≈»»∆ƒ¿≈

.Úe„È ¯·„ ‡e‰L∆»»»

ז.104) בבבאֿבתרא של 105)ברייתא הוא פרדס סתם
שם  ובברייתא קנה). והערה יד הלכה להלן (ראה רימונים

פרדס". "שדה וברי"ף: כרם". "שדה שדה 106)הנוסחא
ד"ה 107)תבואה. שם (רש"י הכרם לעבודת הדרוש שטח

אמות). מראש 108)ארבע זה על הותנה שלא אף ולפיכך,
הותנה. כאילו -

.‡È¯ÎBn‰109ÌÈÏ˜c da eÈ‰Â ,B¯·ÁÏ ‰„O110, «≈»∆«¬≈¿»»¿»ƒ
ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â111·BË Ï˜c Ì‡ :'ÈBÏt Ï˜cÓ112 ¿»«ƒ∆∆¿ƒƒ∆∆

ÁaLÓe113¯iML ‡e‰ Bc·Ï Ï˜c‰ B˙B‡ - ‡e‰114, ¿À»«∆∆¿«∆ƒ≈
Á˜BlÏ ¯‡M‰Â115Ú¯ Ï˜c Ì‡Â ;116‡Ï - ¯iML ‡e‰ ¿«¿»«≈«¿ƒ∆∆«∆ƒ≈…
‰˜117ÌÈÏ˜c‰ ÔÓ118ÌeÏk119. »»ƒ«¿»ƒ¿

סט:109) ורעים.110)בבאֿבתרא שאם 111)טובים
הדקלים  כל על השדה קונה הלוקח היה "חוץ", לו אמר לא
ב. הלכה כו פרק (להלן במפורש הוזכרו שלא אף שבה,

יד). הלכה זה בפרק להלן שבכולן 112)וראה הטוב "לא
מיגש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה הטובים" מן אלא

המשובחים.113) מן אלא שם), כהרשב"ם (ודלא בינוני ולא
לשייר 114) נתכוין שלא מסתבר ומשובח, טוב שהוא שכיון

בלבד. אותו בכלל,115)אלא ממנו הטובים שאף כנראה
הרשב"ם  מדברי נראה וכן בלבד. זה דקל אלא הוציא שלא

שם.116)שם. רשב"ם תמרים, קב טוען שאינו היינו,
בן  ר"י בשם (מגידֿמשנה הרעים מן אלא שבכולן רע ואינו

רק 117)מיגש). להוציא לא היתה שכוונתו אומרים שאנו
אני  הרע זה "אפילו אמר: וכאילו האילנות, כל אלא זה דקל
הרע  את לעצמו לו השאיר באמת למה שאחרת לי", משאיר

שם). (רשב"ם שרק 118)דוקא לציין שבא כנראה
קנה. - שייר שלא האלינות שאר אבל קנה, לא הדקלים

ג). סעיף (רטז הרמ"א שמביא הי"א לדעת 119)וכדעת
אבל  ממנו, הטובים את קנה לא כ"ש) ד"ה (שם הרשב"ם
אין  אז שהרי כאלו, ישנם אם ממנו, הרעים את קנה
נראה  רבינו, שהדגיש "כלום" ממילת אך הזה. ה"כלֿשכן"
וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה ממנו הגרועים את אף קנה שלא
היתה  כוונתו ודאי - זה מדקל ליהנות יכול שאינו שכיון
לציין  לב שם שלא אלא ביותר, הגרועים את אף להשאיר

ד). ס"ק שם (סמ"ע שברעים הרעים את במפורש

.·È¯ÎÓ120'˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O BÏ121: »«»∆¿»«ƒ»ƒ»
„·Ïa ÌÈÏ˜„ Ba LÈ Ì‡122Ba LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜c‰ ¯iL - ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÏÈ‡‰ ¯‡L ÔÎÂ .ÌÈÙb‰ ¯iL - „·Ïa ÌÈÙ‚123eÈ‰ . ¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»»ƒ»»
ÌÈÙb‰ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÏ˜„e ÌÈÙb da124˙BÏÈ‡ ; »¿»ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆»«¿»ƒƒ»

BÏÈ‡ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÙ‚e- ÌÈÏ˜„e ˙BÏÈ‡ ÔÎÂ ;˙ ¿»ƒ…ƒ≈∆»ƒ»¿≈ƒ»¿»ƒ
˙BÏÈ‡ ¯iL125¯ÎBÓ ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa - ¯ÎBn‰L ;126. ƒ≈ƒ»∆«≈¿«ƒ»»≈

Ì‡Â127¯iL ÌÈÏ˜c‰128¯iL ‡Ï -129Ï˜c Ïk ‡l‡ ¿ƒ«¿»ƒƒ≈…ƒ≈∆»»∆∆

ÌÈÏBÚL dB·b130Ï·Áa BÏ131¯‡M‰Â ,132ÏL ‡e‰ È¯‰ »«∆ƒ¿∆∆¿«¿»¬≈∆
Á˜BÏ133Ì‡Â .134˙BÏÈ‡‰ ¯‡L135¯iML ‡e‰136‡Ï - ≈«¿ƒ¿»»ƒ»∆ƒ≈…

ÏÚ‰ ÔÈ‡L Ïk ‡l‡ Ì‰a ¯iL137BL·Bk138ÏÚ‰L ÏÎÂ ; ƒ≈»∆∆»…∆≈»…¿¿…∆»…
BL·Bk139Á˜BÏ ÏL ‡e‰ È¯‰ -140‰„O‰ ÏÏÎ·e ,141 ¿¬≈∆≈«ƒ¿««»∆

.·LÁ∆¿»

סטֿע.120) האילנות 121)שם כל את מכר כן, אמר לא ואם
קנט. הערה להלן ראה השדה, הוא 122)בכלל ["אילנות"

מיני  כמה בשדה כשישנם זה בביטוי ומשתמשים כולל. שם
- מינים שני אפילו או אחד מין רק יש אם אבל אילנות.
"חוץ  אמר אם ואעפי"כ ו"גפנים". "דקלים" בשמם: קוראים
עליהם, כוונתו ודאי - דקלים אלא כאן ואין האילנות" מן
שבסמוך  לגפנים הטעם והוא בשמם. הזכירם שלא אע"פ
אילנות]. בכלל הם - גפנים אלא בשדה אין שאם

וכו',123) לבד "תפוחים" או לבד "זיתים" שיש [כגון
הזכירם  שלא אע"פ זה בכלל הם האילנות" מן "חוץ ואמר:

ח]. ס"ק רטז סימן בסמ"ע וראה כנ"ל. טעם 124)בשמם,
להלן. ראה רבינו, שמבאר כמו חסר 125)הדבר [המוקף,

שם) (ב"ב בגמרא הנוסחא וכן תימן, ובכתבֿיד רומי בדפוס
בכ"י  גם חסר וקצת סופרים. בדקדוקי ועיין מינכן. כ"י לפי

הסמוכה]. בהערה להלן וראה עיי"ש. [ושייר 126)רומי
שאין  לפי מגפנים, יותר משובחים דקלים כי הגרוע. לעצמו
כתובות  (ראה בגפנים שיש כמו מרובה הוצאה בטיפולם
- לפירות שבנוגע אע"פ אילני), ד"ה שם וב'תוספות' עט.
הראב"ד  בהשגת ועיין צב.) (בבאֿקמא יותר טובים הגפנים

הגמרא 127)גידֿמשנה].ובמ  סיכום ולפי רב, של מימרא
סטֿע). מן 128)(שם "חוץ מפורש: שאמר כגון

קנהֿהמידה 130)לעצמו.129)הדקלים". הוא שזה
הדקל. של חבל 131)לגובהו שצריך גבוה, כך כל שהוא

בראשו. הנמצאים הפירות את ללקוט עליו לעלות בכדי
שסתם 132) לפי זה. משיעור הנמוכים הדקלים כל היינו,

שהרי  השיור, בכלל אינו - כן אינו ואם גבוה, הוא דקל
הדקלים". מן "חוץ דקלים 133)אמר: אלא שם אין ואם

ורמ"א  מיגש, בן ר"י בשם (מ"מ לעצמו אותם שייר נמוכים,
אלא  שם ואין "אילנות" אמר שאם כשם ה'טור'), בשם
היה  יכול לא אחרים שאין שמכיוון מיגש), (בן "דקלים"

שם). רמ"ה כתב (וכן לאלו אלא מימרא 134)להתכוון
ע.). (שם הגמרא סיכום ולפי גולה, דייני ובהם 135)של

להם  יש שהרי בחבל", לו "עולים של השיעור שייך לא
חבל. בלי עליו לעלות ואפשר הרבה, כגון 136)ענפים

האילנות". מן "חוץ מפורש: מסביב 137)שאמר עץ
הבהמה. את בהם למשוך מוסרות ובו הבהמה, לצואר

אותו 138) כופפים והמחרישה השור אין כלומר, כופפו.
ל"אילן". נחשב ואז עליו. ודק,139)ועוברים קטן שהוא

הפרעה. בלי עליו עובר והשור אותו, כופף והעול
(רמ"א 140) האלו הדקים את שייר דקים, אלא אין אם אבל

יכול  ולא אחרים ואין הואיל ז) סעיף רטז, שם ה'טור', בשם
הערת  למעלה בדקלים, (כמו אליהם אלא להתכוון היה

בכלל 141)קלג). שיהיו נפרדים, כאילנות נחשבים ואינם
האילנות". מן "חוץ תנאו:
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.‚È¯ÓB‡‰142,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜„e Ú˜¯˜ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«¿«¿»ƒ¬ƒ≈»
BÏ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡143‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈÏ˜„144BÏ ˙B˜Ï ¬ƒ…»¿»ƒƒ»»ƒ¿

ÈL145Á˜n‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ˜„146Á˜Bl‰ ÔÈ‡Â , ¿≈¿»ƒ¬≈∆ƒ¿∆«∆»¿≈«≈«
Ba LiL Ú˜¯˜ ‡l‡ Á˜BÏ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ»«≈ƒ≈«∆»«¿«∆≈

¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈÏ˜„147ÌÈÏ˜„a Ú˜¯˜ :148¯ÎBÓ È‡ ¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ¬ƒ≈
B· eÈ‰ Ì‡ ,CÏ149- Â‡Ï Ì‡Â ;‰˜ - ÌÈÏ˜„ ÈL »ƒ»¿≈¿»ƒ»»¿ƒ»

¯ÊBÁÂ ,‡e‰ ˙eÚË Á˜Ó150Ì‡Â .151Ú˜¯˜ :BÏ ¯Ó‡ ∆»»¿≈¿ƒ»««¿«
Ï ÔÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜c ÏLÔÈ‡L ;ÌÈÏ˜„ B ∆¿»ƒ¬ƒ≈»≈¿»ƒ∆≈

‰f‰ ÔBLla152ÌÈÏ˜„Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ ‡l‡153. «»«∆∆»«¿«»»ƒ¿»ƒ

סט:142) מחוצה 143)בבאֿבתרא ולא  הקרקע באותו לא
קמו.144)לו. בהערה להלן "דקלים"145)ראה שסתם

משנים. פחות (פ"ד 146)אינו ברי"ף שלפנינו כנוסחא
לקנות  שחייב כתוב ישן, רי"ף בנוסחת אבל דבבאֿבתרא).
"הרב  וכתב: כאן, הראב"ד זה על והעיר דקלים. שני לו
רבינו  כוונת שאין הדבר [וברור דקלים". שני לקנות חייב
אלא  אחר, ממקום לו לקנות חייב המוכר שאין לומר כאן
ואינו  למוכר, התנגדות מביע שהלוקח באופן מדובר שכאן
אלא  התכוון לא כי בטענה אחר, ממקום לו שיקנו רוצה
שאין  רבינו לנו השמיע ובזה בתוכו, דקלים שיש לקרקע
לדחותו  יכול לדחותו המוכר רצה אם אלא לו, שומעים
התנגד  לא אם אבל אחר. ממקום דקלים שני לו ולקנות
חייב  בוודאי - אחר ממקום לו שיקנה ומסכים הלוקח,
שם. למעלה שכתב וכמו אחר, ממקום לו לקנות המוכר
עצמו  רבינו שכתב וכמו ישנה, בנוסחא הרי"ף וכדעת

יד]. בהערה שם ועיין ב. הלכה כב פרק שם.147)למעלה
ודקלים",148) "קרקע הקודם: לביטוי בניגוד זה, וביטוי

עצמה. בקרקע נמצאים שהדקלים בקרקע 149)משמעו,
לו. מחוצה ולא -150)עצמו, ושניהם מתבטל, המקח

אונאה  דין שאין ואע"פ בהם. לחזור יכולים והלוקח, המוכר
טעות  מקח של דין בו יש - ח) הלכה פי"ג (למעלה בקרקע

ג). הלכה טו פרק שם.151)(למעלה זה גם
דקלים".152) של דקלים,153)"קרקע בו יש אם ואפילו

ארעא  ד"ה (שם הרשב"ם דעת כן ואין מקבלם. הלוקח אין
מגידֿמשנה. ועיין דיקלי), ביה

.„È¯ÎBn‰154Òc¯t155CÈ¯ˆ ,B¯·ÁÏ156:BÏ ·zÎiL «≈«¿≈«¬≈»ƒ∆ƒ¿…
ÌÈ¯Ó˙e ÌÈÏ˜„ EÏ ‰˜157ÔÈˆe‰Â158Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ

Ì˙B‡ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ el‡ Ïk ‰wL159ÈÈB , ∆»»»≈««ƒ∆…≈≈»≈
Ì‰ ¯ËM‰160ÔÎÂ .161¯ÎBn‰162Ú˜¯˜163,B¯·ÁÏ «¿»≈¿≈«≈«¿««¬≈

CÈ¯ˆ164ÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ ·zÎÏ165‰Ê ¯ÎÓa ÈÙÏ »ƒƒ¿…¿…ƒ«¿ƒ¿»«¿∆∆∆
ÌeÏk166˙BÚh‰Â ÔÈÈc‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï È„k ;167. ¿¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ¿«¿»

סט:154) ולא 155)שם "קרקע", שם: וברי"ף בגמרא
שפרדס  שאף להשמיענו, "פרדס" רבינו הביא ואולי פרדס.
את  שקונה מפורש לכתוב רצוי זאת בכל אילנות, כולל
לציין  צריך שוודאי סתם, שדה לו אם וכלֿשכן האילנות,
קנה  - כתב לא אם בשדה שגם אע"פ במפורש, אותם
רטז, סימן (סמ"ע ב הלכה כו פרק להלן כמפורש האילנות,
הוא  פרדס שסתם נראה יד, הלכה כח פרק [להלן א) ס"ק

יג) (ד, השירים בשיר הפסוק מן נראה וכן מרימונים,
בבבאֿ יהונתן רבינו כתב וכן רמונים", פרדס "שלחיך
רבינו  ודברי שם) מקובצת' ב'שיטה (הובא קד. מציעא

עיון]. צריכים מתמרים, פרדס בגמרא 156)שהביא כן
לו". "טוב הביא: וב'טור' "רצוי", ופירושו הם 157)שם.

א). ס"ק שם הגר"א (ביאור הלולבים 158)הפירות הם
יש  ובגמרא הץ). ערך ב'ערוך' נראה וכן שם, הגר"א (ביאור
ברי"ף. גם ואינה השמיטה, ורבינו "ציצין", אחת: מילה עוד

מיעטו 159) שלא סח:) (שם במשנה נראה וכן בגמרא. שם
למעלה  וראה השקמה. וסדן המורכב חרוב אלא שדה מכלל
שם. לבֿמז ובהערות ב הלכה כו פרק ולהלן קכא. הערה

דשטרא".160) "שופרא שם: הגמרא הוא 161)בלשון
סא:).162)הדין. (שם אביי של בגמרא 163)מימרא

אבל  הנמכר. דבר לכל כולל שם והוא (=דבר) "מידי" שם:
בקרקע, אלא זה שאין כרחנו על בשטר, כאן שמדובר מכיון
עט:). (בבאֿקמא נינהו שטרא בני לאו מטלטלין שהרי

השארתי.165)רצוי.164) ולא שלא 166)= כדי
המוכר, יטעון ושלא והמצרים, הגבולות שאלת תתעורר
רחבים, מצרים שרשם כלומר, ללוקח, לו הרחיב שמצרים
הי"ז), פכ"א למעלה (ראה זה מתחום פחות לו מכר ובאמת
לחבירו  המוכר שהרי זו, לטענה מקום אין הדין, שמן ואף
סימן  (חו"מ הרבה גדולה היא אפילו כולה אותה קנה שדה,

סעיף  וגדורה ריט, באמצע חלוקה היא אלאֿאםֿכן א),
קכג). והערה יז, הלכה פכ"א למעלה (ראה שדות לכמה

בת 167) שדה לו ויפסקו טועים, ביתֿדין לפני יבוא ושמא
רטז  סימן סמ"ע - שדה) של (כמינימום בלבד קבין תשעה

ג. ס"ק

.ÂË¯ÎBn‰168BÏ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·ÁÏ ˙Èa «≈«ƒ«¬≈««ƒ∆»«
'BÓe¯Â B˜ÓÚ EÏ È˙È˜‰Â'169BÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ ,170‰˜' ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿¿»ƒƒ¿…¿≈

Ú˜¯wÓ EÏ171ÌB‰z‰172'ÚÈ˜¯ Ìe¯ „Ú173˜ÓÚ‰L . ¿ƒ«¿««¿«»ƒ«∆»…∆
Ì˙Òa ‰˜ BÈ‡ Ìe¯‰Â174‰wL ÔÂÈÎÂ ;175˜ÓÚ‰ ¿»≈ƒ¿∆ƒ¿»¿≈»∆»»»…∆

„·Ïa ¯ÈÂ‡‰ ‡e‰L Ìe¯‰ ‰˜ - Ìe¯‰Â176˜ÓÚ‰Â , ¿»»»»∆»¬ƒƒ¿«¿»…∆
ı¯‡‰ È·Ú ‡e‰L177‰˜ ‡Ï Ï·‡ ,178˙BÈa‰179 ∆√ƒ»»∆¬»…»»«ƒ¿»

ÌÈwÓÚnaL180¯ÈÂ‡aLÂ181Ú˜¯wÓ' BÏ ·˙kL ÔÂÈÎÂ ; ∆««¬«ƒ¿∆»¬ƒ¿≈»∆»«ƒ«¿«
'ÚÈ˜¯‰ Ìe¯ „Ú ÌB‰z‰182¯Ba‰ ‰˜ -183˙ec‰Â184 «¿«»»ƒ«»»«¿«

Ú˜¯w‰ È·ÚaL185˙B·ÈÊÚn‰Â ,186˙BÏÈÁn‰Â187ÔÈaL ∆»√ƒ««¿«¿««¬ƒ¿«¿ƒ∆≈
‰ÏÚÓÏ ˙B·ÈÊÚn‰188. ««¬ƒ¿«¿»

סג:168) בבבאֿבתרא דימי, רב של ותוספת 169)מימרא
המכירה. תחום את לרבות באה זו, בשטר 170)לשון

שמתחת  יתרים, בנינים גם לו להקנות מתכוון אם המכירה.
להלן. כמבואר גבו, ושעל וכן 171)לבית "מקרקע", צ"ל:

ג). סעיף ריד, (סי' ובשו"ע תימן בכ"י שכבת 172)הוא
הסוף, עד כלומר, האדמה. שבמעמקי האחרונה הקרקע

העומק. כל כל 173)והיינו: והיינו, הרום, סוף שהוא,
ורום 174)הרום. עומק מפורש כתב לא אם כלומר,

שם). ורום".175)(גמרא "עומק מפורש לו שכתב אחרי
שעל 176) באויר ולבנות להגביה ללוקח רשות שתהא

יכול  לו כתב לא ואם המוכר, מאת זו זכות ולשלול הבית,
על  הרי (כי עמודים גבי על מהבית למעלה לבנות המוכר
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קכג

קכג
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ויצאו  מכר שאותם לבנות לו אסור ממש הבית כתלי
(מגידֿמשנה). זו רשות אין ללוקח ואילו מרשותו),

קרקע 177) תחת בורות לחפור הלוקח שיכול זה לענין
יכול  לו, כתב לא ואם המוכר. מאת זו זכות ולשלול הבית,
לאדמה  מתחת בחפירה ולהמשיך לבית מחוץ לחפור המוכר
לבית  נזק יגרום שלא בתנאי הבית, מן למטה שיגיע עד
בן  ר"י ולדעת שם, (רשב"ם אשיותיו ערעור עלֿידי עצמו
ואילו  יזיק). שמא מחשש בקרקע לחפור יכול אינו מיגאש
מוכר  של הם בורות, חפר ואם כן, לעשות רשאי אינו הלוקח

מיגאש). ר"י בשם עומק 178)(מגידֿמשנה שכתב אף
רום  עד וכו' התהום "מקרקע כתב שלא זמן כל ורום,

להיות:179)רקיע". וצריך "הבמות". רומי: בדפוס
ג): סעיף ריד, סימן (חו"מ ובשו"ע "הבנינות". או "הבניות"

דלהלן.180)"הבנינים". ודות, בור היינו האדמה, בעומק
דלהלן.181) שלמעלה, המחילות שלא 182)היינו אף

גם  משמעותו עצמו זה שמשפט - ורום" "עומק לו כתב
(מגידֿמשנה). ושלמעלה שלמטה הבנינים וגם ורום, עומק

בו 183) מכונסים ומים המשניות), (פירוש בקרקע" "חפירה
דות). והיינו בור היינו ד"ה על 184)(רשב"ם "בנוי

ב  הלכה כה פרק להלן וראה המשניות), (פירוש הקרקע"
כד. עשוי 185)והערה שאינו הבית, מן נפרד שתשמישם

עומקא  לו שכתב אע"פ ד"ה (רשב"ם מים ממנו לשאוב אלא
ולא  זה, בנוסח כתב אם אלא קנה לא ולפיכך ורומא),

בלבד. ורום" "עומק לו כתב אם התקרות.186)מספיק
זו. מילה חסירה תימן מקואות 187)בכ"י כגון חפירות,

אהני). ד"ה שם ב'תוספות' מחילות 188)(ראה כלומר,
לפנים  בכיוון לתקרה שמתחת אלו ולא התקרה, פני שעל
רשב"ם, דעת אבל שם. ה'תוספות' כדעת רבינו וסובר הבית.
מיותר. והוא כלום מוסיף אינו רקיע" "רום שכתב שמה
- רבינו לדעת טפחים, עשרה מעקה לו שיש גג, של ודינו

ב. הלכה פכ"ה להלן

.ÊË¯ÎBn‰189˙Ó ÏÚ B¯·ÁÏ ˙Èa190‡ËBÈcL191 «≈«ƒ«¬≈«¿»∆¿»
ÈlL ‰BÈÏÚ192BlL BÊ È¯‰ -193‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆¿»∆ƒ¬≈∆¿ƒ»»¿ƒ

da194ÔÈÊÈÊ195‡ÈˆBÓ -196Ì‡Â .197‰ÏÙ198¯ÊBÁ - »ƒƒƒ¿ƒ»¿»≈
d˙B‡ ‰B·e199dab ÏÚ ˙B·Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .200‰Ba - ∆»¿ƒ»»ƒ¿««»∆

Ì„wÓ ‰È‰Lk201. ¿∆»»ƒ…∆

סג.).189) (ב"ב לקיש ריש של את 190)מימרא שהוסיף
ערוכה  וגמרא "חוץ", אמר אם והואֿהדין דלהלן. התנאי
ר"ל). אמר ד"ה סג. שם (רשב"ם קמח: בבבאֿבתרא היא

שיש 191) גג מפרש: אומרת) זאת ר"ל אמר (ד"ה הרשב"ם
במגידֿ מפרש בזה וכיוצא טפחים. עשרה גבוה מעקה לו

שלו,192)משנה. היא כך בין שהרי לשון, יתור כאן ויש
מכר  לא הבית את שהמוכר ב) הלכה (פכ"ה להלן כמפורש
אנו  ולפיכך טפחים, עשרה גבוה מעקה לו שיש הגג את
שונות  זכויות לו להשאיר זה ביתורֿלשון שכוונתו אומרים

זה. לגג שאם 193)בקשר ד"ה סג: (שם הרשב"ם לדעת
רק  זה דבר שלמדים כיון ליורשיו, ולא שלו  זו הרי - רצה)
שדה  שמכר לוי בבן סג. שם שאמרו וכמו לשון. מיתור

שלו  הוא שהרי שלו, שהמעשר עלֿמנת לו ואמר לישראל,
הלכה  מעשר מהלכות בפ"ו רבינו בדברי וכ"ה ליורשיו, ולא

מ  ועיין הריב"ש.יט. בשם כאן מהדיוטא 194)שנהֿלמלך
שם). (רשב"ם זאת רשות נטול היה התנאי ובלעדי לחצר.
להיפך: מפרשים ויש ללוקח. החצר שמכר באופן והמדובר
(מגידֿמשנה, הדיוטא אל המוכר, של מהחצר זיזים להוציא

שם). ב'תוספות' מוטות.195)וכ"ה או לוחות
הרי"ף.196) פסק וכן שם, זביד רב רב 197)כדעת כדעת

סד.). (שם הגמרא וכמסקנת הזאת.198)פפא, הדיוטא
להקימה 199) יכול היה לא התנאי שבלעדי הדיוטא, את

אמר). פפא רב ד"ה (רשב"ם לבנות 200)מחדש כלומר,
הדיוטא. גבי שהיתה 201)על מדתֿבנין באותה כלומר,

ממה  רבינו כן ולמד ראב"ד. ועיין יותר. ולא הדיוטא גבי על
רצה  "שאם פפא רב שאמר שמה סד.) (ב"ב בגמרא שאמרו
רבינו  ומפרש נפלה. אם היינו - בונה" - גבה על לבנות
וחוזר  עצמה הדיוטא שנפלה א' אופנים: בשני היינו שנפלה,
חוזר  ונפל, הדיוטא גבי על בנין היה אם ב' אותה. ובונה
רצה  "שאם פפא: רב לשון פשטות מורח שכן אותו. ובונה
והיינו  הדיוטא, גבי על לבנות שהכוונה - גבה" על לבנות
ס"ק  ריד סימן הגר"א ביאור ועיין ונפל. מקודם בנין כשהיה

לח.

.ÊÈ¯ÎBn‰202B¯·˜203B¯·˜ C¯c B‡ ,204ÌB˜Ó B‡ , «≈ƒ¿∆∆ƒ¿¿
B„ÓÚÓ205B„tÒ‰ ˙Èa B‡ ,206‰ÁtLÓ Èa ÔÈ‡a -207 «¬»≈∆¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌL ÌÈ¯·B˜Â208BÁ¯k ÏÚa209Ì‚t ÌeMÓ , ¿¿ƒ»¿«»¿ƒ¿«
‰ÁtLÓ210Á˜BlÏ Ba e¯·wL ¯·w‰ ÈÓc ÔÈ˙BÂ ,211, ƒ¿»»¿¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿«≈«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡212. ««ƒ∆…≈«

פד.202) בכתובות קברות 203)ברייתא בית  כלומר,
שלו. לקבר.204)משפחתי המובילה היו 205)הדרך

אחר  הקברות בבית "מעמד" לעשות שנהגו מקומות
עומדים  המת, מקבורת שובם עם עושים: היו וכן הקבורה,
קינות  דברי הקרובים לפני ואומרים פעמים שבע ויושבים

אב  מהלכות פי"ב (ראה בהן ה"ד).וכיוצא מקום 206)ל
המת. את את שם מספידים המוכר.207)שהיו של

משפחתו.208) בני את או שמת, המוכר של 209)את
נקברים 210)הלוקח. אחרים שיהיו להם הוא שגנאי

שם). בכתובות (רש"י אחרים בקבורת ייקברו והם עמהם,
ללוקח,211) לשלם צריך הקבר מקום בעד ורק שם. כתובות

שוב  הלוקח יוכל ולא - בהנאה אסור שהקבר מפני
ולפיכך  הכל, הפסיד והרי דבר לשום זה במקום להשתמש
הדרך  עבור אבל כספו, את בחזרה לו ונותנים אותו מסלקים
אין  בהנאה, נאסרים שאינם ההספד, ובית המעמד ומקום
אלא  מידו, להוציאם צורך אין שהרי ללוקח, לשלם צורך
המת  לצרכי במקום להשתמש המשפחה לבני שירשה
טו). ס"ק ריז סימן (סמ"ע כחפצו בהם ישתמש ואחרֿכך

עלֿמנת 212) לו שמוכר פירש ולא בסתמא לו מכר כלומר,
שיקברוהו  כדי הוא, כשימות למשפחתו, וימכור שיחזור

משפחתו. בקבר
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âשבט כ"ב שני âיום
íéøOòå äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨§¤§¦

(בשאינן)1) הבית במכירת הנכללים הדברים בו נתבארו
והמרחץ. הבד ובית החצר במכירת וכן נכללין, [ושאינן]

.‡ÔÈLÈÓLz BÏ LiL ¯·c ¯ÎBn‰2˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - «≈»»∆≈«¿ƒƒ…»«∆
L¯t Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈLÈÓLz‰3¯ÎÓ ?„ˆÈk .4˙‡ ««¿ƒƒ∆»ƒ≈≈≈≈«»«∆

˙Èa‰5˙Èa‰ ˙B·È·qL ÚÈˆi‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -6Û‡ , ««ƒ…»«∆«»ƒ«∆¿ƒ««ƒ«
Áe˙t ‡e‰L Èt ÏÚ7‰na .BÎB˙Ï8?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «ƒ∆»«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

¯˙È B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÚÈˆi‰ ·Á¯ ‰È‰Lk9Ï·‡ ; ¿∆»»…««»ƒ««¿««»≈¬»
‰fÓ ˙BÁt10ÔÎÂ .˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -11‰iÏÚ‰ »ƒ∆¬≈ƒ¿«««ƒ¿≈»¬ƒ»

˙·ÈÊÚÓa ‰a¯‡a BÎB˙Ï ‰Áe˙t‰ ˙Èa‰ Èab ÏÚL∆««≈««ƒ«¿»¿«¬À»¿«¬ƒ«
˙Èa‰12˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -13. ««ƒ¬≈ƒ¿«««ƒ

הקשורים 2) מסויימים, צרכים לסיפוק המשמשים דברים
שמכר. המסויים הדבר את 3)עם שמוכר מפורש, שהתנה

תשמישיו. ואת סא.4)הדבר בתרא בבבא משנה
בדבר 5) כלום פירש ולא ורשב"ם) גרשום (רבינו סתם

הבית. כמו 6)תשמישי "והוא שם. יוסף רב של כפירושו
במקדש  שהיה כמו מבחוץ הבית כתלי סביבות שעושין חדר
פירש  וכן (רי"ף). כותל" של עוביו בתוך כן שעושים ויש ...
וכל  כותלים". שני בין חלל הוא "יציע שם: במשנה רבינו
הוא  אם אבל הכותל, בעובי או מבחוץ הוא אם דווקא זה
שם  ויש משנה). (כסף הבית בכלל נמכר - הבית בפנים
שעל  עלייה כלומר "אפתא" הוא שיציע בגמרא אחר פירוש

כן. הלכה ואין (רי"ף), הבית אחר,7)גבי פתח לה "שאין
ב), קטן סעיף ריד, (סמ"ע, לתוכו" נכנסים הבית מן אלא
וחשוב  הואיל שם), (משנה הבית לגבי בטילה אינה זה ועם

שם). (גמרא (שם).8)הוא זוטרא מר של מימרא
לעצמו.9) מקום וקובע חשוב הוא חשוב.10)שאז שאינו

כן 11) ואם שבמשנה "יציע" זהו שם בגמרא האחר לפירוש
- לתוכו פתוחה שהיא פי על אף הבית, בכל מכורה אינה
להלכה  פסקו ורבינו הרי"ף אבל אמות. ארבע רחבה אם
הבית  בכלל והיא "יציע" אינה זו עלייה זה ולפי יוסף, כרב
אמות. ארבע שרחבה פי על אף לתוכו פתוחה אם

ויוצא.12) נכנס וממנו העלייה אותה של קרקעיתה "שהיא
(רי"ף). פיתחה" הוא ארבע 13)וזה שרחבה פי על אף

הבית. מן חלק שהיא לפי אמות.

.·¯„Á‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ˙Èa‰ ˙‡ ¯ÎBn‰14ÌÈÙlL «≈∆««ƒ…»«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ
epnÓ15BÏ ¯ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,16ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈ¯ˆÓ17; ƒ∆««ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ

‚b‰ ˙‡ ‡ÏÂ18‰¯OÚ ‰˜ÚÓ BÏ LiL ÔÓÊa ,19ÌÈÁÙË ¿…∆«»ƒ¿«∆≈«¬∆¬»»¿»ƒ
‡ÏÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ba LÈÂ20¯Ba‰ ˙‡21¯eÙÁ‰ ¿≈…««¿««¿…∆«∆»

Ú˜¯wa22¯Baa Èea‰ ˙ec‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,23Èt ÏÚ Û‡ , ««¿«¿…∆««»«««ƒ
BÏ ¯ÎnL24.e¯‡aL BÓk ,Ìe¯‰Â ˜ÓÚ‰ ∆»«»…∆¿»¿∆≈«¿

להצניע14) מהבית לפנים חדר לבנות היו שם "רגילין
הבית  כתשמיש בו לדור תשמישן ואין וכליהם, ממונם
הרשב"ם  מדברי ו, קטן סעיף ריד סימן (סמ"ע והיציע"

החדר). את ולא המתחיל רבינו 15)דיבור לשון מסתימת

(מגיד  אמות ארבע רחב שאינו בחדר גם שהמדובר נראה
הרשב"ם  שכתב (כמו לבית פתוח שהוא באופן וגם משנה)

הבית. כשל תשמישו שאין מכיוון את 16)שם), לו ציין
הבית. של באופן 17)הגבולות לחדר, מחוץ כלומר,

כן  פי על אף בתוכם, ה"חדר" את אף כוללים שהגבולות
"מצרים  אומרים: שאנו לפי הבית, במכירת כלול הוא אין
(וראה  מהמידה למעלה אותם הרחיב כלומר, לו", הרחיב
סא: שם הגמרא מסקנת היא כן יז) הלכה כא פרק למעלה

שם.18) בטל 19)משנה ואינו חשוב, מקום הוא שאז
הבית. סד.20)כלפי שם מים,21)משנה לאגירת עשוי

עצמו. הבית של מזה נפרד תשמיש קשה,22)והוא קרקע
המים. את מעפר 23)שמחזיקה היא הבור קרקע אם

אבנים  של כותל בו בונים המים, את מחזיק שאינו תיחוח,
קצת  נראה לרמב"ם המשניות ומפירוש המים, להחזקת
דבריו  הם שכך הקרקע, פני על לבור מעל בולט שהבניין
הקרקע". על בנוי והדות בקרקע, חפירה הוא "בור (שם):

טו. הלכה כד פרק למעלה מפורש 24)וראה כך וכתב
המכירה. בשטר

.‚CÈ¯ˆÂ25,Á˜Bl‰ ÔÓ C¯„ BÏ ˙B˜Ï ¯ÎBn‰ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«
¯iML ˙ecÏ B‡ ‰Ê ¯B·a Òk‰Ï È„k26ÏkL ; ¿≈¿ƒ»≈¿∆«∆ƒ≈∆»

‰ÙÈ ÔÈÚa - ¯ÎBn‰27¯Ó‡ Ì‡Â .¯ÎBÓ28:BÏ «≈¿«ƒ»»≈¿ƒ»«
ÔÈ‡ - ˙ec‰ B‡ ¯Ba‰ ÔÓ ıeÁ ˙Èa‰ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿««ƒƒ««≈

CÈ¯ˆ29˙e„ B‡ ¯Ba ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .C¯„ BÏ ˙B˜Ï »ƒƒ¿∆∆¿≈«≈
„·Ïa30C¯„ BÏ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ -31, ƒ¿«≈«≈«»ƒƒ¿∆∆

˙ec‰ „Ú ¯ÎBÓ ÏL B˙Èa CB˙Ï ÒÎ ‡l‡32 ∆»ƒ¿»¿≈∆≈««
‡lÓÓe33. ¿«≈

(שם 25) בגמרא ופסקו עקיבא וכרבי שם במשנה זה גם
כמותו. הלכה להדגיש 26)סה.) רבינו כוונת כי ייתכן,

ב"בור  אלא זה אין דרך", לו ליקח "צריך שאמרו שמה
בהלכה  זה לפני המובאים ו"גג", ב"חדר" לו אבל ודות",
כן. לכתוב רבינו דקדק ד הלכה כו פרק להלן וגם א.

בשטח 27) חלק לעצמו שייר ולא בצמצום, מוכר ואינו
רבי  דברי בטעם סה:) (שם הגמרא מסקנת כן שמכר.

רבי 28)עקיבא. גם מודה שבזה שם, במשנה הוא כן

ה"בור 29)עקיבא. כך בין שהרי מיותר, היה זה שתנאי
ובהתאם  זה, על להתנות צריך היה ולא שלו, הם ודות"
אומרים  אנו לרבות" באה יתירה "לשון שכל המקובל, לכלל
את  גם לעצמו להשאיר להתנות זה דברים בריבוי שהתכוון

לעצמו.30)הדרך. הבית  את במשנה 31)ועיכב שם 
מוכר, יפה בעין שמוכר האמור, הטעם ומאותו עקיבא. כרבי

הדרך. את גם לו "הבור".32)ומכר תימן: בכתבֿיד
הדות.33) או הבור מן מים

.„ÈL34ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza35ÌÈLÏ Ì‰ÈL ¯ÎÓ ,‰fÓ ¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆»«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰Ê ÏÚ ‰Ê C¯c Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÌÈLÏ Ì‰ÈL Ô˙ B‡36; »«¿≈∆ƒ¿«ƒ≈»∆∆∆∆«∆

ÔBˆÈÁ‰ Ô˙ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â37.ÈÓÈt‰ ¯ÎÓe ¿≈»ƒ«ƒ»««ƒ»««¿ƒƒ
Ï·‡38BÏ LÈ - ÈÓÈt‰ Ô˙Â ÔBˆÈÁ‰ ¯ÎÓ Ì‡39 ¬»ƒ»««ƒ¿»««¿ƒƒ≈
C¯c40¯˙BÈ Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa - Ô˙Bp‰ ÏkL ;41ÔÓ ∆∆∆»«≈¿«ƒ»»≈≈ƒ

¯ÎBn‰42. «≈

יום שני
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סה.34) שם החוצה 35)ברייתא לצאת לפנימי אפשר ואי
לז) קטן סעיף ריד (סמ"ע, החיצונה דרך אם .כי

אין 36) כך לפנימי, דריסה לחיצון שאין כשם כלומר,
את  לפייס הוא וחייב החיצוני דרך לעבור זכות לפנימי
את  רק מכר שאם פי על ואף לעבור. דרך לו שייתן החיצון,
עליו, דרך לפנימי היה החיצוני, את לעצמו והשאיר הפנימי
שניהם  את שמכר כאן - מוכר הוא יפה בעין שמוכר מפני
ומה  לזה, טובה היא כך לזה, טובה שעינו כשם לשניים,
להם  אין ולפיכך לזה, רעה עין הוא לזה, יפה עין שהוא
אלא  כאחד, לשניהם מכר לא אם ואמנם זה. על זה דרך
כיוון  לעצמו, החיצוני את והשאיר הפנימי את מכר מקודם
אף  מסתלקת זו זכות אין - המוכר על בדרך הפנימי שזכה
בשם  משנה (מגיד לשני החיצוני את גם כך אחר כשמכר

מיגאש). בן על 37)ר"י דרך לפנימי לו אין שוודאי
כמו  מהמוכר, יותר יפה בעין נותן הנותן, שהרי החיצון,

זה. אחרי מיד שם.38)שמסיק הגמרא מסקנת
החיצון.40)לפנימי.39) החכמים 41)על אף שהרי

יפה  בעין שנותן מודים מוכר, רעה בעין שמוכר הסוברים,
ביחס  הקונה, על מתנה למקבל עדיפות שיש הרי נותן,

הבית. מבעל אבל 42)לטובה כאחד, ונתן שמכר ודווקא
לא  הפנימי, את נתן כן ואחרי תחילה החיצון את מכר אם
והשאיר  החיצון את שמכר תיכף שהרי בדרך, הפנימי זכה
מוכר  שהרי החיצון, על הדרך את אבד - הפנימי את לעצמו
לשני, הפנימי את זה אחרי כשנתן כן ואם מוכר, יפה בעין
החיצון  על דרך בלי והיינו שבידו, מה אלא לו לתת יכול לא

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד

.‰¯ÎBn‰43¯ÎÓ - ˙Èa‰ ˙‡44¯epz‰ ˙‡45˙‡Â «≈∆««ƒ»«∆««¿∆
ÌÈ¯Èk‰46˙BaÏÓ ˙‡Â ,47ÔÈ¯aÁn‰ ÌÈÁ˙t‰ «ƒ«ƒ¿∆«¿¿«¿»ƒ«¿À»ƒ
ËÈËa48˙Ïc‰ ˙‡Â ,49¯‚p‰ ˙‡Â50ÏeÚn‰ ˙‡Â51, ¿ƒ¿∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆««¿

ÁzÙn‰ ‡Ï Ï·‡52¯ÎÓe .53˙LzÎn‰ ˙‡54 ¬»…««¿≈«»«∆««¿∆∆
‰Úe·w‰55˙ÏËÏhn‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,56˙‡ ¯ÎÓe . «¿»¬»…∆«ƒ«¿∆∆»«∆

ÏÈa¯Ëˆ‡‰57„¯BÈ ÁÓw‰L ÈÏk‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ , »ƒ¿¿Àƒ¬»…∆«¿ƒ∆«∆«≈
‰ÙÈÙÎ BÓk ‡e‰L ,BÎB˙Ï58ıÚ ÏL59¯ÎÓ ‡ÏÂ .60 ¿∆¿¿ƒ»∆≈¿…»«

˙BaÏÓ ˙‡61ÈÚ¯k62‡ÏÂ ,‰hn‰63˙BaÏÓ ˙‡ ∆«¿¿«¿≈«ƒ»¿…∆«¿¿
˙BBlÁ‰64ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,65ÈtÓ , ««««ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô‰L66ÔÓÊ·e .67'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ∆≈¿ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

ÔlÎ È¯‰ -68.ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ

סה.43) שם מכר,44)משנה המתחיל דיבור שם ברשב"ם
בית  תשמישי "כל הבאות: ההלכות לכל קבוע כלל נתן
וכן  מכורים" אינם והמטלטלין בית, בכלל מכורים הקבועים

יא. סעיף ריד סימן ערוך בשולחן המחובר 45)הוא
להלן). ועיין משנה, המגיד כתב וכן (רשב"ם. לקרקע

ויש 46) משנה) ומגיד (רשב"ם לקרקע מחוברים הם אף
פי  על ואף קדרות. שתי לשפיתת מלמעלה חללים שני בהם
את  ולא התנור את "ולא הנוסחא שלפנינו שבמשנה
כיריים" מכר תנור, "מכר הנוסחא: בכי"מ הרי - הכיריים"
האי  לרב והממכר המקח ובספר ברי"ף ברשב"ם, הוא וכן
המדובר  זו נוסחא שלפי הרשב"ם שם וכתב כ. שער

קנה. לא בוודאי שבתלושים לקרקע, במחוברים
ולמעלה 47) מלמטה הבית למזוזות מסביב עץ של עמודים

סט.). בתרא (בבא עליהן שוקף והדלת מרובע, בצורת
הם 48) בטיט, מחוברים הם שאם הסיקו (שם) בגמרא

רק  מחוברים שהם באופן שם והסתפקו הבית. בכלל בוודאי
זה  הרי שב"יתידות" "בטיט", הדגיש והרמב"ם ביתידות.
היינו  לנתבע, לקולא פוסקים אנו בממונות ספק ובכל ספק,

שם.49)למוכר. והוא 50)משנה סה :) (שם ברייתא
על  כך ונקרא מב), קטן סעיף (סמ"ע בכותל הקבוע בריח
א). נגר ערך (ערוך, לקצהו הכותל מקצה שנגרר

(רשב"ם 51) קבוע והוא שם). (ברייתא הבית את בו לנעול
כיוון 52)שם). - שם) (גמרא בדלת קבוע שהוא פי על אף

מן  אותו מזיזין שאין היינו הדלת, מן להוציאו מאוד שקל
והוא  המתחיל דיבור שם (רשב"ם ולטלטלו הפותחת

סה.).53)מפתח). (שם וברייתא "כלי 54)משנה
אבן" מכתשת כגון הגסים הדברים בו וכותשים ששוחקים

המשניות). בפירוש שם).55)(רבינו (רשב"ם בקרקע
ממקום 56) לפעמים אותה ומטלטלין בקרקע קבועה שאינה

(רבינו 57)למקום. הריחיים מעמידים שעליו עץ של בסיס
גרשום). (רבינו בקרקע קבוע והוא המשניות). בפירוש

במשנה.59)סל.58) שהובאה "קלת" המלה פירוש והוא
סביב  שעושים מעץ "עגול שלו: המשניות בפירוש הוא וכן

הקמח". מן כלום יתפזר שלא כדי שמכר 60)הריחיים, זה
להלן). ראה רשב"ם ודעת מיגאש, בן (ר"י הבית את

המיטה,61) תחת שנותנים לקרקע, המחוברות עץ חתיכות
אם  סט.) בתרא (בבא בגמרא והסתפקו בקרקע, תדבק שלא
אינם  בוודאי - למטה המחוברים (ואילו הבית בכלל הם
דינו  ולפיכך בתיקו, זאת והשאירו שם). גמרא בית, בכלל
הרשב"ם  ולדעת לנתבע. לקולא ממונות: בדיני ספק ככל
שאינם  במלבנות והסתפקו מיטה, במוכר המדובר שם
מכורים  בוודאי - לה המחוברים ואילו למיטה, מחוברים

שלא 63)רגלי.62)איתה. (שם) בגמרא בעייה זו אף
רבועית.64)נפתרה. בצורה החלונות מסביב עמודים

בטיט.65) במחוברין היא שהבעייה שם, בגמרא נראה כך
לטובת  בממון: ספק כבכל רבינו בה דן נפתרה, שלא ומאחר
במחוברין  היא שהבעייה פירש שם, ורשב"ם הנתבע.
שגם  ודעתו קנה. בוודאי - בטיט המחוברות אבל ביתידות,
תמצי  "אם בדרך נפתרה - ביתידות) (במחוברות הבעייה

שקנה. - הבית 66)לומר" תשמישי בכלל כך כל ואינם
שם). (שם).67)(גמרא וברייתא אלו 68)משנה כל

הנ"ל  ובברייתא במשנה שנויים ושהם לעיל אותם ששלל
כן  ואם בברייתא, ולא במשנה לא נזכרו שלא המלבנות ואף
אמר: אם הבית, בכלל נמכרים הם שגם מפורש מקור אין
בעניין  גרועים, שאינם רבינו סובר - שבתוכו" מה וכל "הוא
ודעת  משנה). (מגיד במשנה השנויים הדברים יתר מכל זה,
נכללים  - זה לבית המיוחדים תשמישים שרק (שם) רשב"ם

בזה.

.Â¯ÎBn‰69ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ÎÓ - ¯ˆÁ‰ ˙‡70 «≈∆∆»≈»«ƒƒ
˙B¯ÚÓe71dÎB˙aL72ÌÈza‰ ÏÎÂ ,73ÌÈBˆÈÁ‰74 ¿»∆¿»¿»«»ƒ«ƒƒ

ÌÈÓÈt‰Â75ÏBÁ‰ Ô‰a LiL ÌÈz·e ,76˙BiÁ‰Â , ¿«¿ƒƒ»ƒ∆≈»∆«¿«¬À
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קכו מכירה קכו הלכות - קנין ספר - שבט כ"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

dÎB˙Ï ˙BÁe˙t‰77dÎB˙Ï ˙BÁe˙t ÔÈ‡L Ï·‡ ;78 «¿¿»¬»∆≈»¿¿»
Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ˙BÁe˙t eÈ‰ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -79: ≈»ƒ¿»ƒ»»¿¿»¿»

Â‡Ï Ì‡Â ;dnÚ ˙B¯kÓ - dÎB˙Ï ÔLÈÓLz ·¯ Ì‡ƒ…«¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -80 ≈»ƒ¿»ƒ»¿…»«∆«ƒ«¿¿ƒ

- 'dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»«∆¿»
Ôlk È¯‰81˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«∆

ıÁ¯n‰82„a‰ ˙Èa ‡ÏÂ83dÎB˙aL84. «∆¿»¿…≈««∆¿»

סז.69) שם וברייתא וצר 70)משנה ארוך בור הוא שיח
ונעיצין). חריצין המתחיל דיבור נ: קמא בבא (רש"י

שם).71) (רש"י בתקרה ומכוסים מרובעים בורות
הלכה 72) (למעלה ודות בור מכר שלא בית למוכר בניגוד

בהן  להיות החצרות שדרך מפני אותם מכר חצר, מכר - ב)
מיגאש). בן (ר"י בכך הבית דרך ואין ברייתא 73)בורות

אליו 74)שם. פתוחים אבל החצר, בשפת הנמצאים
החיצונים). המתחיל דיבור שם החצר,75)(רשב"ם בפנים

הבית  דרך הן והיציאה והכניסה לחצר פתח להם שאין אף
הר"ן). בשם ב קטן סעיף רטו סימן (סמ"ע החיצון

ר"ח).76) בשם שם (רשב"ם הזכוכית שאין 77)לתעשיית
שם). (רשב"ם זו חצר לבני אלא לרשות 78)מוכרים אלא

הרבים.79)הרבים. ולרשות תשמישי 80)לתוכה היינו,
הבית  עם נמכרים שאינם אותם הבלתיֿקבועים, הבית
שכן  וכל החצר, עם גם נמכרים אינם - ה) הלכה (למעלה
שם). (רשב"ם הבית תשמישי שאינם סתם מטלטלין

המטלטלים.81) התשמישים חצר 82)כל בכלל שאינו
שם  לו ויש המרחץ), את לא המתחיל דיבור שם (רשב"ם
א). קטן סעיף שם (סמ"ע חצר בכל מצוי ואינו עצמו בפני

מהזיתים.83) שמן עוצרים שבו אותו 84)בית מפני
במרחץ. שיש הטעם

.Ê¯ÎBn‰85„a‰ ˙Èa ˙‡86¯ÎÓ -87Ô·‡‰ ˙‡88 «≈∆≈««»«∆»∆∆
ı¯‡a ‰Èea‰ ‰ÏB„b‰89˙‡Â ,ÌÈ˙ÈÊ ‰ÈÏÚ ÌÈÁBhL «¿»«¿»»»∆∆¬ƒ»∆»≈ƒ¿∆

˙B‡ÒBÏk‰90˙ÈÁË ˙Úa Ô‰a ÔÈÎÓBqL Ê¯‡ ÏL «¿¿»∆∆∆∆¿ƒ»∆¿≈¿ƒ«
ÌÈ·˜È‰ ˙‡Â ,ÌÈ˙Èf‰91ÌÈÏk‰ ˙‡Â ,92Ô‰a ÔÈ˙BpL «≈ƒ¿∆«¿»ƒ¿∆«≈ƒ∆¿ƒ»∆

¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ ;˙BÎ¯Ùn‰ Ì‰Â ,ÔÈLe˙k‰ ÌÈ˙Èf‰ ˙‡∆«≈ƒ«¿ƒ¿≈««¿≈¬»…»«
‰BÈÏÚ‰ ÌÈÁ¯‰ ˙‡93‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ÔÓÊ·e . ∆»≈«ƒ»∆¿»ƒ¿«∆»«¿»«

‡Ï - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - 'BÎB˙aM∆¿¬≈À»¿ƒ≈»≈»…
¯ÎÓ94ÔÈL·Bk‰ ˙‡95ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a ÔÈLaÎnL96‡ÏÂ , »«∆«¿ƒ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿…

ÏbÏb‰ ˙‡97ÔÈwO‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,‰¯Bw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,98‡ÏÂ , ∆««¿«¿…∆«»¿…∆««ƒ¿…
ÔÈÙeˆ¯n‰ ˙‡99. ∆««¿ƒ

סז:85) שם וברייתא היה 86)משנה השמן עצירת תהליך
היו  בתחילה כך: פו.) מנחות במסכת במשנה שנמצא (כפי
בריחיים  אותם טוחנים או במכתשת, הזיתים את כותשים
זבים  היו והם בסל, אותם שמים כך אחר אחרת), דעה (לפי
טוענים  היו כן אחרי ראשון. שמן הוא זה ושמן מאליהם,
השני, השמן הוא ידה על הנסחט והשמן קורה, הזיתים על
את  עליהם וטוענים בריחיים, אותם טוחנים היו כן ואחרי

שלישי. שמן היה וזה מביא 87)הקורה, זה בעניין אף
קבועים, תשמישים זו: הלכה של הכלל את (שם) הרשב"ם

בכללו. אינם קבועים ושאינם הבד, בית בכלל זה 88)הם
אמרו  שעליה שבמשנה, "ים" למלה רבינו של פירושו
בפירוש  כתב וכן (=עדשה), "טלפחא" שהיא בגמרא

הזיתים". בתוכו שטוחנים "יםֿהאבן כן 89)המשניות:
מיגאש. ר"י גם המלה 90)כתב את בגמרא פירשו כך

בראש  אותם שנועצים עמודים והם שבמשנה, "בתולות"
המשניות. בפירוש הוא וכן הקורה, את בהם להעמיד הגת

יורד 91) שהשמן בקרקע, נקבים או בורות והם שם. ברייתא
המתחיל  (דיבור והתוספות משנה). ומגיד (רשב"ם לתוכם
סלים  הם שאלו מפרשים הערוך, בשם יםֿטלפחא)
בכלל  הם מחוברים שאינם ואף הזיתים. בהם שמביאים
עיקרו  שזה מפני עצמה, היקבֿהגת את הזכירו ולא הבד.

עימו. שנמכר הוא ופשוט הבד, המחוברים 92)של
אגב  הם בטלים - תלושים, הם אם אף כי וייתכן בקרקע.

למעלה. וראה הבד, -93)בית התחתונה הריחיים אבל
שלמעלה. הגדולה" "האבן והיא שם 94)מכורה. במשנה

העבירים  גם - שבתוכו" מה וכל "הוא לו אמר שאם מפורש
כברייתא  פסק ורבינו מכורים. והקורה והגלגל הכובשים) =)
משנה). וכסף משנה (מגיד במשנה גם כן גרס ואולי שם.

שבמשנה.95) "עבירין" למלה הגמרא פירוש זה
על 96) אותן "שמכבידים רבינו: כתב המשנה בפירוש

נתלית  ועליהם הכתושים, הזיתים בהם ששמים האמתחות,
וכובשן". אותה 97)"האבן ומגביה האבן שמגלגל

(פירוש  יוצא" והשמן הכתושים, הזיתים על ומכביד
הוזכרו.98)המשניות). לא ובמשנה שם. ברייתא

בהם 99) לשאת שקים והם במשנה. ולא בברייתא זה אף
והמרצופין  עיזים, של מנוצה הם שהשקים אלא הזיתים, את

מעור.

.ÁBÏ ¯Ó‡100ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ „a‰ ˙Èa :101¯ÎBÓ È‡ »«≈««¿»«¿ƒ»¬ƒ≈
Ôlk - CÏ102eÈ‰ .ÔÈ¯eÎÓ103dÏ ‰ˆeÁ104˙BiÁ105 »À»¿ƒ»»»¬À
ÌÈÁËBML106ÔÈÓLÓM‰ B‡ ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a107Ì‡ :108 ∆¿ƒ»∆«≈ƒ«À¿¿ƒƒ

BÏ ¯ˆÓ109ÌÈ¯ˆÓ110ÌÈBˆÈÁ‰111;Ïk‰ ‰˜ - Ô‰lL »«¿»ƒ«ƒƒ∆»∆»»«…
Â‡Ï Ì‡Â112dÎB˙aM ‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï -113. ¿ƒ»…»»∆»«∆¿»

וטריא 100) בשקלא אבל מרחץ, בעניין סח. שם ברייתא
זה. בעניין למרחץ הבד בית השוו משמע 101)(שם)

דהו. כל תשמיש בהלכה 102)אפילו למעלה המנויים כל
סעיף  רטו סימן (סמ"ע בכלל ומרצופין שקים ואף הקודמת

יב). פרטיה,103)קטן כל על זו הלכה העלו (שם) בגמרא
מסויימת. עובדה של רקע הבד.104)על לבית מחוץ

ולכך 105) ויין, פת כגון מאכל צרכי גם בהם שמוכרין
יג). קטן סעיף שם, (סמ"ע חנויות לייבשם 106)נקראים

הבד. בבית שמנם להוציא כך ידי על ולהכינם
מהן 107) שעוצרים זרעונים, מין והוא בעברית, "שומשום"
שם 108)שמן. (סמ"ע תשמישיו" "וכל התנאי: על נוסף

יד). קטן לו.109)סעיף גבולות.110)ציין
הגבולות.111) בתוך כלולות הן שגם באופן לחנויות, מחוץ
"וכל 112) מפורש: התנה לא או המצרים לו מצר שלא

לה.113)תשמישיו". שמחוצה החנויות את לא אבל

.Ë¯ÎBn‰114ıÁ¯n‰ ˙‡115˙Èa ˙‡ ¯ÎÓ - «≈∆«∆¿»»«∆≈
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קכז

קכז

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈ¯Òp‰116Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL117˙‡Â ,ÌÈn¯Ú Ô‰Lk «¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆≈¬Àƒ¿∆
ÌÈÓ˜È‰ ˙Èa118˙Èa ˙‡Â ,ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»∆««ƒ¿∆≈

ÔÈÏÒÙq‰119Ô‰Lk ıÁ¯n‰ ¯ˆÁa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL ««¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆«¬««∆¿»¿∆≈
˙B‡ÏÈe‰ ˙Èa ˙‡Â ,ÌÈLe·Ï120ÔÈ‚tzÒnL121‰a;Ô ¿ƒ¿∆≈«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»∆

Ï·‡122ÌÈÓ˜È‰ ˙‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ¯Òp‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï ¬»…»«∆«¿»ƒ«¿»¿∆«¿»ƒ
˙B‡ÏÈe‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ÔÈÏÒÙq‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ«¿»¿…∆««¿»ƒ«¿»¿…∆«ƒ»
- 'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰123¯ÎÓ ‡Ï - ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa ÌÈÓ BÏ ˙B˜tÒÓ‰ ˙BÎ¯a‰124ÔÈa «¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ««»≈

ÌÈˆÚ‰ Òepk ˙Èa ‡ÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa125Ì‡Â . ƒ«¿»ƒ¿…≈ƒ»≈ƒ¿ƒ
¯Ó‡126- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ ıÁ¯Ó :BÏ »«∆¿»¿»«¿ƒ»¬ƒ≈»

BÏ ‰ˆeÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÓ Ôlk Ô‰ È¯‰127. ¬≈≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»

סז:114) שם וברייתא בו,115)משנה לרחוץ העשוי בית
בינוני  לרחיצה, פנימי חדרים: משלושה מורכב והוא
בתוספתא  ומפורש לבושים. בו שעומדים וחיצוני להלבשה,
הבתים  את מכר המרחץ את "המוכר ג: פרק בתרא בבא

החיצוניים". ובתים בו 116)הפנימיים שמצניעים בית
עץ. רבינו:117)לוחות הביא שלו המשניות בפירוש

הבגדים". עליהם ששמים שמחזיקים 118)"לוחות מקום
בהם  שמשתמשים עץ של ספסלאות הם היקמים, את בו
(מגיד  ואחד אחד כל לפני מים בהם ונותנים המרחץ בבית

מיגאש). בן ר"י בשם בו 119)משנה שמחזיקים מקום
"כיסאות", המשניות: בפירוש רבינו כתב וכן הספסלים.
גם  כן הביא וברי"ף בברייתא. ברשב"ם דגרסי" וכ"אית

"ספסלים". רבינו כגירסת שמחזיקים 120)במשנה מקום
במשנה: לפנינו אבל הרי"ף. וכגירסת הוילאות. בו

את121)"בלניות". בהם אחרי שסופגים מהגוף המים
סינרים  או "יריעות רבינו: כתב המשניות ובפירוש הרחיצה,

הערווה". את בהתאם 122)לכסות (שם). וברייתא משנה
בכלל  הם ומחוברים הקבועים התשמישים שרק לכלל
המטלטלין. התשמישים לא אבל ניידי, דלא הנכסים

שבתוכו".123) מה "כל  אמר: אם אף שאז 124)כלומר,
שהם  הדעת על להעלות היה ואפשר מועטים הם המים
בין  המתחיל דיבור סח. שם (רשב"ם המרחץ אגב בטלים

החמה). את 125)בימות "ולא (ובמשנה בברייתא כן
ולא  העצים את לא מכר, שלא היינו, עצים"). של אוצרות
הבית  את לא מכר "לא בתוספתא: מפורש וכך הבית. את
כל  למרחץ מיוחד תשמיש זה שאין מפני העצים", את ולא
אחרים  לעניינים גם להשתמש אפשר בעצים שהרי כך,

יח). קטן סעיף סח.126)(סמ"ע שם בברייתא
מצרים 127) לו מצר שלא פי על ואף למרחץ. מחוץ

שם  בגמרא שהצריכו ומה ח). הלכה למעלה (ראה החיצונים
במרחץ. ולא הבד, בבית מדובר שם - המצרים לו להרחיב
וכל  המרחץ בית אמר אם "תנינא שם שאמרו [ומה
הוא  וכן הבד" "בית שם ורא"ש הרי"ף גירסת - תשמישיו"
לבית  הבד בית בין הבדל שאין שם הרשב"ם ודעת בכי"מ].

מיימוני). (הגהות המרחץ

íéøOòå äML ÷øt1 ¤¤¦¨§¤§¦
ושאינן 1) העיר במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

המכר  מן המתנה חילוף ומשפט שדות, במכירת וכן נכללין,
המקומות. מנהג ודין זה ובפרק כה בפרק שנזכר במה

.‡¯ÎBn‰2ÌÈza ¯ÎÓ - ¯ÈÚ‰ ˙‡3˙B¯B·e ,4ÔÈÁÈL «≈∆»ƒ»«»ƒƒƒ
˙BÎ·BLÂ ,˙B‡ˆÁ¯Óe ,˙B¯ÚÓe5˙È·e ,ÌÈca‰ ˙È·e , ¿»∆¿¬»¿»≈««ƒ≈

daL ÔÈÁÏM‰6dÏ ÔÈÎeÓq‰Â7ÔÈL¯Á‰ ˙‡Â ,8 ««¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿∆∆√»ƒ
ÔÈÙwn‰9dÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„O‰ ˙‡Â ,dÏ10˙‡Â , «À»ƒ»¿∆«»«¿»¿∆
ÔÈ¯·Èa‰11Ì‰ÈtL ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ÏL12 «≈»ƒ∆«»¿¿»ƒ∆¿≈∆
dc‚k13ÌÈ˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,14‡Ï Ï·‡ ;‰pnÓ ¿∆¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆»¬»…

ÔÈÏËÏhn‰ ¯ÎÓ15‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL »««ƒ«¿¿ƒ∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ
Ôlk È¯‰ - 'CÏ ¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ16.ÔÈ¯eÎÓ ¿»«∆¿»¬ƒ≈»¬≈À»¿ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e17‰È¯ÈL ˙‡ ‡Ï ¯ÎÓ ‡Ï -18‡ÏÂ , ≈»≈»…»«…∆¿»∆»¿…
‰È˙Ba ˙‡19‰pnÓ ÔÈˆ˜n‰ ÔÈL¯Á‰ ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ∆¿∆»¿…∆√»ƒ«À¿ƒƒ∆»¿…

Ìia dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡21dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ∆«≈∆∆≈»«»¿…∆«≈∆∆≈»
‰Laia22ÔÈ‡L ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ È¯·Èa ˙‡ ‡ÏÂ , ««»»¿…∆≈¿≈«»¿¿»ƒ∆≈

dc‚k Ì‰Èt23. ¿≈∆¿∆¿»

סח.2) בבאֿבתרא וברייתא, צורך 3)משנה ראו ולא
את  מכר ד"ה שם (רשב"ם העיר עיקר שהם חצרות, להזכיר

-4)הבתים). ה"ב) פכ"ה (למעלה בית בכלל שאינם אף
להלן. הרשומים כל וכן עיר. בכלל הם מקום 5)הרי

יונים. של (וכמאן6ֿ)מושבם העיר שבתוך הגינות הן
- שם רשב"ם ועיין גינונייתא, היינו השלחין דבית דאמר

ז). ס"ק רטו סימן כתב 7)הגר"א וכן גינות, הם אף
ושבתוך  לעיר הסמוכין גינות "גינונייתא, שם: הרשב"ם

"החורשין".8)העיר". תימן: ובכ"י שם). (ברייתא יערות
בין 9) סתירה של רקע על שם, הגמרא מסקנת כן הסמוכים.

סמוכים  היינו לה", "מוקצין בין הבדל שיש ברייתות, שתי
רחוקים  היינו ממנה", "מוקצין לבין רבינו, דעת לפי - לה

לה. המוקצים ד"ה שם רשב"ם ועיין שיודעים 10)ממנה.
באגי" ל"פיסקי פרט (ערוךֿהשלחן). לעיר שייכות שהן
שם. ב"ח ועיין מכורות. אינן - לעיר ששייכות ידועות שאינן
מסקנת  וכן "באגי", היינו השלחין דבית כמאןֿדאמר והיינו
=) באגי אבל מכורים, אינם באגי" "פיסקי שרק שם הגמרא
ס"ק  רטו, סימן (הגר"א מכורים - לעיר) הסמוכות  השדות

שונים.11)ו). חיים בעלי בו להחזיק מיוחד גדור מקום
פי"ג) (שבת למשנה בפירושו הישיבה אב נתן רבינו [ולדעת
לחיות  ביתֿמקום ביתֿבר כמו "ביֿבר", מורכבת מלה היא

.[2 הערה 56 עמוד שם מש"כ וראה כלומר,12)בר.
לגאו). קאיהי דנגיח ד"ה וברשב"ם סח: (שם שלהם הפתח

העיר.13) למדו 14)כנגד אבל זה, פרט הוזכר לא בגמרא
סמוכים  בין בגמרא חילקו לחורשות, שביחס זה מתוך רבינו
פתחיהם  בין אלא חילקו לא לביברין, ביחס ואילו לרחוקים.
אין  שבהם הרי כנגדה, פתוחים אינם אם לבין העיר כנגד

לרחוק. סמוך בין לשימוש 15)חילוק העשויים אף היינו,
מטלטלין  סתם וכלֿשכן ומחוברים, קבועים שאינם אלא
אינם  שבוודאי תבואה של אוצרות כגון תשמישים, שאינם
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קכח מכירה קכח הלכות - קנין ספר - שבט כ"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

המטלטלין). את לא אבל ד"ה (רשב"ם מכורים
(16.(402 עמ' צוק"מ הוצאת פ"ג, (ב"ב התוספתא כלשון

ועבדים". בהמה בה היו "אפילו מפורש: ובמשנה
שם.17) שם).18)תוספתא (גמרא באגי" "פסקי הם

לבין  בינם מפסיק שסלע בקעה קטעי הם רשב"ם, ולדעת
ידועים  שאינם שדות פסקי הם רבינו, ולדעת העיר.

רטו). סימן (ב"ח לעיר לה 19)ששייכים  הסמוכים כפרים
בנותיה). ולא ד"ה ממנה.20)(רשב"ם אי 21)הרחוקים

לעיר. ושייך העיר שם את הנושא חלק 22)בים, היינו,
שם  את ונושא העיר, מן ומופלג רחוק הנמצא העיר של
חלק  לה "היה שם: מינכן כ"י [וכנוסחת (רשב"ם). העיר
ביד  וכ"ה עמה". נמכרין אין - ביבשה אחד וחלק בים אחד

הצד 23)רמ"ה]. אלא העיר, כנגד פתחם שאין כלומר,
החיצון.

.·¯ÎBn‰24‰„O‰ ˙‡25ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯ÎÓ -26 «≈∆«»∆»«∆»¬»ƒ
¯„‚Ï ˙B¯e„q‰27ÏÚ ˙BÁpnL ÌÈ·‡‰ ˙‡Â , «¿¿»≈¿∆»¬»ƒ∆À»«

ÌÈ¯ÓÚ‰28dk¯ˆÏ Ô‰L ÈtÓ ,29ÌÈw‰ ˙‡ ¯ÎÓe .30 »√»ƒƒ¿≈∆≈¿»¿»»«∆«»ƒ
ÌÈ˜ÏÁ‰31ÌÈÙb‰ ˙Áz ÔÈÁpn‰32˙‡ „ÈÓÚ‰Ï È„k «¬»ƒ«À»ƒ«««¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ∆

Ì¯k‰33dk¯ˆÏ Ô‰L ÈtÓ ,34‰‡e·z‰ ˙‡ ¯ÎÓe . «∆∆ƒ¿≈∆≈¿»¿»»«∆«¿»
¯ˆw‰Ï ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ‰35¯ÎÓe . «¿À∆∆««¿«««ƒ∆ƒƒ«¿ƒ»≈»«

ÌÈw‰ ˙ˆÈÁÓ ˙‡36Ú·¯ ˙ÈaÓ ‰˙eÁt ‡È‰L37Û‡ , ∆¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿»ƒ≈…««
ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈ·Ú dlL ÌÈw‰L Èt ÏÚ38˙‡ ¯ÎÓe . «ƒ∆«»ƒ∆»»ƒ«¬»ƒ»«∆

‰¯ÓBM‰39‰ÈeOÚ‰40ËÈËa41dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈»»¬»¿ƒ««ƒ∆≈»
‰Úe·˜42¯ÎÓe .43·e¯Á‰ ˙‡44·k¯Ó BÈ‡L45˙‡Â ¿»»«∆∆»∆≈À¿»¿∆

‰Ó˜M‰ ˙Ïe˙a46ÌÈ·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,47¯ÎÓe .48 ¿««ƒ¿»««ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÈ‡L ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ .daL ÌÈÏ˜c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»¬»…»«∆»¬»ƒ∆≈»

˙B¯e„Ò49ÏÚ ˙BÁpÓ ÔÈ‡L ÌÈ·‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,¯„‚Ï ¿¿»≈¿…∆»¬»ƒ∆≈»À»«
˙BÎeÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯ÓÚ‰ Èab50‡ÏÂ ;CÎÏ «≈»√»ƒ««ƒ∆≈»¿»¿…

ÔÈÁpÓ ÔÈ‡L Ì¯kaL ÌÈw‰ ˙‡51Û‡ ,ÌÈÙb‰ ˙Áz ∆«»ƒ∆«∆∆∆≈»À»ƒ«««¿»ƒ«
ÌÈ˜ÏÁÂ ÔÈtLÓ Ô‰L Èt ÏÚ52˙‡ ‡ÏÂ ;CÎÏ ÌÈÎeÓe «ƒ∆≈¿Àƒ«¬»ƒ»ƒ¿»¿…∆

‰¯e˜Ú‰ ‰‡e·z‰53Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ54‡È‰L «¿»»¬»ƒ««¿«««ƒ∆ƒ
‰ÎÈ¯ˆ55ÔÓÊ·e .‰„OÏ56‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ¿ƒ»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿»«

.ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - 'dÎB˙aM∆¿»¬≈À»¿ƒ

סח:24) בבאֿבתרא מיוחד 25)משנה קנהֿמידה יש ובה
קבועים  שאינם תשמישים שאף והוא לתשמישים, ביחס
אותם  מזיזים ואין זה לשדה מיוחדים הם אבל בקרקע,
שהן  האבנים ד"ה (רשב"ם השדה בכלל הם אף ממקומם,

כו). ס"ק רטו סי' וסמ"ע במשנה.26)לצרכה, הוא כך
האלו, האבנים של לטיבם אשר פירושים, שני יש ובגמרא
אמת  שניהם הדין שלענין להלכה, שניהם הביא ורבינו

מהן 27)(מגידֿמשנה). לעשות השדה בתוך המסודרות
אינן  צבורות, שהן אע"פ סדורות, אינן אם אבל לשדה. גדר

סט.). שם (גמרא השדה עם קצירת 28)נמכרות אחרי
עליהם  ושמים השדה, פני על אותם שוטחים העמרים,
והנה  סט.). שם (רשב"ם הרוח עלֿידי יתפזרו שלא אבנים
"הוא  מאיר רבי על החולקים רבנן שלדעת אמרו שם בגמרא
השדה. בתוך מונחות שהן היינו רשב"ם ולדעת דמחתן",
פעם  מונחות שיהיו צריך והוא) ד"ה (שם ה'תוספות' ולדעת

זה  לענין מספיקה אינה גרידא והזמנה העמרים. על אחת
בעת  עכשיו שגם נראה רבינו ומדברי כט). ס"ק שם (סמ"ע

העמרים. על מונחות הן של 29)הקנייה, קבוע לצורך
לה. מחוברים שאינם ואףֿעלֿפי שם 30)השדה. משנה,

או 31)סח: המחולקין) קנים ד"ה (רשב"ם המפוצלים
מחולקין, ד"ה ('תוספות' יתליעו שלא קליפותיהם, שהוסרו

ה'ערוך'). וראה 32)בשם הגפנים. תחת העומדים כלומר,
אבנים. בדין כז הערה את 33)למעלה לסמוך כלומר,

בכלל  הגפנים - "שדה" לחבירו שהמוכר ומכאן הגפנים.
שם). ולהלן (רשב"ם קנט. והערה הי"ד פכ"ד למעלה וראה

מז. שבתוכה).34)הערה הגפנים =) השדה לצורך
במשנה 35) הוא כן לקצירה. שראויה עד בשלה, שהיא

שם. המשנה:36)ובגמרא בפירוש רבינו לשון זה
ולפנינו  בלבד". הקנים בו שנטועים מקום הקנים, "ומחיצת
הרבה  "קנים הרשב"ם: ופירשה הקנים". "חיצת במשנה:
ס"ק  וסמ"ע טוב' יום 'תוספות (ועיין אחד" בקלח הגדילים

ובטילה 37)ל). חשיבות נטולת היא ולפיכך סאה. רובע
שם). (משנה השדה השדה 38)אגב אגב בטלים זה ועם

סט.). שם הכרם.39)(גמרא שומרי של הסוכה
שלפנינו:40) (ובמשנה והרי"ף חננאל רבינו כגירסת

להלן). וראה בטיט", עשויה שהיא 41)"שאינה שכיון
בשדה  ועומדת קבועה נחשבת היא - בטיט סביב טוחה
טוחה  שאינה כיון בהיפך: רשב"ם ודעת לא). ס"ק (סמ"ע,

השדה. לגבי בטלה והיא חשובה, אינה - כן 42)בטיט
בגמרא. שם.43)הוא חרובים.44)משנה, המגדל אילן

באילנות 45) אותו מרכיבים חזק, ונעשה מזדקן כשהחרוב
אגב  הוא ובטל חשוב, אינו עדיין צעיר שהוא וזה אחרים.

צעיר 46)השדה. וכשעודנו תאנים. מין שעושה אילן
והוא  השקמה". "בתולת נקרא: הוא ענפיו, שחתכו ולפני

השדה. לגבי שם.47)בטל בגמרא הוא כן עבים. שענפיה
דלעיל,48) מהא רבינו ולמדה במשנה, מפורש זה אין

הערה  (עיי"ש שבה הגפנים את מכר השדה את שהמוכר
וסדן  המורכב חרוב אלא מיעטו שלא דלהלן ומהא לב),

שאיל  הרי - וכן השקמה השדה. בכלל הם אחרים נות
,14 עמ' צוק"מ (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ג בתוספתא מפורש
ושם  קכא, והערה יב הלכה כד פרק למעלה עוד וראה .(402

קנט. והערה הגדר,49)הי"ד לצרכי צבורות שהן אף
סט.). (שם מאיר כרבי ולא מזומנות 50)וכחכמים עומדות

(שם). מאיר כרבי ולא כחכמים כאן ואף זה. לתשמיש
לא.51) הערה למעלה ראה עומדים. פירוש 52)שאינם זה

(שם). מאיר כרבי ולא כחכמים זה ואף "משופין", המילה
(שם).54)התלושה.53) בגמרא הוא לשוטחה 55)כן

שם). (רשב"ם לייבשה השדה פני (שם 56)על משנה
סח:).

.‚Ck ÔÈa57¯ÎÓ ‡Ï - Ck ÔÈ·e58ÌÈw‰ ˙ˆÈÁÓ ≈»≈»…»«¿ƒ««»ƒ
Ú·¯ ˙Èa ‡È‰L59Èt ÏÚ Û‡ ,60ÌÈwc daL ÌÈw‰L ∆ƒ≈…«««ƒ∆«»ƒ∆»«ƒ

‡ÏÂ .ÌÈpË˜e61‰‚e¯Ú ¯ÎÓ62‰pË˜63ÌÈÓOa ÏL64 ¿«ƒ¿…»«¬»¿«»∆¿»ƒ
ÔB‚k ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiL65Èa dÏ ÔÈ¯BwL ∆≈»≈ƒ¿≈«¿¿∆ƒ»≈

‡c¯Â66dÈ‡L ÔÓÊa ‰¯ÓBM‰ ˙‡ ‡ÏÂ .ÈBÏt ÏL «¿»∆¿ƒ¿…∆«≈»ƒ¿«∆≈»
ËÈËa ‰ÈeOÚ67‡ÏÂ .ı¯‡a ‰Úe·˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»»∆¿…
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קכר

קכר

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

·k¯n‰ ·e¯Á‰ ˙‡ ¯ÎÓ68ÔcÒ ‡ÏÂ69,‰Ó˜L ÏL »«∆∆»«À¿»¿…«»∆ƒ¿»
ÌÈwc Ô‰ elÙ‡Â70¯ÎÓ ‡ÏÂ .71¯Ba‰ ˙‡72‡ÏÂ ,daL «¬ƒ≈«ƒ¿…»«∆«∆»¿…

˙b‰ ˙‡73C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,74ÌÈ·¯Á ÔÈa ,75ÔÈa ∆««¿…∆«»≈¬≈ƒ≈
ÌÈÓÏL76. ¿≈ƒ

שם.57) מחיצת 58)משנה, להלן: המנויים שכל מפני 
וכו', המורכב חרוב בשמים, ערוגת רובע, בית שהיא הקנים
מה  "כל במשפט: נכללים ואינם עצמם בפני כשדה נחשבים

(רש  שדות שתי ולא אחת שדה לו מכר שהוא ב"ם שבתוכו",
כאן). ומגידֿמשנה הקנים, חיצם את לא ד"ה שם

נפרד.59) כשדה נחשבת היא סט.60)שאז שם גמרא,
שם.61) יוחנן, רבי של מלבן 62)מימרא בצורת גינה

מ"א): פ"ג (כלאים המשנה בפירוש רבינו כלשון מרובע.
הירקות", בם לזרוע כדי מרובעות ערוגות בגינות "עושים
– ז) יז, (יחזקאל מטעה" מערוגת הוא עברי ו"לשון

שם. טוב' יום (רשב"ם 63)'תוספות רובע בית בה ואין
שיש 64)שם). שדה לכל הואֿהדין (שם), הרשב"ם לדעת

לקרוא  הדרך בשמים של ששדה אלא עצמו, בפני שם לה
בלבד). הקנים חיצת את לא (ד"ה מיוחד שם לה

(שם).65) יוחנן רבי למימרת פפא, רב בית 66)פירוש
שאינה 67)הוורד. שכיון והטעם, והרי"ף. הר"ח כגירסת

בטלה  ואינה המטלטל כדבר היא הרי בטיט, מסביבה טוחה
עשויה  "שהיא להיפך: הגירסא שלפנינו, (ובמשניות לשדה
השדה, אגב בטלה ואינה חשובה היא שאז לפי בטיט".
לטֿמ). הערות למעלה וראה רשב"ם. דעת וזוהי

לו 68) יש ואז מזדקן, שהוא אחרי החרוב את שמרכיבים
עצמו. בפני כשדה ונחשב מיוחדת העץ,69)חשיבות גזע

באים  ואחרים עוביה, את קוצצים מזקינה, כשהשקמה
ביותר, חשובה ונעשית "סדן", בשם נקראת ואז במקומם

השדה. אגב בטילה הם 70)ואינה והסדן החרוב כלומר,
שם). (גמרא הם 71)דקים להלן, והמנויים אלו שכל מפני

עא. שם משנה השדה, בתוך כלולים ובלתי נפרדים דברים
השדה.72) את להשקות השדה בתוך מים של בור
ענבים.73) בו שדורכים וכל 74)מקום יונים. של מושבם

מה  "כל לו: שאמר אע"פ השדה, בכלל נמכרים אינם אלו
שם). (רשב"ם מים 75)שבתוכה" שאין חורבן מלשון

וכו'. בשובך יונים ואין מיושבים.76)בבור כלומר,

.„CÈ¯ˆÂ77C¯„ BÏ ˙B˜Ï ¯ÎBn‰78È„k ,Á˜Bl‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«¿≈
B˙B‡ B‡ ˙ec‰ B˙B‡ B‡ ¯Ba‰ B˙B‡ „Ú da CÏiL∆≈≈»«««

C·BM‰ B˙B‡ B‡ ˙b‰79.‰„O‰ CB˙a BÏ e¯‡LpL «««»∆ƒ¿¬¿«»∆
Ì‡Â80'el‡Ó ıeÁ' ¯Ó‡Â L¯tBÏ ÁwÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ≈«¿»«≈≈≈»ƒƒ«

[C¯„]81. ∆∆

כחכמים.77) ולא עקיבא כרבי שם. שהמוכר,78)משנה,
דרך  לעצמו השאיר שלא מניחים ואנו מוכר, הוא יפה בעין
אל  הליכה לשם לה צריך שהוא אף שמכר, השדה בתוך

בשדה. שהשאירם אלו,79)הדברים רק לכתוב דקדק
בהלכה  הנזכרים לאחרים ולא דרך לקנות צריך להם שרק
רטו  סימן (הגר"א במוכר ד"ה שם ברשב"ם נראה וכן זו,
ג  הלכה כה פרק ולמעלה במגידֿמשנה, וראה יז). ס"ק

כט. מודה 80)ובהערה עקיבא רבי אף ובזה שם. משנה,
שלו,81)(שם). היא כך בין שהרי מיותר, שהתנאי לפי

דרך. בענין להוסיף שבא אומרים, אנו ולפיכך

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na82ÈtÓ ;¯ÎBÓa83‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈∆»»
Á˜BlÏ BÏ84L¯ÙÏ85L¯t ‡ÏÂ86BÏ ÔÈ‡ ,87el‡ ˙‡88. «≈«¿»≈¿…≈«≈∆≈

‰˜ - ‰zÓ Ô˙Bp‰ Ï·‡89Ôlk ˙‡90ÔÈa ,‰„Oa ÔÈa ; ¬»«≈«»»»»∆À»≈¿»∆≈
„a‰ ˙È·a ÔÈa ,¯ˆÁa ÔÈa ,˙È·a91:¯·c ÏL BÏÏk . ¿«ƒ≈¿»≈≈¿≈««¿»∆»»

Ú˜¯˜ Ô˙Bp‰92¯aÁÓ‰ Ïk Ïa˜Ó‰ ‰˜ - ‰zÓa93 «≈«¿«¿«»»»»«¿«≈»«¿À»
dÏ94L¯ÙiL „Ú ,95. »«∆¿»≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"ïlk úà äð÷ ¯ äðzî ïúBpä ìáà." £¨©¥©¨¨¨¨¤ª¨

וירושה  שבמכר הוא, וירושה למכר מתנה שבין ההבדל
שהרי  ליורש, או ללוקח ואחיזה שייכות להיות צריכה
היא  ומכירה המוריש, של בקרובו דווקא היא הירושה
כן  שאין מה הנמכר. הדבר תמורת מנכסיו ששילם לזה
ואחיזה  שייכות שום למקבל יהיה שלא אפשר במתנה
ולכן  הנותן, של וטובו חסדו מצד רק לו הניתנת למתנה
קנה  המקבל פירש לא אם גם במתנה נתן שאם הדין
ואינו  למתנה ושייכות אחיזה שום לו שאין כיון הכל,

דבר. לפרש יכול

שבעניין  שהגם עא, פרק "וככה" בהמשך ומבואר
לנו", נתן ו"אשר התורה" "נותן הוא הלשון התורה
העניינים  שלושת כל את התורה בנתינת יש מכלֿמקום

(עיי"ש). ומתנה מכר ירושה,
23 הע' 115 ע' י"ג (לקו"ש

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

בית,82) שדה, בכלל מכורים שאינם דברים כמה [שישנם
מה  וכל וזה זה "דבר לו אמר אם אפילו וביתֿהבד, חצר

להלן]. וראה נקוסא 83)שבתוכו" בן יהודה של כדבריו
ברשב"ם 84)(שם). וכ"ה המשניות, בפירוש גם כתב כן

ר"ת. בשם מתבייש 85)שם ואינו מעות, נותן הוא שהרי
במכר. כלול מה ברורות ולפרש המקח על לעמוד

פירש.86) ולא כן עשה לא בגלל 87)והוא הפסיד
שלו. הוא 88)ההזנחה יפה בעין המוכר שאמרו: שאע"פ

ולא  הכל מכר מפורש שמכר שמה זה לענין היינו - מוכר
במכירתו  שיכלול כך כדי עד לא אבל כלום, לעצמו עיכב

במכר). ד"ה (רשב"ם שפירש ממה המקבל,89)יותר
פרטי  את בדיוק לו שיפרט לנותן לומר מתבייש שהוא

המשניות). (פירוש שאינם 90)המתנה אלה כל היינו,
מה  "כל בכלל אפילו שאינם אלה וגם המכר, בכלל
בנותן  אבל ד"ה שם (רשב"ם המורכב חרוב כגון שבתוכה",
בכלל  הם זאת בכל מיגאש), ר"י בשם ורמב"ן מתנה,

אע"פ 91)המתנה. זה, בכלל מרחץ שאף [נראה
לדעת  שהרי זה. בכלל אינה עיר אבל רבינו. שהשמיטו
פרט  לה", המחובר "דבר אלא במתנה לכלול אין רבינו
ואילו  לה. מחוצה שהוא המחובר לדבר ופרט למטלטלין
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קל מכירה קל הלכות - קנין ספר - שבט כ"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דברים  או מטלטלין אלא במתנתו לכלול דבר לך אין בעיר
לה]. מחוצה זה 92)שהם הפרש קיים בקרקע דוקא כי

(מגידֿ ספינה כגון במטלטלין לא אבל ומתנה, מכר בין
התלושה 93)משנה). תבואה ואפילו לתלוש. פרט

הרי  לקרקע, צריכה אם הרשב"ם, (ולדעת לקרקע הצריכה
בכלל). בור 94)היא כגון הניתן, הדבר שבתוך מה דוקא

וחדר  יציע כגון לו, חוצה שנמצא במה לא אבל וחרוב. ודות
צ]. הערה למעלה [וראה מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה

המתנה.95) מכלל מוציא הוא מה הנותן,

.ÂÔÎÂ96ÔÈÁ‡‰97e˜ÏÁL98Ô‰Ó „Á‡ ‰ÎÊÂ ,99‰„Oa ¿≈»«ƒ∆»¿¿»»∆»≈∆«»∆
ÔlÎa ‰ÎÊ -100˜ÈÊÁn‰Â .101¯b‰ ÈÒÎa102˜ÈÊÁ‰ , »»¿À»¿««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈∆¡ƒ

ÔlÎa ‰ÎÊ - ‰„Oa103LÈc˜n‰Â .104- ‰„O‰ ˙‡ «»∆»»¿À»¿««¿ƒ∆«»∆
.Ôlk LÈc˜‰ƒ¿ƒÀ»

היא.96) הרמב"ם מתוספת ההשוואה משנה,97)מילת
אחד 98)שם. להסתלק רוצים לחלוק, שבאו שמכיון

מא). ס"ק רטו סימן (סמ"ע לגמרי כל 99)מהשני כלומר,
בשדה". "וזכו שם: ובמשנה מהן. כלומר,100)אחד

שם). (סמ"ע בשדה" ועומד קבוע שהוא עשה 101)"בכל
שם). (משנה חזקה הקודם 102)קנין וכל הפקר, שהם

זכה. קנין בהם וכיוצא 103)ועושה המורכב בהרוב אף
את  קונה אינו בשדה והמחזיק אחר, כשדה שהוא אע"פ בו,
להלן  (ראה ביניהם מיצר יש אם לה, הסמוכה השניה השדה
החרוב, נקנה כאן - ז) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"א
ד"ה  שם (רשב"ם השדה שאר ובין בינו מיצר אין שהרי

מב). ס"ק וסמ"ע בכולה, מקדיש 104)החזיק שהמקדיש
היה  לא כאן ואף מתנה, של המידה באותה יפה בעין
מתנה  מקבל כמו - לפרש הגזבר, כלומר ההקדש, למקבל

צ). הערה (למעלה

.Ê‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ Á˜BÏÂ ¯ÎBÓa Û‡«¿≈¿≈«≈»≈«¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚÓ Ô‰·105ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ »∆≈ƒ¿»ƒ¬ƒ∆»¿»∆≈»

ÌÈÚe„È ˙BÓL ‡ÏÂ ,‚‰Ó106ÈÙa ¯·„Â ¯·c ÏÎÏ ƒ¿»¿…≈¿ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈
- Ck ¯ÎÓ Ck ¯ÎBn‰L e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ;BÓˆÚ«¿¬»¿»∆»¬∆«≈»»«»

‚‰n‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,¯eÎÓ ‰Ê È¯‰107ÌB˜Ó ÔÎÂ . ¬≈∆»¿¿ƒ««ƒ¿»¿≈»
˙Èa ‡l‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L108˙Èa ÔÈ¯BwL B‡ ,Bc·Ï ˙ÈaÏ ∆≈ƒ∆»«ƒ««ƒ¿«∆ƒ«ƒ

¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÂÈab ÏÚL ÏÎÏe ÂÈ˙B·È·Ò ÏÎÂ ˙ÈaÏ««ƒ¿»¿ƒ»¿…∆««»¿ƒ««
‰„O B‡ ¯ˆÁ ¯ÎBÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌB˜n‰ ÈL‡ ÔBLÏ¿«¿≈«»¿≈«ƒ¿≈»≈»∆
˙BÓM‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïka - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ¯ÈÚ B‡ƒƒ«¿¿ƒ«…¿ƒ«««≈

.Ïk‰ ÈÙa ˙BÎe¯Ú‰»¬¿ƒ«…

"מעניינם".105) תימן: לנושאי 106)בכ"י ידועים שמות
השדה. או הבית בכלל כלול מה כלומר, כן 107)המכירה,

,24 עמ' צוק"מ (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ד בתוספתא הוא
כ  שער והממכר" "המקח בספר האי רב כתב וכן (403
הי"א, פכ"ז ולהלן ו, הלכה יז פרק למעלה וראה בסופו.

הט"ו. סא:108)ופכ"ח בבבאֿבתרא הדברים מקור
כז. ובבאֿקמא

.ÁÔÈÎÏB‰ ÔzÓe ‡OÓ È¯·c ÏÎa :ÏB„b ¯wÚ ‰ÊÂ¿∆ƒ»»¿»ƒ¿≈«»«»¿ƒ
.‚‰n‰ ¯Á‡Â ÌB˜n‰ B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡««¿¿≈»»¿«»¿«««ƒ¿»

,ÔÈ„ÁÈÓ ˙BÓL ‡ÏÂ ‚‰Ó Ba Úe„È ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ï·‡¬»»∆≈»«ƒ¿»¿…≈¿À»ƒ
BÓk ÌÈOBÚ - Ck ÔÈ¯BwL LÈÂ Ck ÔÈ¯B˜ LÈ ‡l‡∆»≈ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿

Á eL¯tL.el‡ ÌÈ˜¯Ùa ÌÈÓÎ ∆≈¿¬»ƒƒ¿»ƒ≈

íéøOòå äòáL ÷øt1 ¤¤¦§¨§¤§¦
ושאינן 1) הספינה במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

עבדים  ואם בהמות אם המטלטלין שאר בכל וכן נכללין,
הדברים. שאר ואם

.‡¯ÎBn‰2Ô¯z‰ ˙‡ ¯ÎÓ - ‰ÈÙq‰ ˙‡3˙‡Â , «≈∆«¿ƒ»»«∆«…∆¿∆
Òp‰4ÌÈ‚Ú‰ ˙‡Â ,5ÔÈËBLn‰ Ïk ˙‡Â ,dlL6 «≈¿∆»√»ƒ∆»¿∆»«¿ƒ

ÔÈ‚È‰n‰7d˙B‡8L·k‰ ˙‡Â ,9ÔÈÏBÚL ‰ÏkÒ‡‰Â ««¿ƒƒ»¿∆«∆∆¿»«¿»»∆ƒ
ÌÈn‰ ˙Èa ˙‡Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ„¯BÈÂ ‰ÈÙqÏ Ô‰a10 »∆«¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¿∆≈««ƒ

¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ ;dÎB˙aL11˙Èva‰ ˙‡12‡È‰Â , ∆¿»¬»…»«∆«ƒƒ¿ƒ
‰pËw‰ ‰ÈÙq‰13ÌÈ·B¯w‰ ÌÈn‰ ÏÚ da ÌÈÎÏB‰L «¿ƒ»«¿«»∆¿ƒ»«««ƒ«¿ƒ

‰LaiÏ14˙È‚ec‰ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ;15‰pËw‰ ‰ÈÙq‰ ‡È‰Â , ««»»¿…»««ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«»
ÔÈ„vL16˙‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ;ÌÈ‚c‰ ˙‡ ÌÈÁln‰ da ∆»ƒ»««»ƒ∆«»ƒ¿…»«∆

Ô‰a ÔÈOBÚ‰ ÌÈ„·Ú‰17ÔÈÙeˆ¯n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,18‡ÏÂ , »¬»ƒ»ƒ»∆¿…∆««¿ƒ¿…
‰¯BÁq‰ ˙‡19ÏÎÂ ‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL ∆«¿»∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»

.ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - '¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¬ƒ≈¬≈À»¿ƒ

שם.2) וברייתא עג. בבבאֿבתרא גבוה,3)משנה עמוד
להלן). (ראה הנס את תולין המפרש 4)שעליו או הוילון

ברוח. הספינה את להוליך התורן, על ברזלים 5)שפורסין
שמשליכים  בשלשלאות, הקשורים ברזל של מזלגות כעין

ולהעמידה. הספינה את לעגן הים, הוא 6)לתוך כן
עצים  והם שבמשנה. "מנהיגין" למילה בפירוש בגמרא,
ויש  רמ"ה). (יד הספינה את ומושכים משוטטים שבהם
ומכניסים  הספינה את מושכים שבהם "החבלים מפרשים

מיגאש). ר"י בשם (מגידֿמשנה לנמל" משוטים 7)אותה
בים. הספינה את ומושכים מנהיגים הגמרא 8)אלו, בנוסח

שבברייתא  ו"אסכלה" לגמרי. זו מילה חסרה שלנו,
בו" שעולים הספינה של ה"כבש היא בסמוך) (שהובאה
שם  שהיו מפרשים יש אבל ור"ח), האי רב בשם (רשב"ם
הספינה, אל מהיבשה עולים שבו האחד סולמות: שני
הספינה. קרקעית אל הספינה מפתח יורדים שבו והשני
ס"ק  רב סימן (סמ"ע "אסכלא" - ולשני "כבש", קראו לאחד
עליה". ויורדין - "שעולין רבינו שכתב מה וזהו ד).

הים 9) שמי כיון מתוקים, מים בו שאוצרים בספינה, מקום
לשתיה. ראויים ובלתי מלוחים המנויים 10)הם אלו שכל

הספינה  שם אין הספינה, לצרכי עשויים שהם אף להלן,
אחרים. לצרכים גם בהם להשתמש ואפשר עליהם,

(שם).11) נתן כרבי ולא הקשורה 12)כתנאֿקמא,
ליבשה. סמוך עליה הגדולה מן ועוברים לפי 13)לגדולה,

מפני  היבשה, אל להתקרב יכולה הגדולה הספינה שאין
לספינה  ממנה עוברים ולפיכך נמלֿמיםֿעמוק, שם שאין

היבשה. אל יורדים ועלֿידה ולא 14)קטנה כתנאֿקמא,
(שם). היינו 15)כסומכוס "ביצית רבא אמר (שם) בגמרא

של  הגיאוגרפי במוצא רק תלוי השמות והפרש דוגית",
קטנה: לספינה קראו ובמקומו בבלי, הוא נתן רבי התנאים:



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ יתד   131 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלא

קלא

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דוגית. לה: קראו ושם מארץֿישראל, הוא וסומכוס ביצית.
המהות, בשינוי גם כרוך השם ששינוי שיש רבינו דעת אבל
אצל  עמוקים היו לא והנהרות שהימים שבבבל והוא:

צרי  היה ולפיכך הגדולה שפתם, מהספינה בהם לעבור ך
שפת  שעל הביצה שם על ואולי הביצית. והיא לקטנה
עמוקים, הים שפת שעל המים היו ובא"י הבבליים. היאורות
צידת  לשם אלא האלו הקטנות בספינות משתמשים היו לא
לומר  רוצה דוגית", היינו ש"ביצית רבא שאמר ומה דגים.
בה  משתמשים אלא הקטנה, הספינה באותה כאן שהמדובר
שונים  שמות לה העלו מזה וכתוצאה שונים, לצרכים

(כסףֿמשנה). שונים בספינות 16)במקומות העובדים
שם). הסחורה 17)(משנה, משימים שבהם גדולים שקים

עז:). שם (רשב"ם (שם 18)שבספינה פפא רב של פירושו
אחרי  מיותר, זה ולכאורה שבמשנה, "אנתיקי" למלה עז:)
אתה, נמכרים אינם בספינה, יותר הקבועים השקים, שגם
כלולה  הסחורה שאף להשמיענו, אלא זה הובא לא ואולי
שם  ה'תוספות' כתבו (כן שבתוכה" מה וכל "היא בביטוי:

האנתיקי). את ולא ד"ה עז:).19)עג. (שם משנה

.·¯ÎBn‰20ÔB¯w‰ ˙‡21˙B„¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -22, «≈∆«»…»«∆«¿»
ÔÓÊa23BnÚ ˙B¯eL˜ ÔÈ‡L24- ˙B„¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ ; ƒ¿«∆≈»¿ƒ»«∆«¿»
‡Ï25„Óv‰ ˙‡ ¯ÎÓ .ÔB¯w‰ ˙‡ ¯ÎÓ26¯ÎÓ ‡Ï -27 …»«∆«»»«∆«∆∆…»«

,„Óv‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ¯˜a‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;¯˜a‰ ˙‡∆«»»»«∆«»»…»«∆«∆∆
elÙ‡Â28Ô˙ˆ˜Ó ÔÈ¯BwL ÌB˜Óa29„ÓvÏ30.¯˜a «¬ƒ¿»∆ƒƒ¿»»«∆∆»»

המשניות).20) (פירוש העגלות" מן בפירוש 21)"מין
לשונו: וזה פירושים, שני רבינו הביא (שם) המשניות
ויש  אותו. שמושכות ממנו, הנפרדים עצים "ופרדות
את  שמושכות הבהמות כלומר, פרדה. קיבוץ - מפרשים

הברייתא 22)הקרון". בין סתירה של רקע על שם. גמרא
הקרון 23)והמשנה. עם קשורות ואם מכירה, בשעת

אומרים, ויש (מגידֿמשנה). עמו הן נמכרות - מכירה בשעת
לשכור  דרך שאין במשכיר, אבל במוכר, אלא אינו זה שכל
אע"פ  הקרון עם הן נמכרות - מאחר וקרון מאחר פרדות

(נמוקיֿיוסף). עמו קשורות מסתימת 24)שאינן כנראה,
נמכר  הקרון אין - קשורים והפרדות הקרון אם שאף הלשון,

הבי  וכן ה'טור'.עמהן. בשם ב) סעיף רב (סי' הרמ"א א 
כן  ולא הקרון, בלי עליהן לרכוב אפשר שהפרדות והטעם,
כלֿכך  קשורות הפרדות אין ולפיכך הפרדות, בלי בקרון
ז). ס"ק שם (סמ"ע, בהן קשור שהקרון כמו בקרון

(פירוש 25) אותם" המחבר השוורים, שבצוארי "העול
"קשורות",26)המשניות). של הפרט את הזכיר ולא

לענין  ובקר צמד דין והרמב"ן מיגאש בן ר"י ולדעת
ללמוד  יש [וכן (מגידֿמשנה). ופרדות קרון כדין קשורות,
הצמד  את "מכר פ"ד): תחלת (בבאֿבתרא התוספתא מדברי
וזהו  הצמד". את מכר לא הבקר את מכר הבקר, את מכר
הבקר". את מכר לא הצמד את "מכר למשנה: בניגוד
בדומה  קשורים, שהם באופן עוסקת שהתוספתא ועלֿכרחנו
הרשב"ם  דעת אבל ופרדות]. קרון בענין הגמרא לתירוץ
כן  והוכיח קשורים, הם אם אפילו קנה לא ובקר שבצמד
ואין  קתני", מילי מילי "תנא, (עח:) בגמרא שאמרו ממה

בן  ר"י כדעת פסק ד) סעיף (רב והרמ"א מדבר. דבר ללמוד
לא. והערה ג הלכה להלן וראה מתוך 27)מיגאש, יוצא

עז:). (שם כך,28)השקלאֿוטריא קוראים כולם אם אבל
הלכה  כח פרק להלן וראה שם). (בסוגיא יחד נמכרים הם

קכד. והערה קוראים 29)טו ביחד, בקר עם לצמד כלומר,
הצמד" את מכר לא הבקר, את "מכר על מוסב וזה "בקר".

י). ס"ק שם סמ"ע את 30)(ועיין כאן ציין הראב"ד
(בבאֿבתרא  שם זו הלכה נמצאת ואמנם בתוספתא, המקור
את  "מכר כדלהלן: קטוע שלשונה אלא פ"ד), בתחילת
בספר  אבל העול". את מכר לא הפרות, את מכר העול,
במלואה, זו הלכה הביא כ שער האי, לרב והממכר" "המקח
את  מכר "דגרסי' לשונו: וזה זו. בתוספתא שמקורו ונראה
העול" את מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העול

ראשונים). (תוספות

.‚¯ÎBn‰31ÏÚ‰ ˙‡32‰¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ -33˙‡ ¯ÎÓ ; «≈∆»…»«∆«»»»«∆
‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ .ÏÚ‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ‰¯t‰34¯ÎÓ - «»»…»«∆»…»«∆»¬»»»«

¯˜a‰ ˙‡35.‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ¯˜a‰ ˙‡ ¯ÎÓ ; ∆«»»»«∆«»»…»«∆»¬»»
‰È‡¯ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡Â36‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa ¿≈«»ƒ¿»»¿»≈«¿»ƒ¿«≈

Ô‰·37. »∆

של 31) עול רבינו, פירש ד) משנה (פי"ד כלים במסכת
יוליכו  אשר הבהמות, שתי בין הנמשך "העץ שהוא עגלה
פרה, של עול לפרש צריך בזה וכיוצא עול". יקרא העגלה
בו. אותה למשוך הפרה צוארי על ששמים העץ שהוא

להלכה 32) סתירה כאן ויש העול, עם זהה הצמד לכאורה,
על  ורמז הבקר, את מכר לא הצמד את שהמוכר הקודמת,
תימכר  האיך תמוה, זו הלכה עצם וגם המגידֿמשנה. זה
השיג  הראב"ד ואמנם רב). סימן ('טור' העול אגב הפרה
אין  בתוספתא כן שהוא ש"אע"פ בטענה, רבינו, על בזה
(שם  הסמ"ע אבל ברור". שלה הטעם שאין עליה, סומכין
הפרה, עם קשור שהוא מדובר בעול, שכאן כתב יא) ס"ק
שם  למעלה ראה עמו, הבקר נמכר בצמד גם זה ובאופן

כה. בהלכה 33)הערה שכתוב למה סתירה ישנה כאן אף
(ראה  הפרדות" את מכר לא הקרון את "המוכר הקודמת
אף  יא) ס"ק (שם הסמ"ע ולדעת וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה
בקרון  גם זה ובאופן לעגלה, קשור כשהבקר מדובר כאן

הפרדות. קנה - כאן 34)ופרדות שאף מהראב"ד, כנראה
רב  (סימן הגולה" ב"באר ציין וכן התוספתא. הוא המקור
כו' "דגרסי' שם: והממכר" "המקח בספר הוא וכן י), אות
את  מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העגלה את מכר

ליתא. בתוספתא לפנינו אבל (שם 35)העגלה". משנה
יהודה. כרבי ולא כחכמים, הלוקח 36)עז:) שנתן שאף

הרבה  ועולה הדברים, שני לקנין המתאים גדול, כסף סכום
הקנין, לטיב הוכחה משמש זה אין האחד, ערך על יותר
הנמקתו. ואף הדין פרטי כל ושם ה. הלכה להלן ועיין

הדמים.37) לראיית נוגדת המקובלת שהלשון

.„ÔÎÂ38¯ÎBn‰39¯ÎÓ - ¯BÓÁ‰ ˙‡40˙Úc¯n‰ ˙‡41 ¿≈«≈∆«¬»«∆««¿««
Ûk‡‰ ˙‡Â42ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,43‡Ï Ï·‡ ; ¿∆»À»««ƒ∆≈»»»¬»…

¯ÎÓ44˜O‰ ˙‡45ÌÈLp‰ ˙·k¯Ó ‡ÏÂ46elÙ‡Â ,47eÈ‰ »«∆««¿…ƒ¿∆∆«»ƒ«¬ƒ»
ÂÈÏÚ48.¯În‰ ˙ÚLa »»ƒ¿««∆∆
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קלב מכירה קלב הלכות - קנין ספר - שבט כ"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

למה 38) כנראה, מכוונת, רבינו, שהוסיף ההשוואה מילת
ראיה. הדמים אין אלה בענינים שגם ה, בהלכה שנאמר

עולא 39) של לפירושו בהתאם עח. בבאֿבתרא משנה
שם. הם 40)בגמרא הרכיבה כלי כדלהלן: הוא בזה הכלל

תנאים), מחלוקת שום בזה (ואין החמור מכירת בכלל
אינם  שלו המשא כלי אבל לרכיבה, עומד חמור שסתם
וכך  שם), במשנה המדי נחום של תנאֿקמא (כדעת בכלל

עולא. של המימרא מתוך כר)41)יוצא =) אוכף "כעין
(רמ"א, שיתחמם" כדי כולו היום כל החמור על שמניחים

ז). סעיף לרכיבה 42)רב המרדעת על נתון עץ "כלי כעין
שם). (רמ"א המשאות" חיכוך למנוע כדי היא 43)או זו

שנסתפקו  זה מתוך כן מוכיח והוא מיגאש, בן ר"י דעת
כשאינם  היא המשא בכלי התנאים פלוגתת אם בגמרא,
אמר  שעליהם רכיבה, בכלי ואילו עליו. בעודם או עליו,
שהמדובר  ציין לא בהם - מכורים הם הכל שלדברי עולא
ראשונים  אך קיים. זה הבדל אין שבהם הרי עליו, בעודם
בכלי  אם הבעיא: בפתרון תלוי זה שדבר סוברים, אחרים
אינם  אם אף רכיבה שכלי ברור עליו, כשאינם מדובר משא
עליו, בעודם מדובר משא בכלי אם אבל בכלל. הם - עליו
עליו. עודן אם אלא קנה לא רכיבה בכלי שגם מסתבר
היינו, הנתבע, מידי מוציאין אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיון
אף  מכורין אינם משא שכלי במסקנא, יוצא המוכר. מידי
עליו  עודם אם רק מכורים רכיבה וכלי עליו, בעודן

במשנה 44)(מגידֿמשנה). המדי, כנחום ולא כתנאֿקמא
משא.45)שם. בתוכו לשים כן 46)העשוי גם שזה

יושבת  אלא כגבר, רוכבת אינה שהאשה משא, כלי כעין
יב). ס"ק רב (סי' ובסמ"ע שם ברשב"ם הוא [כן כמשא.
ה]. הלכה שכירות מהלכות פ"ד ולהלן ג. בפסחים וראה

ולפיכך 47) נפתרה, שלא בגמרא בעיא כאמור, הוא, זה דבר
וכן  הראיה, עליו מחבירו שהמוציא לפי קנה, שלא פסק

הרי"ף. הוא 48)כתב אמר "שאם אמרו: שם בברייתא
רב  בסימן הרמ"א והביאו מכורין", כולן - שעליה מה וכל

השמיטו. שרבינו ופלא ז. סעיף

.‰ÔÈ‡Â49‰È‡¯ ÌÈÓc‰50Ì‡L .51‰ÚË52È„Îa ¿≈«»ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ¿≈
˙Úc‰L53BÏ LÈ - ‰ÚBË54‰‡B‡55Á˜Ó Ïeha B‡56, ∆«««»≈»»ƒ∆»

Á˜BÏÂ ¯ÎBn‰ Ïk ÔÈ„k57Ì‡Â ;58ÔÈ‡L È„Îa ‰ÚË59 ¿ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»ƒ¿≈∆≈
‡Ï - ‰ÚBË ˙Úc‰60‰fL ,Á˜n‰ ÏËa61‰zÓ62Ô˙ «««»…»««∆»∆∆«»»»«
‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ63¯BÓÁ‰64ÌÈwO ‡Ïa65Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»«¬¿…«ƒ¿≈…

‡ˆBik66.ÌÈÓc‰ ÔÓ ‰È‡¯ Ba ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ‰Ê· «≈»∆≈¿ƒƒ¿»»ƒ«»ƒ

יהודה.49) כרבי ולא כחכמים עז: שם היינו,50)משנה,
נושא  ערך על עולה שסכומם דמים, הלוקח נתן שאם
במכירה  לכלול שהתכוון ראייה שזה אומרים אין המכירה,
אין  זהובים, מאה ונתן צמד, קנה אם כגון דברים, עוד זו
גדול  סכום נותן היה לא לבדו צמד שבעד כיון אומרים:
ס"ק  שם (סמ"ע הבקר לצירוף גם התכוון ודאי אלא כזה,

כדלהלן.51)טו). העודף של ודינו היינו,52)כלומר,
נושא  מחיר מששוה יותר דמים שהוסיף היא, הטעות

להניח 53)המכירה. שאפשר רק מופרזת, אינה שהטעות

איֿהבנה. מתוך שצריך, מכפי יותר ונתן טעה, שהלוקח
תוספת 54) לכלול באה בדמים שהתוספת אומרים אנו אין

ואשר  המכירה, לנושא רק באמת שהתכוון אלא בחפצים,
כלול  וזה טעות. מחמת זה היה - שנתן דמים לעודף
אונאה. בכל כמו הוא הדין ולכן "אונאה", במסגרת

ב"שתות".55) הוא ההפרש הוא 56)אם ההפרש אם
מ"שתות". יב.57)ביותר פרק למעלה כלשון 58)ראה

שהדעת  בכדי (ד"ה הרשב"ם הנמקת וכפי בגמרא, האחרון
דוחק. היא הראשונה שהתשובה שההפרש 59)טועה)

טועה  אדם שאין טעות, כאן שהיתה להניח ואין מוגזם, הוא
כך. כדי שהתכוון 60)עד אומרין, אנו אין כאן, אף

אף  שכאן אלא עוד ולא דברים. לתוספת זו דמים בתוספת
העודף, את לתבוע יכול המוכר ואין אונאה, דין דנים אין

נתאנה. הזה.61)שבו יתכן 62)העודף שלא שמכיון
לו  לתת שהתכוון אומרים אנו כזה, בשיעור טועה שאדם
דיני  בכל כלל הוא וזה מתנה. בתורת הזה העודף את
טועה  הדעת שאין בכדי מופרזת, היא האונאה שאם אונאה,
בפ"ד  וראה כמתנה. נחשבת והיא אונאה, דין בה אין -

י. הלכה ולוה מלוה את 63)מהלכות מקבל אינו כלומר,
אינו  וכן בחזרה, המכירה נושא של משויו יותר שנתן דמיו

שכרגיל. זה על דברים תוספת נותן 64)מקבל רבינו

בה. שעסק האחרונה מההלכה כלי 65)דוגמא היינו,
השטח 66)המשא. להניח,בכל כאילו היה שאפשר ים,

בנושא  דברים יותר להכליל הוכחה ישמשו שהדמים
המכירה.

.Â¯ÎBn‰67ÌÈÏk ¯ÎÓ - ‰ÁÙM‰ ˙‡68,‰ÈÏÚL «≈∆«ƒ¿»»«≈ƒ∆»∆»
‡Ï Ï·‡ ;‰‡Ó Ì‰ elÙ‡69ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÎÓ70‡ÏÂ ¬ƒ≈≈»¬»…»««≈ƒ¿…

ÌÈÓÊp‰71˙B‡ÏËw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙BÚah‰ ‡ÏÂ72 «¿»ƒ¿…««»¿…∆««¿»
Ì‡Â .d¯‡eˆaL73'‰ÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‰ÁÙL' BÏ ¯Ó‡ ∆¿«»»¿ƒ»«ƒ¿»¿»«∆»∆»

ÏL ÌÈÏk ‰ÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ -¬≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»∆»≈ƒ∆
.‰Ó ‰‡Ó≈»»∆

המוכר 67) פרק הרי"ף והביאה פ"ד, בבאֿבתרא תוספתא
הספינה. את 69)בגדים.68)את מכר הוא: והכלל

מונה  שהוא אלו כל כי שעליה, התכשיטים את ולא הבגדים
אלא  מלבושים אינם - המכירה מכלל ושמוציאם להלן

או 71)אצעדות.70)תכשיטים. באף ששמים טבעות
הלכה  שבת מהלכות פי"ט ורמב"ם נט: שבת (ועיין באוזן

והאשה 72)ז). בדוחק, בצואר הנתון אשה של תכשיט
שתראה  כדי עצמה, את קוטלת היא כאילו בה עצמה חונקת
(פרק  המשניות בפירוש רבינו דברי הם וכך בשר, בעלת
חוטין  והיא חונקת, - "וקטלא נז.): שבת אשה, במה
בדוחק  הצואר על אותה וקושרין זהב גרגרי בה שעורכין
סעיף  רכ, סימן חו"מ בשו"ע (וראה עצמו" את החונק כאדם

שם.73)ט). בתוספתא כן

.Ê¯ÓB‡‰74,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ˙¯aÚÓ ‰ÁÙL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈ƒ¿»¿À∆∆¬ƒ≈»
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ˙¯aÚÓ ‰¯t75. »»¿À∆∆¬ƒ≈»»«∆«»»

‰˜ÈÓ ‰ÁÙL76‰˜ÈÓ ‰¯t ,CÏ ¯ÎBÓ È‡77È‡ ƒ¿»≈ƒ»¬ƒ≈»»»≈ƒ»¬ƒ
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ ‡Ï - CÏ ¯ÎBÓ78‰¯BÓÁ .79‰˜ÈÓ ≈»…»«∆«»»¬»≈ƒ»
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קלג

קלג

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ב שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÁÈq‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡80ÔÈ‡L ;81Ì„‡ ¬ƒ≈»»«∆«¿»∆≈»»
d·ÏÁÏ ‰¯BÓÁ ‰B˜82. ∆¬»«¬»»

(74.(403 ,3 עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ד תוספתא
"מעוברת".75) לו: אמר שם.76)שהרי תוספתא
וכן 77) פפא). רב של פירושו (לפי עח: בבאֿבתרא משנה

תוספות  - ראשון ודפוס ווין כ"י (לפי שם בתוספתא הוא
והמוכר 78)ראשונים). העליונה, על הלוקח שיד מפני

הלוקח  שיוכל "מניקה", במילה שהתכוון לומר יכול
מינקת  בתור השפחה את ולנצל הפרה, בחלב להשתמש
של  הוולד את למכור התכוון לא אבל הלוקח, של לבנו

כ). ס"ק שם (סמ"ע השפחה של או שם,79)הפרה משנה
שם. פפא רב של פירושו ובגמרא 80)לפי קטן. חמור

הולך  קטן שחמור נאה, סיחה מלשון המילה את דרשו (שם)
הזקוק  זקן חמור כן ולא בנחת, הנאמרת אליו, קריאה אחרי
סיחה  אחרי שמהלך ד"ה רשב"ם שם (ועיין ולמרדעת לרסן

בגמרא.81)נאה). שנתן הטעם שחלב 82)הוא "שידוע
חמור  אמר תועלת לאיזה כן אם לכל, יצלח לא האתון
בפירוש  (רבינו עמה" הסיח שימכור כדי אלא מניקה,

המשנה).

.Á¯ÓB‡‰83L‡¯ :B¯·ÁÏ84¯BÓÁ L‡¯ B‡ ‰Ê „·Ú »≈«¬≈…∆∆∆…¬
BÈˆÁ ¯ÎÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê85ÔÈc‰ ÔÎÂ . ∆¬ƒ≈»¬≈∆»«∆¿¿≈«ƒ

‰ÓLp‰L ¯·È‡ ÏÎa86Ba ‰ÈeÏz87„È :BÏ ¯Ó‡ .88 ¿»≈»∆«¿»»¿»»««
ÔÈnLÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê ¯BÓÁ „È B‡ ‰Ê „·Ú89 ∆∆∆«¬∆¬ƒ≈»¿«¿ƒ

‰ÈeÏz ‰ÓLp‰ ÔÈ‡L ¯·È‡ ÏÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ì‰ÈÈa≈≈∆¿≈«ƒ¿»≈»∆≈«¿»»¿»
¯ÎÓ ‡Ï - CÏ ¯ÎBÓ È‡ BÊ ‰¯t L‡¯ :BÏ ¯Ó‡ .Ba»«…»»¬ƒ≈»…»«

„·Ïa L‡¯‰ ‡l‡90È¯‰L ;91˙¯kÓ dL‡¯92„ÈÓz ∆»»…ƒ¿«∆¬≈…»ƒ¿∆∆»ƒ
ÌÈÁaËna93. «ƒ¿»«ƒ

עוד 83) וראה א. הלכה פ"ה בבאֿקמא וירושלמי ד: ערכין
להלן.84)להלן. ראה בו. תלויה שהנשמה אבר והוא

שהחיות 85) אבר שהוא מאחר החמור. של או העבד של
"ראש  אמר: ד: בערכין הגוף. כחצי אותו רואים בו, תלויה
לך, מכור עבד ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש, זה עבד
שותפין  והקדש הוא הקדש, זה חמור ראש ביניהם. משמנין

ר  זה בו. חמור ראש ביניהם. משמנין לך, מכור עבד אש
לך, מכור חמור ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש,
מכור  עבד "ראש שם: גרס שרבינו ונראה ביניהם". משמנין
משמנין  לך, מכור זה עבד יד שותפים. וחבירו הוא לך,
ועיין  יז, הלכה ערכין מהלכות בפ"ה (לחםֿמשנה ביניהם"
סמך  שיש להלן וראה טז). ס"ק רכ, סימן הגר"א ביאור

בירושלמי. זו מכר 87)החיות.86)לנוסחא זה הרי
"רגלה  א) הלכה פ"ה (בבאֿקמא בירושלמי מפרש כן חציו.
אותה  עושה בבהמה רגל וחסרון חציה". מכר לך, מכורה
מהלכות  (פ"ח ולמעלה הארכובה מן נחתכה אם טריפה,
אותה  שעושה שדבר יא. בתמורה וראה יא). הלכה שחיטה
ועיין  שמח). (אור בו תלויה שהנשמה אבר הוא טריפה,

ובמגידֿמשנה. הנשמה 88)בראב"ד שאין אבר והוא
ולא  שם בערכין בברייתא לא הוזכר לא זה ודין בו, תלויה
ראש  שם שהזכירו ממה ללמדו יש אבל שם, בירושלמי

לא  - בו תלויה הנשמה שאין אבר מכר שאם מכלל ורגל,
גרס  שם) ערכין (בהלכות הלחםֿמשנה ולדעת חציו. מכר

שם. בערכין כן שישומו 89)רבינו כלומר, שומא. "לשון
יטול" שוויו ולפי ראוי, הוא מלאכה לאיזה שמכר אבר אותו
כב. הלכה כא פרק למעלה וראה יב) סעיף רכ, (סימן

שם.90) שם.91)ברייתא בגמרא פפא, רב כדברי
שהוא 92) מכיון לחוד, פרה של הראש את למכור שרגילים

שאינם  החמור, ראש או העבד ראש אבל לאכילה, ראוי
למכור  היתה וכוונתו לחוד, למכרם דרך אין לאכילה,

הבהמות.93)חציים. ששוחטים מקום

.ËL‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ94‰q‚ ‰Ó‰·a95‡Ï -96˙‡ ¯ÎÓ »«∆»…ƒ¿≈»«»…»«∆
.L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ…»«∆»…

Ó‰w‰ ˙‡ ¯Î97˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - »«∆«»∆…»«∆«»≈»«∆
¯ÎÓ :‰w„ ‰Ó‰·a Ï·‡ .‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰«»≈…»«∆«»∆¬»ƒ¿≈»«»»«
- ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ - L‡¯‰ ˙‡∆»…»«∆»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ
˙‡ ¯ÎÓ - ‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ .L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï…»«∆»…»«∆«»∆»«∆

.‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰«»≈»«∆«»≈…»«∆«»∆

פג:94) בבאֿבתרא המשניות,95)משנה (פירוש בקר
המקובלים 96)שם). הלשון שימושי כנראה, היו, כך

התקופה. שלה 97)באותה הקנה שם על ונקראת הריאה,
(שם  וב'תוספות' הריאה. בצירוף הקנה כלומר, (רשב"ם),

לב. גם הוסיפו מכר) ד"ה

.È¯ÎBn‰98¯Ba‰ ˙‡99ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -100¯ÎÓ . «≈∆«…»«∆≈»»«
‰tL‡‰ ˙‡101dÏ·Ê ˙‡ ¯ÎÓ -102˙¯ek ¯ÎÓ .103- ∆»«¿»»«∆ƒ¿»»««∆∆

C·BL ¯ÎÓ .ÌÈ¯B·c ¯ÎÓ104.ÌÈBi‰ ˙‡ ¯ÎÓ - »«¿ƒ»«»»«∆«ƒ

(שם).98) נתן כרבי ולא עט:) (ב"ב בברייתא כתנאֿקמא
לשתייה.99) מים בו עח:)100)שמכונסים (שם במשנה

עט:) (שם בגמרא אך מימיו. את מכר בו שהמוכר נאמר
פסק  וכן נתן. רבי הוא יחיד, דעת היא זו שמשנה אמרו
"סתם  בידינו: שכלל ואע"פ כמשנה. הלכה שאין הרי"ף
שאמרו  כיון - כמשנה" הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה,
(כסףֿ כמותה הלכה אין יחידאה, היא שהמשנה בגמרא

(רשב"ם). כמשנה הלכה פוסקים ויש מקום 101)משנה).
זבל. בו שמחזיקין האשפה.102)מיוחד, אגב שבטל

דבורים.103) בו שמגדלים שמחזיקים 104)מקום מקום
יונים. בו

.‡ÈÏ‡105ÊeÏÈ106,el‡ ÌÈ¯·„a ÏB„b‰ ¯wÚ‰ EÈÈÚÓ «»≈≈∆»ƒ»«»ƒ¿»ƒ≈
‰È„n‰ ‚‰Ó ‡e‰L107˙BÓM‰Â108„eÁÈa ÌÈÚe„È‰ ∆ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«¿ƒ¿ƒ

Ïk‰L ÌL ‡ÏÂ ‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .¯·„Â ¯·c ÏÎÏ¿»»»¿»»¿»∆≈ƒ¿»¿…≈∆«…
ÛezL ‡ÏÂ „eÁÈa BÏ ÌÈ¯ÓB‡109el‡ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ««≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‡aL ˙BÏÏk‰110. «¿»∆≈¬¬»ƒ¿∆≈«¿

וכן 105) הקודם, הפרק בסוף שנאמר הסיכום, על חזרה
קצת. מוזר נראה החזרות וריבוי אחרים. במקומות גם נמצא

ילוזו 106) אל "בני כא): ג, (משלי הכתוב מלשון יסור,
המדינה.107)מעיניך". מנהג הוא: תכנו הזה, העיקר

המקומי. הנוהג לפי הולכים - וממכר מקח עניני שבכל
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השמות,108) קובעים המכירה, נושאי קביעת על דיון שבכל
אלו. לנושאים המכר במקום לתת הוא שהנוהג

שם 109) ואיננו זה, לנושא רק מיוחד זה ששם היינו,
הרבה. לנושאים ח.110)שיתופי הלכה כו פרק

âשבט כ"ג שלישי âיום
íéøOòå äðBîL ÷øt1 ¤¤§¨§¤§¦

כל 1) וכן עימו נמדד דבר זה אי הקרקע משפטי בו נתבארו
כשהזכירו  והשיעור המדידה בעניין התלויים המשפטים

זה. אחר הנמשך וכל [מידה], (מודה) המוכר או הלוקח

.‡B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2¯Bk ˙Èa :3¯ÙÚ4,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
ÌÈpË˜ ˙BÈ‡b ˙B„O‰ CB˙a eÈ‰Â5‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ¿»¿«»≈»¿«ƒ¬Àƒ¬»»

ÌÈÁÙË6Èt ÏÚ Û‡ ,7ÌÈÓ Ô‰a ÔÈ‡L8ÌÈÚÏÒ B‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»∆«ƒ¿»ƒ
ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b9˙Èa‰ ÏÏÎa ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿««≈

,„Á‡ ÌB˜Óa ÂÈ˙BÚÓ ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯Bk∆≈»»∆ƒ≈¿»¿»∆»
˙BÓB˜Ó ‰LÏL B‡ ÌÈLk ÔÈ‡¯Â10el‡ Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿¿≈«≈

ÌÈÓ„ ‡Ïa ¯Bk ˙Èa‰ ÏÏÎa ÌÈÚÏq‰Â ˙BÈ‡b‰11. «≈»¿«¿»ƒƒ¿««≈¿…»ƒ
eÈ‰12dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt13. »»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

קב:2) בתרא בבבא בו 3)משנה לזרוע שראוי שטח
על  חמישים היא סאה, על סאה מידת והנה, סאה. שלושים
כור, כן ואם הכל), בסך מאות וחמש (=אלפיים חמישים
כתב  וכן אמה. אלף וחמש שבעים הוא סאה שלושים שהוא

שם. המשנה בפירוש לזריעה,4)רבינו ראוי שהוא היינו,
פרט  זה אם (שם) ותוספות הרשב"ם בין ודברים דין ויש
לדעת  סתם, כור בית אמר שאם זו, הלכה בקביעת הכרחי
לצרכים  זו בקרקע לשימוש הלוקח התכוון שמא הרשב"ם,
אינו  לקמן המתואר השדה מצב שאז לזריעה, ולא אחרים

התחתונה. על וידו לתכניתו, למלה 5)מפריע עברי תרגום
שבמשנה. "נקעים" (דיבור 6)ארמית רשב"ם לדעת

ארבעה  כשרחבם המדובר עמה) נמדדין אין המתחיל
ראה  שבת. בדיני נפרדת רשות מהווים הם שאז טפחים,

א. הלכה שבת מהלכות י"ד (שם 7)בפרק הגמרא מסקנת
בהם.8)קג.). לזרוע  אפשר מצטרפים,9)והרי לא

הצדדים  בין שנקבע השטח, למידת אלו, סלעים או גאיות
בפני 10)במכר. רשות הם אלו וסלעים גאיות שהרי
"אינן 11)עצמם. המשנה מלשון רבינו זאת למד כי ייתכן

ע  בה נמדדין נכללים אבל השדה, עם נמדדין אינן - ימה"
הנמכרים  לכל דומים הם כי רבינו וסובר איתה. ונמכרים
כו). ופרק כה פרק (למעלה ומרחץ עיר בית, שדה, בכלל
שדה  שהפודה מיגאש בן ר"י דברי הביא משנה והמגיד
לקונה  הדין והוא פדיון בלי והגאיות הסלעים לוקח מהקדש

דמים. בלא  שלו שהם שם.12)שדה, שאינם 13)משנה
עצמם. בפני רשות

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14Ô‰a ‰È‰ ‡lLk ?15‡l‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»∆∆»
ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ˙Èa16eÈ‰Â ,17ÔÈÚÏ·Ó ÔÈa˜ ‰Úa¯‡‰ ≈«¿»»«ƒ¿»»«¿»»«ƒÀ¿»ƒ

˙LÓÁ CB˙a18ÔÈa˜19da¯ CB˙a ÔÈÚÏ·Óe ,20ÏL ¿¬≈∆«ƒÀ¿»ƒ¿À»∆
eÈ‰L B‡ ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ï·‡ ;‰„O»∆¬»»¿»»≈««¿»»«ƒ∆»

‰a¯‰ ÔÈ¯fÙÓ21ÔÈÚÏ·Ó ÔÈ‡ B‡ ,22ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«¿≈≈»À¿»ƒ««ƒ∆≈
Ôa¯ ÔÈÚÏ· eÈ‰ .dnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ‰¯OÚ Ô‰a23 »∆¬»»≈»ƒ¿»ƒƒ»»ƒ¿»ƒÀ»

dËeÚÓa24ÔËeÚÓ B‡25ÔÈ˜ÏÁÓ eÈ‰L B‡ ,da¯a26 ¿ƒ»ƒ»¿À»∆»À¿»ƒ
ËeÁ BÓk27ÏebÚ BÓk B‡ ‰ÂL28LlLÓ BÓk B‡29, ¿»∆¿ƒ¿¿À»

ÔÈ„„va eÈ‰L B‡30ÔB˙l˜Ú C¯„ eÈ‰L B‡ ,31Ïk - ∆»«¿»ƒ∆»∆∆¬«»»
el‡˜ÙÒ32‡ÈˆBn‰Â ,33ÔÎÂ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ34 ≈»≈¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈

eÈ‰ Ì‡35‰ÏÚÓÏÓ ¯ÙÚ36B‡ ,‰hÓlÓ ÚÏÒÂ37ÚÏÒ ƒ»»»ƒ¿«¿»¿∆«ƒ¿«»∆«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ¯ÙÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ38. ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»¬≈∆»≈

עם 14) נמדדים - טפחים מעשרה פחותים וסלעים שגאיות
קג. שם יצחק רבי של מימרא או 15)השדה. הגאיות בכל

יחד. למידותֿשטח 16)הסלעים זה ערך ולפי לכור, היינו,
סעיף  שם וסמ"ע טרשין, המתחיל דיבור (רשב"ם אחרות
הכור  שהרי וחמישה, מארבעים אחד חלק היינו - ח) קטן
מזה. יותר על מוותר אדם שאין - קבים ושמונים מאה הוא

(שם).17) חמא בר עוקבא רב שהוסיף הסתייגות,
הוא 18) וכן "עשרת" הגירסה: הייתה הכסףֿמשנה לפני

רומי. כסלע 19)בדפוס נחשב שאז מזה, בפחות ולא
לו  מקלקל שנמצא מזה, ביותר ולא ג). הלכה (להלן יחידי

יב). קטן סעיף שם (סמ"ע השדה כל של 20)את מימרא
יד  כתב נוסחת וכפי שם. יוחנן, רבי בשם אבא בר חייא רב
בר  חייא "רב (ולא אבא" בר חייא רב "אמר שם: מינכן
אבא  בר חייא רב בא לא זה ולפי כלפנינו) אמר", אבא
וצריך  והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן להוסיף. אלא לחלוק
שדה, של ברובה המובלעת וארוכה צרה רצועה שיהיו
ארבעה  אלא בה כשאין כור, לבית סאה עשר שישה דהיינו,
קבים, חמישה ביחד ביניהם, זריעה בר אחד קב ועוד קבים,

י. קטן סעיף שם בסמ"ע קבים.21)ראה מחמישה יותר
של 22) ברובה ולא מזה, בפחות אלא קבים בחמישה לא

קג.).23)שדה. (שם בגמרא שרוב 24)בעייה היינו,
השדה  של מיעוט בתוך מפוזר אלו קבים ארבעת של השטח
שהייתה  כגון, הרוב, בתוך מפוזר ממנו קטן חלק ורק
השדה. ברוב וצרה השדה של במיעוט רחבה הרצועה
אחרי  השדה, רוב בתוך כמפוזר נחשב זה אם והשאלה
רק  הוא השטח שרוב מכיוון או בו, נמצאת השטח שכללות
של  התנאי נתמלא לא כאילו זה הרי השדה של במיעוטו

השדה. של רובה בתוך רומי 25)מובלעין בדפוס הוא כן
שהנוסחה  כתב משנה המגיד אבל תימן. יד ובכתב
"והכי  שם: רשב"ם כתב וכן "ומיעוטן" היא המדוייקת
וחדא  "תיקו". מהו ברובה, ומיעוטן במיעוטה רובן גרסינן

היא. קג:).26)בעייא קג.ֿ (שם בגמרא בעיות של שורה
הסלעים שאם הבעייה, מכביד ועניין זה אלו צורות להם יש

את  כן, על ומפסיד, שביניהם, בשטח המחרשה את להעביר
השדה. ביתר אף "כשורה".27)השימוש בגמרא:

"כשיר".28) בגמרא,29)בגמרא בגירסתנו אינה זו מלה
והיינו, (מגידֿמשנה), "כחצובה" שם: האי רב כגירסת אבל

רגלים. והיינו,30)שלוש "איצטדין", שם: בגמרא
השדה. של אחרים לצדדים מהסלעים יוצאים שקרניים

מעוקם.31) קו של בצורה מפוזרים שכל 32)הסלעים
בגמרא. נפתרו לא האלו אחד 33)הבעיות כל על נאמר

יום שלישי
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שילם  לא הלוקח שאם (ריח). הטור שמפרש כמו מהצדדים
ואם  התמורה, כסף את ממנו להוציא יכול המוכר אין עדיין,
שהיא. כמו הקרקע את לקבל הוא מוכרח שילם כבר הלוקח

רב 34) בשם שהובאה קג:), (שם בגמרא בעייה היא אף
ושלכן  יחידי, סלע בעניין הברייתא שם שהובאה (אחרי אשי
הברייתא  על מוסבת שהיא מיגאש ור"י הרשב"ם פירשוה

עשרה.35)הנ"ל). גבוהים סלעים כלומר,36)היינו,
מופרעת  היניקה כי אם זה, בעפר לזרוע מה במידת ואפשר
וזרעים  כ), קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו הסלע ידי על

(ר"ן). זה בעפר לזרוע אפשר שאם 37)מסויימים מפני
ולזרוע  אותו לעקור בנקל אפשר למעלה, רק הוא הסלע

כא). קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו היא 38)בעפר זו אף
(שם). נפתרה שלא בעייה

.‚‰È‰39Ú·¯ ˙Èa elÙ‡ ,È„ÈÁÈ ÚÏÒ da40ÔÈ‡ - ¯BÎÏ »»»∆«¿ƒƒ¬ƒ≈…«¿≈
‰È‰ Ì‡Â .dnÚ „cÓ41¯ˆnÏ CeÓÒ42Ïk elÙ‡ , ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»«∆∆¬ƒ»

‡e‰L43dnÚ „cÓ ‰Ê ÔÈ‡ -44˜ÈÒÙ‰ .45ÚÏÒ ÔÈa ¯ÙÚ ∆≈∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆«
¯ˆnÏ46˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -47. «∆∆¬≈∆»≈

שם.39) תם,40)ברייתא ורבינו האי רב גירסת לפי
בסלעים  והמדובר שהוא". כל "אפילו בגמרא: ולפנינו
אינם  אם עימה שנמדדים טפחים, עשרה גבוהים שאינם
גדולה  אבן הייתה שאם אמר זה ועל קבים, ארבעה אלא
- לכור הקב רובע בית כשיעור אלא אינה אפילו - אחת

משנה). מגיד - (רשב"א עימה נמדדת שם.41)אינה
השדה.42) גבול אחת.43)ליד קטנה אבן רק אפילו
אבל 44) השדה, לגבי בטלים השדה שבתוך הסלעים שרק

לגבה. בטלים אינם לגבול, קרוב בסופה, הנמצאים אלה
פפא.45) רב של בעייה של 46)שם, קטן שטח נשאר אם

זה  סלע אם (שם), בעייה היא שאז לגבול, הסלע בין עפר
לא. או למיצר, לקרוב עוד נפתרה 47)נחשב לא הבעייה

בגמרא.

.„¯Ó‡48elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙È·k :BÏ »«¿≈»»¬ƒ≈»¬ƒ
B‡ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˙BwÓÚ ˙BÈ‡b da eÈ‰»»≈»¬À¬»»¿»ƒ≈
el‡ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈¬≈≈

dnÚ ÔÈ„cÓ49. ƒ¿»ƒƒ»

קב:48) שם כור 49)משנה "בית לו אמר שלא מפני
בין  שהוא כמות "משמע - עפר" כור "כבית אלא עפר",
כור  בית ולא עפר כור כבית - גאיות] [ובין עפר בין סלעים
ומגיד  כור, כבית המתחיל דיבור שם (רשב"ם ממש" עפר
בהם  יש אם בין כאן רבינו חילק שלא ומכיוון משנה).
נראה  - ב בהלכה שחילק כמו מזה, יותר או קבים ארבעת
שאמר  ומה עפר". כור "כבית שאמר מאחר בזה חילוק שאין
זה  קבין" ארבעת בית שאמרו "טרשים קג.) (שם יצחק רבי
עפר", כור "בית כשאמר המשנה של הרישא על רק מוסב
אחרי  נקבעה יצחק רבי של זו שמימרא מזה נראה וכן
שהיא  עימה", נמדדין מכאן "פחות המשנה של הפיסקא
יצחק  רבי שמימרת רשב"ם ודעת המשנה. של מהרישא
לנוסחת  מתאים וזה - כור" "כבית של הסיפא על גם מוסבת

מהמשנה. הפיסקא את שם גרסו שלא אחרים ספרים

.‰¯ÓB‡‰50,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ51‡ ,‰kÓ - ‡e‰L Ïk ˙Át Ì52ÔÓ BÏ ƒ»¿∆∆ƒƒ≈»∆¿«∆ƒ

ÌÈÓc‰53¯È˙B‰ Ì‡Â ;54BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‡e‰L Ïk55. «»ƒ¿ƒƒ»∆«¬ƒ

קג:50) שם שמודדים 51)משנה כמו - בצמצום "כלומר,
ורבינו  שם). (רשב"ם יותר" ולא פחות לא החבל במידת
על  הקפדה על מורה בחבל "ומידה כתב: המשניות בפירוש
משיעור  ההנחה את לכתחילה שמעלה קרקע". אותה מדידת

כור. הפחת.52)הבית אונאה 53)בערך שאין פי על אף
אלא  אונאה, אינה זו - ח) הלכה י"ג פרק (למעלה בקרקעות
רבא: של הידוע לכלל בהתאם חוזרת, לעולם וטעות טעות,
מכדי  פחות אפילו ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר "כל
הלכה  ט"ו פרק למעלה וראה צ.). בתרא (בבא חוזר אונאה
את  ומחזיר המקח "נקנה זה שבמקרה רבינו שדעת ב,

משנה. במגיד וראה כור.54)הטעות". מבית יותר שיש
למוכר.55)

.Â¯Ó‡56CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :57È¯‰ -58‰Ê »«≈»»¬ƒ≈»¬≈∆
¯Ó‡Â L¯tL ÈÓk59ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa : ¿ƒ∆≈«¿»«≈»»≈»≈≈

¯˙È60,ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‰cn‰ ÔÓ ˙Át Ì‡Â . »≈¿ƒƒ≈ƒ«ƒ»∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
Ú·¯ ‡e‰L61‰‡Ò ÏÎÏ62ÏÎÏ Ú·¯ Ck ¯È˙B‰ B‡ , ∆…«¿»¿»ƒ»…«¿»

BÚÈb‰ - ‰‡Ò63Ïk ÏÚ BnÚ ·LÁÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È . ¿»ƒƒ»≈«≈«¿…ƒ«»
Ôlk ÌÈÚ·¯‰64˙ÈaÓ ˙ÁtL ÏÎÂ ;eÙÈÒB‰ B‡ e¯ÒÁL »¿»ƒÀ»∆»¿ƒ¿…∆ƒ≈ƒ≈

¯Bk ˙Èa ÏÚ ÛÈÒB‰L ÏÎÂ ,ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ¯Bk¿«∆ƒ«»ƒ¿…∆ƒ«≈
.BÏ ¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ

קד.56) שם וגמרא קג: שם הוסיף 57)משנה ולא
וזהו  יתר", ובין חסר "בין ולא בחבל" "מידה לא בדבריו,
כראשון  דינו אם בגמרא, בעייה המהווה סתם", כור "בית

כשני. קד.).58)או (שם הגמרא הובא 59)מסקנת זה
שם. רבינו 60)במשנה של ובלשונו כור, בית בערך היינו,

המידה". בקרוב שניהם "שנתפייסו המשניות: בפירוש
במידה  לא אבל יותר, או פחות קצת אם הקפדה אין ולפיכך

כור". "בית הזכיר סוף סוף שהרי הקב.61)מופרזת, רבע
ועשרים 62) מארבעה אחד הוא הקב ורבע קבים, שישה היא

שבעה  שהם הקב רבעי שלושים זהו כור, ובבית בסאה.
הקב. ומחצית שהמקח 63)קבים היינו, שקיבל, מה קיבל

את  לא מהשני, לתבוע יכול אחד ואין שהוא, כמו קיים
היתרון. את ולא או 64)הפחת חיסרון יש שאם היינו,

לא  חשבון לעשות חייבים הראוייה, המידה על יותר יתרון
יתר  או שחסר מה כל על אלא המידה, על שיותר במה רק

קד:). שם (גמרא

.ÊBÏ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Óe65‰˙eÁt ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡ ? ««¬ƒƒ»¿»«∆∆¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ66‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLk ÌÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁÓ -67, ƒƒ¿»«ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿««¿ƒ»

¯ÎBn‰ Ák ˙BtÈÏ68‰ÎeÓÒ ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«…««≈¿ƒ»¿»«∆∆¿»
‰„OÏ˙ÙÒBz‰ d˙B‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBÓ ÏL ˙¯Á‡ ¿»∆«∆∆∆≈«¬ƒ»«∆∆

BÈ‡Â ÂÈ˙B„O ¯‡LÏ d˙B‡ CÓBÒ È¯‰L ;Ú˜¯«̃¿«∆¬≈≈»ƒ¿»¿»¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ‰¯˙È ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ .ÌeÏk „ÈÒÙÓ69 «¿ƒ¿»¿»«∆∆¿≈»«ƒ¿»«ƒ

ÔÈ˙B -70¯‡Lp‰Â ,‰‡Òe ‰‡Ò ÏÎÏ Ú·¯71ÏÚ ¯˙È ¿ƒ…«¿»¿»¿»¿«ƒ¿»»≈«
Ïk BÏ Ô˙B - ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba LÈ Ì‡ ,ÌÈÚ·¯‰»¿»ƒƒ≈ƒ¿»«ƒ≈»
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קלו מכירה קלו הלכות - קנין ספר - שבט כ"ג שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

BÏ B˙BÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯˙i‰ ÌÚ Ôlk ÌÈÚ·¯‰72 »¿»ƒÀ»ƒ«»≈ƒ««¿«¿¿
epnÓ dÁ˜lL ‰ÚMk73. »»»∆¿»»ƒ∆

האם 65) המידה, על יתרון שיש במקרה למוכר, הלוקח
קג:). (משנה בקרקע? או קרקעי 66)בדמים שטח מידת

יא.). בתרא (בבא "שדה" להיקרא: היינו,67)הראוייה
לו  נותן - כך אחר והוקרה המכירה בשעת בזול הייתה אם
שם  הדברים ומקור ח). הלכה בתחילת להלן (ראה הזול לפי
שיקנה  הלוקח את להכריח מוכר, של כוחו ייפו ולא קד.
קרקע  לקנות רוצה איני אני לו: אומר הלוקח שהרי ביוקר,
לי  תן חכמים, תקנת לפי להכריחני רוצה אתה ואם שלך,
רבינו  שאמר ומה מיגאש)) בן (ר"י הזול בשער אותה
לוקח  רצה, שאם לומר אלא אינו - המוכר" כוח "לייפות

כדלהלן. את 68)הקרקע הלוקח לו מחזיר - רצה שאם
בחזרה, שלו הקרקע את לקבל צריך היה בעצם כי הקרקע,
שהיתרון  כיוון דמים, לקבל כוחו את חכמים שייפו אלא
בשבילו. ערך נטול והוא שדה, מלהיות פחות הוא

המוכר 69) ואין יא.), (שם שדה להיקרא ראוייה היא שאז
בחזרה. שלו הקרקע את מקבל הוא אם כלום, מפסיד

התוספת 70) מן ומנכים מחשבין אלא ללוקח, נותנים אין
היתר  את ורק ללוקח, שייך להיות ראוי שהיה החלק את

קבים. לתשעה קד:71)מצרפים שם רבינו דברי מקור
וכפירוש  הדרי" קבין לתשעת יתירא מילתא איכא "ואי
כל  לבד יותר קבין ט' "שצריך שברשב"ם: מפרשים" ה"יש
דבר  כל שהרי עיון צריכים הדברים אבל כולם". הרבעים
הרבעים  עם ביחד קבין תשעה בת שדה כשיש - למוכר ראוי
לתת  הלוקח את נכריח ולמה קרקע הלוקח לו יתן לא למה -

חוץ קבין תשעה שיהיו עד דמים (מגיד לו מהרבעים
אם 72)משנה). [כלומר, לו". "ונותנה תימן: יד בכתב

להלן]. וראה הלוקח, ביד משאירה כלומר,73)המוכר
הוא  וחומר [וקל ח). הלכה תחילת (כדלהלן הזול כשער
מחזיר  שהלוקח קבין מתשעה בפחות למעלה שאמרו ממה
על  ואף המוכר, לטובת שתיקנו חכמים תקנת לפי הדמים,
אלא  עכשיו של כשער לקנות הלוקח את כפו לא כן פי
חכמים  תיקנו שלא קבין מתשעה ביותר - הזול כשער
המוכר  את מכריח הלוקח אלא הדמים, הלוקח שיחזיר
המוכר  שאין וכמה כמה אחת על - הקרקע את בחזרה לקבל

היוקר]. כשער לקנותה הלוקח את להכריח יכול

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na74˙ÚLa ÏBÊa ‡È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«
¯˙i‰ ˙¯ÊÁ‰ ˙ÚLa ‰¯È˜B‰Â ¯kÓÓ75Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿««¿»««»≈¬»ƒ

‰ÏÊe‰Â ¯˜Èa ‰˙È‰76˙Èˆ¯ Ì‡ :Á˜BlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »¿»¿…∆¿¿»¿ƒ«≈«ƒ»ƒ»
dlk ˙ÙÒBz‰ ÈÓ„ BÏ ÔzÏ77ÈÙk ÌÈÓ„ BÏ Ôz - ƒ≈¿≈«∆∆À»≈»ƒ¿ƒ

¯kÓn‰78BÓk BÏ Ôz - Ú˜¯˜ BÏ ÔzÏ ˙Èˆ¯ Ì‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿«≈¿
ÂLÎÚ ‰ÂML79. ∆»»«¿»

כשער 74) דמים לו שמחזיר לוקח של כוחו חכמים שייפו
כנ"ל. בפחות, ובין קבין בתשעה בין והמוכר 75)הזול.

בתרא  בבא היוקר. כשער לקבלה הלוקח את להכריח רוצה
כש  לו נותן ללוקח) (=מוכר לו נותן "כשהוא שלקח שם: ער

השתא". לה ויקרא מעיקרא זולא דהווה - ממנו

בזול.76) לו למכרה המוכר את להכריח רוצה והלוקח
להחזירה 77) שצריך קבין תשעה התוספת הייתה אם בין

מקבל  המוכר רצה שאם מזה פחות הייתה אם ובין למוכר
כדלעיל. המוכר 78)דמיה, את להכריח יכול ואינך

עכשיו. של הזול כשער לך המוכר 79)למכרה אין כלומר,
שהוזלה  פי על אף בחזרה שלו הקרקע את לקבל לסרב יכול

הלוקח. בידי בהיותה

.Ë:‰„Oa ÔÈa˜ ‰ÚLz ÔÈ„k - ‰p‚a ·˜ ÈˆÁ ÔÈ„Â¿ƒ¬ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¿»∆
- ÌÈÚ·¯‰ ÏÚ ·˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚a ¯È˙B‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ»»≈¬ƒ««»¿»ƒ

ÌÈÓ„ ‡l‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡80·˜ ÈˆÁ ¯È˙B‰ ;81- ≈«¬ƒ∆»»ƒƒ¬ƒ«
ÌÈÓ„a ¯˙i‰ ÌÚ ÌÈÚ·¯‰ Ïk ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ82B‡ «¬ƒ∆»»¿»ƒƒ«»≈¿»ƒ

‰¯ÊÁ‰ ˙Ú ÏL ÏBf‰ ˙ÚLk Ú˜¯˜83. «¿«ƒ¿««∆≈«¬»»

כשער 80) לו משלם אבל הקרקע. לקבל להכריחו יכול ואינו
ז. בהלכה כנ"ל המכירה, שעת של חוץ 81)הזול

כנ"ל. מקבלה 82)מהרבעים, והוזלה, ביוקר הייתה ואם
לו  למכרה המוכר את להכריח יכול ואינו ביוקר, הלוקח

ח. הלכה כנ"ל לקבלה,83)בזול, לסרב יכול המוכר ואין
ח. בהלכה כנ"ל הלוקח, ביד שהוזלה לאחר

.È‰„O ¯ÎÓ84‰pb ˙ÈOÚÂ85‰p‚ B‡ ,Á˜BÏ „Èa »«»∆¿«¬≈ƒ»¿«≈«ƒ»
‰„O ˙ÈOÚÂ86˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -87ÔÈck BÏ ·MÁÓ Ì‡ ¿«¬≈»∆¬≈∆»≈ƒ¿«≈«ƒ

‰zÚ ‡e‰L ÔÈck B‡ ¯În‰ ˙Úa ‰˙È‰L88. ∆»¿»¿≈«∆∆«ƒ∆«»

דמים.84) הלוקח לו מחזיר קבין תשעה בה אין שאם
שנ 85) את כגון, לכוף אין עתה, שהיא וכפי מים. בה תגלו

קב. חצי בה שיש כיוון דמים, לו להחזיר הלוקח
המעיין.86) בו שייבש לא 87)כגון, שם שהבעייה

ונראה 88)נפתרה. זה. ספק של דינו מהו רבינו פירש ולא
הראייה. עליו מחבירו שהמוציא הלוקח, את כופין שאין

משנה. במגיד ועיין

.‡È¯ÓB‡‰89,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ90¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,91B‡ ,92˙Èa :¯Ó‡L ƒ»¿∆∆≈»≈≈»≈∆»«≈

- Ï·Áa ‰cÓ ,¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯Bk¬ƒ≈»≈»≈≈»≈ƒ»¿∆∆
Cl‰93˙BBLlaL ˙eÁt‰ ¯Á‡94‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â , «≈«««»∆«¿¿≈∆»

ÔÈck95.¯˙È Ì‡ ¯ÒÁ Ì‡ , «ƒƒ»≈ƒ»≈

קה.89) שם בגמרא או 90)כחכמים מנכה זה שלפי
ה). הלכה (למעלה שהוא כל אפילו זה 91)מחזיר שלפי

מחילה  זו הרי וארבעה מעשרים אחד יתר או חסר אם
בדבריו. סתירה והרי ו), הלכה שאין 92)(למעלה כלומר,

בניגוד  באחרונה, ואיזו בראשונה נאמרה לשון איזו הפרש
האחרונה. הלשון אחרי שהולכים ננס בן לשיטת

לשון 93) איזו לנו שספק והטעם, קה. שם הגמרא, לשון
שבלשונות. הפחות אחרי הולכין ולפיכך עיקר, היא

ננס,94) כבן הלכה "ואין רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
וכו' שאמר וזהו שבשעורין, הפחות וכו' הלוקח יקח אבל
להלן. ראה רשב"ם. כדעת דעתו הרי שבלשונות". הפחות

(ב"ח 95) הראייה" שעליו מחבירו, המוציא כדין "כלומר:
לפי  מחבירו המוציא הוא שהלוקח רשב"ם ודעת ריח). סימן
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קלז

קלז

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ג שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ר  וכדעת קמא" מרא "חזקת לו יש בבבא שהמוכר נחמן ב
וכן  ב. הלכה שכירות מהלכות ז בפרק וראה קב: מציעא

למעלה. ראה המשניות. בפירוש רבינו בדברי מפורש

.·ÈÔÈÓÈqa :BÏ ¯Ó‡Â ,¯Bk ˙Èa BÏ ¯ÎÓ»«≈¿»««ƒ»ƒ
ÌÈ¯ˆn·e96BÚÈb‰ - ˙e˙L ¯È˙B‰ B‡ ˙e˙L ˙Át ,97; «¿»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒƒ

ÛÈÒB‰ ;ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È ˙Át98 ƒ≈»≈«¿¿«∆ƒ«»ƒƒ
Ïk‰ ,Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÓ„ BÏ ÔzÈ - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È BÏ»≈«¿ƒ≈»ƒ«¿««…
,ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ ˙BÁt ‰„Oa ¯‡Lp‰ Ì‡ .¯eiM‰ ÈÙÏ¿ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«»∆»ƒƒ¿»«ƒ
‰„OÏ CeÓÒ ‰È‰ ‡ÏÂ ,·˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚·e«ƒ»»≈¬ƒ«¿…»»»ƒ¿≈

ÌÈÓc‰ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBn‰99. «≈«¬ƒ«»ƒ

הקרקע 96) של והגבולות הסימנים את לו שהגדיר גבולות,
למכירה. שאין 97)העומדת מחילה, זו הרי כלומר,

חזרה  לתבוע המוכר ולא חסר, אם ניכוי לתבוע יכול הלוקח
אמר  או סתם, כור" "בית לו אמר שאם פי על ואף יתר. אם
פיחת  אם אלא מחילה שם אין יתר" הן חסר הן כור "בית לו
- ו) הלכה (למעלה וארבעה מעשרים אחד חלק הותיר או
לך, מכורה "שדה לו כאומר זה הרי המצרים, לו שסימן כאן
בתחילת  לו שאמר ומה קטנה" שהיא בין גדולה, שהיא בין
משתות  יותר הותיר או פיחת שאם מועיל כור" "בית דבריו

שם). (רשב"ם מחילה זו הרמב"ם 98)שאין מסקנת
לעניין  אף וכנראה הקודמים, אלו עם זה דין המשווה עצמו,
השתות, את אף להחזיר שחייב משתות יותר יש שאם זה,
והמגיד  משנה, (כסף שווים הם עניין שלכל בחיסרון, וכן

בצריךֿעיון). הדבר את העלה רבינו 99)משנה שכתב כמו
זֿט. הלכה למעלה

.‚È˙‡Â d˙B‡ Ú„BÈ Á˜Bl‰L ‰„O B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰«≈«¬≈»∆∆«≈«≈«»¿∆
LÈ' BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ ,da Ïb¯‰ ¯·Îe ‰È¯ˆÓ¿»∆»¿»À¿«»¬ƒ»«≈

d˙ÁÈLÓa100'ÌÈ˙‡Ó101- ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙‡ˆÓÂ , ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿≈≈»«¬ƒƒ
BÏ ¯ÈkÊ‰L ‰ÊÂ .ÂÈÏÚ Ïa˜Â dÚ„È È¯‰L ,ezÚÈb‰ƒƒ«∆¬≈¿»»¿ƒ≈»»¿∆∆ƒ¿ƒ
LiL ˙¯Á‡ ‰„O BÓk ‰ÙÈ ‡e‰L ,¯ÓBÏk - ÔBaLÁ‰«∆¿¿«∆»∆¿»∆«∆∆∆≈

ÌÈ˙‡Ó d˙ÁÈLÓa102. ƒ¿ƒ»»»«ƒ

עשרה"101)במידתה.100) וחמש "עשרים, יש: בגמרא
זהותי, הוא היחס אבל וחמישים" ומאה "מאתיים, במקום
שיש  משנה המגיד וכתב ברבע. הוא שההפרש והיינו,

המקח. קיים למחצית עד שאף ולהשביח 102)אומרים
כן  שווה אינה דבר של שלאמיתו פי על אף התכוון, מקחו

שם). ב"ח - רבינו מדברי נראה וכן (רשב"ם.

.„ÈÈBÏt ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰103,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈¿ƒ¬ƒ≈»
C˙Ï ‡l‡ B˙ÁÈLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104;BÚÈb‰ - ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆»∆∆ƒƒ

CÎÈÙÏ .¯Bk ˙Èa ‡¯˜p‰ ÌB˜Ó ‡l‡ BÏ ¯ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»«ƒ¿»≈¿ƒ»
¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ105.¯Bk ˙Èa ‡¯˜ ‡e‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï »ƒ«≈¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»≈

ÈBÏt ÌB˜Óa ÈlL Ì¯k :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ106È‡ ¿≈»≈«¬≈∆∆∆ƒƒ¿¿ƒ¬ƒ
ÌÈÙ‚ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏ ¯ÎBÓ107;BÚÈb‰ - ≈»««ƒ∆≈¿»ƒƒƒ

:B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .Ì¯k B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿ƒ∆∆¿≈»≈«¬≈
ÌÈBn¯ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê Òc¯t108- «¿≈∆¬ƒ≈»¬ƒ≈ƒƒ

.Ô‰· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Òc¯t ‡¯wiL ‡e‰Â ;BÚÈb‰ƒƒ¿∆ƒ»≈«¿≈¿≈…«≈»∆

"האומר 103) שם): מקובצת (בשיטה הראב"ד כתב כן
ומשמע  גרסינן". וזה זה - לך מוכר אני זה כור בית לחבירו
בית  לו אמר אם אבל "פלוני", או "זה" אומר אם דווקא
סימן  החושן, (קצות שלם כור בית לו לתת צריך סתם, כור

א). קטן סעיף כור.104)ריח שם 105)חצי בברייתא
צריך  שהמוכר נראה ומזה כור", בית שנקרא "והוא נאמר:
כא  פרק למעלה רבינו כתב וכן כך. נקרא שזה להוכיח

שם. עיין כא, כור 106)הלכה "בית כביטוי - זה ביטוי
למעלה. ראה "כרם".107)פלוני", השם את הנותן שזה

פרדס 108) "שלחיך יג): ד, השירים (שיר שנאמר כמו
למעלה  וראה יהונתן). הרב בשם מקובצת (שיטה רימונים"

יד. הלכה כד פרק

.ÂË,‚‰Ó ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿»∆≈»ƒ¿»
¯Á‡ Cl‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¬»¿»∆≈ƒ¿»«≈««

ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯ ÔBLÏ ¯Á‡Â ,‚‰n‰109ÌÈÚe„È‰ «ƒ¿»¿««¿…«¿≈«»«¿ƒ
.Ô‰Ï»∆

(למעלה 109) הרוב אחר בממון הולכים שאין פי על אף
שהולכים  מודים הכל הלשון, בעניין - ה) הלכה כו פרק
המיעוט  וגם העולם, לכל הלשון קובע שהוא הרוב , אחר
הלכה  כז פרק למעלה וראה המקובלת, הלשון שזוהי יודע

האזל). (אבן ב

íéøOòå äòLz ÷øt1 ¤¤¦§¨§¤§¦
וכל 1) והשיכור והקטן והשוטה החרש דיני בו נתבארו

וממכר. במקח פרטיהן

.‡ÔÈ‡ ‰LÏL2ÔÁwÓ3Ô¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó4¯kÓÓ5, ¿»≈∆»»∆»¿≈ƒ¿»»ƒ¿»
Ï·‡ .ÔËw‰Â ‰ËBM‰ ,L¯Á‰ :‰¯Bz ÔÈc6ÌÈÓÎÁ ƒ»«≈≈«∆¿«»»¬»¬»ƒ

ÔËw‰Â L¯Á‰ ‰È‰iL ewz7ÂÈOÚÓe Ô˙BÂ ‡OB ƒ¿∆ƒ¿∆«≈≈¿«»»≈¿≈«¬»
ÌeMÓ ,ÔÈÓi˜8ÂÈiÁ È„k9. «»ƒƒ¿≈«»

במשנה 2) ולדוגמא בש"ס, מקומות בהרבה שמפורש כמו
גזל  איסור בה אין וקטן שוטה חרש שמציאת נט:) (גיטין
(וראה  שלום דרכי מפני אסרוה חכמים אלא התורה, מן
קנינם  שאין הרי - ב) הלכה ואבידה גזילה מהלכות פי"ח

התורה. מן קונים.3)קנין מוכרים.4)כשהם כשהם
זקוקים 5) שאנו וממכר, מקח אלא רבינו הזכיר לא

המוכרים) (כשהם המקח את להקנות אלו: של להקנאתם
הזכיר. לא מתנה אבל הקונים), (כשהם הדמים את ולהקנות
מפני  התורה, מן קנין להם יש שבמתנה סובר שהוא ונראה
לולב  מהלכות בפ"ח נראה וכן להם. מקנה אחרת שדעת
זכייה  מהלכות בפ"ד וראה עב. בהערה שם ועיין י, הלכה

ז. הלכה נט.6)ומתנה גיטין וגמרא, אבל 7)משנה
ד). הלכה (להלן תיקנו לא קטן,8)בשוטה אצל שם,

עוז). (מגדל לחרש שכל 9)והואֿהדין ו, הלכה להלן ראה
בקרקע. לא אבל במטלטלין זה

.·L¯Á‰10ÚÓBL BÈ‡L L¯Á ?Ô˙BÂ ‡OB „ˆÈk «≈≈≈«≈¿≈≈≈∆≈≈«
¯a„Ó ‡ÏÂ11¯ÎBÓ - ÌeÏk ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó B‡ , ¿…¿«≈¿«≈¿≈≈«¿≈

‰ÊÈÓ¯a ÔÈÏËÏhn‰ Á˜BÏÂ12Ú˜¯˜a ‡Ï Ï·‡ ,13Û‡Â . ¿≈««ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¬»…¿«¿«¿«
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קלח מכירה קלח הלכות - קנין ספר - שבט כ"ג שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈ˜„BaL „Ú ÂÈOÚÓ eÓi˜˙È ‡Ï ÔÈÏËÏhÓa14B˙B‡ ¿ƒ«¿¿ƒ…ƒ¿«¿«¬»«∆¿ƒ
˙Ba¯ ˙B˜È„a15.¯·ca ÔÈ·MÈ˙Óe ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«»»

אומר 10) בתירא ובן ונרמז, רומז "חרש נט. בגיטין משנה,
במטלטלין". ונקפץ בו 11)קופץ ש"דיברו החרש והוא

ב). משנה פ"א (תרומות מקום" בכל כתנא12ֿ)חכמים
שם. במשנה בתירא כבן ולא שמה 13)קמא רבינו, סובר

בלבד  לבןֿבתירא אינו - "במטלטלין" שם במשנה שנאמר
גיטין  (מאירי זה על חולק והראב"ד לתנאֿקמא. גם אלא
במשנה  שאמרו ומה מגידֿמשנה). ועיין ,234 עמוד שם
ומה  בכלל. שומע ואינו שמדבר חרש גם - "חרש" שם:
בכל  חכמים בו שדיברו שחרש שם) (בתרומות שאמרו
אלא  זה אין - מדבר ואינו שומע שאינו חרש הוא מקום,
חרש  נאמר אם אבל וקטן, שוטה עם ביחד הנמנה חרש
ואינו  שמדבר חרש אף - וקטן, לשוטה סמיכות בלי לחוד,
ואינו  "מדבר עא. בגיטין שאמרו מה וזהו בכלל. שומע
זה, לחרש מיוחדת הלכה אין שלכאורה חרש", זהו - שומע
ועל  ונרמז, רומז שחרש הנ"ל, בגיטין למשנה הכוונה אבל
(הגר"א  זה לענין חרש זהו שומע ואינו מדבר שגם אמרו זה
ב'משפט  ונתיבותֿהמשפט נד, ס"ק רלה סימן בחושןֿמשפט
"מדבר  שם: בגיטין שאמרו [ומה כ). ס"ק שם האורים'
וזה  וזה אלם, זהו מדבר ואינו שומע חרש, זהו שומע ואינו
גם  וזה" ב"זה הכוונה אין - דבריהם" לכל כפקחין הן הרי
ואינו  "שומע גם היינו וזה" "זה אלא שומע, ואינו למדבר
אמר  זה ועל נשתתק, ושוב שדיבר "אלם" וגם מדבר"
הנוסחא  דתרומות, פ"א שבתוספתא (אלא כפקחין ששניהם
שומע  ואינו מדבר אילם, זהו מדבר ואינו "שומע להיפך:
וראה  דבר". לכל כפיקח הוא הרי וזה וזה חרש, הוא זה
שפירש  נראה וכן בסופו). יט ס"ק רלה, סימן ב'דרישה'
מדבר  אבל שבפקח), אע"פ ד"ה 251 (עמוד שם המאירי

לכ  כפקח אינו שומע בקרקעות,ואינו מוכר ואינו דבריו. ל
שנה  יג בן גם שהרי יתירה, חריפות צריך שבקרקעות לפי
ומתן, משא בטיב יודע שיהא עד קרקעות, למכור יכול אינו
וראה  שם). ('נתיבות' יב הלכה להלן רבינו שכתב כמו

וכסףֿמשנה]. לגיטין.14)במגידֿמשנה שבודקין כמו
שנשתקק. מי שבודקין ג הלכה להלן ממה 15)וראה יותר

כלֿכך  צלולה דעתו שאין שנשתתק, מי את שבודקים
מח). ס"ק שם (סמ"ע

.‚Ìl‡16˜zzLpL ÈÓ B‡ ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML17- ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈
BÁ˜Ó18ÔÈa ,Ïka ˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓe Á˜Ó ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»«…≈

Ú˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa19ÔÈ˜„BaL C¯„k ˜„aiL ‡e‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿∆ƒ»≈¿∆∆∆¿ƒ
ÔÈh‚Ï20B„È ·˙Îa ·zÎÈ B‡ ,21. ¿ƒƒƒ¿…ƒ¿«»

עא.16) בניגוד 17)גיטין לדבר, ידע שמקודם אחרי
הוולדו. מיום לדבר יכול שאינו - מדבר ואינו לשומע

(=את 18) אותו שבודקין "כשם שם: גיטין ברייתא,
למשאות  אותו בודקין כך לגיטין, רש"י) - הנשתתק

ומתן)". (=למשא הוא 19)ולמתנות לגיטין אף שהרי
ממש. טז.20)כפיקח הלכה גירושין מהלכות פ"ב ראה

שם.21) גירושין, בהלכות ראה

.„‰ËBM‰22ÔÈ‡ -23¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó BÁ˜Ó «∆≈∆»∆»¿≈ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈc ˙È·e .˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓ ÔÈ‡Â24ÌÈ„ÈÓÚÓ ¿≈«¿»«»≈ƒ«¬ƒƒ

.ÌÈpË˜Ï ÔÈ„ÈÓÚnL C¯„k ,ÌÈËBLÏ ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿∆∆∆«¬ƒƒƒ¿«ƒ

ט.22) הלכה עדות מהלכות ובפ"ט ג: בחגיגה הגדרתו ראה
כ.23) כתובות מהם: התלמודית, בספרות מקומות בהרבה

קנה: עוקבא 24)ובבאֿבתרא מר של ממימרא נלמד
יא. הלכה נחלות מהלכות בפי"א וראה מח. בכתובות

.‰ÈÓ25ÈeÙL ˙ÚÂ ‰ËBL ˙Ú ‡e‰L26el‡ ÔB‚k , ƒ∆≈∆¿≈»¿≈
ÔÈtÎp‰27,ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ Ïk ÈeÙL ‡e‰L ˙Úa - «ƒ¿ƒ¿≈∆»»«¬»«»ƒ

ÔÈÎÈ¯ˆe .˙Úc Ôa ÏÎk ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎBÊÂ¿∆¿«¿¿«¬≈ƒ¿»∆««¿ƒƒ
B˙eËL ÛBÒa ‡nL ,·ËÈ‰ ¯·c‰ ¯˜ÁÏ ÌÈ„Ú‰28B‡ »≈ƒ«¿…«»»≈≈∆»¿¿

˙lÁ˙a29‰OÚM ‰Ó ‰OÚ B˙eËL30. ƒ¿ƒ«¿»»«∆»»

כח.25) השנה וראש כ. צלולה.26)כתובות בדעה
נופל.27) שטותו 28)חולי עברה לא שעדיין היינו,

סימן 29)לגמרי. בסמ"ע וראה השטות, התחילה שכבר
נב. ס"ק כלום.30)רל"ה מעשיו אין שאז

.ÂÔË˜31ÌÈ¯Á‡Ï B˙È˜‰ ÔÈ‡ - ÌÈL LL „Ú »»«≈»ƒ≈«¿»»«¬≈ƒ
eÏkÌ32ÌÈL LMÓe ;33ÏÈc‚iL „Ú34Ú„BÈ Ì‡ ,35 ¿ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒƒ≈«

·ÈËa36,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ¿ƒ«»«»∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»
B˙zÓe37˙Ói˜38ÔÈa .39‰a¯Ó ¯·„a40¯·„a ÔÈa , «¿»«∆∆≈¿»»¿À∆≈¿»»

Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‡È¯a ˙zÓa ÔÈa ;ËÚeÓ41. »≈¿«¿«»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿«
‡lL È„k ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈∆…
.epnÓ ÁwÈ ‡ÏÂ ,BÏ ¯kÓiL ÈÓ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏËaÈƒ»≈¿…ƒ»≈ƒ∆ƒ¿…¿…ƒ«ƒ∆

ÔÈÏËÏhÓa Ïk‰Â42‡ÏÂ ¯ÎBÓ BÈ‡ - Ú˜¯˜a Ï·‡ ; ¿«…¿ƒ«¿¿ƒ¬»¿«¿«≈≈¿…
Ô˙B43.ÏÈc‚iL „Ú ≈«∆«¿ƒ

אישות 31) מהלכות בפ"ד וראה וגמרא. משנה נט. גיטין
ז. שיוצא 32)הלכה כמו זה, לפני זוכה לעצמו אבל

ובסמ"ע  במגידֿמשנה וראה סה. בגיטין רבא של מהמימרא
ב. ס"ק רלה נכנס 33)סימן והוא שנים, שש שגמרו [היינו

וראה  .(235 עמוד שם (מאירי השביעית השנה בתחילת
מט]. והערה ח הלכה בן 34)להלן - גדול שיהיה
אחד. ויום שנים השקלא35ֿ)שלשֿעשרה מתוך יוצא

ח. הלכה להלן וראה שם. בגיטין (סמ"ע 36)וטריא ענין
טיב). ערך ('ערוך' טבע או ד), רב 37)ס"ק בר כמר שם,

מתנה 38)אשי. נותן שכל חייו, כדי משום כאן וגם
מקודם. הנאה טובת איזו ממנו קיבל בוודאי - לחבירו

מרובה.40)שם.39) טובה המקבל לו עשה שבוודאי
בדיבור.41) רק הערה 42)שזה למעלה וראה שם. משנה,
להורות 43)יב. נותן" ולא מוכר "אינו לכתוב דקדק

יא. הלכה להלן שהסביר כמו יכול, הוא שלקנות

.Ê‰na44BÏ ÔÈ‡L ÔË˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÒBtB¯ËBt‡45ÔÈ‡ - ÒBtB¯ËBt‡ BÏ «¿¬»ƒ»»«¿≈

ÌeÏk ÂÈOÚÓ46˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈÏËÏhÓa elÙ‡ , «¬»¿¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ««
B¯kÓÓe BÁ˜Ó Ìi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡L ;ÒBtB¯ËBt‡‰»«¿∆ƒ»»¿«≈∆»ƒ¿»

ÔÈÏËÏhÓa B˙zÓe47.Ìi˜ - «¿»¿ƒ«¿¿ƒ«»
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קלר

קלר

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ג שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ע.44) בכתובות רפרם, של כאן 45)מימרא אין שאז
חייו. כדי משום יותר ובין 46)חשש וממכר במקח בין

שהובאה  הר"ח לדעת ובניגוד להלן, שכתב כמו במתנה,
אבל, ד"ה שם כתובות וב'תוספות' כאן, מיימוניות בהגהות
מתנה. מתנתו - אפוטרופוס לו היה אם אפילו שבמתנה

בקרקע.47) ולא

.ÁÔÈ˜„Ba48ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ Ì‡ ÔËw‰ ˙‡49 ¿ƒ∆«»»ƒ≈«¿ƒ«»«»
‡e‰L ,ÔB·Â ÌÎÁ ÔË˜ LiL ÈÙÏ ;Ú„BÈ BÈ‡ B‡≈≈«¿ƒ∆≈»»»»¿»∆

Ú·L Ôa ‡e‰Â Ú„BÈ50LÏL Ôa elÙ‡L ,¯Á‡ LÈÂ , ≈«¿∆∆«¿≈«≈∆¬ƒ∆¿
Ú„Bi‰ ÔË˜ .ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡ ‰¯OÚ∆¿≈≈≈«¿ƒ«»«»»»«≈«
Ô˙Â ‡OpL ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ‡L ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa¿ƒ«»«»∆≈«¿∆»»¿»«
˙e˙MÓ ˙BÁt :ÏB„b‰ ÔÈ„k BÈc - ‰ÚËÂ ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿

‰ÏÈÁÓ -51˙e˙L ÏÚ ¯˙È ,‰ÈB‰‰ ¯ÈÊÁÓ - ˙e˙L , ¿ƒ»¿«¬ƒ«»»»≈«¿
e¯‡aL BÓk ,Á˜Ó ÏËa -52¯ÓB‡ È‡Â .53ÔÈ‡L , »≈∆»¿∆≈«¿«¬ƒ≈∆≈

CLÓLa ‡l‡ ÔÈÓi˜ ÔÈÏËÏhÓa ÂÈ¯kÓÓe ÔËw‰ ÁwÓ∆»«»»ƒ¿»»¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆»¿∆»«
CÈLÓ‰ B‡54¯ÊÁÂ ÁwÓ‰ ÏÚ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ;55 ƒ¿ƒ¬»ƒ»«»««∆»¿»«

- Ba e¯ÊÁL ÌÈ¯Á‡Â ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡ - Ba≈¿«≈ƒ∆»««¬≈ƒ∆»¿
.Ú¯tL ÈÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆»«

הקטן.48) של בחריפותו תלוי שהכל נט. גיטין
(מגידֿמשנה).49) במטלטלין בתחילת 50)פירוש: [היינו

לב]. והערה ו הלכה למעלה ראה השביעית, השנה
(51- שתות עד כלומר כגדול" שתות "עד שם: גיטין

הידוע: הכלל עלֿפי זה, על תמה והראב"ד מחילה.
שתות  "עד שפירש וכנראה מחילה", בני אינם "יתומים
ואילו  מקח, בטל שתות עד כלומר מלמעלה, - כגדול"
לומר, צריך רבינו ולדעת (מאירי). דיברו לא משתות בפחות
מקח  של הדין מגוף יותר חמור אינו ביתומים מחילה שדין
חכמים  להם תיקנו - ומתן משא בני שאינם שאע"פ וממכר,

א  דיני את גם להם תיקנו כן כמו חייהם, כדי משום לו,
הטעם. מאותו ה"בֿד.52)אונאה, פי "ב למד 53)לעיל

ה"ד  פ"ט למעלה רבינו (ופסקה נב. גיטין שאמרו ממה כן
קונים  שאין אפוטרופוס, להם שיש יתומים בנכסי ואילך)
(מגידֿמשנה). עצמו לקטן גם מזה ולמד בכסף, מהם

מהם,54) קונים לא לחוד במשיכה אבל מעות. לו נתנו וגם
ה"ג). שם (למעלה בהם חוזרים רצו גדול 55)ואם שגם

למעלה  וראה שפרע", ב"מי שחייב אלא בכסף, קונה אינו
ט. בפרק

.ËÔÎÂ56e˜ Ì‡57ÌB˜Ó ¯ÈkO‰ B‡ ÔËw‰ „iÓ58 ¿≈ƒ»ƒ««»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - Ba ¯ÊÁÂ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿»«…»»«≈«∆≈

ÔÈca ÔËw‰ È„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ59ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , ƒƒƒ≈«»»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««»»
ÌeÏk60¯ËLa ÔÈw‰L ;61‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ∆»

ÏB„b Ì„‡ ÏL ¯ËL ÏÚ62. «¿»∆»»»

הקודמת.56) שבהלכה אומר" "ואני אחרי נמשך
חליפין.57) קונה 58)בקנין שהלוקח הקנין, מדרכי אחד

מסויימים  מטלטלין נמצאים בו המקום את שוכר או
את  קונה המקום, את שקנה ואחרי למכירה, העומדים

אחר. קנין צריך ולא "חצר", קנין בתורת שעליו המטלטלין
המטלטלין 59) נשארים חליפין, בקנין או כסף שבקנין

שהלוקח  משיכה, בקנין מהֿשאיןֿכן היתומים, ברשות
אע"פ  המטלטלין, מקום השכיר בדין וגם לרשותו. מושכם
מקומם  את ששכר כיון הקונה, ברשות עומדים הם שלהלכה
מהם  להוציאם וצריך הקטן, בבית עומדים הם למעשה -
כמכר  היא הרי שכירות אחר: טעם בזה נתן והראב"ד בדין.
קרקעות  למכור יכול שאינו וכשם נו:) (בבאֿמציעא

להשכירם. יכול אינו כן ו), הלכה אפילו 60)(למעלה
צריך  ואין הקטן, של ברשותו המטלטלין שאין באופן

כה). ס"ק שם (סמ"ע מידו תימן 61)להוציאם בכ"י
עומד  קנין כל כלומר, ה. סעיף שם בשו"ע וכ"ה "כשטר",
נא. גיטין (ומהם: בגמרא פעמים כמה שאמרו כמו להכתב,
ראוי  הקנין שיהיה שצריך רבינו וסובר מ.), ובבאֿבתרא

קנה.62)לכתיבה. בבאֿבתרא

.ÈÔÎÂ63¯ÎOÂ ,B„iÓ e˜Â ,ÔÈÏËÏhÓ ‰wL ÔË˜64 ¿≈»»∆»»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ»¿»«
BÈ‡L ÈÙÏ ,CLÓiL „Ú ‰˜ ‡Ï - ÌB˜n‰ Ì‰Ó≈∆«»…»»«∆ƒ¿…¿ƒ∆≈

ÌÈÏB„b‰ Ô‰a ÔÈÎBfL ÌÈÎ¯ca ‰ÎBÊ65:¯·cÏ ‰È‡¯ . ∆«¿»ƒ∆ƒ»∆«¿ƒ¿»»«»»
¯ˆÁ ÔÈ‡L66˙Bn‡ Úa¯‡ ‡ÏÂ ÔË˜ ÏL67ÔÈB˜ BlL ∆≈»≈∆»»¿…«¿««∆ƒ

BÏ68˙eÁÈÏL ÔÈcÓ ea¯˙pL ÈtÓ ,69,B„È ÔÈcÓ ‡ÏÂ ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿…ƒƒ»
¯‡a˙iL BÓk70ÔÈw‰ ‰È‰È ‡ÏÂ ,71˙e¯ÈÎO B‡ ¿∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿∆«ƒ¿»¿ƒ

B¯ˆÁÓ ÏB„b ÌB˜n‰72‰˙a¯˙pL ,‰pËw‰ Ï·‡ . «»»≈¬≈¬»«¿«»∆ƒ¿«¿»
d„iÓ d¯ˆÁ73e˜ Ì‡ ÌÈ¯Á‡Ó ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜z - ¬≈»ƒ»»ƒ¿∆«ƒ«¿¿ƒ≈¬≈ƒƒ»

d„iÓ74.ÌB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B‡ ƒ»»ƒ¿ƒ»

"ואני 63) ח), (הלכה למעלה שכתב למה המשך זה גם
או 64)אומר". "מהן") (צ"ל ממון "וקנו תימן: בכ"י

היינו  "וקנה", שכר". או מידם "וקנה ב'טור': וכ"ה שכר".
סודר. אלא 65)קנין לקטן חכמים לו תיקנו לא כלומר,

סודר. קנין ולא משיכה היינו 66)קנין - שחצרו הוא, כלל
שנמצא  מה כל לו קונה האדם, של הפרטית רשותו כל

שנמצא תקנת 67)בתוכו. מה כל קונה אדם שכל חכמים,
מחלוקת  למנוע סביבו, אמות בארבע בעלים בלי מונח

י.) (בבאֿמציעא הראב"ד 68)והתנצחות ודעת ויא. י: שם
במציאה, אלא חצר לו אין קטן אמרו שלא הי"א) (להלן
חצר. לו יש - לו מקנה אחרת שדעת וממכר במקח אבל

יכול 69) קטן שאין מפני חצר, בקנין קונה הקטן ואין
שם). (בבאֿמציעא שליח לומר 70)לעשות [צריך

י]. הלכה ואבדה גזילה מהלכות יז בפרק והוא "שנתבאר",
סודר.71) אלא 72)קנין בקטן חכמים תיקנו שלא באופן

אחרים. קניינים ולא בלבד משיכה "שכשם 73)קנין
המגיע  בגט מתגרשת כך לידה, המגיע בגט מתגרשת שהיא
לענין  לה יש כך גט, לענין חצר לה שיש וכשם לחצרה,
מבבאֿ הדברים ומקור שם). גזילה מהלכות (פי"ז מציאה"

ויב. יא. וב'טור':74)מציעא מידן", "קנו תימן: בכ"י
כידה  שחצרה בקטנה שמצאנו שמכיון מידן". "קנתה
ועיין  קניניה, את חכמים גם הרחיבו - בקטן) (מהֿשאיןֿכן

ג. ס"ק רלה סימן ש"ך

.‡ÈÌÈÓc Ô˙Â Ú˜¯˜ ‰wL ÔËwL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»∆»»«¿«¿»«»ƒ
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קמ מכירה קמ הלכות - קנין ספר - שבט כ"ג שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˜ÈÊÁ‰Â75ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa „ÓÚz - Ú˜¯wa ¿∆¡ƒ««¿««¬…¿»««ƒ∆≈
ÌeÏk Ú˜¯˜a B¯kÓÓ76eÈÙa BÈ‡L ÈÓk ÔËw‰L ; ƒ¿»¿«¿«¿∆«»»¿ƒ∆≈¿»≈

ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,‡e‰77‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»
ÂÈÙa78. ¿»»

(75- דמים נתן לא אם אבל והחזיק, דמים נתן אם דוקא
(סמ"ע  הדמים לגבי דעתו שקרובה בו, לחזור הקטן דרך

כט). קנין,76)ס"ק קניינו זאת בכל - ו. הלכה למעלה
(גיטין  במשנה שישנו מה לפרש צריך זה, ולפי שמבאר. כמו
- במטלטלין" ממכר וממכרן מקח מקחן "הפעוטות נט.)
אבל  ממכר", "ממכרן על אלא איננה "במטלטלין" שתיבת

בקרקע. אפילו - מקח" ושם 77)ב"מקחן מב. קידושין
"זכין  שהרי התורה, מן זה קנין [ואין בקטנים. גם מדובר
מהלכות  פ"ד להלן (ראה אחר עלֿידי אלא אינו לאדם"
ד), ס"ק תחילת רלה, סימן החושן' וב'קצות ב, הלכה זכיה
שהיא  בחזקה, אלא תיקנו ולא כאן. היא חכמים תקנת אלא
לא  אחר בקנין אבל לרשותו, הקרקע שהביא כמשיכה,
(למעלה  סודר בקנין קנה לא מטלטלין גם ולפיכך תיקנו.

ובמגידֿמשנה]. בראב"ד וראה בגיטין 78)ה"י) משנה,
יא:

.·È¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ¯Îf‰ ‡È·‰Â ,ÏÈc‚‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»»¿≈¿»««
‰L ‰¯OÚ LÏL79‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙a‰Â80Û‡ , ¿∆¿≈»»¿««««¿≈∆¿≈«

Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿ƒ«»«»∆»∆»
zÓ B˙zÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓeÔÈÏËÏhÓa ‰81Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»»¿ƒ«¿¿ƒ¬»

·ÈËa Ú„BÈ ‰È‰iL „Ú ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜a¿«¿«≈«¬»«»ƒ«∆ƒ¿∆≈«¿ƒ
ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ÔzÓe ‡OÓ82. «»«»««∆ƒ¿ƒ

י.79) הלכה אישות מהלכות פ"ב א.80)ראה הלכה שם
(81. . ." קנה: בבבאֿבתרא עיין התורה, מן אף היינו,

משא  בטיב יודע שאינו שנה יג (בן זביני" דזביניה מטלטלי
שם). רשב"ם ועיין של 82)ומתן, שמעשה הרי"ף, דעת כן

מבן  פחות "ההוא שם וגרס בנכסיו, במוכר היה שם רבא
להו  אמר כו' דרבא לקמיה אתא נכסי, זבין דאזל עשרים
ולא  ומתן, משא בטיב ידע שלא (מפני זביני" לאו זביניה
גידל  ששלח מה שם וכן אבוה") נכסי זבין "דאזל גרסינן
ואמרו  אחד, ויום שנה ארבעֿעשרה בת בתינוקת מנשיא בר
מדובר  הכל - מקח, מקחה ומתן משא בטיב יודעת אם לו

אביו. נכסי ולא נכסיו במוכר

.‚ÈBlL Ú˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na83Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«∆¬»
L¯iL Ú˜¯˜84ÂÈLÈ¯BÓ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ˙B·‡Ó85ÔÈ‡ - «¿«∆»«≈¬»ƒ¿»ƒ»≈

‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú ¯kÓÓ B¯kÓÓ86ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»««
ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L Èt87; ƒ∆≈ƒ¿≈¿»¿≈«¿ƒ«»«»
˙BÚn‰ ¯Á‡ ‰ËB BzÚcL ÈtÓ ,ÏBÊa ¯kÓÈ ‡nL88, ∆»ƒ¿…¿ƒ¿≈∆«¿»«««»

BÚ‰ ÈÎ¯„a BzÚ„ ‰·MÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ.ÌÏ «¬«ƒ…ƒ¿«¿»«¿¿«¿≈»»

(למעלה 83) ומתן משא בטיב וידע שהגדיל, אחר שקנה
הי"א). (למעלה קטן כשהיה אפילו או מימרא 84)הי"ב),

סה. בגיטין רבא, ושל קנו. בבבאֿבתרא שמואל, של
אביו"85) "נכסי אלא נזכרו לא ושם) (שם שבגמרא אע"פ

בנכסים  טרח שלא שכיון ביניהם, הבדל שאין רבינו סובר -
רלה, סימן (הגר"א דעת קלות מתוך למכרם הוא עלול - אלו
שלא  דוקא, אביו" ש"נכסי וסובר חולק והרשב"א כו). ס"ק
מאב  ירושה אלא אינו וזה המצוי, בדבר אלא חכמים תיקנו

בר 86)(מגידֿמשנה). הונא וכרב שם, בגיטין כרבא
ובאופן  קנה.) (ב"ב בשמו כרבא ולא נחמן, רב בשם חיננא
ומתן  משא בטיב יודע אינו אם אפילו ממכר ממכרו זה

מיגאש). בן ר"י בשם יודע 87)(מגידֿמשנה אינו שאם
כן, ואם בנכסיו. אפילו למכור יכול אינו - ומתן משא בטיב
הכוונה  - עשרים" בן שיהא עד אביו "בנכסי שאמרו מה

ומתן. משא בטיב שיודע באופן בבאֿבתרא 88)אפילו
כיון  שקנה נכסים אבל זוזי. ליה דמקרקשי "זימנין קנו.
למעלה  הובא (הגר"א, למכרם קלה דעתו אין בהם, שטרח
ובשו"ע  כאן, נזכר לא שירש, מטלטלין [ודין פד). הערה

שלימות סימ  שנה עשרים בן "וכשהוא כתב: ט סעיף רלה ן
בין  בקרקעות, בין במטלטלין בין מוכר שערות, שתי והביא
ש"בין  לג) ס"ק (שם הגר"א והעיד אביו". של בין שלו
בפחות  אפילו מוכר במטלטלין שהרי מיותר, במטלטלין"
במטלטלין  אפילו מוכר אינו אביו בשל כי נניח ואם כ'. מבן
הלכה  להלן וראה מיושבים, הדברים - כ' בן שאינו זמן כל

קד]. והערה יז

.„ÈB˙zÓ89˙BÁt ‡e‰Lk90ÔÈa ,ÌÈ¯OÚ ÔaÓ91 «¿»¿∆»ƒ∆∆¿ƒ≈
;˙Ói˜ BÊ È¯‰ - Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈa ‡È¯a ˙zÓ«¿«»ƒ≈«¿«¿ƒ¿«¬≈«∆∆

el‡L92‡e‰Â ,Ô˙ ‡Ï - ‰ÏB„‚ ‰È‰ BÏ ÚÈb‰ ‡Ï ∆ƒ…ƒƒ«¬»»¿»…»«¿
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„93Ìi˜˙z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â , »»∆≈»»ƒ¿»¿¬»ƒƒ¿«≈

B˙zÓ94ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k ,95. «¿»¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

אמימר.89) של מימרא קנה: מבן 90)שם יותר הוא אבל
(מגידֿמשנה). למעלה 91)שלשֿעשרה מפעוטות נלמד

(מגידֿמשנה). ו קנו.92)הלכה שאינו 93)שם דבר ועל
בתלמוד, מקומות בכמה כמפורש חכמים, גזרו לא מצוי
פד). הערה למעלה (הובא יג הלכה מגידֿמשנה ועיין

משא 94) בטיב יודע אינו ואפילו אבותיו, בנכסי אפילו
מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה גמרא 95)ומתן

שם. בבאֿבתרא

.ÂË‰na96ÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎBÓ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«¿«»ƒ
B‡ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰Lk ?ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk¿∆∆∆¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈¿»

ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ BÏ e„ÏBpLk97ÈzL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¿ƒ»≈»ƒ¬»ƒ…≈ƒ¿≈
B¯kÓÓ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÔË˜ - ÒÈ¯Ò ‰OÚ ‡ÏÂ ˙B¯ÚO¿»¿…«¬»»ƒ»»¿≈ƒ¿»
·¯Ï ÏÈc‚iL „Ú ,ÂÈÒÎa elÙ‡Â ,¯kÓÓ Ú˜¯˜a¿«¿«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…

ÂÈ˙BL98. ¿»

קנה:96) מפורשים 97)שם וסימניו להוליד, ראוי שאינו
יג. הלכה אישות מהלכות וחמש 98)בפ"ב שלשים היינו

יא). הלכה שם, אישות (הלכות אחד ויום שנה

.ÊËÈÓ99,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÔÈa ÂÈÒÎa ÔÈa ¯ÎnL ƒ∆»«≈ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ»≈
¯În‰ ˙ÚLa ÔË˜ ‰È‰L e¯Ú¯ÚÂ ÂÈ·B¯˜ e‡·e100, »¿»¿ƒ¿¬∆»»»»ƒ¿««∆∆

B˜„·Ï eL˜·e101BÏeÏ Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -102,„BÚÂ . ƒ¿¿»¿≈¿ƒ»∆¿«¿¿
‰˙Èna ÔÈpzLÓ ÌÈÓÈq‰L103ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁÂ . ∆«ƒ»ƒƒ¿«ƒ«ƒ»«¬»»ƒ∆≈
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קמא

קמא

מכירה  הלכות - קנין ספר - שבט כ"ג שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

È‡cÂa eÚ„È Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈»¿¿««
ÏB„b ¯ÎBn‰L104. ∆«≈»

עקיבא.99) רבי לפני שבא מעשה קנה. שם ברייתא
טו).100) הלכה (למעלה ממכר ממכרו היו 101)ואין אם

גדלות. סימני הובא 102)בו הי"ב) (פ"ד שמחות [במסכת
יבדק, "אל זה: בלשון שם בבבאֿבתרא שהובא מעשה אותו
הוא  וכן ממקומו". המת את מזיזין אין הגולל שנסתם מאחר
ניוול  שאיסור ואע"פ שסג). סימן (סוף יורהֿדעה בשו"ע
אין  - יא: בחולין כמפורש הקבורה, לפני אפילו הוא המת
אבל  טריפה, אינו אם הפנימיים, איבריו בבדיקת אלא זה
ועיין  ניוול. זה אין שערות, שתי לו יש אם מבחוץ לבדוק

שם]. ליורהֿדעה הלל' 'בית זה 103)בהגהות נימוק גם
מיתה, לאחר הסימנים נמצאו שלא שאע"פ כלומר, שם.

מיתה. לאחר ונשתנו מחיים שהיו קנה.104)יתכן שם
ט. הלכה למעלה וראה

.ÊÈÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt105- »ƒ∆∆¿ƒ∆»««¿«»ƒ
¯ÊBÁ106ÔÈa ÌÈ¯OÚ Ì„˜ ÔÈa ,Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ≈ƒƒ««≈«≈…∆∆¿ƒ≈

˙B¯t‰ Ïk Á˜Bl‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓe .ÌÈ¯OÚ ¯Á‡««∆¿ƒƒƒ«≈«»«≈
ÏÎ‡L107- Ú¯ÊÂ ÚËpL B‡ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆»«¿ƒƒ»∆»«¿»«

BÏ ÔÈÓL108e¯B‰ ‰f‰ ÔÈck .¯‡M‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe »ƒ«¬ƒ∆«¿»«ƒ«∆
ÈÒÎpÓ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÔË˜ elÙ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â .È˙Ba«̄««¬ƒ≈∆¬ƒ»»∆»««¿«ƒƒ¿≈
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÁÓ ‡Ï ÌÈ¯OÚ Ôa ‰OÚpLÎe ,ÂÈ·‡»ƒ¿∆«¬»∆∆¿ƒ…ƒ»≈»

¯ÊÁÏ109Á˜Bl‰ LnzLÂ ˙BÚn‰ Á˜lL ÔÂÈkL ; «¬…∆≈»∆»««»¿ƒ¿«≈«≈«
- ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk ÂÈÙÏ BÊ Ú˜¯˜a¿«¿«¿»»¿∆∆∆¿ƒ¿…ƒ»

.B¯kÓÓa ‰ˆ¯ È¯‰L ,Á˜Bl‰ È„Èa ‰Ói˜˙ƒ¿«¿»ƒ≈«≈«∆¬≈»»¿ƒ¿»

אע"פ 105) ומתן, משא בטיב יודע אינו אם עצמו, [ובנכסי
שהרי  הפירות, מוציא אינו - מכור אינו הקרקע שגוף
יב, הלכה (למעלה מכירה מכירתו ובמטלטלין הם מטלטלין
(ראה  מכירה מכירתו אין במטלטלין אף אביו בנכסי אבל
יד]. ס"ק רלה סימן סמ"ע ועיין פז) והערה יג הלכה למעלה

יג).106) הלכה (למעלה מכירה אינה שמכירתו
אכל.107) בדין שלא למחצה 108)שהרי אריס, כדין

ברשות, שלא כיורד דינו שלכאורה שאע"פ ולרביע, לשליש
הי"ג) (למעלה המוכר של דעתו עוד נתיישבה שלא כיון
וידו  לו שמין ליטע, עשויה שאינה בשדה ברשות שלא ויורד
מקבל  ואינו ה"ד) ואבידה גזילה מהלכות (פ"י התחתונה על
כן  לא שאם כאריס, שיקבל חכמים תיקנו כאן - כאריס
להוציאה  אפשר שעה שבכל שיודע כיון השדה את יפסיד
פ. (כתובות קטנה אשתו בנכסי בבעל שמצאנו וכמו מידו,
בזה). נסתפק מא ס"ק שם והסמ"ע מה, ס"ק שם הגר"א -

שעה 109) גדלה שאם שנתקדשה, בקטנה שמצאנו כמו
(פי"א  במיאון יוצאה ואינה לגט, שזקוקה ושתקה, אחת
בי"ד  ע"י שנתגייר בקטן כן וכמו ו). הלכה גירושין מהלכות
(פ"י  בו לחזור יכול אינו ששוב כשנתגדל, מיחה ולא
אישות  מהלכות בפ"כ עוד ועיין ג). הלכה מלכים מהלכות

מו). ס"ק והגר"א (מגידֿמשנה יג הלכה

.ÁÈ¯BkM‰110,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - «ƒ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»

ÂÈ˙BzÓeÌ‡Â .ÔÈÓi˜111,ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ «¿»«»ƒ¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆
‰OBÚ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â ‰OBÚL ¯BkM‰ ‡e‰Â112ÔÈ‡ - ¿«ƒ∆∆¿≈≈«»∆≈

‰ËBLk ‡e‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ÂÈOÚÓ113˙BÁt ÔË˜k B‡ «¬»¿«¬≈¿∆¿»»»
LL ÔaÓ114. ƒ∆≈

סה.110) עירובין ובבלי פ"ג, תרומות תוספתא
שם.111) בעירובין חנינא רבי של כמו 112)מימרא

ובקומה". בשכבה ידע "ולא לג): יט, (בראשית שנאמר
יח. הלכה אישות מהלכות בפ"ד למעלה 113)וראה

ד. ו.114)הלכה הלכה למעלה

ìL ÷øtíéL1 ¤¤§¦
וכן 1) מדעתו, שלא לאחר דבר המוכר משפטי בו נתבארו

ודין  הבעל, עם האשה ודין אדון, עם העבד דין
המוכר  בדין הפרק ונסתיים יתומים. בנכסי האפוטרופוסין

ההלכות. ונסתיימו קודש, שבת ביום הנותן או

.‡Ô‰a ‰ÎÊÂ ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ¯ÎBn‰«≈∆»««¿«ƒ«¿¿ƒ¿»»»∆
BzÚcÓ ‡lL Á˜Bl‰2‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È -3; «≈«∆…ƒ«¿««≈««»∆¿»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - Á˜BÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â4Ì‡Â , ¿ƒ»»≈«≈«≈»«¬…¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï5‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁz -6CÎÈÙÏ .7ÔÈ·˙Bk8¯ËL …»»«¬…ƒ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

ÌÏBÚÏe .BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ÎBnÏ9 «≈««ƒ∆≈«≈«ƒ¿»
Á˜Bl‰10¯ÙBq‰ ¯ÎO Ô˙B11e‰„O ¯ÎÓ elÙ‡Â , «≈«≈¿««≈«¬ƒ»«»≈

d˙Ú¯ ÈtÓ12. ƒ¿≈»»»

פ"ד 2) להלן (ראה אחר עלֿידי המוכר לו שזיכה כגון
ב). הלכה ומתנה זכיה זכות 3)מהלכות זאת שתהיה כדי

בפניו, שלא לאדם, לו "זכין הידוע: לכלל בהתאם גמורה.
שם). ומתנה זכיה (הלכות בפניו" אלא לו חבין ואין

אמר 4) שאם ז. בקידושין הוא כן הלוקח. שקנאה לפי
אותו  קנה לפלוני, מכורה שדך ותהא מנה הילך לחבירו
שאם  קב: בבבאֿקמא וכן כנעני. עבד מדין השדה, פלוני
(ביאור  האחרון קנה הגולה, ראש בשביל שדה מישהו קנה

סד). ס"ק רלה סימן הקרקע 5)הגר"א לו שמכרו כששמע
שם  פ"ד (להלן לקבל רצה ולא מיד התנגד - המטלטלין או

בֿג). אם 6)הל' מקח], [או מתנה לו שתנתן היא "שזכות
בעלֿ לאדם מתנה נותנין אין ירצה, לא אם אבל ירצה.
קלז: בבבאֿבתרא הדברים ומקור ב). הלכה (שם כרחו"

יכול 7)קלח. שתמיד ללוקח, הפסד חשש כל שאין אחרי
ידיעתו. בלי לו מזכה המוכר אם משנה 8)לחזור,

קסז: לקמן.9)בבאֿבתרא המפורט במקרה אפילו היינו,
שם.10) תיקנו 11)משנה, שכן המכירה. שטר את שכותב

בשם  שלמה (מלאכת הסופר שכר יתן שנשכר שמי חכמים,
"שדות  מד): (לב, בירמיה שנאמר מה לדבר, [ורמז רשב"א).
הוא  שהקונה הרי - וחתום" בספר וכתוב יקנו, בכסף

זבנית 12)הכותב]. אינשי "כדאמרי קסח. שם, גמרא
נשכרת, - קנית אומר: עממי פתגם =) אוביד" זבינת קנית,
מהגמרא  ורמ"ה, מיגאש בן ר"י - הפסדת) - מכרת

נא. בבבאֿמציעא

.·ÔÎÂ13‰wL „·Ú‰14B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ,¯ÎÓ B‡ ¿≈»∆∆∆»»»«»««»»
‰ˆ¯ Ì‡ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÔB„‡‰ „È - BÏ ‰z15Ìi˜Ï ƒ¿»«»»«»∆¿»ƒ»»¿«≈



 142  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ ירדיד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמב מכירה קמב הלכות - קנין ספר - שבט כ"ג שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈÓi˜ el‡ È¯‰ - ÂÈOÚÓ16eÏËa - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¬»¬≈≈«»ƒ¿ƒ…»»»¿
ÂÈOÚÓ Ïk17B‡ ÔB„‡‰ Ìi˜nL ‡e‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e . »«¬»ƒ¿»ƒƒ¿«∆¿«≈»»

.ÌeÏk epnÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ïh·Ó¿«≈¿≈»ƒƒ¿ƒ∆¿

הידוע 13) לכלל בהתאם וזהו שם. והממכר" "המקח ספר
כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה התלמודית: בספרות

יב). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ג זה 14)ולהלן [כעין
עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ט בתוספתא מצאנו
כלום, עשה לא חבירו במעמד חבירו שדה "המוכר :(41019
אח"כ  שהסכמתו הרי קיימין". דבריו אחריו מקיימני כתב
בקידושין  הוא וכן שמח). (אור משפטי מעמד לקנין משווה
הדבר  בעל ובא שלו, שאינו בדבר אשה שקידש במי נב:
פירות  לתורם והואֿהדין קידושין. אלו שהרי הסכמתו, ונתן
וראה  תרומה, זו שהרי והסכים, הפירות בעל ובא חבירו

ג]. הלכה תרומות מהלכות בפ"ד רבינו הסכים 15)בדברי
מיד. כך על חדשה 16)והודיע קנין בפעולת צורך ואין

האדון. -17)של רבו כיד העבד שיד שאמרו "שמה
בע  בזכות"לזכות שהוא במה אפילו כלל, לחייב ולא בורו,

'נתיבות  – גדול ביוקר מכר או גדול, בזול שקנה (כגון
מגידֿמשנה. – לד) ס"ק משה"א רלה, סימן המשפט'
(מגידֿמשנה  לאדון המקח דמי את להחזיר צריך והמוכר
קנין  לו שאין לפי המתנה קונה העבד ואין האי). רב בשם

ואבןֿהאזל. אורֿשמח ועיין רבו, בלי

.‚ÔÎÂ18ÈÒÎa ÔÈa ,‰zÓ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»«»»≈¿ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa ÔÈa dÏÚa19ÔÈa ,BÏ ‰ÒÈÎ‰L «¿»≈¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»≈

„ÁiL ÌÈ¯·„a20‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈa d˙a˙Îa dÏ21ÔÈa , ƒ¿»ƒ∆ƒ≈»ƒ¿À»»≈¿ƒ¿≈¿≈
‰z B‡ ‰Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a¿«¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»
‰ˆ¯ Ì‡Â ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÏÚa‰ „È - [‰zÓ dÏ]»«»»«««««»∆¿»¿ƒ»»

Ìi˜Ï22Ìi˜È -23Ïh·È - Ïh·Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,24.Ïk‰ ¿«≈¿«≈ƒ»»¿«≈¿«≈«…
Ï·‡25‰ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ ÔÈa ,Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÏÚa‰26 ¬»«««∆»«»«≈«¿«∆ƒ¿ƒ»

ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ B‡ d˙a˙Îa BzL‡ BÏ27 ƒ¿ƒ¿À»»«¿«∆ƒ¿ƒ»
BlMÓ28Èt ÏÚ Û‡ ,d˙a˙Îa dÏ „ÁiL Ú˜¯˜ ÔÈa ƒ∆≈«¿«∆ƒ≈»ƒ¿À»»««ƒ
ewL29Ïk È¯‰ - ÂÈOÚÓ ‰ÓiwL ¯Á‡ ‰M‡‰ „iÓ ∆»ƒ«»ƒ»««∆ƒ¿»«¬»¬≈»
M ‰ÓÏËa ‰OÚ30ÈtÓ ;31˙¯ÓB‡ ‡È‰L32Áe¯ ˙Á : «∆»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆∆«««

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ33. »ƒƒ¿«¿ƒ

ד.18) שער והממכר" "המקח בספר רבינו, דברי מקור
בגופם 19) אף זוכה והוא לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים

או  אבדון של במקרה באחריות נושא שהוא אלא אלו, של
בהם  לבטוח יכולה שהאשה "ברזל", המונח ומכאן כליון,

ברזל. של לכתובת 20)בבטחון משועבדים הבעל נכסי כל
לגביית  מסויים שדה מייחד שהוא יש זה ועם האשה,
הסכמתה. בלי זה שדה למכור יכול הבעל אין ואז הכתובה,

זוכה 21) אינו והבעל לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים
ואם  להם באחריות נושא אינו אבל בפירותיהם, אלא בגופם
ותלישה, מריטה היינו ו"מלוג" לאשה. אבדו כלו, או אבדו
ומניח  הפירות אוכל הוא כן הראש, ומניח השערות כמורט
הלכה  אישות מהלכות בפט"ז וראה מלג, ערך ('ערוך' הקרן

ט). והערה האשה 22)א יד פשוט: הטעם שלו בנכסים

נחשבת  האשה שפעולת הרי מקיים הוא ואם בעלה, כיד
ומלוג, ברזל צאן נכסי כגון המשותפים ובנכסים כפעולתו,
הקדימה  שהיא בזה והרי שניהם, הסכמת בעצם צריך

הסכמתה. משום גם יש נה:23)למכור, בגיטין משנה,
ולא 24) בעלה, לזכות פעולות לעשות רק יכולה שהאשה

הרי  אופן בכל המשותפים ובנכסים בעבד, כמו לחובתו
הסכמתו. גם ולפי 25)צריך שם. בגיטין משנה

בפכ"ב  וראה מט: בבבאֿבתרא האמוראים של ההסתייגות
יח. הלכה אישות ברזל 26)מהלכות צאן נכסי והיינו

שם). אישות בהלכות לחםֿמשנה שהבעל 27)(וראה
לו. הכניסה שהיא הנדוניא נגד שדה לה כן 28)כותב

הרשב"ם. לגירסת בניגוד שם ה'תוספות' גירסת
שניהם.29) הסכמת יש מפרש 30)ולכאורה המגידֿמשנה

בגיטין, המשניות בפירוש רבינו אך אתר, על בטל שהמקח
כשתגבה  הלוקח מידי להוציא "ויכולה מפורש: אומר

קיים. המקח הזמן אותו שעד הרי וטענה 31)כתובתה",
עליהם  בוטחת שהיא המנויים, אלו בנכסים רק ישנה זו

למכרם. להוטה ואינה באמת 32)במיוחד היא אם היינו
נח. ס"ק צ סימן אבןֿהעזר שמואל' 'בית וראה כך, אומרת

שלם.33) בלב לכך הסכימה לא אבל

.„ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,‚BÏÓ ÈÒÎ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ»«»«ƒ¿≈¿≈¿«¿»≈
‰˙ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ‰M‡‰ „È - ÔÈÏËÏhÓa34Ïh·Ï ¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ»«»∆¿»»¿»¿«≈

‰Ïh·Ó -35Ì‡Â ,36‰Ói˜37ÂÈOÚÓ38e˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿»«¬»»
˙BÁB˜l‰39. «»

ושל 34) הבעל של שניהם, הסכמת צריך שלה שבנכסים
ברשות 35)האשה. לגמרי שהם לפירות, אף המכר ובטל

צ: כתובות ג.36)הבעל, מלוג,37)בבאֿבתרא שבנכסי
לבעלי", עשיתי רוח "נחת טענת לטעון יכולה היא אין
הבעל, איבת לעורר חשש כאן ואין שלה, כולם שהם מכיון

נה. והערה ו הלכה להלן וראה תסכים. לא בכ"י 38)אם
מעשיו. בפעולתֿקנין 39)תימן: צורך ואין הבעל, בקנין

שלה.

.‰B‡ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL ÏÚa««∆»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆
Ô˙pL ÔÈÏËÏhÓ40BlMÓ dÏ41Èt ÏÚ Û‡ ,42BÈ‡L43 ƒ«¿¿ƒ∆»«»ƒ∆««ƒ∆≈

È‡M¯44ÎÓe ¯·Ú Ì‡ ,e˜ - Ô˙ B‡ ¯45,˙BÁB˜l‰ ««ƒ»«»«»«»«»
ÔÈ‡Â46ÔÎÂ .Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰47BÏ LÈ ¿≈»ƒ»¿»¿ƒƒ»»¿≈≈

„È ˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ÏÚaÏ«««ƒ¿…»¿»»««ƒ∆≈«««
‡B·z Ì‡Â .‰ae˙k‰ „eaÚL48Û¯ËÏ49;˙Ù¯BË - ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿…∆∆

Ôk Ì‡ ‡l‡50‰·˙k51‰lÁz Á˜BlÏ52e˜Â53.d„iÓ ∆»ƒ≈»¿»«≈«¿ƒ»¿»ƒ»»

בשו"ע 40) וכ"ה לה. שנתן רומי: ובדפוס תימן בכ"י
טו. סעיף צ סימן צאן 41)אבןֿהעזר נכסי כדין דינם שאז

שמואל' וב'בית מט, ס"ק מחוקק' ב'חלקת שם ועיין ברזל.
נב. ירושלמי,42)ס"ק בשם ומגידֿמשנה סו: יבמות בבלי

האשה. מציאת פרק לשון 43)כתובות ההמשך, כל
שאינו 44)הירושלמי. כנראה, רבינו, למד זה מביטוי

קיים. הקנין - בדיעבד אבל לכתחילה, היא 45)רשאי זו
אחרים, וראשונים ו. שער וממכר", ב"מקח האי רב דעת גם

עליו. חולקים הרשב"א, דומה 46)ביניהם זה ואין
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קמג

קמג

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בטחונה  את שמה והאשה קיימת, תמיד שנשארת לקרקע,
עליהם, סומכת דעתה שאין במטלטלין, משא"כ עליה,
עד  אותם לכלות זה בלעדי יכול הוא ברזל צאן בנכסי שהרי
הרי  כך ובין כך ובין הרשב"א), בשם (מגידֿמשנה גמירא
הוא  אם אף התמורה, את תקבל והיא באחריות נושא הוא

שם). מחוקק (חלקת מובא 47)מוכר ושם פא: כתובות
מאליו. ומובן ביותר כפשוט של 48)הדבר במקרה

אלמנות. או זו 49)גירושין מקרקע כתובתה את לגבות
משועבדת  הבעל, נכסי כל כמו ושהיתה, הבעל, שמכר

צה.50)לכתובתה. לה 51)כתובות אין ודברים שדין
זה. לוקח לאחר 52)עם אבל הבעל, שמכר קודם היינו

לבעלי", עשיתי רוח "נחת לטעון: היא יכולה הבעל, שמכר
שם.53)שם. זה גם חליפין, בקנין

.Â‰M‡‰54dÏÚ·Ï ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL »ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈…«¿∆¿«¿»
‰˜ ‡Ï -55LÈÂ ,56BÓk ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯ÊÁÏ dÏ …»»¿≈»«¬…¿ƒƒ»¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL57˙Èa .58e¯ÎnL ÔÈc59B‡ ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»¿
,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa eÁ˜Ï»¿¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÔÎÂ60ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰61ÔÈa ,62ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ epnL ¿≈»«¿ƒ≈∆ƒ»≈ƒ
Ô¯kÓÓe Á˜Ó ÔÁ˜Ó - ÌÈÓB˙È È·‡ Ô˙B‡ ‰pnL ÔÈa≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ∆»»∆»ƒ¿»»

¯kÓÓ63Ï·‡ ,64Ô˙B Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ Ì˙zÓ ƒ¿»¬»«¿»»≈»¿∆≈»»≈
.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

נ.54) רוח 55)בבאֿבתרא "נחת לטעון: היא שיכולה
כן. לטעון יכולה אינה מלוג, בנכסי אבל לבעלי". עשיתי

ובפכ" לו, והערה ד הלכה למעלה אישות וראה מהלכות ב
יז. גירושין 56)הלכה של במקרה לתבוע יכולה שהאשה

קיימים. הם אם - שהם כמו הברזל צאן נכסי את ואלמנות
יח.57) הלכה הנראות 58)פכ"ב האלו, ההלכות סמיכות

המוטלות  בהגבלות דנות שהן בזה, היא מאלו, אלו רחוקות
בנכסים. באֿכח מאפוטרופוס 59)על גרועים אינם שהם

של  "אביהן נקראים והם להלן), (ראה עלֿידם המתמנה
ס"ק  רלה, סימן חושןֿמשפט הגר"א ביאור (וראה יתומים"

נב.60)סח). בגיטין והובאה פ"א, תרומות תוספתא
אב),61) =) "פטר" רומיות: מילים משתי מורכבת מילה

מפקח. בן): =) שם.62)ו"פוס" פרטים 63)גיטין וראה

נחלות. מהלכות בסמוך,64)בפי"א הרמב"ם שמנמק כמו
לתת  רשאי האופטרופוס שאין הנ"ל, התוספתא מתוך ויוצא
נתונים  הם וממכר במקח וגם היתומים, בשביל צדקה אפילו
(מגידֿ לעשות רשאים שאינם דברים הרבה ויש להגבלות,

משנה).

.Ê¯ÎBn‰65ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa Ô˙Bp‰ B‡ «≈«≈¿«»¿≈»ƒ«¿
B˙B‡ ÔÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,·BË66ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ - ««ƒ∆«ƒ«¬»«»ƒ¿≈

ewL ÈÓ Ïk67ÔÈ·˙BÎÂ ,Ìi˜ ÔÈw‰ - ˙aLa B„iÓ »ƒ∆»ƒ»¿«»«ƒ¿»«»¿¿ƒ
.ÔÈ˙BÂ ˙aM‰ ¯Á‡Ï¿««««»¿¿ƒ

עמ'65) צוקמ. (הוצאת פ"ד ביצה בתוספתא זו הלכה מקור
(ואיסורם  מעריכין ולא מקדשין ולא וכו' דנין "אין :(207
בין  שעשאן וכולן וכו' לז.) ביצה - וממכר מקח משום
מה  - מוטעין ובין מזידין ובין שוגגין ובין אנוסין

- טוב' ב'יום לומר צריך ואין [בשבת, עשוי שעשה
בשם  דביצה פ"ה ברי"ף והובאה ראשון]" דפוס
טוב'. וב'יום בשבת קנין לדין משם ולומד ירושלמי.

(ש"ע,66) חכמים" דברי על שעבר "על מרדות, מכת
כח). סעיף רלה אסור 67)סימן זה שאף חליפין, קנין

בשבת.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

âשבט כ"ד רביעי âיום

-oipwxtq
äðzîe äiëæ úBëìä¦§§¦¨©¨¨

C‡È‰ ¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒ∆ƒ«∆¿≈≈«
.‰zÓ Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B ÔÈ„Â .‰˜È ‰n·e ‰˜Èƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ≈«»»¿«≈«»»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ BÊ È‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊ È‡Â¿≈«»»∆∆¿≈≈»∆∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
זכה 1) בהם המחזיק שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו

גוי  ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק משפטי ומה בהם,
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו ישראל עם

.‡‰ÎÊ - Ba ˜ÈÊÁn‰ Ïk ,¯˜Ù‰‰2ÔÎÂ .3˙B¯a„n‰ «∆¿≈»««¬ƒ»»¿≈«ƒ¿»
ÌÈÏÁp‰Â ˙B¯‰p‰Â4Ô‰aL Ïk ,5Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ - ¿«¿»¿«¿»ƒ…∆»∆∆¿≈¿»«≈

ÏL ˙B¯t‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·OÚ‰ ÔB‚k .‰ÎÊ - Ô‰a»∆»»¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆
¯ÚÈ ÏL ˙BÏÈ‡6.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ»∆««¿«≈»∆

ב 2) בפרק וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים
ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב יד הלכה נדרים מהלכות
בין  במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא
קנהו  בו וזכה הקודם כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות.

שלו". ונעשה הפקר,3)לעצמו של שנייה צורה היינו,
שייכים  היו לא פעם שאף ועומדים, מופקרים שהם דברים

יג: קמא בבא וראה ח,4)לאיש. (דברים הכתוב מלשון
עניים  מתנות מהלכות ג בפרק וראה מים". נחלי "ארץ ז)

ב. הלכה רוצח מהלכות ט ובפרק ב מה 5)הלכה
בסמוך. רבינו שמפרש כמו בהם, הוא 6)שמוצאים יער

ליכנס  ולמזיק לניזק רשות "יער ז: במכות נראה וכן הפקר
על  מוסב - יער" "של רבינו שכתב ומה עוז). (מגדל לשם"
לשון  [ומסתימת ופירות. ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל
ולא  למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו
שאמר: ח פרק קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי
"תלושין  פא: קמא בבא (בבבלי שבמדבר "תלושין
של  הן הרי ומחוברין השבטים, כל של הן הרי שבהרים")
חכמים  ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט", אותו
השבט" לאותו "דווקא שכתב: בהשגה והראב"ד לו. מודים
מגיד  וראה הנ"ל, אלעזר בן שמעון כרבי לפסוק כוונתו

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה

.·ÌÈni‰ ÔÓ ÌÈ‚c „v‰7„vL B‡ ,˙B¯‰p‰ ÔÓe «»»ƒƒ««ƒƒ«¿»∆»
˙BiÁ ÈÈÓ B‡ ˙BÙBÚ8,ÌÈÏÚa Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ƒ≈«ƒ¿≈»∆¿»ƒ

B¯·Á ‰„Oa „eˆÈ ‡lL „·Ï·e .‰ÎÊ9ÌL „ˆ Ì‡Â . »»ƒ¿«∆…»ƒ¿≈¬≈¿ƒ»»

יום רביעי
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קמד ומתנה קמד זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰˜ -10ÌÈ¯·È·a ÌÈ‚c‰ eÈ‰ Ì‡Â .11ÔÎÂ ,ÌÈÏÚa ÏL »»¿ƒ»«»ƒ¿≈»ƒ∆¿»ƒ¿≈
ÏB„b ¯·Èa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·È·aL ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆¿≈»ƒ««ƒ∆≈»»

ÌÈ¯·Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê È¯‰ - ‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰Â12, ¿¿À«ƒ»¬≈∆∆«««≈»ƒ
ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ÌMÓ „v‰Â13. ¿«»ƒ»¬≈∆«¿»

לו 7) שיש טבריא, של לימה פרט הגדולים. הימים כלומר,
ממון  נזקי מהלכות ה בפרק ראה זה, לעניין מיוחדים דינים

ג. כנ"ל.8)הלכה הפקר, שהם וביערות במדברות
ורק 9) ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס לו שאין לפי

להתהלך  לו התירו שברח, שלו, הדבורים נחיל את להציל
קיד.). קמא (בבא חבירו קניין.10)בשדה עשה אם

עומד  אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר
חצרו  שאין - חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד
עומד  אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של

ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא [ביבר 11)בצידה
ודגים]. חיותֿבר להחזקת כלי הם 12)הוא שהרי

אפילו  לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים
שם). מציעא (בבא מדעתו "לא 13)שלא על עובר כלומר,

שמפרש  כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול"
שם). משנה (לחם ג בהלכה הראב"ד

.‚Ï·‡14B˙„BˆÓ CBzÓ ÌÈ‚c Á˜Bl‰15B¯·Á ÏL ¬»«≈«»ƒƒ¿»∆¬≈
‡e‰Lk16Ìi‰ CB˙a17B˙„BˆnÓ ‰iÁ Á˜lL B‡ ,18 ¿∆¿«»∆»««»ƒ¿»

¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯a„na ‰Òe¯Ù ‡È‰Lk19È¯·cÓ ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»¬≈»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ20Ì‡Â .21‰È‰22ÈÏk ‰„Bˆn‰23CBzÓ Á˜ÏÂ , ¿ƒ¿ƒ»»«¿»¿ƒ¿»«ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ‰„Bˆn‰24. «¿»¬≈∆«¿»

קמא.14) וכתנא נט: בגיטין היא:15)משנה זו מצודה
הדגים. ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט

"כשהיא".16) תימן: יד לביברים,17)בכתב בניגוד
מחטים 18)שלמעלה. ובה חוט ידי על היא זו מצודה גם

החיות. שיהא 19)לתפיסת ממש, גזל משום בו אין אבל
הזוכה  ליד הגיעו לא שעדיין "מפני בדיינים, להוציאו אפשר
לפי  יב), הלכה גזילה מהלכות ו בפרק רבינו (לשון בהן"

להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית "מפני 20)שאין
שם). (משנה שלום" וסא.21)דרכי ס: בכתב 22)גיטין

"הייתה". תימן: קיבול.23)יד בית לה שיש
אדם 24) של שכליו (ראב"ד). בדיינים להוציאו ואפשר

ורבי  קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה שם, (גיטין לו קונים
סי).יו 

.„‰„BˆÓ Ò¯Bt‰25B‡ ‰iÁ da „ˆÂ B¯·Á ‰„Oa «≈¿»ƒ¿≈¬≈¿»»«»
‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ26- ««ƒ∆≈¿«¬»»∆

‰˜27‰È‰ Ì‡Â .28e‰„O CB˙a ‰„O‰ ÏÚa „ÓBÚ29 »»¿ƒ»»≈«««»∆¿»≈
¯Ó‡Â30‰„O‰ ÏÚa ‰˜ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :31ÔÈ‡Â , ¿»«»¿»ƒ»ƒ»»«««»∆¿≈

.ÌeÏk ‰„Bˆn‰ ÏÚ·Ï¿«««¿»¿

למעלה 25) כמבואר מחט, ובה ארוך חוט היא סתם מצודה
להלן. וראה ג, ב.26)בהלכה בהלכה למעלה שכתב כמו

למעלה 27) שכתב כמו שלום, דרכי משום סופרים, מדברי
ג. יא.28)בהלכה מציעא בשדה 29)בבא המדובר

בצד  לעמוד צריך אינו במשתמרת שהרי משתמרת שאינה

ח). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ז (פרק שדהו
במצודה.30) ניצודים היו כבר והעוף שהחיה לאחר
"דרכי 31) משום כאן ואין המצודה, בעל  של קניינו ובטל

בשדה  מצודה בפורס אלא זו תקנה תיקנו שלא שלום",
ובייחוד  ברשות, שלא חבירו בשדה לפורס לא אבל הפקר,
בזה, לזכות רוצה עצמו שהוא וצווח עומד השדה כשבעל
רצה  החכה אם בין רבינו חילק ולא משנה. מגיד ראה
בהלכות  שחילק כמו שבורה רגלה הייתה אם לבין כדרכה
היו  כשכבר המדובר כאן שהרי - יא) הלכה (שם גזילה
פרחו  שלא וכגוזלות שבור כצבי ודינם במצודה, ניצודים
עומד  אם משתמרת, שאינה פי על (אף השדה לבעל שנקנים
ולחם  משנה כסף משנה, ובמגיד בראב"ד וראה שדהו) בצד

משנה.

.‰ÌÈ‚c32ÏÚa ‰˜ - ‰ÈÙq‰ CB˙Ï eˆÙwL »ƒ∆»¿¿«¿ƒ»»»««
‡È‰ ˙¯nzLn‰ ¯ˆÁk BfL ;‰ÈÙq‰33¯ˆÁ dÈ‡Â . «¿ƒ»∆¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»»≈

˙Îl‰Ó‰34L ,dÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈÎÈÏBnL Ô‰ ÌÈn‰ «¿«∆∆∆««ƒ≈∆ƒƒ»¿≈»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˙ÎÏB‰35. ∆∆≈¬««¿»

ט:32) מציעא בעל 33)בבא עמידת בלי כאמור, וקונה,
אמירתו. ובלי בחצרו (למעלה 34)החצר קונה שאינה

יג). הלכה מכירה מהלכות ג שם.35)פרק בגמרא כן

.Â¯b36¯ib˙pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ „ÈÏB‰ ‡ÏÂ ˙nL37- ≈∆≈¿…ƒƒ¿»≈««∆ƒ¿«≈
- ÂÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk ‡l‡ ,ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«≈¿∆¡ƒƒ¿»»

¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .‰ÎÊ38B˜lÒÏ ÏBÎÈ39BfL ,ÌÈÓ„a »»¿≈«««∆∆»¿«¿¿»ƒ∆
‰zÓk40‡È‰41. ¿«»»ƒ

ועוד.36) נג. שם וגמרא מב. בתרא בבבא משנה
שלידתו 37) פי על אף שנתגייר, אחרי הוליד שלא היינו,

שנתגייר  טרם שהולידו כיוון שנתגייר, אחר בקדושה, הייתה
"ולא  א): סעיף (רעב ערוך השולחן ובלשון משנה). (מגיד
יז:ֿיח. קידושין וראה בקדושה". ולידתו שהורתו בן, הניח
בתרא  ובבא שהורתו, כאן המתחיל דיבור שם ותוספות

גיורא. דאיסור בעובדא עם 38)קמט. הגובל השדה, בעל
הגר. שכנים 39)שדה מהלכות י"ב (פרק מצרא בעל כדין
ה). שם 40)הלכה י"ג (פרק מצרא בעל דין אין ובמתנה
א). יכול 41)הלכה המצר בעל אין שבמתנה, שכשם

אחר  במקום לך "קנה - במכר טוען שהוא כמו - לטעון,
במקום  ורק מתנה לו לתת רצה זה שרק בגבולי", תיכנס ואל
יכול  אינו שהרי כן, הדבר בהפקר אף - אחר במקום ולא זה

משנה. בלחם ראה אחר, במקום הפקר נכסי למצוא

.ÊÈzL42¯ˆÓe ¯b‰ ÈÒÎa ˙B„O43:Ô‰ÈÈa „Á‡ ¿≈»¿ƒ¿≈«≈∆∆∆»≈≈∆
d‡˜ - d˙B˜Ï Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰44da ˜ÈÊÁ‰ . ∆¡ƒ¿««≈∆ƒ¿»¿»»∆¡ƒ»

,‰˜ da ˜ÈÊÁ‰L BÊ - dz¯·Á ˙‡Â d˙B‡ ˙B˜Ïƒ¿»¿∆¬∆¿»∆∆¡ƒ»»»
‰˜ ‡Ï dz¯·Á Ï·‡45È„k da ˜ÈÊÁ‰ .46˙‡ ˙B˜Ï ¬»¬∆¿»…»»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿∆

‡lL ÈtÓ - dz¯·Á ;Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜ ‡Ï - dz¯·Á¬∆¿»…»»««≈∆¬∆¿»ƒ¿≈∆…
È„k da ˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ - d˙B‡Â ,da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»ƒ¿≈∆…∆¡ƒ»¿≈

˜ÈÊÁ‰ .d˙B˜Ï47˙‡ ˙B˜ÏÂ d˙B˜Ï È„k da ƒ¿»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
Ô‰ÈÈaL ¯ˆn‰ ˙‡Â dz¯·Á48¯ˆna ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ¬∆¿»¿∆«∆∆∆≈≈∆∆∆¡ƒ«∆∆
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קמה

קמה

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô‰ÈzL ˙B˜Ï49˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -50„Á‡ ‡a Ì‡Â ; ƒ¿¿≈∆¬≈∆»≈¿ƒ»∆»
È„k da ˜ÈÊÁ‰ÂÔB¯Á‡‰ ‰ÎÊ - d˙B˜Ï51. ¿∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»»»»«¬

יוחנן.42) רבי בשם אסי רב של מימרא נג. בתרא בבא
נקע 43) או ד) סעיף רעה, סימן (רמ"א שדות בין משעול

גרשום  רבינו פירוש וראה השדות, בין גבול המהווים וגדר,
המצר. המתחיל דיבור נה. כולה,44)שם קנה כלומר,

סביב  (=בגבולות במצריה המצויינת ששדה י הלכה כדלהלן
כולה. קנה אחד מכוש שהכיש כיוון במכר,45)לה), אבל

הנמצאים  ואף הרבה, שדות קנה אחד בשדה החזיק אם
מהלכות  א פרק ולמעלה כז. (קידושין רחוקות במדינות
השדות  כל את מצרף הדמים שמתן משום יט), הלכה מכירה
שכתבו  ויש שם), ורשב"ם מיימוני (הגהות אחת לחטיבה
מקנה  אחרת שדעת מפני זה בעניין כמכר היא הרי דמתנה

למלך). משנה ועיין משנה, (מגיד אדם 46)אותו "שאין
אותה  אף המתחיל דיבור שם, (רשב"ם מדעתו" שלא קונה

קנה). (שם).47)לא בגמרא היא 48)בעייה והבעייה
את  גם לקנות שנתכוון כיוון השניה, השדה את אף קנה אם
דיבור  שם, (רשב"ם המצר את גם קנה לא אולי או המצר,

דלמא). או קנה 49)המתחיל שמא שם, בעייה זו אף
של  (=החבל) ה"אפסר" הוא שהמצר מאחר שתיהן,

נפתרה.50)השדות. לא הבעייה שחזקתו 51)כי
נגדה  לעמוד יכולה המפוקפקת הראשון חזקת ואין ברורה,

משנה). (מגיד

.ÁÔÎÂ52‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza ÈL53„Á‡a ˜ÈÊÁ‰L , ¿≈¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆∆∆¡ƒ¿∆»
Ô‰Ó54‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÈM‰ ˙‡ ˙B˜ÏÂ B˙B˜Ï ≈∆ƒ¿¿ƒ¿∆«≈ƒ…»»∆»∆

˙‡ ˙B˜Ï È„k Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ .„·Ïa Ba ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«∆¡ƒ¿∆»≈∆¿≈ƒ¿∆
.‰˜ ‡Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê Û‡ - ÈM‰«≈ƒ«∆∆∆¡ƒ…»»

בר 52) רבה בשם נחמן רב של מימרא שם, בתרא בבא
עוברים 53)אבוה. הפנימי שמן חיצוני, ואחד פנימי אחד

החיצוני. לפי 54)אל הוא כן בחיצוני, בין בפנימי, בין
החזיק  אם שלפיה, רשב"ם, לגירסת בניגוד הרי"ף. גירסת

לפנימי. שמשועבד החיצון אף קנה בפנימי

.Ë˜ÈÊÁn‰55¯ËLa56˙‡ ˙B˜Ï È„k ¯b‰ ÈÒÎpÓ ««¬ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«≈¿≈ƒ¿∆
‰˜ ‡Ï - ¯ËL B˙B‡a ‰·e˙k‰ Ú˜¯w‰57‡l‡ ««¿««¿»¿¿»…»»∆»

¯ˆÏ ,„·Ïa ¯ËM‰58B˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ59‡ˆBiÎÂ60.‰Ê· «¿»ƒ¿«»…«ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מט:55) קמא של 56)בבא מתנה שטר או קניין, שטר
שם. רש"י כפירוש חוב שטר ולא עשה 57)הגר, לא שהרי

גר  של בשטרותיו "המחזיק שם: בגמרא הובא כן קניין, בה
לא  הא ובארעא [בשטר] דמחזיק הוא דארעא אדעתא וכו'
בהגבהת  הקרקע קנה שלא הדבר שפשוט הרי - אחזיק"

הנייר.58)השטר. של אפשרי שם 59)שימוש בגמרא
לקרקע  כוונתו אם בסתם, בשטר שהחזיק באופן הסתפקו
הבעייא. נפשטה ולא לשטר, גם שנתכוון או השטר קנה ולא
הסתפקו  לא הקרקע, לקנות בוודאי שנתכוון באופן ואילו
תמוהים  רבינו דברי כן ואם השטר. קנה לא שוודאי כלל,
הקרקע, את לקנות כדי שהמחזיק כתב שהוא צדדים, משני
שחצרו  סוברת אינה זו שסוגיא אומרים יש אבל השטר. קנה

לפי  אבל - יא.) מציעא (בבא מדעתו שלא לו קונה אדם של
שלא  לו קונה אדם של שחצרו להלכה, פוסקים שאנו מה
שאפילו  ספק אין ח), הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק מדעתו
סימן  (ש"ך השטר קנה - השטר לקנות כלל נתכוון לא אם

ס  דיבור ערה נד. בתרא בבא תוספות ועיין ג, קטן עיף
אדעתא). הנייר.60)המתחיל של דומים שימושים

.È‰„O61˙iˆÓ‰62LÈk‰L ÔÂÈk - ‰È¯ˆÓa63da »∆«¿À∆∆ƒ¿»∆»≈»∆ƒƒ»
„Á‡ LBkÓ64Ì‡Â ;dlk ˙‡ ‰˜ -65˙iˆÓ dÈ‡ «∆»»»∆À»¿ƒ≈»¿À∆∆

LBkÓ B˙B‡a ‰pnÓ ‰B˜ - ‰È¯ˆÓa66CÏiL È„k ƒ¿»∆»∆ƒ∆»¿«¿≈∆≈≈
„Óv‰67¯ÊÁÈÂ ‰LÈ¯Á ˙ÚLa68¯ˆn‰ .69·ˆÁ‰Â70 «∆∆ƒ¿«¬ƒ»¿«¬…«∆∆¿∆»»

ÔÈÓeÁz Ba ÔÈÓÁ˙nL71ÏÎÂ ,¯b‰ ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÒÙÓ ∆¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«≈¿»
„Ú B‡ ¯ˆn‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰„Oa ˜ÈÊÁn‰««¬ƒ«»∆…»»∆»««∆∆«

.·ˆÁ‰∆»»

עשה 61) נחמן שרב מפני שמואל נגד כרב נד. בתרא בבא
משנה). (מגיד כמותו בולטים 62)מעשה שגבולותיה

המסויימת). המתחיל דיבור שם גרשום (רבינו וגלויים
קונה  דמים ונתן במכירה שאילו הגר, בנכסי והמדובר
יט  הלכה מכירה מהלכות א (פרק שדות כמה אחד במכוש

ז). הלכה למעלה חפר.63)וראה חפירה 64)היכה,
שם.65)אחת. שאמרו 66)גמרא מה רבינו מפרש כן

פפא  רב אמר כמה? עד במיצריה, מסויימת "אינה שם:
קונה  הוא כמה עד כלומר, והדר", דתורי תיירא כדאזיל
שם. תוספות ועיין אחרת, מפרש ורשב"ם אחד. במכוש

יחד.67) החורשים שוורים תלם 68)שני עושה שהצמד
וחוזר. - האורך כל לא - השדה, של מסויים באורך אחד

אחד. במכוש קונה הוא זה אורך =הגבול.69)ושיעור
יוחנן. רבי בשם אסי רב של מימרא נה. צמח 70)שם

לכאן  נוטים אינם - הארץ בעומק יורדים שרשים לו שיש
נו.) בתרא (בבא השבטים חלקי יהושע תיחם ובו ולכאן,
א  בפרק לרבינו המשניות (פירוש חצוב נקרא כן ועל

ח). משנה תחומין.71)מכלאים שעושים

.‡Èk‰‡ÙÏ ˜ÈÒÙn‰ Ï72¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -73. »««¿ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈
d· ‡ˆBiÎÂ ÌÈn‰ ˙n‡ B‡ ÏÁ ÌL ‰È‰ ?„ˆÈk74- ≈«»»»««««««ƒ¿«≈»

˜ÈÒÙn‰ ÏÎÂ .‰n‡‰ „Ú B‡ ÏÁp‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï…»»∆»«««««»«»¿»««¿ƒ
˙aL ˙eL¯a75¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -76‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆»»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˙B„O‰ ÈzL ÔÈa77˙ÈÏÓ¯k B‡78elÙ‡ , ≈¿≈«»¿«»ƒ«¿¿ƒ¬ƒ
˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰È‰79ÔÈh‚Ï ˙˜ÏBÁL80. »»≈≈∆¿∆∆∆¿ƒƒ

לתת 72) וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,
על  משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה
א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק ראה חברתה,

בקל 73) רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין
והחצב  "המצר נה. בתרא בבבא אמרו שכן מפאה, וחומר
ואם  - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי מפסיקין
הגר  בנכסי מפסיקים בוודאי בפאה המפסיקים דברים כן

משנה). משנה 74)(מגיד ב פרק פאה לפאה, שמפסיקים
ב. הלכה שם ורבינו שיעור 75)א, חצי הוציא לעניין

ביניהן, הפסק ויש אחרת לרשות שיעור וחצי אחת לרשות
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קמו ומתנה קמו זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שבת  מהלכות י"ח (פרק מצטרפים השיעור חצאי שאין
כד). בקל 76)הלכה נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף

כלומר  לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר
מפסיקים  אינם הגר, בנכסי מפסיקים שהם והחצב המצר
שהם  בוודאי לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת,

משנה). (מגיד לפאה שם.77)מפסיקים שבת הלכות
שבת 78) ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,

שאינו  החצב גם שהרי כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות
בתרא  בבא (רשב"ם פטור" "מקום המתחיל אלא דיבור נו.

שכן  וכל י), הלכה (למעלה כאן חוצץ אמר) רבא
כרשות  יותר חשובה הכרמלית שהרי מפסיקה, שהכרמלית
מהלכות  י"ד בפרק (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני

משנה. לחם ועיין יא), הלכה מקום 79)שבת אפילו היינו,
להלן. וראה שם. ברשב"ם עיין שאם 80)פטור, היינו,

שמה  לזרוק מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל
המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק הגט,
המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב
מקומות. שני לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל ואם
שיש  מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה
עשרה  שגבוה מקום ב. אמות. ארבע על אמות ארבע בו
ג. אמות. ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף טפחים
על  אמות ארבע בו שאין פי על אף לווי שם לו שיש מקום
מהלכות  ה (פרק טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע
לעניין  רשות חולק פטור מקום שגם הרי ט). הלכה גירושין
רבא  שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי הדין והוא גיטין,
שהשווה  הרי גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא
והחצב  המצר הגר נכסי שלעניין לומר רצו ואם שניהם,
הדין  הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין

גיטין. מלעניין מפסיק יותר הגר שבנכסי

.·È¯·c Ïk81ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ - ‰‡ÓËÏ ˜ÈÒÙn‰ »»»««¿ƒ¿À¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈
¯b‰82‰‡ÓËÂ ,BÊ ‰Ú˜·Ï Ì„‡ ÒÎpL ÔB‚k ?„ˆÈk . «≈≈«¿∆ƒ¿«»»¿ƒ¿»¿À¿»

˙¯Á‡ ‰cˆa ‰Ú˜a·83ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»«∆∆¿≈≈«ƒƒƒ«ƒ¿
‰‡Óh‰84B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁnL ÌB˜Ó Ïk - Â‡Ï Ì‡ «À¿»ƒ»»»∆«¬ƒƒ

.BÓˆÚ ÈÙa ˜ÏÁÓ ¯Á‡ ÌB˜Ók ‡e‰ È¯‰ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¬≈¿»«≈À¿»ƒ¿≈«¿

נו:81) בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק טהרות משנה
שמפסיקין 82) והחצב שהמצר לומר רצו נו.) (שם שהרי

אלו  כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי
הגר. בנכסי שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין

לבקעה 83) שהנכנס פי על שאף אחרת, בבקעה כלומר,
לאיזה  יודע ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש
אליעזר  כרבי ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי נכנס, שדה
ט) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק שם בתרא בבבא
דרבי  לחכמים גם זו, לבקעה נכנס אם מסופק שהוא כאן -

משנה). (לחם טהור הוא אותה 84)אליעזר, כלומר,
הטמאה.. השדה אותה נמצאת שבה הבקעה

.‚È‰Ú˜a85ÏL ÔlÎÂ ,˙Ba¯ ˙B„O da LiL ‰ÏB„‚ ƒ¿»¿»∆≈»»«¿À»∆
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡ÏÂ ,„Á‡ ¯b86‡ÏÂ ·ˆÁ ‡ÏÂ ¯ˆÓ ‡Ï ≈∆»¿…»»≈≈∆…∆∆¿…»»¿…

˙ˆ˜Óa ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,ÔÈ˜ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·cÓ ¯·„»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ»∆»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»

B˙B‡ ÌL ÏÚ ‡¯˜p‰ Ïk - dlk ˙‡ ˙B˜Ï ‰Ú˜a‰«ƒ¿»ƒ¿∆À»…«ƒ¿»«≈
.B˙B‡ ‰B˜ ¯b‰«≈∆

מרינוס.85) רבי של מימרא נו. בתרא [ביניהם,86)בבא
המפסיק, דבר שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר,
לא  שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב אבל
ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי אלא קנה לא כן
בדברי  שהאריך מה משנה מגיד ועיין י). הלכה (למעלה

מבורר]. הכל הנ"ל ולפי רבינו,

.„È‰˜ B‡ ,Ï‡¯OÈÏ ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ì"ekÚ«∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»≈»»
‰ÎÈLÓa ‰B˜ - Ï‡¯OiÓ ÔÈÏËÏhÓ87‰˜Óe ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»«¿∆

ÌÈÓ„a B‡ ‰ÎÈLÓa88‰B˜ BÈ‡ - Ú˜¯w‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»««¿«≈∆
¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OiÓ B˙B‡89B˙B‡ ‰˜Ó BÈ‡Â , ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»¿≈«¿∆

¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OÈÏ90BzÚc ÔÈ‡L ;91‡l‡ ˙ÎÓBÒ ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿»∆≈«¿∆∆∆»
¯ËM‰ ÏÚ92CÎÈÙÏ .93ÔÓ ‰„O Á˜lL Ï‡¯OÈ , ««¿»¿ƒ»ƒ¿»≈∆»«»∆ƒ

ÌÈÓc‰ Ô˙Â Ì"ekÚ‰94Ì„˜Â ,95‡a da ˜ÈÊÁiL »«¿»««»ƒ¿…∆∆«¬ƒ»»
ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁnL C¯ca da ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«≈¿∆¡ƒ»«∆∆∆«¬ƒƒ¿ƒ¿≈

¯b‰96ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔBL‡¯Ï Ô˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ‰ÎÊ -97. «≈»»«¬¿≈»ƒ∆«»ƒ
,B˙eL¯ ˜lÒ ÌÈÓc‰ Á˜lL ˙ÚÓ Ì"ekÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»«≈≈∆»««»ƒƒ≈¿
e‡ˆÓÂ ,B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiL „Ú ‰˜ ‡Ï Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈…»»«∆«ƒ««¿»¿»¿ƒ¿¿

¯a„Ó ÈÒÎk el‡ ÌÈÒÎ98.‰ÎÊ - Ô‰a ˜ÈÊÁn‰ ÏkL , ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆»««¬ƒ»∆»»

עא.87) עבודהֿזרה אשי, כרב ולא כלומר,88)כאמימר
משנה  (מגיד בדמים ומקנה וקונה במשיכה ומקנה קונה
למה  בניגוד שם. בעבודהֿזרה שנראה כמו משנה), וכסף
או  בדמים או אלא קונה הגוי שאין יג. בבכורות שנאמר
המתחיל  דיבור שם עבודהֿזרה תוספות ועיין במשיכה.

משנה. וכסף משנה ומגיד הכסף 89)שקילו נתינת עם
הדברים  מקור יז). הלכה מכירה מהלכות א פרק (למעלה

מימרא לה: בתרא אין בבבא "גוי רב: בשם יהודה רב של
ולא  קניין חזקת לעניין רבינו ומפרשה בשטר" אלא חזקה לו
הדבר: וטעם שם. רשב"ם ועיין שנים, שלוש חזקת לעניין
משנה  (מגיד באלימות להחזיק יבוא בחזקה יקנה שאם

גוי 90)שם). מחמת הבא "ישראל רב: של במימרא שם
כנ"ל  ופירשה בשטר" אלא חזקה לו אין - כגוי הוא הרי
הגוי  מן הקונה היינו גוי מחמת הבא וישראל קניין. בחזקת
שמואל. של מימרא נד: שם ועוד שם). משנה (כסף

מגיד 91) וראה למלך, (משנה הגוי מן הקונה הישראל של
שם). משנה וכסף הגוי 92)משנה וייקחנו יחזור שמא

את  כותבין שאין במקום אפילו והיינו, באלימות. ממנו
אינו  מישראל ישראל אף שכותבים, במקום שהרי השטר,
לחם  - ד הלכה שם א פרק (למעלה בשטר אלא קונה

שמואל,93)משנה). בשם יהודה רב של מימרא נד: שם
כשמואל. בה עשה נחמן שרב עובדא, שם וכן

שהרי 94) רבינו), בדברי (כדלהלן הקרקע מן הגוי שנסתלק
אינו  שהישראל אלא הכסף, קבלת ידי על הקניין נגמר אצלו
(גמרא  שטר בלי הגוי על דעתו סמכה שלא מאחר בזה קונה

מן 95)שם). הוא קנה - בה והחזיק הראשון קדם אבל
ויש  השני, של מזו גרועה אינה שלו שהחזקה ההפקר,

משנה). (מגיד בזה רבינו על שחזקה 96)חולקים מפני
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קמז

קמז

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ב  בפרק להלן שיבואר כמו הרגילה, מזו שונה הגר בנכסי
אֿב. והממכר 97)הלכה המקח בספר האי רב כתב כן

על  הראשון, הלוקח ביד כמשכון זה שקרקע לפי יד. שער
ישראל  ביד הגר למשכון דומה זה והרי לגוי, שנתן מעותיו
כנגד  הראשון ממנו שלוקח בו, והחזיק אחר ישראל ובא
(רא"ש  טו הלכה ב פרק להלן רבינו שכתב כמו מעותיו,

סה). סימן ג פרק בתרא ראה 98)בבבא הפקר. כלומר,
א. הלכה למעלה

.ÂËËtLÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï·‡ ;CÏnÏ Úe„È99BËtLÓe CÏn‰ B˙B‡ ÔÈc Ì‡ »««∆∆¬»ƒƒ«∆∆ƒ¿»

Ô˙Bp‰ B‡ ¯ËLa ·˙BkL ÈÓ ‡l‡ Ú˜¯wa ‰kÊÈ ‡lL∆…ƒ¿∆««¿«∆»ƒ∆≈ƒ¿»«≈
ËtLÓ ÈÙk ÔÈOBÚ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓc»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿«

ÏkL ;CÏn‰100ÔBÓÓa CÏn‰ ÈÈc101.ÔÈc Ô‰Èt ÏÚ «∆∆∆»ƒ≈«∆∆¿»«ƒ∆»ƒ

שם.99) בתרא של 100)בבא הידוע לכלל בהתאם
ועוד. שם, בתרא בבא דינא" דמלכותא "דינא שמואל:

במשנה 101) הוא וכן באיסורים, לא אבל בממון, דווקא
"דינא  משום כשרים גויים של השטרות שכל י: גיטין

נשים. מגיטי חוץ דינא", דמלכותא

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
החזקה,1) ומהות ההפקר בנכסי קונה חזקה זו אי בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל

.‡ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯‚ ÈÒÎ2‰„OÂ ,¯˜Ù‰‰ ÈÒÎÂ , ƒ¿≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«∆¿≈¿»∆
da ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï‡¯OÈÏ Ì"ekÚ‰ d¯ÎnL3- ∆¿»»»«¿ƒ¿»≈«¬«ƒ…∆¡ƒ»

‰ÂL ÌÈc Ìlk4ÈÎ¯cÓ C¯„a Ì‰a ˜ÈÊÁn‰ Ïk : À»ƒ»»∆»««¬ƒ»∆¿∆∆ƒ«¿≈
‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰˜ÊÁ‰5‰˜ -6ıeÁ , «¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»»»

˙B¯t‰ ˙ÏÈÎ‡Ó7. ≈¬ƒ««≈

ו.2) הלכה א פרק למעלה יד.3)ראה הלכה לפי 4)שם
הפקר. ח.5)שכולם הלכה בבאֿבתרא 6)פ"א משנה

כשעושה 7)מב. אלא קונה שאינו ונד. נז. בבאֿבתרא
כדלהלן. השדה, לטובת דבר

.·da ˜ÈÊÁ‰Â ,B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk≈««≈««¿«≈¬≈¿∆¡ƒ»
e¯‡aL BÓk ,‰˜ - ‰È˙B¯t ˙ÏÈÎ‡a8ÈÒÎa Ï·‡ ; «¬ƒ«≈∆»»»¿∆≈«¿¬»¿ƒ¿≈

‰nk ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡ elÙ‡ ,¯b‰ ÈÒÎ B‡ ¯˜Ù‰∆¿≈ƒ¿≈«≈¬ƒ»«≈»ƒ»«»
„Ú ,Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡ÏÂ ÔÏÈ‡‰ Ûe‚ ‰˜ ‡Ï - ÌÈL»ƒ…»»»ƒ»¿…««¿««
.ÔÏÈ‡a ‰„B·Ú „·ÚÈ B‡ ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚÓ ‰OÚiL∆«¬∆«¬∆¿»»∆«¬…¬»»ƒ»

‰OÚÓe9Ï˜c ˙B¯t ‰ÏÎ‡L ,˙Á‡ ‰M‡a10LÏL «¬∆¿ƒ»««∆»¿»≈∆∆¿
‰„B·Úa ÔÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»»∆»¿∆¡ƒ»ƒ»«¬»

ÔÏÈ‡‰ Ûe‚a „·ÚL11,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ; ∆»«¿»ƒ»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
.‰˜ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê :e¯Ó‡Â¿»¿∆»«¬»»

על 8) חולק והראב"ד טוֿטז. הלכה מכירה מהלכות בפ"א
ושם. כאן רבינו, נד.9)דברי הפקר.10)שם של

תחתיו 11) חרש =) פורתא תותיה "רפיק שם: בגמרא
מעט)".

.‚LÈ12Á˜Bl‰ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡L ,ÌÈa¯ ÌÈ¯·c13- ≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ∆¡ƒ»∆«≈«

¯b‰ ÈÒÎa Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÔÈ„Ú ‰˜ ‡Ï…»»¬«ƒ¿ƒ∆¡ƒ¿∆»≈∆¿ƒ¿≈«≈
‡ˆBn‰ ?„ˆÈk .‰˜ - ¯˜Ù‰ ÈÒÎa B‡14ÌÈ¯ËÏÙ15 ¿ƒ¿≈∆¿≈»»≈««≈«¿≈ƒ

ÌÈÏB„b16„iÒÂ ,¯˜Ù‰ ÈÒÎa B‡ ¯b‰ ÈÒÎa ÔÈÈea17 ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ≈
¯ik B‡ „Á‡ „eiÒ Ô‰a18‰n‡ ÔB‚k ,„Á‡ ¯eik Ô‰a »∆ƒ∆»ƒ≈»∆ƒ∆»¿«»

¯˙BÈ B‡19„‚k20.‰˜ - Á˙t‰ ≈¿∆∆«∆«»»

לבין 12) הגר נכסי שבין ההבדלים, את מנו ושם נז. שם
חבירו. (כמו 13)נכסי מחבירו" "הלוקח רבינו כתב לא

מדובר  לא שכאן לפי ב) הלכה בתחילת למעלה שכתב
אם  קונה אינו שבזה שנים, שלש בחזקת אלא קנין בחזקת
פירותיה, אכל אלאֿאםֿכן אחרים, בדברים היטיבה או נרה
פירש  כן ט. הלכה ונטען טוען מהלכות בפי"ב כמפורש
בכסףֿמשנה), (הובא רבינו של נכדו הנגיד, יהושע רבינו
שעושה  פעולה בכל קנה - מחבירו שדה בלוקח ואילו
בפ"א  מפורש וכן פירותיה, אכל שלא אע"פ השדה לטובת
כיון  לשדה המים חיבר שאם יב, הלכה מכירה מהלכות
וכיוצא  לנרה שהואֿהדין פשוט כן ואם קנה, לה שהועיל

כה. הערה להלן וראה נג:14)בה. ארמונות.15)שם
(16- זו) גירסא מוחק (והרשב"ם שם בגמרא הוא כן

קונים וכוונ  גדולים בארמונות שאף כנראה, להדגיש, תו
קטן. פעוטים 18)טח.17)בציור ציורים  והיינו, צייר,

שהיא  ד) הלכה (להלן לצורה בניגוד וצעצועים, פרחים כגון
בעלֿחי. של ביותר 19)צורה שאף רבינו, שיטת וברורה

ועיין  רשב"ם). כדעת (שלא הפתח נגד שיהיה צריך מאמה
ולחםֿמשנה. ששם 20)מגידֿמשנה הכניסה, מול בכותל

מיוחדת. חשיבות לו ויש יותר נראה

.„¯v‰21‰¯eˆ22ÚÈvn‰Â .‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa23 «»»¿ƒ¿≈«≈»»¿««ƒ«
˙BÚvÓ24‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa25¯p‰ .26‰„O‰ ˙‡ «»¿ƒ¿≈«≈»»«»∆«»∆

‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa27ÏvÙÓ‰ .28B‡ ÔÙb‰ ˙B¯BÓÊ ¿ƒ¿≈«≈»»«¿«≈¿«∆∆
È‚È¯O29Ì‡ :¯b‰ ÈÒÎa ÌÈ¯Óz ˙BtÎÂ ˙BÏÈ‡ ¿ƒ≈ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒ
BzÚc30„·ÚÏ31‰˜ - ÔÏÈ‡‰32Î‡‰Ï BzÚc Ì‡Â ;ÏÈ «¿«¬…»ƒ»»»¿ƒ«¿¿«¬ƒ

‰˜ ‡Ï - ‰Ó‰·Ï ÌÈˆÚ‰33. »≈ƒƒ¿≈»…»»

נד.21) שם רב, של עוף 22)מימרא ושל חיה של
אמה  שיעור צריך אין ביותר, חשובה שהיא וכיון (רשב"ם).
למדנו  אגב ודרך (רשב"ם). ג הלכה שלמעלה בכיור, כמו
(הגהות  עוף ושל חיה של צורות בעשיית איסור שאין מכאן,

ב). אות ששת,23)מיימוניות רב של מימרא נג: שם
אחת. ברייתא על לשכיבה.24)המסתמך מחצלאות

ר"י 25) בשם (מגידֿמשנה בהצעתו הקרקע שייפה כיון
ואינו  קנה. הקרקע, ייפה שלא שאע"פ מפרשים ויש מיגש).
ומקור  הקרקע. מגוף שנהנה כיון פירות, לאכילת דומה
מ, (ירמיה תפשתם" אשר בעריכם "ושבו מהפסוק הדברים
בקיצור  הוא וכן (רשב"ם, בישיבה תפשתם במה - י)
כן, לפרש איֿאפשר רבינו בדברי [אבל במגידֿמשנה).
אם  הוא: וקלֿוחומר מחבירו. בלוקח גם קונה זה שבאופן
בוודאי  הקרקע, מגוף שנהנה זה - קונה פירות אכילת
שאם  הט"ו מכירה מהלכות בפ"א רבינו כתב וכן שקונה.

קנה]. - בהמה בה העמיד או פירות בה חרש,26)שטח
נז. בניר.27)שם קנה לא שבמכר מכאן נראה לכאורה



 148  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ ל דעד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמח ומתנה קמח זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שדה  המוכר רבינו: כתב טז הלכה מכירה מהלכות ובפ"א
קנה". זה הרי - נרה או וזרעה הלוקח בה ונכנס לחבירו
(של  זו בבא כאן חסרה אברבנאל וכ"י רומי שבדפוס ואע"פ
שנשמטה  ברור - קנה") - הגר בנכסי השדה את "הנר
רבינו, בדברי סתירה ישנה זו בבא בלי מזה, וחוץ בדילוג.
אלא  קונה אינו מחבירו שדה שבלוקח בדבריו נראה שכאן
ולפיכך  השדה, לטובת שעשה בפעולה ולא פירות, באכילת
ואילו  קונה, הגר בנכסי שדווקא וכו' צורה וצר בסייד הדגיש
טז) (הלכה וזרעה שנרה רבינו כתב מכירה מהלכות בפ"א
רבינו  של ולפירושו קונה. - יב) (הלכה מים לה ופתח
להוציא  כאן רבינו שכוונת יא) הערה (למעלה הנגיד יהושע
ופשוט. ברור הכל - קנין חזקת ולא שנים שלש חזקת

שמואל.28) של מימרא נד. שם ענפי.29)חותך,
הבאה.30) בהלכה כלהלן מעשיו, ע"י אותה מגלה שהוא
הענפים 31) חיתוך עלֿידי באילן, תיקון לעשות שמתכוון

החזקה.32)המיותרים. מדרכי הוא באילן שתיקון
ואףֿעלֿפי 33) בנר. קונה שאינה פירות, אכילת היא שזו

קונה  אינו לתקן, מכוון שאינו כיון האילן, נתקן שממילא
מיימוניות). (הגהות

.‰?„ˆÈk34‰È‰35Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙¯Bk36B˙˜ÊÁ È¯‰ - ≈«»»≈ƒ»ƒ»¬≈∆¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ˙¯Bk ‰È‰ ;ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»»≈≈«««

ÔÎÂ .ÌÈˆÚÏ ‡l‡ Ôek˙Ó BÈ‡37ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰ ≈ƒ¿«≈∆»»≈ƒ¿≈«¿«≈≈ƒ
ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :‰„O‰ ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈ·OÚÂ38 «¬»ƒ«¬»ƒƒ«»∆ƒ«¿¿«≈»»∆

‰˜ -39ÌÈˆÚÏ Ì‡Â ;40‰˜ ‡Ï -41. »»¿ƒ»≈ƒ…»»

להאכיל 34) או לאילן דעתו אם יודעים אנו איך כלומר,
לבהמה. נד.35)העצים צדי 36)שם מכל כלומר,

שמואל.37)האילן. של שניה מימרא לנקותה 38)שם,
לחרישה. הקרקע.39)ולהכשירה בגוף תיקון שזה

לתשמישו.40) אבנים, או עשבים או עצים לו להכין
פירות.41) אכילת היא שזו

.ÂËwÏ ?„ˆÈk42Òb‰43˜c‰Â44˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ≈«ƒ≈««¿««¬≈¿∆¿«
È¯‰ - ˜c‰ ‡ÏÂ Òb‰ ËwÏ ;ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿«≈∆»»∆ƒ≈««¿…««¬≈

ÌÈˆÚÏ Ôek˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê45‰ÂLn‰ ÔÎÂ .46Èt ∆¿∆¿«∆ƒ¿«≈»≈ƒ¿≈««¿∆¿≈
BzÚc Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :ı¯‡‰»»∆ƒ«¿¿«≈»»∆»»¿ƒ«¿

„ÈÓÚiL ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï47Ô¯‚ Ba48‰˜ ‡Ï -49. ¿«¿»∆«¬ƒ…∆…»»

גדולים.43)שם.42) קטנים.44)עצים עצים
לשימוש.45) ראויים הגדולים שזו 47)שם.46)שרק

עומדת  והקרקע הואיל תיקון, ולא שימוש, הנאת היא
תבואה.48)לחרישה. שם שם 49)לדוש רשב"ם לדעת

הדישה  שאחרי שכיון קבוע, שאינו בגורן אלא זה אין
גורן  עשהו אם אבל לשדה. תיקון זה אין מקומו, יחרוש

לשדה. תיקון שזהו קנה, - קבוע

.Ê‰È‰ ?„ˆÈk50B˙BÂ dB·b ÌB˜nÓ ¯ÙÚ Á˜BÏ ≈«»»≈«»»ƒ»»«¿¿
e‰eÈ‡¯ ;ı¯‡‰ Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ - CeÓp‰ ÌB˜ÓÏ¿»«»¬≈∆¿«≈»»∆¿ƒ
˙B¯B¯v‰Â ¯ÙÚ‰ CÈÏLÓ ‡l‡ ,‰Ê ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«∆∆»«¿ƒ∆»»¿«¿
BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰„t˜‰ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿…«¿»»¬≈∆¿∆¿«∆≈

Á˙Bt‰ ÔÎÂ .LÈ„Ï ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï ‡l‡ Ôek˙Ó51ÌÈÓ ƒ¿«≈∆»¿«¿»¿«ƒ¿≈«≈««ƒ

„eˆÏ Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï Ì‡ :ı¯‡‰ CB˙Ï52 ¿»»∆ƒ¿«≈»»∆»»¿ƒ»
.‰˜ ‡Ï ÌÈ‚c‰«»ƒ…»»

שימוש.52)שם.51)שם.50) הנאת זו אף

.Á„·Ïa ÌÈn‰ Ba eÒkiL ÌB˜Ó ‰OÚ ?„ˆÈk53- ≈«»»»∆ƒ»¿««ƒƒ¿«
Ôw˙Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰54L ‰OÚ ;ı¯‡‰,ÌÈÁ˙t È ¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈»»∆»»¿≈¿»ƒ

„eˆÏ Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï „Á‡Â ÒÈÎ‰Ï „Á‡∆»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈»
.ÌÈ‚c»ƒ

יציאה.53) שער וישקו 54)בלי במקום המים שיתעכבו
השדה. את

.Ë‰Ba‰55¯Á‡ ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ÌÈÏB„b ÔÈ¯ËÏÙ «∆«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈»«≈
˙B˙Ïc Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Â56ÔB¯Á‡‰ ‰˜ -57ÔBL‡¯‰L ; ¿∆¡ƒ»∆¿»»»»«¬∆»ƒ

ÌeÏk ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚ ‡Ï58È¯‰Â ,59ÈÓk ‡e‰ …»»¿»»∆¿«¬≈¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰B˜ BÈ‡L ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ·‡ Ï‚ ‰OÚL∆»»«¬»ƒ«»»∆∆≈∆∆¬≈…

¯„‚a ÏÈÚB‰60,LlÙÓe ¯˙BÈa ·Á¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆»»¿≈¿À»
˙ÏÚBÓ ÔÈa‰ B˙B‡ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â61„ÈÓÚiL „Ú BÏ ¿≈««ƒ¿»∆∆«∆«¬ƒ

.˙B˙Ïc¿»

אבוה.55) בר רבה בשם נחמן רב של מימרא נג: שם
גם 56) נעל, לא שאם ונעלן, הדלתות שהעמיד מפרשים, יש

קונה  שבמכירה ואע"פ הראשון, כמו כלום, עשה לא הוא
שם  ועיין י, הלכה מכירה מהלכות (פ"א לחוד דלת בנעילת
גם  צריכים מקנה אחרת דעת שאין בגר - בכסףֿמשנה)
קנה, - נעל בלא שגם מפרשים, ויש (לחם ֿמשנה). העמדה
הרי  לנעול, אפשרות ישנה הדלתות העמדת שעלֿידי שכיון

מיימוניות. בהגהות ראה וקנה, גמורה עשייה נראה 57)זו
הפקר  הוא הראשון שבנה מה שגם מיגש, בן ר"י מדברי

(מגידֿמשנה). השני בו רבו 58)וזכה לדברי בזה כיוון
שחפירות  יסודות, הראשון חפר "שלא שכתב: מיגש, בן ר"י
ואע"פ  לזריעה שמתקנה השדה, את כנר - ליסודות הקרקע
בשם  וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ועיין קנה" - זרעה שלא

יהווה 60)שם.59)הר"ן). זה שבנין לומר אין כלומר,
גדר. היותו מבחינת כל 61)תיקון עדיין אין כלומר,

להנות  עדיין שאיֿאפשר דלתות, בלי שהוא בבנין תועלת
כגון  תועלת, יש שאם ומכאן שהוא. כמו בו ולגור ממנו
(מגידֿמשנה  קנה - בהמות לדיר או לזבל מקום שעשה

וכסףֿמשנה).

.ÈıÈÙn‰62Ú¯f‰63ÌÈÓÏz‰ CB˙Ï64;‰˜ ‡Ï - «≈ƒ«∆«¿«¿»ƒ…»»
ÌeÏk ÁÈaL‰ ‡Ï Ú¯f‰ CÈÏL‰L ˙ÚaL65˙Ú·e , ∆¿≈∆ƒ¿ƒ«∆«…ƒ¿ƒ«¿¿≈

BÈ‡Â ,‡e‰ ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·L - ÁÈaL‰Â ÁÓvL∆»«¿ƒ¿ƒ«∆««»≈≈»¿≈
.‰B˜∆

יהודה.62) רב של מימרא נד. נג: בגמרא 63)שם אמנם
"לפת". - מסויים זרע הוזכר כבר 64)שם שהיו חריצים,

שם). (רשב"ם הזרע את כיסה לא והוא אחרי 65)לפניו.
הזרע. את כיסה שלא

.‡È‰˙È‰66‰OÚÂ ‰Ê ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ‰ˆÈÁÓ »¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈«≈»∆¿»»
‰˜ ‡Ï - dab ÏÚ ˙¯Á‡ ‰ˆÈÁÓ67elÙ‡Â ,68‰ÚÏ· ¿ƒ»«∆∆««»…»»«¬ƒƒ¿¿»
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קמר

קמר

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙ÚaL ;˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È¯‰Â ‰BzÁz‰ ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆∆¿≈
‡a ÂÈÏ‡Ó - ÏÈÚB‰L ˙Ú·e ,ÏÈÚB‰ ‡Ï ‰aL∆»»…ƒ¿≈∆ƒ≈≈»»

.‰OÚn‰««¬∆

חסדא.66) רב של מימרא כה. שהיא 67)עירובין לפי
תועלת. כל בה ואין הלכה 68)מיותרת הוסקה שם בגמרא

הקודמת. להלכה מקור המשמשת למימרא השוואה מתוך זו

.·È˜ÈÊÁn‰69BzÚc ÔÈ‡ ‡e‰Â ¯˜Ù‰·e ¯b‰ ÈÒÎa ««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆¿≈¿≈«¿
‰˜ ‡Ï - ¯„‚Â ‰aL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜Ï70. ƒ¿««ƒ∆»»¿»«…»»

המקור.69) ציון שם וראה הבאה, ההלכה מן נלמד
הגר,70) בנכסי או בהפקר אלא אינו זה שכל אומרים, יש

(קצותֿ אותו מקנה אחרת שדעת כיון קנה, - במתנה אבל
ד). ס"ק רעה, סימן החושן

.‚È¯„BÚ‰71¯e·ÒÎe ¯b‰ ÈÒÎa72‡Ï - BlL Ô‰L »≈¿ƒ¿≈«≈¿»∆≈∆…
¯„Ú .‰˜73- ¯Á‡ ¯b ÏL ¯e·ÒÎe ‰Ê ¯‚ ÈÒÎa »»»«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆≈«≈

È¯‰ ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ˙BkÊÏ el‡ ÂÈOÚÓa Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬»≈ƒ¿ƒ«∆¿≈¬≈
.‰˜ ‰Ê∆»»

יוסף.71) רב של מימרא נב: יבמות כגון 72)החורש.
הגר. נכסי עם גובלין ונכסיו שכן, מימרא 73)שהוא שם,

אביי. של

.„È‰È‰74ÔBkLÓ75¯b‰ ˙nLÎe ,¯b‰ „Èa Ï‡¯OÈ »»«¿ƒ¿»≈¿««≈¿∆≈«≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰Ê ÔBkLÓa ˜ÈÊÁ‰Â Ï‡¯OÈ ‡a76B˙B‡ »ƒ¿»≈¿∆¡ƒ¿«¿∆ƒƒ
B„eaÚL ÏËa ¯b‰ ˙nL ÔÂÈkL ;B„iÓ77. ƒ»∆≈»∆≈«≈»«ƒ¿

רבה.74) של מימרא מט: משכנו 75)בבאֿקמא אפילו
רעה, סימן בש"ך וראה (מגידֿמשנה, הלואתו בשעת שלא

ז). זה,76)ס"ק במשכון הבעלֿחוב) =) לגר בו שאין
קונה  "בעלֿחוב שאמרו: ומה להלוואתו, שעבוד אלא
באחריות  להתחייב אלא אינו - פב.) (בבאֿמציעא משכון"
בו  זוכה אינו אבל א), הלכה שכירות מהלכות (פ"י שמירתו
(ראה  בדמים לפדותו תמיד יכול הלוה שהרי כשלו, להיות

ישראל). של משכונו ד"ה שם בו 77)'תוספות' וזוכה
הגר. מיתת עם מיד הלוה,

.ÂË‰È‰78Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ï‡¯OÈ „Èa ¯b‰ ÔBkLÓ »»«¿«≈¿«ƒ¿»≈»ƒ¿»≈
Ba ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡79„‚k ÔBL‡¯‰ epnÓ Á˜BÏ - «≈¿∆¡ƒ≈«ƒ∆»ƒ¿∆∆

ÂÈ˙BÚÓ80.¯‡M‰ ˙‡ ‰˜ ÔB¯Á‡‰Â , ¿»¿»«¬»»∆«¿»

רבה.78) של המימרא המשך שם, לא 79)בבאֿקמא אם
טז. הלכה כדלהלן החוב, בעל שהשעבוד 80)הקדימו

נכ  על ולאו שחל הגר, שמת אף מנכסיו, נפקע אינו הגר סי
הגר  על לו יש אם אף אלא המלוה, בידי משכון שיש דוקא

טז). בהלכה (מגידֿמשנה בעדים או בשטר מלוה

.ÊË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na81ÔBkLn‰ ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»««¿
‰B˜ B¯ˆÁ - B¯ˆÁa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBL‡¯‰ ¯ˆÁa«¬«»ƒ¬»ƒ»»«¬≈¬≈»

BzÚcÓ ‡lL BÏ82‰‡ÈˆÓ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,83, ∆…ƒ«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
.ÌeÏk ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬¿

שם.81) הגמרא בצד 82)מסקנות עומד שאינו ואףֿעלֿפי

יא. בבבאֿמציעא חנינא, בר יוסי רבי של ידוע כלל חצרו.
אינה  אם אבל המשתמרת, בחצר אלא אינו זה וכל
לעיל  וראה ידה, על עומד אם אלא קונה אינה משתמרת,

ד. הלכה ה"ח.83)פ"א ואבידה גזילה מהלכות פי"ז

.ÊÈ¯b84ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL85Ô‰a eÈ‰Â , ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»»∆
e˜ - ÌÈÏB„b ÌÈ„·Ú86Ï·‡ ;ÔÈ¯BÁ Èa ÔÓˆÚ ¬»ƒ¿ƒ»«¿»¿≈ƒ¬»

˜ÈÊÁn‰ ÏÎÂ ,‰Ó‰·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈpËw‰ ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ«¿«ƒ¬≈≈ƒ¿≈»¿»««¬ƒ
Ô‰a87e¯‡a ¯·Îe .Ì‰a ‰ÎÊ -88‰˜ÊÁ‰ ÈÎ¯„ »∆»»»∆¿»≈«¿«¿≈«¬»»

.ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ Ì‰· e˜iL∆ƒ¿»∆∆»¬»ƒ

לט.84) מן 85)גיטין בהם וזכו נכסיו תפסו כלומר,
ראה  הפקר, שנכסיו יורשין לו ואין שמת גר כדין ההפקר,

א. הלכה לזכות 86)למעלה לאחרים, קודמים שהם
(וראה 87)בעצמם. בעצמם לזכות יד להן שאין בקטנים

שכן  כחכמים, ולא שאול כאבא קטנים). ד"ה שם 'תוספות'
'תוספות' וראה שם). (גיטין לוי בן יהושע רבי הכריע

דאמרי. ואיכא ד"ה כג. מהלכות 88)קידושין בפ"ב
אֿד. הלכה מכירה,

.ÁÈ¯b89eÚÓLÂ ,ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»¿
˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ ,Ôa BÏ LiL B‡ ,˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL90 ∆¬«ƒ…≈∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆

eÚÓL Ck ¯Á‡Â ,Ôlk e¯ÈÊÁ‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ Ôlk -À»«»ƒ¿«¬ƒ∆¡ƒÀ»¿««»»¿
B‡ ,˙Ó ‰BL‡¯·e ‰˙È‰ ˙Ó‡ ‰BL‡¯ ‰ÚeÓML∆¿»ƒ»¡∆»¿»»ƒ»≈

Ì„wÓ Ba ˙Ó91BzL‡ ‰ÏÈt‰ B‡ ,92˜ÈÊÁn‰ Ïk , ≈¿ƒ…∆ƒƒ»ƒ¿»««¬ƒ
‰iMa93‰BL‡¯·e ,‰˜ -94‰˜ ‡Ï -95. «¿ƒ»»»»ƒ»…»»

רעה,89) (סימן הגר"א וכתב בברייתא. קמב. בבאֿבתרא
בינייהו  "איכא שם: הגמרא במסקנת גרס שרבינו כט) ס"ק
מפני  הראשונה, בחזקה קנו לא שלפיכך שאמר אביי (בין
היה  הראשונה החזקה שבזמן שנתברר באופן מדובר ששם
רבא  לבין מאיליה, הבאה בירושה זכות לו ויש קיים העובר
ב'אבן  (ועיין בירושה זכות לעובר שיש מודה הוא שאף
לבסוף  שנתברר באופן אף מדובר שכאן אלא האזל'),
הפילה, כבר או הבן מת כבר הראשונה החזקה שבזמן
ולא  המחזיקים בידי הדבר שרפוי מפני קנה, לא ואעפ"כ
החזירו  בן לו שיש ששמעו שמיד ראיה והא לקנות, נתכוונו
בתוספות  (וכ"ה ומת" מת, ולא שמת, בו ששמעו הנכסים)
בגר  כלומר בו, שמעו פירושו: וזהו שמח). אור - רי"ד
שוב  כלומר מת, ולא בנכסיו). החזיקו (ואז שמת עצמו,
שוב  כלומר, ומת, הנכסים. והחזירו מת שלא בו שמעו
שמת  שנתברר כיון לאביי, אמת. ראשונה ששמועה שמעו
היה  כאן שגם כיון - קנו לא ולרבא, קנו. - החזקה לפני

כרבא. רבינו ופסק בידם. רפוי שאע"פ 90)הדבר
י), הלכה מכירה מהלכות (פכ"ב קנה לא לעובר שהמזכה
ואף  שם. כאביי זכות, לעובר לו יש - מאליה הבאה בירושה
למעלה  ראה אחר. באופן שתירץ אלא עליו, חלק לא רבא

פז. אחרֿכך 91)הערה מת שאם בראשונה. שהחזיקו לפני
העובר. של הנכסים שהרי בראשונה, קנו של חידוש כל אין

למעלה. מקודם,92)ראה אשתו כשהפילה מדובר כאן גם
כנ"ל. בזה חידוש שום אין כן, לא בפעם 93)שאם

הנכסים. את החזירו שהראשונים אחרי אלה 94)השניה,
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קנ ומתנה קנ זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אלו. בנכסים הראשונים שהחזירו,95)שהחזיקו שבזה
נתכוונו  ולא בידם, רופף הקנין היה שלכתחילה דעתם גילו
רפיא  "ורפויי רבא: בדברי הפירוש וזהו ממש, של לקנין

בידיהם".

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
ומהות 1) ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי בו נתבאר

ואשה. ועבד גוי כגון המקבלים

.‡‡l‡ da ‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ - B¯·ÁÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»«¬≈≈«¿«≈∆»∆»
BÁwÓa Ô‰a ‰ÎBÊ ‰Bw‰L ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a2Ì‡ : ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆«∆∆»∆¿ƒ»ƒ

CLÓiL B‡ ,dÈa‚iL „Ú - BÏ ÔzÏ ‰ˆB¯ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈«∆«¿ƒ«∆ƒ¿…
·cdÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯3¯‡MÓ „Á‡a ‰˜È B‡ , »»∆≈«¿¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c‰4B‡ Ú˜¯˜ Ì‡Â ; «¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿«
Á˜Bl‰ ˜ÈÊÁnL C¯„k ˜ÈÊÁiL „Ú - BÏ Ô˙ ÌÈ„·Ú5, ¬»ƒ»««∆«¬ƒ¿∆∆∆«¬ƒ«≈«

B„ÈÏ ‰zÓ ¯ËL ÚÈbiL „Ú B‡6‡Ï ÌÈ¯·„a Ï·‡ . «∆«ƒ«¿««»»¿»¬»ƒ¿»ƒ…
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈∆»»∆»≈∆¬«ƒ»«¬…

Ba7.

חסידא,2) עמרם רב של באמו מעשה קנא. בבאֿבתרא
לא  "והא הגמרא: שם שואלת זה ועל מתנה, לתת שרצתה
(מגידֿ בגמרא מקומות בכמה יש וכן (המקבל)?" משך

אֿב.3)משנה). הלכה מכירה, מהלכות פ"ג ראה
ח)4) הלכה (שם קרקע אגב קנין ז). הלכה (שם חצר קנין

ה). הלכה פ"ה (שם סודר בקרקע 5)וקנין קנין חזקת
שם  בעבדים קניין וחזקת גֿח, הלכה מכירה מהלכות בפ"א

אֿב. הלכה הלכה 6)פ"ב ופ"ב גֿז, הלכה פ"א שם ראה
ממתנה 7)א. חוץ אמנה, מחוסר משום אפילו בזה ואין

ט). הלכה מכירה, מהלכות (פ"ז מועטת

.·ÏÁÓ8Ô˙ B‡ ,ÂÈÏÚ BÏ LiL ·BÁ B¯·ÁÏ9BÏ »««¬≈∆≈»»»«
˙È˜p‰ ‰zÓ BÊ È¯‰ - BÏˆ‡ „˜ÙÓ ‰È‰L ÔB„wt‰«ƒ»∆»»À¿»∆¿¬≈«»»«ƒ¿≈

e¯‡aL BÓk ,¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌÈ¯·„a10. ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈»ƒ»»«≈¿∆≈«¿

ב'תוספות'8) ראה אחרים, מקומות ועוד טז. קידושין
קנין. צריכה ד"ה ו. כיון 9)סנהדרין שבפקדון מכאן

לשון  מועילה ולא דוקא מתנה לשון צריך בעין, שהוא
ומשנהֿלמלך). (לחםֿמשנה מהלכות 10)מחילה פ"ה

שם. במגידֿמשנה וראה יא, הלכה מכירה

.‚‰ÊÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈»∆
‰˜ -11„Á‡ ÔÈ‡Â ,12Ô˙pL ÔÈa .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó »»¿≈∆»≈∆»«¬…≈∆»«

BÏˆ‡ BÏ LiL ·BÁa ‰n‰13;‰zÓ BÏ B˙pL ÔÈa , «»∆¿∆≈∆¿≈∆¿»«»»
BÏˆ‡ ·BÁ ‰È‰L ÔÈa14BÓk ,BÏˆ‡ ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa , ≈∆»»∆¿≈∆»»ƒ»∆¿¿

e¯‡aL15. ∆≈«¿

יג:).11) (גיטין שלשתן מעמד דין מכל 12)והוא
חייב 13)השלשה. שהיה חוב למקבל פרע הנותן כלומר,

ומקור  א. סעיף קכו, סימן חושןֿמשפט בשו"ע ראה לו.
וכו' גינאי "הנהו יד. בגיטין הרי"ף גירסת לפי הדברים
שם). (הגר"א בטסקא" ארעא למרי ניהליה יהבינהו

הנפקד.14) ח.15)אצל הלכה מכירה, מהלכות פ"ו

.„¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»
‰ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï ‡l‡∆»¿««»»ƒ¿«ƒ»¿»»«¬»

‰¯ÈÙÎe16ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BzÓe ˙BÏÈÁÓa Ck , ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»≈¿ƒƒ≈ƒ
ÌÈ¯wLÓ‰ ÈtÓ ‡l‡17. ∆»ƒ¿≈«¿«¿ƒ

לא 16) =) לשקרי אלא סהדי איברו "לא סה: קידושין
השקרנים)". כנגד אלא עדים בפ"ה 17)נבראו כתב כן

ט. הלכה מכירה, מהלכות

.‰ÌiÒÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBnL ÌLk18BÓk ,¯kÓn‰ ¿≈∆≈»ƒ¿«≈«ƒ¿»¿
e¯‡aL19Ú˜¯˜' B¯·ÁÏ ·˙Bk‰ ?„ˆÈk .Ô˙Bp‰ Ck , ∆≈«¿»«≈≈««≈«¬≈«¿«
ÈÒÎpÓ20B‡ ,'CÏ ‰e˙21ÔÈÈe˜ ÈÒÎ Ïk' BÏ ·˙kL ƒ¿»«¿»»∆»«»¿»«¿ƒ

'Ô˙ˆ˜nÓ ıeÁ CÏ22Ô˙pL ¯·c‰ ÌiÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - »ƒƒ¿»»ƒ¿…ƒ≈«»»∆»«
BÏ23¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï ,Úe„È BÈ‡Â¿≈»«…»»¿¿≈»«

qL „Ú ,'EÈÒÎaL ˙eÁt ÈÏ Ôz' BÏÌB˜n‰ BÏ Ìi ≈ƒ»∆ƒ¿»∆«∆ƒ≈«»
Ï·‡ .BÏ Ô˙pL24‰„Oa CÎÂ Ck ˜ÏÁ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆»«¬»ƒ»«≈∆»¿»¿»∆

ÌiÒ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÌiÒÂ ÏÈ‡B‰ - '˙ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ≈«»∆««ƒ∆…ƒ≈
‰„O d˙B‡aL ˙eÁt‰ ÔÓ ˜ÏÁ B˙B‡ ÏËB ,˜ÏÁ‰25. «≈∆≈≈∆ƒ«»∆¿»»∆

ומקומו.18) מהותו המכירה, נושא את בפרק 19)להגדיר
אֿג. הלכה מכירה, מהלכות הפסקא 20)כא מתוך יוצא

כפי 21)הבאה. -ט. ח: בגיטין הובאה ח. משנה פ"ג פאה
במגידֿ דבריהם (הובאו מיגש והר"י הרי"ף ע"י שהובנה

נתן 22)משנה). שלא הנכסים מקצת הם מה הגדיר ולא
לכל 23)לו. כוללים שמות הם ו"קרקע" ש"נכסים"

וגבעות  הרים יערות, ופרדסים, גנות וכרמים, שדות הסוגים:
לו  סיים אם אבל ו"קרקע". "נכסים" נקרא שהכל וכו' וכו'
- לך מוכר אני מבתי בית לו אמר אם כגון מיוחד, סוג
מהלכות  (פכ"א שבהם הקטן לו ונותן מכירה, מכירתו
בשדה  וכך כך חלק לו אמר אם כן וכמו יט). הלכה מכירה,

עוז). (מגדל כדלהלן במשנה.24)פלונית, קז: בבאֿבתרא
כב. הלכה מכירה, מהלכות בפכ"א הלוקח 25)וראה שיד

התחתונה. על

.ÂÔ˙Bp‰ Ïk26ÔÈa Ô˙B ‰˙‰L ÔÈa ,È‡z ÏÚ ‰zÓ »«≈«»»«¿«≈∆ƒ¿»≈≈
Ïa˜Ó‰ ‰˙‰L27Ì‡ :da ‰ÎÊÂ Ïa˜Ó‰ ˜ÈÊÁ‰Â , ∆ƒ¿»«¿«≈¿∆¡ƒ«¿«≈¿»»»ƒ

Ìi˜˙ - È‡z‰ Ìi˜˙28‰zn‰29Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«≈«¿«ƒ¿«≈««»»¿ƒ…ƒ¿«≈
ÏÎ‡L ˙B¯t ¯ÈÊÁÈÂ ,‰zn‰ ‰ÏËa - È‡z‰30‡e‰Â . «¿«»¿»««»»¿«¬ƒ≈∆»«¿

Èe‡¯k È‡z‰ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆«¿«»»

של 26) בתנאם הדברים ומקור בתלמוד. מקומות בכמה נזכר
עבר  את להם כשנתן רבינו שמשה ראובן, ובני גד בני
לב). (במדבר הירדן את שיעברו עלֿמנת עמם התנה הירדן,

את 27) מקבלת האשה =) היא "וכן במשנה מט: קידושין
- תנאה נתקיים ולא עמו שהתנתה =) שהטעתו הקידושין)

הקידושין)". נתקיימו ובשו"ע 28)לא במשנהֿלמלך
"נתקיימה". ט) סעיף התנאי 29)(רמא, קיום מעת היינו,

טו). הלכה אישות, מהלכות (פ"ו בבאֿמציעא 30)ואילך
יא. הלכה מכירה, מהל' בפי"א רבינו וכ"כ ראה 31)סה:

ז. בהלכה להלן

.Êe¯‡a ¯·k32Á˜Óa B‡ ˙BzÓa LiL ÔÈ‡z ÏkL , ¿»≈«¿∆»¿»ƒ∆≈¿«»¿∆»
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קנא

קנא

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ד רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô‰Â ,ÏeÙk È‡z ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¯kÓÓe33Ì„B˜ ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈
Â‡ÏÏ34‰OÚÓÏ Ì„B˜ È‡˙e ,35¯LÙ‡L È‡z ‰È‰ÈÂ , ¿»¿«≈¿«¬∆¿ƒ¿∆¿«∆∆¿»
BÓi˜Ï36È‡z‰ - el‡Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â .37,ÏËa ¿«¿¿ƒ»≈∆»≈≈«¿«»≈

È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe38. ¿ƒ≈»¿«

אֿב.32) הלכה אישות, מהלכות החיובי.33)בפ"ו התנאי
רבא.34) דברי עה: במשנה 35)גיטין צד. בבאֿמציעא

הקנין  מעשה הקונה שעשה לפני שהתנה והיינו עה. וגיטין
שדיבור  צריך א) הלכה (שם הראב"ד ולדעת ד). הלכה (שם

המעשה. על לדיבור יקדים בן 36)התנאי יהודה כרבי
עליו. החולקים כחכמים ולא שם), (בבבאֿמציעא תימא
ובני  גד בני מתנאי נלמדו תנאי שדיני לפי אלו, כל וטעם
גיטין  סא. קידושין אלו. דברים ארבעה כל היו ושם ראובן,

עלֿמנת. ד"ה שם ו'תוספות' ופד. משפטי 37)עה. יתר על
מהלכות  בפ"ו מגידֿמשנה ראה רבינו, הזכירם שלא התנאי

א. הלכה שם,38)אישות, אישות בהלכות גם כתב כן
ב. הלכה

.ÁÈÓc 'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ39, ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»»≈
È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â40˙ˆ˜Ó e¯B‰ Ck . ¿≈»ƒƒ¿…«¿«»ƒ¿»

ÌÈB‡b‰41È˙Ba¯Â .‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ ,42ÔÈ‡L ,e¯B‰ «¿ƒ¿»∆«¿ƒ»¿««∆≈
ÔÈh‚a ‡l‡ Â‡ÏÏ Ô‰ ÌÈc˜‰Ïe È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿«¿ƒ≈¿»∆»¿ƒƒ

„·Ïa ÔÈLec˜·e43‰È‡¯ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .44. ¿ƒƒƒ¿»¿≈¿»»∆¿»»

הוא 39) (וכן רבי בשם הונא רב של מימרא ושם עד. גיטין
גירושין, מהלכות ובפ"ח יז. הלכה שם, אישות בהלכות
המעשה  נתקיים "מעכשיו" שבאומר כשם כלומר, א). הלכה
מנת". "על באומר כמו התנאי, לכשיתקיים למפרע,

שאיֿאפשר 40) מתנאי חוץ התנאי, משפטי ליתר והואֿהדין
שרק  הוא: בזה והטעם שם. אישות בהלכות ראה לקיימו,
קיום  עם אלא מיד מתקיים המעשה שאין "אם" של בתנאי
התנאי  אילולא שהרי המעשה, מבטל התנאי ונמצא התנאי,
או  "מעכשיו" של בתנאי אבל מיד. מתקיים המעשה היה
מתקיים  שהמעשה "מעכשיו", כמו שהוא מנת", "על של
אין  בזה - המעשה את לגמרי לבטל בא התנאי ואין למפרע
ללאו  קודם הן כפול, תנאי התנאי: ממשפטי לשלשה צורך
בשם  נז הערה שם, אישות (הלכות למעשה קודם ותנאי

כאן). במשנהֿלמלך וראה גאון,41)הראב"ד, האי רב
הערה  שם, אישות (הלכות ט אות פ"ו גיטין ברא"ש הובא

מקצת 42)נג). "יש כתב: יד, הלכה שם אישות ובהלכות
הכהן  חפני בן שמואל ורבינו הרי"ף והם אחרונים", גאונים

מד). הערה כרבי 43)(שם הלכה אין כי ממון: בדיני ולא
ובני  גד בני כתנאי שאינו תנאי ש"כל סא.) (קידושין מאיר
(מגידֿ החמירו וקידושין בגיטין ורק תנאי", אינו ראובן

שם). מה הערה שם, אישות בהלכות ובהלכות 44)משנה
ראוי  "ואין וכתב: לדעתו, ראייה גם רבינו מביא שם אישות
הארבעה  שאר עם התנאי שכפילת שכל זה, דבר על לסמוך
לא  זה ותנאי וכו' יעברו אם חכמים אותם למדו וכו' דברים
הגאונים  גדולי הורו ובזה בקידושין, ולא בגיטין היה
ראוי  וכן מו), הערה שם - ובה"ג השאילתות =) הראשונים

ודחה  האי, רב דעת שקיים כאן ראב"ד ועיין לעשות".
ראובן. ובני גד מבני הראיה

.ËÔ˙Bp‰45‰zÓ BÊ È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ46. «≈«»»«¿»¿«¬ƒ¬≈«»»
„iÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa47d¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa , ≈∆ƒ¿»¿«¬ƒƒ»≈∆ƒ¿»¿«¬ƒ»

Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ48B‡ , ƒ¿«»»¿≈«»∆∆»≈∆
ÔÈa ,‰zÓ BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈«»∆¿ƒ¬≈«»»≈

ÔÈÏËÏhÓa49Ú˜¯˜a ÔÈa50ÏÎB‡Â .51ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿≈≈»¿«
.‰zn‰««»»

רבא.45) של מימרא קלז: תנאו 46)בבאֿבתרא קיים אם
חושןֿ ושו"ע י, הלכה לולב מהלכות (פ"ח לבסוף וחזר
מקבל, של חייו ימי כל אמר ואם ו). סעיף רמא, סימן משפט
יחזיר  הנותן, חיי ימי כל אמר ואם יורשיו. יחזירו כדלהלן,

הנותן. ליורשי (בבא47ֿ)המקבל בו לצאת אתרוג כגון
שם). אביי 48)בתרא בר ביבי ורב האשה של בעובדא

וסובר  המקבל. חיי ימי לכל בנתן מדובר שם), (בבאֿבתרא
הנותן. חיי ימי לכל בנותן שהואֿהדין כגון 49)רבינו

שם. ושור. אביי 50)אתרוג בר ביבי ברב הנזכרת בעובדא
האילן 51)(שם). נתנה שהאשה הנ"ל בעובדא כמו

אכל  והוא אביי, בר ביבי לרב להחזיר, עלֿמנת במתנה
פירותיו.

.È¯ÓB‡‰52ÏÚ ‰zÓa EÏ Ô˙B È‡ ‰Ê ¯BL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈∆¬ƒ≈¿¿«»»«
Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Â BLÈc˜‰ ,e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó53 ¿»∆«¬ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ¬≈∆À¿»

¯ÊÁÓe54ÈÏ e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ .55BÈ‡ - À¿»»««¿»∆«¬ƒ≈ƒ≈
LB„˜56˙‰ ‡lL ;Èe‡¯‰ ¯·c ¯ÈÊÁiL ‡l‡ ÂÈÏÚ ‰ »∆…ƒ¿»»»∆»∆«¬ƒ»»»»

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏ57. ¿≈…«≈»∆

נחמן,52) רב בשם רבא של מימרא שם, בבאֿבתרא
אשי. רב של במתנה,53)וכפירושו זוכה שהוא זמן שכל

הכל. בה לעשות ויכול שלו כולה מוחזר 54)היא שהגוף
החפץ  של החוקי שהמצב ואף התנאי, נתמלא ובזה בעין,
אותו  החזרת על היה התנאי סוףֿסוף הרי בינתיים, נשתנה

הוחזר. והוא להדגיש:55)החפץ, באה זו מיותרת ומילה
בגמרא, שם וההנמקה בו, להשתמש שאוכל לי, הראוי דבר

אשי. רב המתנה,56)בדברי בטלה תנאי, שבטל שמכיון
להקדישה. המקבל בידי שאינו 57)ואין באופן החזירו אם

לנותן. לו ראוי

.‡È¯eÒ‡58Ï·‡ ;ÌpÁ ˙zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ »¿ƒ¿»≈ƒ≈¿««¿«ƒ»¬»
·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B59EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL .60 ≈¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆

‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓa - È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…
ÔÈa ‰¯ÈÎÓa ÔÈa - ·LBz ¯‚Ï Ï·‡ ;‰zÓa¿«»»¬»¿≈»≈ƒ¿ƒ»≈

‰È˙a61B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡L ÈtÓ ,62:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«»¿À∆¿«¬∆∆¡«
.CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b≈¿»»«ƒ»

כרבי 58) ולא ככתבם" ש"דברים יהודה כרבי כ. זרה עבודה
מותר 59)מאיר. ואז נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל גוי

מקבלים  ואין תושב". "גר נקרא ולכן בינינו, להושיבו לנו
ביאה, איסורי מהלכות (פי"ד נוהג שהיובל בזמן אלא אותו
ו, הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"י עוד וראה זֿח. הלכה
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קנב ומתנה קנב זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הלכה  מלכים מהלכות ובפ"ח יד, הלכה שבת מהלכות בפ"כ
"לא 60)יֿיא). הפסוק: גם הביאו שם, זרה עבודה בגמרא

פסוק  רק רבינו הביא ד הלכה ע"ז מהלכות בפ"י וגם תחנם".
נ) (ל"ת המצוות' ב'ספר ועיין וגו'". בשעריך אשר "לגר זה:

תכו). (מצוה חינוך' הכריחתו 61)וב'מנחת לא כלומר,
גם  יכול אבל לתת, בידו רשות אלא במתנה, לו לתת התורה

מאיר. ורבי ד"ה שם 'תוספות' וראה כ.62)למכור. שם
עלֿכלֿפנים. לו, למכור הוא חייב כך ומשום כלומר, וסה.

.·ÈÏÚa‰ ‰˜ - ‰M‡Ï B‡ „·ÚÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿∆∆¿ƒ»»»«««
ÔB„‡‰Â63ÛebÏ ‰B˜ ÔB„‡‰L ‡l‡ ;64‰B˜ ÏÚa‰Â , ¿»»∆»∆»»∆«¿«««∆

˙B¯tÏ d˙B‡65. »«≈

גם 63) לרבנן, וגם מאיר לרבי גם הכל, לדברי כג: קידושין
אלעזר. לרבי וגם ששת מסתימת 64)לרב שיוצא כפי

ד"ה  שם 'תוספות' (ראה רבו" בלא לעבד קנין "אין הלשון:
אלעזר). הלכה 65)ורבי נדרים מהלכות בפ"ז גם כתב כן

"אע"ג  שאמרו: פ"ו כתובות בירושלמי, הדברים ומקור יז,
זכה  האשה זכתה רבו, כיד העבד יד עביד מאיר דלרבי
וראה  בלבד". פירות אכילת אלא עליה שאין מודה - בעלה,

שם. 'תוספות'

.‚È˙eL¯ dÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙»««»»¿ƒ»«¿»∆≈¿«¿»¿
‰˜ - Ba ˙eL¯ Ba¯Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ „·ÚÏe ,da»¿∆∆«¿»∆≈¿«¿»»

ÏÚa‰ ‰˜Â ÔB„‡‰66Ï·‡ .67B‡ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ »»¿»»«««¬»«≈«»»¿ƒ»
‰È‰zL ‰zÓ ÏL dÙe‚a Ô˙Bp‰ Ô‰nÚ ‰˙‰Â ,„·ÚÏ¿∆∆¿ƒ¿»ƒ»∆«≈¿»∆«»»∆ƒ¿∆

CÎÂ CÎÏ68.ÏÚa‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ¿»¿»…»»»»¿…»»«««

כרבי 66) או מאיר, רבי דברי ולפי ששת כרב שם קידושין
ושמואל. כרב פח. ונדרים הכל, דברי ולפי אלעזר

יד.67) הלכה להלן וראה כשמואל, שם נדרים
האדון 68) יזכה שלא שהתנה, השלילי מהתנאי חוץ כלומר,

האשה  או שהעבד חיובי, תנאי גם התנה אלא הבעל, או
יכול  הבעל אין וממילא מסויימים, לשימושים בחפץ יזכו
לדבר  אלא קנין, בו אין עצמם ולעבד שלאשה שאף לקנות,

לבעל. או לאדון קנין שום בו אין זה,

.„ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ?„ˆÈk≈««≈«»»¿ƒ»¿»«»¬≈
ÈLaÏzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa CÏ ÌÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»«¿»∆ƒ¿¿ƒ
Èˆ¯zM ‰Ó ÈOÚ˙Â ,Ì‰a ÈzLzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,Ô‰a69 »∆«¿»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¬ƒ«∆ƒ¿ƒ

ÏÚa‰ ˙eL¯ ‡Ïa70¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï - ¿…¿«««…»»«««¿≈ƒ»«
„·ÚÏ71˙Ó ÏÚ ,Ô‰a ‰zL˙Â Ô‰a ÏÎ‡zL ˙Ó ÏÚ : ¿∆∆«¿»∆…«»∆¿ƒ¿∆»∆«¿»
‡ˆzL72Ïk Ì‰· ‰OÚzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,˙e¯ÁÏ Ì‰· ∆≈≈»∆¿≈«¿»∆«¬∆»∆»

.ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ElL ÔB„‡ ˙eL¯ ‡Ïa ‰ˆ¯zM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…¿»∆¿…»»»»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להלן 69) כתב וכן וכו'". שתרצי מה תעשי "או כלומר:
צריך  שאמר: שם) (נדרים כרב ודלא (משנהֿלמלך). בעבד
אותה  קנה תעשי", שתרצי "מה לה: אמר אם אבל לפרט,
הבעל  קנה לא זה באופן שאף (שם) כשמואל אלא - בעלה

ע"מ 70)(מגידֿמשנה). - השלילי, תנאים: שני שצריך
(מגידֿמשנה). החפץ בגוף התנאי והחיובי, וכו', שאין

וראה 71) זה, בתחום שוים והאשה העבד שדין רבינו דעת
ג. אות מיימוניות אלעזר 72)הגהות כרבי שם, קידושין

- אדון" רשות "בלא להוסיף צריך אין וכאן חכמים. לדעת
מדברי  נראה וכן לחירות". בהם "שתצא לו: שאמר כיון
זאת  נזכר לא אמנם וכן ה"א, עבדים מהלכות בפ"ה רבינו

(לחםֿמשנה). שם קידושין בגמרא

.ÂËÔ˙Bp‰73,ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈÂ ,‰˜ - Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿«¿»»¿»»∆ƒ
Ì‡Â .ÌÈÒÎp‰ ¯‡L ‰˜Â74elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆¬ƒ

ÔÈÏËÏhÓ75ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï -76˙e¯Á Ëb ‰Ê ƒ«¿¿ƒ…»»¿∆≈∆≈≈
¯iL È¯‰L ,¯eÓb77Ëba Ba78¯¯ÁzL ‡lL CBzÓe , »∆¬≈ƒ≈«≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈

.ÌeÏk ‰˜ ‡Ï…»»¿

קמט:73) ובבאֿבתרא ח: בגיטין והובאה מ"ח, פ"ג פאה
יוסף 75)שם.74) בר דימי רב של מימרא קנ. בבאֿבתרא

בוודאי  שבזה קרקע, שייר אם דוקא ולאו אלעזר. רבי בשם
העבד  לשייר שהכוונה לפרשו שאפשר לחירות, יצא לא

כקרקע. שהוא ט.76)עצמו בגיטין אשי רב של ההנמקה
קנ: בבבאֿבתרא נחמן רב צריך 77)ושל - אשה גט

שנאמר  לפי והאשה, הבעל בין היחסים לגמרי כורת שיהיה
בגזירה  שנלמד עבד, של חירות גט וכמוֿכן כריתות", "ספר
האדון  שבין היחסים שיכרות צריך מאשה, לה" "לה שוה

עצמך 78)והעבד. לו: שאמר ואףֿעלֿפי השחרור. בשטר
כורת  אין - פלונית מטלית חוץ וכו' לך קנויים נכסיי וכל
מגידֿ וראה ה"א) עבדים מהלכות פ"ז (להלן בטל והגט

ולחםֿמשנה. משנה

âשבט כ"ה חמישי âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

הגיעה 1) שלא או בה רוצה ואינו מתנה המקבל בו נתבאר
רשותו, יד על או אחרים יד על במתנה  הזוכה ודין לידו,
או  קיבלתיה לא אומר וזה נתתיה אומר זה נחלקו אם ודין

בהיפך. שאומר

.‡‰ÎÊÂ ‰zn‰ ˙‡ Ïa˜Ó‰2B„ÈÏ ‰‡aL ¯Á‡Â ,d· «¿«≈∆««»»¿»»»¿««∆»»¿»
'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡Â Ba ¯ÊÁ ˜˙BL ‡e‰Â3ÈÈ‡' B‡ , ¿≈»«¿»«≈ƒ∆»≈ƒ

'dÏa˜Ó4'‰ÏËa ‡È‰ È¯‰' B‡ ,5‰Ê ÌeÓ' ¯Ó‡L B‡ , ¿«¿»¬≈ƒ¿≈»∆»«∆
'da ÈÏ ‰‡¯6ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -7Ô˙Bp‰ ÔÈ‡L ÌLÎe . ƒ¿»ƒ»…»«¿¿≈∆≈«≈

¯Á‡ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ïa˜Ó‰ Ck ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…»«¿«≈≈»«¬…««
¯Á‡ 'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' Ïa˜Ó‰ ¯Ó‡L BÊ ‰zÓ .‰ÎfL∆»»«»»∆»««¿«≈≈ƒ∆»««
‰ÎÊ - da Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ ‡È‰ È¯‰ - B„ÈÏ ˙‡aL∆»¿»¬≈ƒ∆¿≈¿»«≈»»»
Ï·‡ .da ‰ÎfL ¯Á‡ Ïa˜Ó‰ d¯È˜Ù‰ È¯‰L ;da8 »∆¬≈ƒ¿ƒ»«¿«≈««∆»»»¬»
˙¯ÊBÁÂ ,Ïa˜Ó‰ ‰˜ ‡Ï - B¯wÚÓ ÁÂBˆ ‰È‰ Ì‡9 ƒ»»≈«≈ƒ»…»»«¿«≈¿∆∆

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ

הראוי.2) קלז:3)בקניין בתרא בבא בה". אפשי "אי
הלה  ואמר לאחר נכסיו הכותב שמואל אמר יהודה רב "אמר
שתק  אם וצווח", עומד ואפילו קנה, - בהן אפשי אי

ורבינו 4)מעיקרא. שם. שבברייתא מתנה" "אינה היינו
שהובאה  כד. ובכריתות לב. בגיטין הספרים כגירסת גרס
בטלה  בה, אפשי "אי מבוטלת המתחיל דיבור שם בתוספות

יום חמישי
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קנג

קנג

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בכריתות  הגמרא וכמסקנת קיימין" דבריו - מתנה אינה היא,
לא  שהוא אלא לבעלים שיחזרו אינו קיימין" ש"דבריו שם
המתנה  לבעל וחוזר לעבר הכוונה אין הפקר והם אותם, קנה

הפקר. והם לעתיד היא"5)אלא "בטלה שם בגמרא
להלן  נראה וכן ראב"ד). (ועיין ביניהם מחלק אינו ורבינו
סתם  אמר אם אבל בטילה, שאמר "או שכתב יג הלכה
שם. משנה המגיד כתב וכן כלום. אמר לא היא", "בטילה

ומכיוון 6) מיד אותו ראה שוודאי גלוי במום המדובר
זה  "מום עתה וכשאומר וקיבל, הסכים ודאי אז ששתק
כסף  (ראה למפרע המתנה את לבטל יכול אינו בה" לי נראה

המתנה 7)משנה). לבטל עבר, של לשונות אינן אלו שכל
להבא. של לשונות אלא קלח.8)למפרע, בתרא בבא

ממל. בר אבא רבי (שם 9)מסקנת התוספות פירוש לפי
כאן). המתחיל דיבור

.·‰kÊÓ‰10ÏÚ ‰zÓa B¯·ÁÏÔÂÈk - ¯Á‡ È„È «¿«∆«¬≈¿«»»«¿≈«≈≈»
ÚÈb‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ CLnL ÔB‚k ,¯Á‡ da ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»«≈¿∆»««ƒ«¿¿ƒƒƒ«
Û‡ ,B¯·Á ‰ÎÊ ,Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰ B‡ B„ÈÏ Ú˜¯w‰ ¯ËL¿«««¿«¿»∆¡ƒ««¿«»»¬≈«
ÏBÎÈ Ô˙Bp‰ ÔÈ‡Â ,B„ÈÏ ‰zn‰ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒƒ«««»»¿»¿≈«≈»

Ï·‡ .Ba ¯ÊÁÏ11Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - Ïa˜Ó‰ «¬…¬»«¿«≈»«»∆¿»ƒ
‰ˆ¯12ÔÈÎfL .Ïa˜Ó BÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ;Ïa˜Ó -13 »»¿«≈ƒ…»»≈¿«≈∆»ƒ

˙eÎÊe ;ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»¿»»¿
‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,‰ˆ¯È Ì‡ ,‰zÓ BÏ Ô˙pzL ‡e‰∆ƒ»≈«»»ƒƒ¿∆¬»ƒ…ƒ¿∆

.BÁ¯k ÏÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -≈¿ƒ«»»¿»»¿«»¿

במשנה.10) יא: קלח.11)גיטין בתרא הסכים 12)בבא
מחה. ולא שתק או לידו, המתנה קבלת עם מיד מפורש

במשנה.13) שם גיטין

.‚‰kÊ14,˜˙L Ïa˜Ó‰ ÚÓMLÎe ,¯Á‡ È„È ÏÚ BÏ ƒ»«¿≈«≈¿∆»««¿«≈»«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'dÏa˜Ó ÈÈ‡' ¯Ó‡Â ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â15 ¿««»»«¿»«≈ƒ¿«¿»¬≈∆»≈

‰ˆ¯ ¯·k ˜˙ML ‰Ê Ì‡16¯ÊÁ ÁÂˆÂ ¯ÊÁL ‰ÊÂ , ƒ∆∆»«¿»»»¿∆∆»«¿»«»«
Ba17ÈtÓ ˜˙ML B‡ ;18B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»«ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ«¿»

ÌeÏk19ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰ÊÂ ,20B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ21. ¿¿∆∆»«ƒ««¿ƒ»
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ da ‰ÎÊÂ ¯Á‡ Ì„˜ Ì‡ :CÎÈÙÏ22 ¿ƒ»ƒ»««≈¿»»»¿«¿≈

¯Ó‡L ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ Ïa˜Ó‰ ‡nL ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆»«¿«≈»»¿≈»∆»«
e¯‡aL BÓk ,d¯È˜Ù‰ È¯‰ 'da ‰ˆB¯ ÈÈ‡'23‰ÊÂ , ≈ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆

ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁ Ì‡Â .‰ÎÊ - ¯˜Ù‰‰ ÔÓ dÁ˜Ïe Ì„wL∆»«¿»»ƒ«∆¿≈»»¿ƒ»¿«¿»ƒ
ÔÈ‡ - da ‰ÎÊÂ Ì„wL ‰Ê „iÓ ‰eOÙ˙e ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»»ƒ«∆∆»«¿»»»≈
ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ ‡Ï Ïa˜Ó‰ ‡nL ;Ì„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»ƒ»»∆»«¿«≈…»»¿≈»
‡ÏÂ ,B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ '‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡L∆»«≈ƒ∆ƒ««¿ƒ»¿…
˙Ói˜ ‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯·e ,d˙B‡ ‰»̃»»ƒ¿¿»ƒ»ƒƒƒ«∆∆

.ÔÈ„Ú¬«ƒ

בר 14) נחמן רב של מימרא שם. בתרא וברייתא בבא יצחק,
החכמים  בין זה נושא על מחלוקת ובה ידו, על המובאת
לט: בחולין רבא של הפירוש לפי גמליאל, בן שמעון ורבן

(שם)15) ובחולין התנאים, בין הכריעו לא שם בתרא בבבא
להכריע. בה רצו שלא עובדא, זו 16)הביאו ששתיקה

הסכמה. שפירושה שתיקה כל שכתב 17)כמו כמו ודינו

א. שם).18)בהלכה בתרא (בבא רבא ואין 19)כדברי
למחות. או לצווח מה על עדיין שאף 21)גילה.20)לו

לשלילה. הייתה דעתו כששתק ספק 22)אז כל כדין
א.23)בממון. בהלכה

.„ÁÏLÂ ,ÔBÚÓLÏ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÔzÏ ‰ˆ¯L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ≈≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»«
‰ÎÊ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :ÈÂÏ È„È ÏÚ ‰‡n‰ BÏ24eÊ ‰‡ÓaÊ «≈»«¿≈≈ƒƒ»«¿≈¿≈»

Ôz' B‡ ,'ÔBÚÓLÏ25ÏBÎÈ BÈ‡ - 'ÔBÚÓLÏ ÊeÊ ‰‡Ó ¿ƒ¿≈≈»¿ƒ¿≈»
Ba ¯ÊÁÏ26CÏB‰' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;27ÊeÊ ‰‡Ó «¬…¬»ƒ»«≈≈»

„ÈÏ ‰‡n‰ ÚÈbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - 'ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»«¬…«∆«ƒ««≈»¿«
.ÔBÚÓLƒ¿

פי 24) על אף המקבל, זכה שוודאי ספק כל אין זו בלשון
יד. יא: גיטין ראה השליח, ליד שבא כיוון לידו, הגיע שלא

זכו".25)ועוד. כאומר תנו האומר "כל יא: גיטין
כזכה",26) - "תן אמרו בו, לחזור יכול שאינו זה, לעניין רק

שיגיע  עד זוכה אינו אלא כן, הדבר אין זכייה לעניין אבל
אלא  אינו זה כל אולם יא. הלכה להלן כמפורש לידו,
ו  פרק (ראה מיד זכה - "זכה" באומר אבל "תן", באומר
יכול  "אינו רבינו שכתב ומה א). הלכה עבדים מהלכות
"זכה". על ולא "תן" על אלא כתב לא - בו" לחזור

ולא 27) להולכה, שליח רק אותו עושה שהנותן ומשמעותו
(וראה  ולב: יד: שם המקבל, בשביל מיד לזכות לו שנותן
לכתוב  רבינו ודקדק מרע). שכיב בדין יב הלכה י פרק להלן
אבל  כן, הדין במתנה שדווקא וכו'" ליתן שרצה "ראובן
מלוה  מהלכות ט"ז (פרק בו לחזור יכול אינו חוב בפריעת
עד  בו כפר כשהנפקד פיקדון בהחזרת וכן ב) הלכה ולוה

ראב"ד. ועיין ו), הלכה שכירות מהלכות א (פרק עכשיו

.‰CÏ‰28ÔÎÈÏB‰Ï BnÚ eÁlzLpL ÊeÊ ‰‡Óa ÈÂÏ »«≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
¯ÈÊÁÈ - e‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔBÚÓL Lw·e ,ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿…¿»»«¬ƒ

Ô·e‡¯Ï29˙Ó .30¯ÈÊÁÈ - Ô·e‡¯ ÈiÁa ÔBÚÓL ƒ¿≈≈ƒ¿¿«≈¿≈«¬ƒ
Ô·e‡¯Ï31ÂÈL¯BÈÏ B‡32- ÔBÚÓL ÈiÁa Ô·e‡¯ ˙Ó . ƒ¿≈¿¿»≈¿≈¿«≈ƒ¿

ÂÈL¯BÈÏ B‡ ÔBÚÓLÏ ‰‡n‰ ÔzÈ33‰ÂˆnL ;34Ìi˜Ï ƒ≈«≈»¿ƒ¿¿¿»∆ƒ¿»¿«≈
‡È¯a ‡e‰Â ÌÈ¯·c‰ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙n‰ È¯·c35, ƒ¿≈«≈¿««ƒ∆»««¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ„Ú ÁÈÏL ÏL B„Èa ‰‡n‰ È¯‰L36. ∆¬≈«≈»¿»∆»ƒ«¬«ƒ

"הולך".28) לו כשאמר והמדובר הקודמת להלכה המשך
יד: שם בברייתא הדברים לאו 29)ומקור הולך שהרי

המקבל. בשביל השליח זכה ולא שם.30)כזכי, ברייתא
רק 31) התכוון והנותן שמעון, עדיין זכה שלא כנ"ל,

ליורשיו. ולא אחרי 32)לשמעון ראובן מת אם ראובן של
שמעון. בהם 33)מיתת זכה ראובן, מיתת עם מיד שהרי

דברי  לקיים ש"מצוה בסמוך הבא הטעם מפני שמעון,
וש" שם רש"י (עיין היורשים זכו וממנו קכה המת", סימן ך

לג). קטן מאיר.34)סעיף רבי בשם ברייתא שם גיטין
פרק 35) להלן ראה מרע, שכיב ובדין שם. פפא רב כדברי

יב. הלכה ובידו 36)י זה של בחייו לראובן החזיר שלא
הא, המתחיל דיבור ע. כתובות [בתוספות המת. דברי לקיים
נמסר  אם אלא המת דברי לקיים מצוה אמרו שלא הוכיחו
בהגהות  כג הלכה י"א פרק להלן (וראה כך לשם שליש ליד
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קנד ומתנה קנד זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מרע  בשכיב לתקן הוצרכו למה כן לא שאם ט), אות מיימוני
רבינו]. לדברי מקור גם וזה וכמסורין. ככתובין דבריו שיהיו

.Â‰ÎBf‰ ‰È‰iL „Ú B¯·ÁÏ ‰zÓa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»∆¿«»»«¬≈«∆ƒ¿∆«∆
ÏB„‚37‰M‡ „Á‡Â LÈ‡ „Á‡Â .˙Úc Ô·e38elÙ‡Â , »∆««¿∆»ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒ

LÈ‡ ˙L‡39‰ÁÙLÂ „·ÚÂ ,40kÚ‰ Ï·‡ .BÈ‡ Ì"e ≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¬»»«≈
ÌÏBÚÏ ˙eÁÈÏLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÎBÊ41BÈ‡ Ck , ∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»≈

Ï‡¯OÈÏ ‰ÎBÊ42ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡L ÌLÎe . ∆¿ƒ¿»≈¿≈∆≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«
Ì"ekÚÏ43Ì"ekÚÏ ‰ÎBÊ BÈ‡ Ck ,44. ¿«»≈∆¿«

יצחק.37) רב של מימרא מב. וקידושין במשנה עט: עירובין
שם.38) אשתו".39)עירובין ידי "על שם: עירובין
הכנענים,40) ושפחתו עבדו ידי על "ולא שם: בעירובין

לזכות  יכול אינו עבדו ידי על שרק הרי כידו", שידן מפני
לזכות  הוא יכול אחר של כנעני עבד ידי על אבל לאחרים,
כ. הלכה עירובין מהלכות א בפרק וראה לאחרים.

מציעא 41) בבבא אחת לשון לפי אשי רב מדברי להוציא
אחר  לעניין אבל לגוי, שליחות אין תרומה לעניין שרק עא:

שליחות. לו שליחות.42)יש מטעם היא שזכייה
אחרונה.43) בלשון אשי לרב בניגוד שם, הגמרא מסקנת
שישראל 44) שאמר לרבינא, בניגוד שם, הגמרא מסקנת

סופרים. מדברי לגוי זוכה

.ÊÔË˜45¯B¯ˆ BÏ ÔÈ˙BpL46B˜¯BÊÂ47ÊB‚‡ , »»∆¿ƒ¿¿¿¡
BÏËBÂ48BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ -49;ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡Â , ¿¿∆¿«¿¿≈∆«¬≈ƒ
˙BÁt50ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎÊ ‡Ï - ‰fÓ »ƒ∆…»»¿«¿¿…«¬≈ƒ¿≈

BÏ ‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡ ‰ËBM‰51‰kÊÓ‰Â .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ «∆≈∆…¿…«¬≈ƒ¿«¿«∆
‰ÎÊ - ˙Úc Ôa È„È ÏÚ ‰ËBLÏ52L¯Á‰ Ï·‡ . ¿∆«¿≈∆««»»¬»«≈≈

‰ÎBÊ53BÓˆÚÏ54‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,55. ∆¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

רבא.45) של מימרא סה. יודע 47)אבן.46)גיטין הרי
הרע. מן לברוח בטוב.48)הוא לבחור שיודע הרי

כאן 49) משנה (מגיד לו מקנה אחרת שדעת לפי התורה. מן
אבל  שם), עיין א. הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק
דרכי  משום מדרבנן אלא התורה מן קניין לו אין במציאה

יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שם.50)שלום
מפני 51) ממנו לגזול ואסור זכה, מדרבנן, אבל התורה, מן

הדבר  ומקור יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי
(קצות  לקנות יד לו אין ששוטה קיג: ביבמות שאמרו ממה
מסוגיית  שהביאו ויש ה). קטן סעיף רמג סימן החושן
מדובר  ששם פי על [ואף כ. וכתובות לא. ביבמות הגמרא
שנתינת  כיוון התורה, מן אינו בקטן שגם וממכר, במקח
מהלכות  כ"ט פרק משנה (מגיד נתינה אינה שלו הדמים
חכמים  תקנת עיקר שכל רבינו סובר - א) הלכה מכירה
כ"ט  (פרק חייהם כדי משום וממכר במקח וחרש בקטן
קניין  להם שיש מפני אלא אינו א) הלכה מכירה מהלכות
במקח  קניין חכמים בו תקנו שלא ושוטה במתנה. התורה מן
לא  ואף התורה, מן קניין שום לו שאין מפני הוא וממכר,

חרש]. לגבי להלן וראה גרוע 52)במתנה, אינו שוודאי
קטן  סעיף רמג (סמ"ע ח הלכה דלהלן אחד יום בן מקטן
זכתה  שוטה, שנשא שפיקח קיג. ביבמות שאמרו ומה ל).

אחר, ידי על לה כשזיכה כורחך על - לה שכתב בכתובה
בבבא  שאמרו ממה עיון צריך אבל משנה. במגיד וראה
זכין  ואין גדול, להיות שעתיד מפני לקטן שזכין עב. מציעא
שוטה, גם כן ואם ישראל, יהיה לא גירות מעשה שבלי לגוי
ממילא  יהיה לא זה יתרפא אם ואף יתרפא, אם יודע מי
ו. קטן סעיף שם החושן בקצות וראה מעשה. ידי על אלא

מן 53) ובמתנה שלום, דרכי מפני במציאה כאמור, והיינו,
מקח 54)התורה. שמקחו חכמים שתיקנו מה מתוך [נלמד

מהלכות  כ"ט פרק (למעלה חייו כדי משום ממכר, וממכרו
במתנה  התורה מן קניין עיקר לו אין ואם א) הלכה מכירה
שוטה  בין וההבדל וממכר. במקח מתקנים חכמים היו לא
יש  חרש ואילו קיג:) (יבמות יד לו אין שוטה הוא: לחרש
בקצות  ראה קיב:), (שם גיטה מקבלת חרשת שהרי יד לו
לזכות  אבל יד לו יש לעצמו ורק ה]. קטן סעיף שם החושן

ח. מציעא בבבא כמפורש יכול, אינו יז 55)לאחרים פרק
הקודמת. בהערה (ראה לאחרים מקנה אינו שחרש ד, הלכה

משנה). ולחם עוז מגדל ועיין

.ÁÔÈÎÊ56„Á‡ ÌBÈ Ôa elÙ‡ ÔË˜Ï57ÏB„‚Ïe ,58ÔÈa »ƒ¿»»¬ƒ∆∆»¿»≈
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ÂÈÙa59B¯ˆÁÂ .60BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL ¿»»≈∆…¿»»«¬≈∆»»»

ÔÂÈk ,ÌL „ÓBÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .BzÚcÓ ‡lL∆…ƒ«¿««ƒ∆≈≈»≈»
B¯ˆÁÏ ‰zn‰ ÚÈb‰L61¯Á‡ da ‰ÎÊ el‡k -62. ∆ƒƒ«««»»«¬≈¿ƒ»»»«≈

במשנה,56) קנו: בתרא בבא עבורו, זוכה אחר כלומר,
הספרים  וכנוסחת התורה. מן שזהו רבינו מדברי ונראה
מטבילין) המתחיל דיבור יא. כתובות בתוספות (שהובאה
ליה  דלית גב על אף - "קטן שגרסו שם מציעא בבבא
בכמה  הוא וכן "מדרבנן" גרסו ולא זכייה" ליה אית שליחות
שם. מציעא לבבא סופרים בדקדוקי ראה יד. כתבי

לעולם 57) בא שלא לדבר מקנה אדם דאמר למאן [שהרי
כ"ב  פרק למעלה וראה קמא: בתרא בבא לעובר. אף מזכין

י]. הלכה מכירה רבי 58)מהלכות לפי במשנה קנו: שם
רבי  לדברי גם - שם בברייתא מאיר רבי ולפי יהושע.

ב.59)אליעזר. הלכה למעלה וראה יא: בגיטין משנה
חנינא.60) בר יוסי רבי של מימרא מט: קמא או 61)בבא

ג. הלכה גירושין מהלכות ה בפרק ראה חצרו, לאוויר
מטעם 62) שחצר שליח, ידי על בה זכה כאילו כלומר,

י:). מציעא (בבא היא שליחות

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙¯nzLn‰ ¯ˆÁa ?64; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆
˙¯nzLÓ dÈ‡L ¯ˆÁa Ï·‡65B˙a¯ÁÂ e‰„O ÔB‚k , ¬»¿»≈∆≈»ƒ¿«∆∆¿»≈¿À¿»

dcˆa „ÓBÚ ‰È‰iL „Ú -66È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :¯Ó‡ÈÂ67. «∆ƒ¿∆≈¿ƒ»¿…«»¿»ƒ»ƒ
Úa¯‡ ÔÎÂ68˙Bn‡69Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L Ì„‡ ÏL70 ¿≈«¿««∆»»∆≈¿ƒ»
BÏ ÔÈB˜71‡ËÓÒa ,72ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡73B‡ ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿»«ƒ

ÌÈÏÚa dÏ ÔÈ‡L ¯ˆÁa74ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;75B‡ ¿»≈∆≈»¿»ƒ¬»ƒ¿»«ƒ
B¯·Á ‰„Oa76.B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbiL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡ - ƒ¿≈¬≈≈∆«∆«ƒ««»»¿»

‰pË˜e77d¯ˆÁ dÏ ‰kÊz78Ï·‡ ;dlL ˙Bn‡ Úa¯‡Â ¿«»ƒ¿∆»¬≈»¿«¿««∆»¬»
ÔËw‰79„Ú B‡ B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbzL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡ «»»≈∆«∆«ƒ««»»¿»«

.¯Á‡ BÏ ‰kÊiL∆ƒ¿∆«≈

שם.63) עומד שאינו פי על אף לו, קונה שם 64)שחצרו
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קנה

קנה

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ידו  על הנשלח דבר המשמר כשליח נחשבת היא שאז יא.
הר"ן). בשם משנה לשליח 65)(כסף דומה אינו שאז

משנה 66)(שם). במגיד וראה ידו. על משתמרת היא שאז
בין  מחלוקת שיש ח. הלכה גזילה מהלכות י"ז פרק
לעמוד  שאפשר או השדה בתוך לעמוד צריך אם המפרשים
בצד  שיעמוד צריך במתנה שגם רבינו, ודעת לה. מחוצה גם
התירוץ  כפי אלא יא: מציעא בבבא פפא כרב ודלא שדהו
פוסקים  ויש כו: בקידושין נראה וכן בגמרא. שם הראשון

משנה). (מגיד פפא שאינה 67)כרב שבחצר רבינו דעת
שאמרו  כמו אמירה. גם צריך בצידה ועומד משתמרת
שדי  לי זכתה ואמר וכו' רצין אותן "ראה יא.): (שם במשנה
שם  ובתוספות שם. גזילה בהלכות רבינו כתב וכן וכו'".
דווקא. לאו ש"אמר" כתבו זכתה, המתחיל דיבור

כהן 68) אבא משום לקיש ריש של מימרא י. מציעא בבא
במציאה  גם שקונות (שם) הירושלמי בשם ורא"ש ברדלא,

במתנה. ידיים 69)וגם בפישוט אדם של קומה שיעור
צריך 70)ורגליים. משתמרת, שאינה שבחצר פי על ואף

אין  אמות, בארבע - כנ"ל אמירה, וגם בצידה עמידה גם
וליטלה" עצמו לנטות יכול שהוא "מפני באמירה צורך
בחצר  שגם הדבר [וברור שם). גזילה בהלכות משנה (מגיד
בתוך  אליו קרובה המציאה הייתה אם משתמרת, שאינה
כיוון  אמר, שלא פי על אף בה, זכה שוודאי אמות, ארבע

לה]. קרוב יריבו 71)שעומד שלא כדי היא חכמים תקנת
ט). הלכה שם גזילה (הלכות זה עם זה המוצאים

משנה 72) (מגיד הרבים רשות של זווית קרן או צדדי, רחוב
שבסימטא  י: מציעא בבבא ששת רב של מימרא והיא שם).

רבים". דחקי שכיחי 73)"לא לא שם וגם שם. גמרא
לא:). (כתובות ולפי 74)רבים פפא, רב תשובת שם,

הרי"ף. הרבים 75)גירסת "רשות ששת: רב בדברי שם
אמות]". [ארבע רבנן תקינו לא רבים דחקי שם,76)דקא

פפא. הכל,77)לרב ולדברי האחרונה, הלשון לפי יא. שם
ינאי. רבי משום יוחנן וכרבי האחרונה, שלפני זו או

לעניין 78) כידה נחשבת שחצרה התורה גילתה שבקטנה
ומתנה, מציאה כגון השטחים, ליתר גם מזה ולומדים גט.

בקטן. כן שאין כיד,79)מה אצלו נחשבת אינה שהחצר
שליחות  שאין כשליחות, נחשבת להיות יכולה אינה וגם
הרי  ח), הלכה (למעלה לקטן שזכין פי על ואף לקטן.
לשליח  חצר דומה אינה - שליחות מטעם אינה שזכייה
(וראה  הקטן עבור וזוכה הקניין פעולת שעושה ממש
יב  הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק כאן הראב"ד בהשגת

יא). קטן סעיף רמג סימן החושן וקצות

.È‰zn‰80Ë‚k81ÌÈ¯·c ¯ÒÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ,82 ««»»¿≈∆≈»»»ƒ¿…¿»ƒ
ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ e¯Ó‡ :‰LÏLÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .ÁÈÏLÏ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ ‰ezÈÂ ‰zÓ ¯ËLa eÓzÁÈÂ e·zÎiL∆ƒ¿¿¿«¿¿ƒ¿««»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈

ÌeÏk ‰Ê83e˙Â e·˙ÎÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Ï e¯Ó‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ»¿¿»»≈ƒ¿»¿¿»¿
e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï - Ïa˜ÓÏ«¿«≈…»»¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒƒ¿
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ e‰e˙e ‰zÓ ¯ËLa eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ
BÓk ,ÔÈ·˙Bk ÔÓˆÚ Ô‰ ‡l‡ ,·zÎÏ ¯ÙBÒÏ ¯ÓBÏ«¿≈ƒ¿…∆»≈«¿»¿ƒ¿

Ë‚a84. ¿≈

ואביי.80) כרב ולא וכרבא, כשמואל כט. וראה 81)גיטין
ו. הלכה גירושין מהלכות ב יאמר 82)פרק שהשליח

מסויימת. פעולה שיעשה במקום למישהו, מסויימים דברים
אפילו 83) סו:) גיטין (משנה לשליח נמסרים אינם שדברים

בהלכות  וראה עא.). (שם לאחרים שיאמרו להם אמר אם
לאשתי". גט "תנו רק: להם אמר אם שכן וכל שם. גירושין
ביתֿדין  אותם שעשה ונראה שלושה שהם פי על שאף
עדיף  זה שאין קנה לא - ולחתום לכתוב לאחרים שיאמרו
גירושין  מהלכות ב פרק משנה בלחם וראה אמרו" מ"אומר
חתמו  אם שכן "וכל הראב"ד בשם הטור [וכתב ה. הלכה
פי  על ואף תנו" להם אומר אם הדין והוא בעצמם הם
היא  הטור שנוסחת נראה כן. הנוסחא אין בראב"ד שלפנינו
למה  מועיל לא אמרו" "אומר אם פירושו: וזהו הנכונה,
לא  שאם שכן כל - קנה לא וכתבו לעדים אמרו ואם שאמר
עשו  לא שוודאי בעצמם, הם חתמו אלא כמאמרו עשו
אלו  מלים נפלו הנראה (ולפי נצטוו לא זה על שהרי כלום,
הראב"ד  מלשון בטעות בעצמם" הם חתמו אם שכן "וכל
"והוא  משנה) לחם ועיין המגידֿמשנה, דברי תוך אל הנ"ל
תנו, להם באומר גם כלומר תנו" להם אומר אם הדין
הם  אם מועיל ולא ביתֿדין שעשאם הדבר שברור  אומרים
שליח  ולעשות כך, על נצטוו לא שהרי בעצמם, חתמו
לשליח, נמסרים אינם שדברים יכולים, אינם כן גם לכתיבה

הבאה]. בהערה להלן וראה גיטי 84)כנ"ל. במשנה ן שם
יכתבו  אלו הרי לאשתי גט תנו לשניים "אמר סו.ֿסו:
מפורש  אומר שאפילו רבינו כתב שכבר פי על [ואף ויתנו".
הוא  וחומר קל אם - מועיל לא וכו'", ולפלוני לפלוני "אמרו
לסופר  לומר יכולים שאינם וכו'", וחתמו "כתבו שבאומר
ב"אומר  שהרי וחתמו", "כתבו באומר חידוש יש - לכתוב
ואילו  כנ"ל, בעצמם, וחתמו כתבו אם מועיל לא אמרו",
מקום  ויש כותבים", עצמם הן "הרי וחתמו", ב"כתבו
יכולים  - מעשה לעשות יכולים עצמם שהם שכיוון לטעות,
אינם  זה באופן שגם רבינו ומשמיענו שליח, גם לעשות
עוז): במגדל (הובא הראב"ד וכתב שליח. למנות יכולים
לכתבו". הם צריכין תנו (לשניים) להם אמר אם הדין "והוא
ביתֿדין, אותם שעשה תנו, לשלושה לאומר בניגוד כלומר,
יכולים  שאינם ממה (חוץ בעצמם לכתוב יכולים ואינם
ביתֿדין, עשאם לא "תנו", לשניים באומר - שליח) לעשות
שם, גיטין במשנה מפורש וכן בעצמם. שיכתבו כוונתו אלא
וראה  "יכולין", להיות צריך - שבדבריו "צריכין" ובמקום

שמח]. באור

.‡È·˙Bk‰85Èz˙' ¯ËLa86,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O «≈ƒ¿»»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ
‰Èz˙' ·˙kL B‡87È¯‰ - 'BlL ‡È‰ È¯‰' B‡ ,'BÏ ∆»«¿«ƒ»¬≈ƒ∆¬≈

Ï·‡ .B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiLk da ‰ÎBÊ88¯ËLa ·˙k Ì‡ ∆»¿∆«ƒ««¿»¿»¬»ƒ»««¿»
‰pz‡'89‡Ï - ÌÈ„Ú‰ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,'BÏ ∆¿∆»««ƒ∆≈ƒ»»»≈ƒ…

Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ90‰zÓ ¯ËL e·˙k' ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡iL „Ú , »»«¿«≈«∆…«¿≈ƒƒ¿¿««»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,'BÏ e˙e91ÔÈ‡L ;BÏ ÔÈ˙BÂ92‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ¿¿¿ƒ¿¿ƒ∆≈«¿«≈∆

B„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ÚÈbiL „Ú93B‡ ,Ba BÏ ‰kÊiL „Ú «∆«ƒ«¿«««»»¿»«∆¿«∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ94. «¿≈¬≈ƒ¿∆≈«¿

בברייתא.85) מ: עבר.86)גיטין גירסת 87)לשון זוהי
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קנו ומתנה קנו זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שניהם  - ל"נתתיה" "נתתי" בין מה עיון וצריך הרי"ף.
שם: ובגמרא א). קטן סעיף רמה, סימן (סמ"ע עבר מלשון

הווה. לשון והוא מאיר 88)"נתונה", כרבי ולא כחכמים
עתיד.89)(שם). אלא 90)לשון נתינה כאן שאין

לתת. אם 91)הבטחה שרק לו", "אתננה הלשון אפילו
צריך  מיד, מתקיימת שהמתנה המקבל, ליד מידו השטר נותן
אבל  "נתונה", הווה בלשון או "נתתי" עבר בלשון לכתוב
עתה  מתקיימת המתנה שאין ויתנו, שיכתבו לעדים אומר אם
- המקבל לידי השטר כשיבוא כך אחר אלא לעדים כשנותן
משנה). (כסף "אתננה" עתיד לשון גם לכתוב אפשר בזה

שאין 92) אחרי טובה, היא "אתננה" הלשון: אף וממילא
ולשעה  לידו, השטר את שמוסרים אחרי אלא זוכה, המקבל

משנה). (כסף "אתננה" בלשון הנותן כיוון [ראה 93)זו
ולא  כ"זכה" אינו ש"תן" א הלכה עבדים מהלכות ו בפרק
שם]. וברי"ף ט: גיטין ברש"י וראה לידו. שיגיע עד זכה

ב.94) הלכה למעלה

.·È¯ÓB‡‰95‡e‰Â ,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O Èz˙' »≈»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ¿
'ÈÏ Ô˙ ‡Ï' ¯ÓB‡96ÔÈLLBÁ -97ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ≈…»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«

¯Á‡ È„È98'BÏ Èz˙Â Èz·˙k' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .99‡e‰Â , ¿≈«≈¬»ƒ»«»«¿ƒ¿»«ƒ¿
‡e‰ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ Ì‡ :'ÈÏ Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿…»«ƒƒ«¿«≈«»»

ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ôk ¯Ó‡L100,‡e‰ ÌÈ„Ú ‰‡Ók ∆»«≈»«««ƒ¿≈»≈ƒ
‡e‰ Ïa˜Ó‰ Ôa Ì‡Â ;e‰„O ˙B¯t ÏÎB‡ Ô˙Bp‰Â¿«≈≈≈»≈¿ƒ∆«¿«≈
Èz·˙k' ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,'BÊ ‰„O È·‡Ï z˙ ‡Ï' ¯Ó‡L∆»«…»«»¿»ƒ»∆¿≈»«¿ƒ
„Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ - 'BÏ Èz˙Â¿»«ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈»ƒ«

‡e‰ C‡È‰ ¯·c‰ Ú„eiL101. ∆ƒ»««»»≈«

הברייתא.95) המשך רוצה 96)שם, כשהמקבל המדובר,
סעיף  רמה (סמ"ע קיבלה שלא האמת שמספר אלא במתנה

ז). וודאי 97)קטן אלא ספק, שאינו "חשש" לשון יש
התוספתא  לשון וכן חיישינן). המתחיל דיבור שם (תוספות
שאין  והיינו, כלום", אמר "לא י): פרק בתרא (בבא
חושן  בשולחןֿערוך ברם המקבל. דברי עם כלל מתחשבים
"דאיכא  לשון המחבר מביא ד, סעיף רמה, סימן משפט
ולכאורה, גמורה. וודאות ואין לומר, שיש והיינו, למימר",

"שמא". המלה פירוש כלל.98)זהו זה על ידע לא וזה
שביניהם  הסתירה את לסלק זה ידי על יכולים אנו וכך

שניהם. דברי את שהוא 99)ולאמת מדגיש שהנותן היינו,
בזה. לטעות יכול המקבל ואין המקבל, לידי נתן בעצמו

שהנותן 100) לפי הנותן, מן יותר זכור שהוא המקבל הוא
סבור  שהוא ופעמים שייתן, לפני לתת מחשבה לו הייתה
מפרשים, ויש התוספות). בשם משנה (מגיד נתן שכבר
הנתבע, של ולא התובע של ההודאה את מקבלים שלעולם
הודאתו  לבין זה של הודאתו בין התנגשות שישנה מאחר
שם). (רשב"א בחזקתו ממון העמד אומרים אנו זה, של

את 101) זה קיבל שמא ספק, שהדבר מפני עדים. ידי על
(גיטין  הודאה הודאתו אין כן ואם יודע, אינו והבן המתנה

שם).

.‚ÈdÈ‡ È„È ˙ÁzL BÊ :¯Ó‡Â ÔÚhL ‰zÓ Ïa˜Ó¿«≈«»»∆»«¿»«∆««»ƒ≈»
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÏÚ È‡ ¯ÓBL ‡l‡ ,È„Èa ‰zÓ«»»¿»ƒ∆»≈¬ƒ»∆»¿«≈

‰ÈzÏa˜ ‡lL ÈÙÏ ,d˙lÁzÓ ‰˙È‰ ‰ÏËa :¯Ó‡L∆»«¿≈»»¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆…ƒ«¿ƒ»
ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,˙eÚËa B‡ Ò‡a ÈÁ¯k ÏÚa ‡l‡∆»¿«»¿ƒ¿…∆¿»¿«≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - el‡102˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ; ≈¿»»«»ƒ¿ƒ¿»«∆¿«
˙q‰103.‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁ˙Â , ∆≈¿«¬…ƒ¿»∆

שלפנינו):102) נוסחה (לפי ששת רב של מימרא לב. גיטין
היא  בטילה - לידו מתנה שבאת לאחר שאמר מתנה "מקבל
אינה  רש"י), - שקיבלתי מקודם הייתה בטילה (משמע
א. הלכה למעלה וראה קיימן". דבריו - מתנה

"רעיון 103) הוא כאן השבועה שעניין כאן מעיר הראב"ד
הדין, בעל הודאת אצל שבועה מצינו לא ואמנם רוח",
אך  לשבועה? מקום ומה שלו, על מוותר הוא שהרי
המקבל  של חוב שבעלי מדובר, שכאן מפרש, המגידֿמשנה
להישבע  צריך ולפיכך מהשדה, חובם את לגבות רוצים
רמה  סי' בשולחןֿערוך הביא וכן עליהם, מערים שאינו
ב  הלכה ולוה מלוה מהלכות ב שבפרק פי על ואף ז. סעיף
אחרים  של שהוא וטוען ממון ללווה לו יש שאם רבינו כתב
של  הנכסים שהיו שידוע כאן, - בעדים אלא נאמן אינו
ושנשארו  במתנה קבלם שלא לאמר הוא נאמן הנותן,

משנה). (לחם הנותן של ברשותו

.„È¯Ó‡L B‡ ,'‰ÈÏÚ ‰z‡ ¯ÓBL' ¯Ó‡Â Ô˙Bp‰ ÔÚË»««≈¿»«≈«»»∆»∆»«
ÈzÚcÓ ‡lL'104‰ÊÂ ,'E„Èa ‡È‰ ‰ÏeÊb' B‡ ,'‰Èz˙ ∆…ƒ«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ¿»¿¿∆

ÚaL - 'ÈÏ z˙ ‰z‡' ¯ÓB‡105˙q‰ ˙Úe·L Ïa˜Ó‰ ≈«»»«»ƒƒ¿»«¿«≈¿«∆≈
.¯ËÙÂ¿ƒ¿»

מרצוני.104) כיוון 105)שלא בכול, כופר כל כדין
הלכה  ונטען טוען מהלכות ח פרק ראה בידו, שהמטלטלין
י"א  פרק ועיין שנים, שלוש חזקת לו כשיש ובקרקעות, א,

א. הלכה שם

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
תהיה 1) שלא שצריך המתנה עשיית איכות בו נתבאר

שדה  על שטרות שתי ודין זה, אחר הנמשך וכל מסותרת,
וכל  במכר, ואחד במתנה אחד או במכר שניהם אחת

הנמשך.

.‡Ô˙Bp‰2¯a ÔÈa ,‰zÓ‰ÏBÁ ÔÈa ‡È3CÈ¯ˆ , «≈«»»≈»ƒ≈∆»ƒ
¯Ó‡ .˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰È‰zL4¯˙qa e·˙k :ÌÈ„ÚÏ ∆ƒ¿∆¿»¿À¿∆∆»«¿≈ƒƒ¿«≈∆

ÔBÓÓ „a‡Ï È„k ÌÈ¯ÚÓ ‰fL ;ÌeÏk dÈ‡ - BÏ e˙e¿≈»¿∆∆«¿ƒ¿≈¿«≈»
ÌÈ¯Á‡5.ÔziL ¯Á‡ ¯kÓÈÂ ¯ÊÁiL , ¬≈ƒ∆«¬…¿ƒ¿…««∆ƒ≈

טמירתא 2) ש"מתנה יהודה, רב של מימרא מ: בבאֿבתרא
כלום. אינה בבבא3ֿ)(מסותרת)" הרי"ף מדברי נלמד

הלכה  פ"ט להלן רבינו והעתיקו האי, רב בשם שם בתרא
שם  (ראה נכסיו בכל בין נכסיו, במקצת במתנה ובין א.

ב). בפירוש 4)הערה שאמר יוסף, רב של הראשון כלשון
לכתוב  אמר לא אם זה, ולפי (שם). יהודה רב של מימרתו
"מתנה  זו אין - בפרהסיא לעשותה אמר שלא אע"פ בסתר,
כיון  טמורה, מתנה היא זו גם השני, ללשון ואילו טמורה".
ה. הערה להלן וראה בפרהסיא. לעשותה אמר שלא

רבינו.5) דברי כהמשך למתנה, המאוחרים הלקוחות היינו
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קנז

קנז

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כלומר: המתנה, מקבל היינו - ש"אחרים" מפרש, והראב"ד
במתנה  נותנה הוא ואחרֿכך לאחר מקודם אותה מכר הוא
מערים  והוא בסתר, ייעשה שהדבר רוצה הוא ולפיכך לזה,
ממקבל  מקודם שקיבל הטובה היינו אחרים", "ממון לאבד
שהיה  שבספר וכנראה המתנה. לו נתן שתמורתה המתנה
אחר  וימכור "שיחזור המילים חסירות היו הראב"ד לפני

מגידֿמשנה. ועיין שיתן",

.·CÎÈÙÏ6Ú˜¯˜ ˙zÓ ¯ËL Ïk ,7:Ba ·e˙k ÔÈ‡L ¿ƒ»»¿««¿««¿«∆≈»
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa e·L Ô˙Bp‰ ÈBÏt eÏ ¯Ó‡Â¿»«»¿ƒ«≈¿«¿»ƒ»¿

‡ˆBiÎÂ ,˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ BÏ e·˙ÎÂ8ÌÈÈÚa ¿ƒ¿«»»¿»¿À¿∆∆¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÔÈLLBÁ - el‡9‡ÏÂ ,‡È‰ ˙¯zÒÓ ‰zÓ ‡nL dÏ ≈¿ƒ»∆»«»»¿À∆∆ƒ¿…

.Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈

אם 6) כלום, אינה מסותרת", ש"מתנה שאמרנו לפי כלומר,
שתי  נחלקו שבזה לפרסם, אמר לא וגם להסתיר אמר לא

למעל  (ראה יוסף רב של הוא,הלשונות ספק ג), הערה ה
בגמרא  שאמרו וכמו היא, מסותרת מתנה שמא וחוששין
חיישינן" והלכתא חיישינן, אמר אשי רב - מאי "סתמא שם:

"מתנה 7)(לחםֿמשנה). של דין יש במטלטלין גם
הוא  "קרקע" רבינו שכתב ומה (מגידֿמשנה), מסותרת"
מסותרת  מתנה שמא "חוששין שכתב: הדברים סוף מחמת
שעומדת  בקרקע אלא שייך לא וזה המקבל". זכה ולא היא,
ביד  הם אם במטלטלין, אבל הראשונים, בעליה בחזקת

י). ס"ק רמב, סימן (הגר"א בחזקתו הם היינו,8)המקבל,
הפומביות. את המדגישים דומים, אשי 9)ביטויים כרב

ה. הערה למעלה וראה הרי"ף. שכתב וכמו שם,

.‚·˙Bk‰10‰BL‡¯‰ ,˙Á‡ ‰„O ÏÚ ˙BzÓ ÈzL «≈¿≈«»«»∆««»ƒ»
‰˜ ÔB¯Á‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏb ‰B¯Á‡‰Â ˙¯zÒÓ11. ¿À∆∆¿»«¬»¿»¿À¿∆∆«¬»»

ÔÈÚ ‡Ï da ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»»ƒ»¿»¿≈»…ƒ¿«
Ì˙Ò ‰zÓ ‡l‡ ,Èelb ÔÈÚ ‡ÏÂ ‰¯È˙Ò12ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»¿…ƒ¿«ƒ∆»«»»¿»»«¬

.‰»̃»

שם.10) יכולה 11)בבאֿבתרא הראשונה המתנה ואין
מהלכות  פ"י (ראה השניה המתנה לבטל כמודעה לשמש
הגמרא  (מסקנת בסתר שנעשתה לפי - א) הלכה מכירה

מתנה 12)שם). שמא שחוששים למעלה שאמרנו
בחזקת  שקרקע כיון מספק, המקבל זכה ולא היא, מסותרת
הבעלים  ברשות היא הרי - ו) הערה (למעלה עומדת בעליה

לאחר. ליתנה

.„e¯‡a ¯·k13- Ô˙ Ck ¯Á‡Â ‰Ú„BÓ ¯ÒBn‰L , ¿»≈«¿∆«≈»»¿««»»«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa ‰zn‰14ÔÈ‡L .Ò‡ ‰Ê ««»»¿≈»««ƒ∆≈∆…∆∆≈

‰zÓa ÔÈÎÏB‰15ÏÈ‡B‰ ;Ô˙Bp‰ ˙Úc ¯Á‡ ‡l‡16 ¿ƒ¿«»»∆»«««««≈ƒ
.‰ÏËa B˙zÓ - da ‰ˆB¯ BÈ‡L BzÚ„ ‰l‚Â¿ƒ»«¿∆≈∆»«¿»¿≈»

CÎÈÙÏ17ÔzÏ BzÚc ÔÈ‡L ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒƒƒ∆≈«¿ƒ≈
BÊ ‰zÓ18˙‡ˆÓÂ ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ d˙pL elÙ‡ , «»»¬ƒ∆¿»»«»»¿»¿ƒ¿≈

˙Bzn‰ ÈzL È¯‰ - ˙¯zÒÓ ‰zÓ Ì„wÓ d˙pL∆¿»»ƒ…∆«»»¿À∆∆¬≈¿≈««»
‰iM‰Â ;˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ - ‰BL‡¯‰ :˙BÏËa¿≈»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿«¿ƒ»
BÊ ‰Ó„˜ È¯‰Â ,‰ˆB¯ BÈ‡L ÁÈÎBÓ ¯·c‰L ÈtÓ -ƒ¿≈∆«»»ƒ«∆≈∆«¬≈»¿»

dÏ ‰Ú„BÓ BÓk ‰‡ˆÓpL ‰zn‰19. ««»»∆ƒ¿¿»¿»»»

הדברים 13) ומקור ג. הלכה מכירה מהלכות י בפרק
שם. ד"ה 14)בבבאֿבתרא שם, רשב"ם לפירוש בניגוד

בעלמא. מילתא כסף,15)גילוי שמקבל למכר, בניגוד
כי  אנוס, הוא אם אלא מספיקה, גרידא מודעה אין שאז
לדמים, צריך שהיה מפני למכור גמר המכירה שבשעת יתכן

במתנה. כן לומר שאין גילוי 16)מה "במתנה, שם:
היא". בעלמא רבינו 17)מילתא שהסיק מופשט כלל

(שם). בגמרא המובאת הבאה שבהלכה מהעובדא
המתנה 18) לבטל יכולים אנו אין גרידא, זו ובהוכחה

כאן  המשמשת המוסתרת המתנה גם בהצטרף אלא השניה,
כשהיא 19)כמודעה. טמירה שמתנה ואף שם. בבאֿבתרא

למעלה  כאמור כמודעה, לשמש מספיקה אינה לעצמה,
ליתן  הנותן דעת שאין ההוכחה, מצטרפת כאן - ג הלכה

השניה. המתנה לבטל לשני, זו מתנה

.‰‰OÚÓ20:BÏ ‰¯Ó‡ .‰M‡ ‡OÏ ‰ˆ¯L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆»»ƒ»ƒ»»¿»
Ba ÚÓL .EÈÒÎ Ïk ÈÏ ·zÎzL „Ú EÏ ˙‡O ÈÈ‡≈ƒƒ≈¿«∆ƒ¿…ƒ»¿»∆»«¿
eÎÏ :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ .Ô˜È¯ BÁÈpnL ÏÚ ÁÂˆÂ ÏB„b‰«»¿»««∆«ƒ≈»»«¿≈ƒ¿
·˙k Ck ¯Á‡Â .‰zÓa ÈÒÎ Ïk BÏ e·˙ÎÂ e‡·Á‰Â¿≈»¿¿ƒ¿»¿»«¿«»»¿««»»«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e .d‡Oe ÂÈÒÎ Ïk dÏ»»¿»»¿»»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ

˜ ‡Ï ‰M‡‰Â ‰˜ ‡Ï Ôa‰ :e¯Ó‡Â‡Ï È¯‰L ;‰˙ ¿»¿«≈…»»¿»ƒ»…»¿»∆¬≈…
Òe‡Îe ,dÏ ·˙k BBˆ¯a21‰l‚ È¯‰L ,‡e‰ ¯·ca ƒ¿»«»¿»«»»∆¬≈ƒ»

‰ÏËa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰BL‡¯‰ ‰zna BzÚ„«¿««»»»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»
el‡ ÌÈÈÚa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ22. ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿≈…«≈¿ƒ¿»ƒ≈

שם.20) בבבאֿבתרא אנוס 21)הובאה ולא "כאנוס",
ולא  ישאנה לא ירצה אם שהרי גמור, אונס היה שלא ממש.
המתנה  בטלה זאת ובכל - (מגידֿמשנה) נכסיו לה יתן

המסותרת. המתנה ע"י המודעה, כל 22)בצירוף היינו,
המתנה, בגוף הוכחות גורמים: שני של צירוף שיש מקום
אינה  גרידא טמירה מתנה כי אם לה, קודמת טמירה ומתנה
לבטל  מספיקות אינן כשלעצמן וההוכחות מודעה, נחשבת

המתנה. את מבטלות ביחד שתיהן - המתנה את

.ÂÈL23ÔpÓfL ˙B¯ËL24ÏÚ ÔÈ·e˙k Ô‰Â ,„Á‡ ÌBÈa ¿≈¿»∆¿«»¿∆»¿≈¿ƒ«
ÈL‡ C¯c Ì‡ :‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa ,˙Á‡ ‰„O»∆««≈¿∆∆≈¿«»»ƒ∆∆«¿≈

˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰25‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk -26ÔÈ‡ Ì‡Â ; «»ƒ¿…»»«≈»»¿ƒ≈
¯eÒÓ ¯·c‰ È¯‰ - ˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰ C¯c∆∆«»ƒ¿…»¬≈«»»»

ÌÈicÏ27‰ËB ÌzÚcL Ïk :28B„Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ««»ƒ…∆«¿»»¿«¬ƒ»∆¿»
e„ÈÓÚÈ -29. «¿ƒ

צד.23) השטרות.24)כתובות נכתבו שבו התאריך,
גם 25) כשר הוא עדים בו שחתמו שכיון עדים, בלי [ונמסר

כן  ואם טז), הלכה גירושין מהלכות (פ"א מסירה עדי בלי
במסירה]. קדם מי לברר כל 26)איֿאפשר כלומר צד: שם

בוודאי  קודם נכתב ששטרו שכיון זכה, הוא מוקדם, ששטרו
אחרים, בשטרות כך תולים שאנו כשם קודם, נמסר גם
(מגידֿמשנה). ימים בכמה או ביום מוקדם מהם שאחד

וכשמואל 27) דדיינא". "שודא התלמודי: לביטוי מקביל
שם). (כתובות לרב היתה 28)בניגוד למי משערים, שהם

השני, על מעדיף היה ואותו יותר נוטה הנותן של דעתו
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קנח ומתנה קנח זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ד"ה  לה. בבאֿבתרא וה'תוספות' מקודם. מסר לו ובוודאי
עושים  שהדיינים היינו דדיינא" ש"שודא פירשו שודא,

יב. ס"ק רמ, סימן בסמ"ע וראה שהרי 29)כרצונם.
חותכים  או (כורתים כרתי מסירה שעדי אלעזר, רבי לשיטת
השטר  נמסר למי תלוי הכל השטרות, ובכל בגט הגט) את
יודעים  אנו אין כי אם שזכה, אחד כאן שיש וברור ראשון,
ואין  נדירה היא כאחד נמסרו שהשטרות האפשרות - מיהו

לאח  לתת איפוא, לנו, ומוטב - בחשבון סמך להביאה על ד
(מגידֿמשנה). חלוקה לקיים מאשר הדיינים, השערת

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na30ÔÈ‡L ¯ËLa31BaÔÈ˜32, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
‡l‡33ÈÓ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯ËLa BÊ ‰„O ‰˜ ∆»»»»∆ƒ¿»∆∆≈»¿ƒƒ

ÚÈb‰L Ì‰ÈMÓ ‡e‰34Ì‡ Ï·‡ ;‰lÁz B„ÈÏ B¯ËL ƒ¿≈∆∆ƒƒ«¿»¿»¿ƒ»¬»ƒ
ÔÈ˜ Ô‰Ó ¯ËL ÏÎa ‰È‰35ÔÈw‰ BÏ Ì„wL Ïk - »»¿»¿»≈∆ƒ¿»…∆»««ƒ¿»

eÏ‡LÈÂ ,‰ÎÊ36ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Ú‰37‰fL ÌÈ„Ú »»¿ƒ¿¬»≈ƒ¿≈ƒ»»≈ƒ∆∆
ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰lÁz B˙zÓ ¯ËL B„ÈÏ ÚÈb‰38. ƒƒ«¿»¿««¿»¿ƒ»»»»ƒ

הוא 30) קודם, לו שנמסר שמי השטר, במסירת תלוי שהכל
(שם). נשוי שהיה מי פרק בכתובות הרי"ף שלא 31)זכה.

בו. חליפין.32)הוזכר קנין הוא קנין, שהשטר 33)סתם
הקנין. הוא המסירה,34)הוא עם אלא קונה השטר ואין

אנו  ולפיכך תחלה, קונה - תחלה לידו שהגיע מי ולפיכך
אין  ואם המסירה, לקדימת כראייה שעות על מסתמכים
שפורט  כמו הדיינים, הכרעת על סומכים - שעות כותבים

שלמעלה. מפלוני 35)בהלכה "וקנינא בו שכתוב כלומר,
לראייה. אלא השטר ואין מי 36)וכו'" החתימה, עדי את

כמו  נוהגים קדם, מי לברר איֿאפשר ואם בקנין. קדם
רמ). סימן (טור דדיינא" "שודא הקודמת: בהלכה

קנין.37) בו כתוב שלא שאינו 38)באופן אף למסירה,
באותו  הוא אף נמסר השני שהשטר ואף לכתיבה, הראשון

טו. ס"ק שם סמ"ע וראה היום,

.ÁÈL39‰B˜ ÌLa ˙Á‡ ‰„O ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰ ˙B¯ËL ¿≈¿»«¿ƒ«»∆««¿≈∆
‰ÂL ÌpÓÊ ÔÈ‡Â ,„Á‡40¯ÎÓ „Á‡ ¯ËL ‰È‰ Ì‡ : ∆»¿≈¿«»»∆ƒ»»¿»∆»∆∆

ÈM‰Â ‰zÓ ÔBL‡¯‰ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :‰zÓ „Á‡Â¿∆»«»»ƒ»»«¿»»ƒ«»»¿«≈ƒ
LiL ;ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔB¯Á‡‰ Ïha ‡Ï - ¯ÎÓ ÂÈ¯Á‡L∆«¬»∆∆…ƒ≈»«¬∆»ƒ∆≈

˙eÈ¯Á‡ BÏ ÛÈÒB‰Ï :¯ÓBÏ41¯ÎÓ ÌLa ·˙ÎÂ ¯ÊÁ42. «¿ƒ«¬»»«¿»«¿≈∆∆
˙eÈ¯Á‡L ,˙eÈ¯Á‡ ÌL ·e˙k ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»»»«¬»∆«¬»

˙eÚË43ÔÎÂ .‡e‰ ¯ÙBÒ44ÈM‰Â ¯ÎÓ ÔBL‡¯‰ Ì‡ »≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿«≈ƒ
BÏ ·˙k ‡lL ;ÔBL‡¯ ÔÓfÓ ‰„O‰ ‰˜ - ‰zÓ«»»»»«»∆ƒ¿«ƒ∆…»«
Ôa ÔÈc ÌeMÓe ,BÁk ˙BtÈÏ ‡l‡ ‰zÓ ¯ËL¿««»»∆»¿«…ƒƒ∆

¯ˆn‰45. «∆∆

נחמן.39) רב של מימרא מד. אחד,40)כתובות ביום זה
הראשון, את השני ביטל אולי ספק ונתעורר שני. ביום וזה
כאילו  זה הרי השטרות, שני השטר בעל ביד שיש שכיון

ט. הלכה להלן וראה בטל, שהראשון שאם 41)מודה
דמיו. לו יחזיר חובו, בעל מתנה 42)יטרפנו סתם שהרי

אחריות. בה אין ציוה 43)- שהמוכר אומרים, שאנו
לא  אפילו ולפיכך ושכח, טעה והסופר באחריות, לכתוב
(בבאֿ כתובה כאילו היא הרי מפורש, אחריות כתובה

ג). הלכה מכירה מהלכות פי"ט ולמעלה יד. מציעא
שם.44) בגמרא זה השדות 45)אף לקנות קודם שהוא

אבל  ה), הלכה שכנים מהלכות (פי"ב שדהו עם הגובלות
ואע"פ  א). הלכה פי"ג (שם ברֿמצרא דין אין במתנה
דין  בה ויש כמכירה, דינה אחריות, בה שכתוב שמתנה
אחריות  שום מתנה בשטר כתב שלא כאן - (שם) ברֿמצרא
ברֿמצרא  דין בו אין - מכר שטר גם לו שכתב אע"פ
כיצד  כאן, להבין יש אבל רשב"א). בשם (מגידֿמשנה
(משנהֿ שאחרֿכך מתנה בשטר המכירה לבטל אפשר
לו  שתהיה היינו כחו" ש"לייפות אומרים ויש למלך).
את  רק ולגלות המכירה שטר את להעלים ללוקח האפשרות
ואם  הברֿמצרא, טענת את ממנו יסלק ובזה המתנה, שטר
המכירה  שטר את מבטל המתנה ששטר ראיה אין כן
שיש  יתברר אם ואמנם נכתב. הנ"ל לצורך שהרי שלפניו,
במגידֿ וראה הברֿמצרא, יסתלק לא מכר, שטר גם לו

משנה.

.ËÌ‡ :‰zÓa Ì‰ÈL B‡ ¯ÎÓa ˙B¯ËM‰ ÈL eÈ‰46 »¿≈«¿»¿∆∆¿≈∆¿«»»ƒ
ÌeÏk ÈMa ÛÈÒB‰47Ìi˜ ÔBL‡¯‰ È¯‰ -48‡lL , ƒ«≈ƒ¿¬≈»ƒ«»∆…

Ì‡Â ;˙ÙÒBz‰ ÈtÓ ‡l‡ ÈM‰ ·˙k49- ÛÈÒB‰ ‡Ï »««≈ƒ∆»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ…ƒ
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÈL ¯ËL Ïha50‡l‡ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡Â , ƒ≈¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¬»∆»

ÈM‰ ÔÓfÓ51CÎÈÙÏ .52Á˜Bl‰ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk , ƒ¿««≈ƒ¿ƒ»»«≈∆»««≈«
Ì˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ÈL ÔÓÊ „Ú ÔBL‡¯ ÔÓfÓ53‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«ƒ«¿«≈ƒ«¬ƒ»¿ƒ»»

B‡ Ô˙Bp‰ - ‰L ÏÎa CÏnÏ ˜Á ‰„O d˙B‡ ÏÚ«»»∆…«∆∆¿»»»«≈
ÈM‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ „Ú ˜Á‰ B˙B‡ Ô˙B ¯ÎBn‰54. «≈≈«…«¿««¿»«≈ƒ

והוספה 46) כפירוש פפא, רב של מימרא שם, כתובות
נחמן. רב שזוהי 47)לדברי בשטר הודגש שלא אע"פ

לשטר  ביחס זה, בשטר הוגדלה השטח שמידת אלא הוספה,
להלן. וראה שאת 48)הקודם, רבינו, שכוונת וכנראה

מזמן  התוספת ואת הראשון, מזמן המקבל גובה העיקר
מהן  ובאחת כתובות שבשתי ואע"פ (מגידֿמשנה). השני
רבינו  פסק התוספת), הדגשת (בלי השניה על תוספת
מהן  באיזה ש"גובה כט) הלכה אישות, מהלכות (בפט"ז
כן, להיות צריך כאן גם כן ואם השניה", ותבטל שתרצה
בו, הכתוב כפי אלא לו אין הראשון השטר לפי רצה שאם
העיקר  גם לו יש השני, השטר לפי רצה ואם התוספת , בלי
בכתובות  רש"י דעת אמנם (וכן השני מהזמן התוספת וגם

ש  לדמות אין - לכתוב שם) הדרך שבכתובה לכתובה, טר
בכתובה  ההוספה הדגיש שלא וכיון וכו'", לך "ואוסיפית
ואם  מזו גובה רצתה אם אלא להוסיף, כוונתו אין השניה,
ולפיכך  כן, לכתוב הדרך אין במכירה אבל מזו, גובה רצתה
וגובה  הדגיש, כאילו הוא הרי ההוספה, הדגיש שלא אף
רמ  סימן (סמ"ע שני מזמן והתוספת ראשון מזמן העיקר

ח). ס"ק שם והגר"א ז, נחמן,49)ס"ק רב של מימרא
אחא 50)שם. לרב דבר: של בטעמו נחלקו שם, בגמרא

על  המקבל מוותר השני, השטר שבקבלת מפני הוא,
ולרפרם, השני. של זה עד הראשון השטר מזמן שעבודו
פסק  ורבינו מזויף, שהראשון המקבל מודה שבזה מפני

להלן. ראה או 51)כרפרם, הנותן של חובו בעל בא שאם
השטר  זמן עד הראשון השטר מזמן ממנו וטרף המוכר
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קנר

קנר

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מהמוכר. או מהנותן ולתבוע לחזור יכול אינו השני,
רבינו 52) שהרי תמוהה, זו מילה שם, הגמרא סוגיית לפי

שם  נחלקו זה ועל כלשונם, (שם) נחמן רב דברי את העתיק
הלוקח  אם ביניהם שההבדל ואמרו הנ"ל, ורפרם, אחא רב
לבין  הראשון השטר זמן שבין הפירות מחזירים הנותן או
הנ"ל  לזמן המלך מס משלם הוא אם וכן השני, השטר זמן
מחזיר  אינו שעבודו, על מוותר שהלוקח אחא, רב שלדעת -
שהלוקח  רפרם, ולדעת המלך; מס משלם והוא הפירות,
הפירות, את הוא מחזיר מזויף, הראשון שהשטר מודה
ברורה  להלן רבינו דעת והנה המלך. מס משלם והמוכר
את  שני שטר "ביטל במילים כלול לא זה אבל כרפרם,
(לחםֿמשנה). לפיכך? מאי כן ואם כנ"ל, הראשון",

לו 53) ואין מזויף, הראשון שהשטר מודה שהלוקח אחרי
השני. השטר מזמן אמרו 54)אלא ושם רפרם. לדעת כנ"ל

הראשון  השטר עדי אחא, שלרב - שלישי הבדל עוד
שם  ב'תוספות' (וראה פסולים הם לרפרם, ואילו כשרים.
(לחםֿמשנה). זה דבר השמיט ורבינו בינייהו), איכא ד"ה

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
כוונת 1) שאומדין במתנה האומדנות משפטי בו נתבאר

הדברים  ומשפטי זה, אחר נתכווין ולמי הייתה למה הנותן
בקניין, שלא באמירה או בלבד הדעת בגילוי נקנין שהן
נגמר  ולא לארוסתו איש שבין והסבלונות הקידושין ומשפט

זה. אחר והנמשך ביניהם, העניין

.‡ÌÏBÚÏ2ÔÈ„ÓB‡3˙Úc4ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ .Ô˙Bp‰ ¿»¿ƒ«««≈ƒ»«¿»ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,„Ó‡‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - BzÚc ÛBÒ ÔÈ‡¯Ó«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»…∆««ƒ

ÈÓ ?„ˆÈk .L¯t ‡lL5,Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ba CÏ‰L ∆…≈≈≈«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ««»
ÚÓLÂ6ÂÈÒÎ Ïk ·˙ÎÂ ,˙nL7‰ÈeÏ‚ ‰zÓ ¯Á‡Ï ¿»«∆≈¿»«»¿»»¿«≈«»»¿»
‰¯eÓ‚8;˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Ba ‡a Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»»¿≈«¿»«∆∆

‰È‰ ‡Ï - Ìi˜ BaL Ú„È el‡L ,ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒƒƒ∆ƒ»«∆¿«»…»»
ÂÈÒÎ Ïk Ô˙B9CÎÈÙÏ .10Ïk ÂÈÒÎpÓ ¯iL Ì‡ , ≈»¿»»¿ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»»»

ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L11˙Ói˜ B˙zÓ -12. ∆≈«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ«¿»«∆∆

"אזלינן 2) שאמר: מנסיא בן שמעון כרבי קמו: בבאֿבתרא
קלב. שם נחמן, רב פסק וכן אומדנא". בדיני 3)בתר

ויש  זֿח), הלכה פ"ג (למעלה כפול תנאי וצריך יש ממונות,
מכירה  מהלכות פי"א (למעלה גרידא דעת גילוי שמספיק
וראה  כאן. כמו קובע, הדעת אומד שאפילו ויש ח), הלכה

שבלב. דברים ד"ה מט: קידושין רקע 4)'תוספות' על
דעתו  משערים אנו פסיכולוגית, הערכה יסוד ועל הנסיבות

אותה. פירש לא עצמו שהוא אף הנותן, בבא5ֿ)של
שם. אף 6)בתרא או מרע, בשכיב זה אם רבינו פירש לא

שהדברים  אומרים, ויש ב. בהלכה שפירש כמו בבריא,
בנו, שבא אע"פ בבריא אבל מרע. בשכיב רק אמורים
לעצמו  השאיר ולא חס לא עצמו על שאם קיימת, מתנתו
עט. בכתובות (וראה חס אינו בנו שעל קלֿוחומר כלום,
הגר"א  ביאור וראה הרמב"ן, בשם רמו סימן חו"מ 'טור'

ג). ס"ק לעצמו 7)שם השאיר אם אבל נכסיו", "כל דוקא
וכן  בסמוך, שמפרש כמו קיימת, מתנתו - מנכסיו שהוא כל

להלן. עוד וראה הנזכרת, הברייתא לשון ראה 8)הוא

אֿב. הלכה פ"ה לבנו.9)למעלה כלום להשאיר מבלי
כלום 10) השאיר שלא מזה היא ההוכחה שכל כיון כלומר,

לפיכך  -- הנ"ל ההוכחה שבטלה שהוא, כל השאיר אם
קיימת. להלן 11)מתנתו ראה קמט: בבבאֿבתרא הוא כן

של 12)בסמוך. הנ"ל הברייתא מלשון רבינו, דברי מקור
בתוספתא  הוא (וכן נכסיו" כל "וכתב מנסיא בן שמעון רבי
ווין  כ"י לפי (265.14 עמ' צוקמ. (הוצאת פ"ד כתובות
אם  אבל נכסיו, כל כתב אם שדווקא הרי - ראשון) ודפוס
שם, בבאֿבתרא שבגמרא ועוד כנ"ל. מתנה, מתנתו - שייר
מפורש  ושם מרע, שכיב מתנת לדין זו ברייתא  דין השוו
קרקע  ושייר לאחרים, נכסיו כל שכתב מרע "שכיב במשנה:
אין  - שהוא כל קרקע שייר לא קיימת, מתנתו - שהוא כל
אלא  דוקא, לאו שקרקע אמרו קמט: ושם קיימת". מתנתו
הלכה  פ"ח להלן וראה קיימת, מתנתו מטלטלין, שייר אפילו

מח. והערה ז הלכה ושם (מגידֿמשנה), טו

.·ÔÎÂ13·˙Bk‰14‰zÓ ÂÈÒÎ Ïk15,ÂÈaÓ „Á‡Ï ¿≈«≈»¿»»«»»¿∆»ƒ»»
‡È¯a ‰È‰L ÔÈa16elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa17‰È‰ ≈∆»»»ƒ≈∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»»

‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰ ÔË˜ Ôa18‡l‡ e‰OÚ ‡Ï -19 ≈»»«À»«¬ƒ»…»»∆»
ÒBtB¯ËBt‡20.ÂÈÁ‡Ó „Á‡k ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , «¿«¬≈¿»«¿»ƒ¿∆»≈∆»

ÂÈÁ‡ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡lL ,‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡À¿«««∆…ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆»
ÔÈÚÓL21ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL Ì‡Â .BÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈

‰zna Ôa‰ ‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓa22. ¿ƒ«¿¿ƒ»»«≈««»»

זו 13) כמו זו, הלכה שאף לציין באה זו, קישור מילת
הדעת, אומד מטעם ההלכות למסגרת שייכת הקודמת,

מתקיימת. מתנתו - שהוא כל שייר אם שם 14)ובשתיהן,
ולהחשיבו  קול להוציא מכוון שבכתיבה כותב, [דוקא קלא:
בוודאי  קול, לה שאין בלבד באמירה אבל שיכבודוהו, כדי
פ"ו  להלן רבינו כתב וכן אפוטרופוס. לעשותו כוונתו אין
ברא"ש  (הובא הר"ח דעת והיא ב, הלכה נחלות מהלכות
ומקורם  שם. והרי"ף שם) עיין לא, סימן נוחלין יש פרק
אמר  שאם קל.) בתרא (בבא ברוקא בן יוחנן רבי ממשנת
א). הלכה פי"ב להלן (ראה קיימין דבריו - יירשני פלוני בני
מיגאש  ר"י קנה. שוודאי מתנה, בלשון אמר אם וכלֿשכן

זו]. דעה לפי קלא: והרי"ף,15)ב"ב הר"ח רבינו, [לדעת
כותב  בין אלא ירושה, לבין מתנה בין זה בענין הבדל אין
(ראה  בירושה ובין במתנה בין זכה - שבאומר לאומר,
(שלא  בירושה ולא במתנה לא זכה לא - ובכותב למעלה),
(ב"ב  רשב"ם כדעת ולא שם), הרי"ף על חוותֿיאיר כהגהת
של  חשש שיש מתנה, בין החילוק שעיקר קל.)
לפי  אפוטרופסות, בה שייך שלא ירושה לבין אפוטרופסות,
שאמר  ממה יסודו שבנה שם ועיין יורש. אינו שאפוטרופוס
- לאחר נכסיו כל שכתב מרע "שכיב קלג.): (ב"ב הונא רב
לדעת  ואילו ירושה" משום נוטלן ליורשו, ראוי אם רואים
שלא  בזה, וכיוצא הבנות בין בבת שם מדובר ורבינו, הרי"ף
ומה  ה). הלכה פ"ט להלן (ראה אפוטרופסות ענין שם שייך
"בריא" מחמת הוא "מתנה", כאן לכתוב רבינו שדקדק
נכסים  בהעברת ירושה לשון מועילה לא שבו להלן, שהביא
וקכו: קלא. (בבאֿבתרא דוקא מתנה לשון אלא לבן, מבן
מהלכות  ובפ"ו ב, הלכה פי"ב להלן רבינו בדברי וראה
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קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דֿה]. הלכה רבא,16)נחלות של בעיא קלב. בבאֿבתרא
להיות  אלא נתכוון שלא אמרו, מרע בשכיב דוקא  שאולי
לא  בבריא, אבל למות. הולך שהוא מאחר לו, נשמעין אחיו
הלכתי  ספק שבכל ומכיון זו, בעיא נפתרה ולא כן. אמרו
כאן  מוציאים אין - לנתבע לקולא הולכים ממונות, בדיני
אלא  עשאו שלא להלכה וקובעים הבנים, מחזקת

שם). (רי"ף חנילאי 17)אפוטרופוס רב של מימרא שם,
שם. שהועלתה לבעיא כתשובה שמואל, בשם אידי בר

לכבודו.18) זו להשתדלות מקום אין שלכאורה,
שם.19) כל 20)בבאֿבתרא "הכותב בדין ד, הלכה להלן

לא  - מידו שקנו "אףֿעלֿפי רבינו: כתב לאשתו", נכסיו
כאן. השמיטו למה וצריךֿעיון אפוטרופא", אלא עשאה

את 21) ויתן הבנים, בין הפלייה אדם שיקיים להניח שאין
את  לחזק רק התכוון הסתם ומן מהם, לאחד רק נכסיו כל
לזר, נכסיו כל כתב אם אבל האחים. בין ומשמעתו כבודו

שהתכוון זו להשערה מקום שאין שאין אחרי למשמעת,
מתנה. מתנתו - זה אדם של לכבודו הדאגה שם 22)עליו

כל  לו כתב שלא שכיון נחמן. רב בשם רבא של מימרא קנ:
לעשותו  ולא גמורה, למתנה נתכוון בוודאי הנכסים,

אפוטרופוס.

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô·Ï ·˙kL24;ÌÈa‰ ÔÈa «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈≈«»ƒ
˙Ba‰ ÔÈa Ô·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡25˙·Ï B‡ ,26 ¬»ƒ»«»¿»»¿≈≈«»¿«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa27¯‡L ÔÈa ≈«»¿∆»ƒ«¿ƒ≈¿»

zÓ - ÌeÏk ¯iL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰B˙ «¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈¿«¿»
˙Ói˜28. «∆∆

(קלא:),23) נוחלין יש פרק בבאֿבתרא ברי"ף הוא כן
מרע  "שכיב קלג.): (שם הונא רב שאמר ממה דבריו ומקור
שם  זה על וכתב ירושה". משום נוטלן כו' נכסיו כל שכתב
בין  ואח הבנות בין בת כגון יורשין, בשאר הונא רב שדברי
אלא  עשאו לא בכתיבה הבנים בין בן אבל האחים,
בכתובה  קנה לא טעמא מאי "בנו תאמר: ואם אפוטרופוס.
בלא  דהלכתא בגמרא עלה אמרו כבר - קנו היורשים וכל -
ובגמרא  חכמים". שאמרו מה אלא לנו ואין היא, טעמא
בת  להו, "איבעיא קלא:) (שם כתוב היה לא הרי"ף שבידי
אליבא  מפורש שלפי"ז האחים", אצל ואשה הבנים אצל
כתוב: היה אלא קנתה, לא - הבנים" אצל "בת שגם דרבינא
לא) סימן שם (רא"ש האחים" אצל אשה להו, "איבעיא
סופרים". "דקדוקי בעל שבידי ה' כ"י בגמרא וכ"ה

(24- טעם בלי הלכה זוהי (למעלה) הרי"ף שלדעת אע"פ
הבן. את יכבדו זה בלא שהבנות ההגיון, מן קצת בזה יש

(ערוך 25) בחייו שמתו בניו בנות כגון יורשות, שהן בנות
בבבאֿ וראה א, ס"ק רמו סימן 'נתיבות' [ועיין השלחן).

קאתי"]. מעישור לברתי "ולסלוקי קמג: שאין 26)בתרא
הבן. של לזה כמו לכבודה דואג אינו 27)הוא שוודאי

לכבודו. מבניו.28)דואג לאחד בכותב אלא אמרו שלא

.„ÔÎÂ29·˙Bk‰30ÂÈÒÎ Ïk31ÔÈa ‡È¯a ÔÈa ,BzL‡Ï ¿≈«≈»¿»»¿ƒ¿≈»ƒ≈
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL32d‡OÚ ‡Ï - ¿ƒ¿«««ƒ∆»ƒ»…¬»»

ÂÈa ÂÈL¯BÈ eÈ‰L ÔÈa .ÂÈL¯BÈ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ ‡l‡∆»«¿»«¿»≈∆»¿»»»
˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ33ÂÈÁ‡ B‡ ,34¯‡L B‡ ƒ∆»≈ƒ»«∆∆∆»¿»

ÔÈL¯BÈ35Ì‡Â .36ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈
.dÏ ·˙kL Ïk ‰˙˜ - ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ»¿»»∆»«»

הדעת.29) אומד בענין  מדובר כאן קלא:30)אף שם
שמואל. בשם יהודה רב של מתנה 31)מימרא בלשון

שם) בגמרא גרס שכן ב, הלכה למעלה במגידֿמשנה (וראה
לפי  קנתה, לא שהוא כל שייר אם אפילו ירושה בלשון שאם
בֿה. הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה ליורשו, ראויה שאינה

בקנין.32) צורך אין אפוטרופוס לעשות שלכאורה, אף
- נכסיו" כל "הכותב בסתם: שאמר ממה לזה, והמקור
מדין  וכן (נמוקיֿיוסף). בקנין שלא ובין בקנין בין משמע
שאמרו  ממה וכן קנין. צריכה שהיא שאמרו בריא, מתנת
קנין  שגם הרי קנין, צריך בזה וגם שהוא" כל "שייר להלן
ב). ס"ק קז, סימן לאבןֿהעזר הגר"א (ביאור כאן מועיל אינו
בלשון  לכתבו צריך השכיבֿמרע בשטר הקנין נכתב ואם
לגמרי, השטר בטל כן, לא שאם המתנה, על ותוספת כח יפוי
א). ס"ק שם מחוקק' ('חלקת י הלכה פ"ח כדלהלן

רב 33) ושל רבינא של הדעות, ולשתי שנפתרה, בעיא שם,
רבא. בשם ושניהם ולא 34)עוירא, רבא, בשם כרבינא

שם). הרי"ף גירסת (לפי עוירא אחיו,35)כרב מדין למד
שם  מחוקק' ב'חלקת ראה זה, על חולק בתשובה והרא"ש

ג. נחמן.36)ס"ק רב בשם רבא של מימרא קנ: שם

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37·˙k Ì‡ Ï·‡ ;‰‡eOa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ»«
‰Òe¯‡ BzL‡Ï ÂÈÒÎ Ïk38Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚Ï B‡ »¿»»¿ƒ¿¬»ƒ¿»««ƒ

Ì„‡ Èa ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ÌeÏk ¯iL ‡lL39, ∆…ƒ≈¿¬≈ƒƒ¿»¿≈»»
.˙Ói˜ B˙zÓe«¿»«∆∆

פשוט.37) כדבר קלא: כך 38)שם כל דואג אינו שעדיין
-39)לכבודה. יורש שאינו שאחר, ו הלכה להלן ראה

קנה.

.Â·˙Bk‰40‰Ê - ¯Á‡Ïe ÂÈaÓ „Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿∆»ƒ»»¿«≈∆
ÈˆÁ ‰˜ ¯Á‡‰41ÈˆÁ‰ ¯‡LÂ ,‰zÓa ÌÈÒÎp‰ »«≈»»¬ƒ«¿»ƒ¿«»»¿ƒ¿««¬ƒ

¯‡L ÏÚ e‰pÓ ÒBtB¯ËBt‡ - BÏ B˙pL Ôa‰Â ;ÂÈ·Ï¿»»¿«≈∆¿»«¿ƒ»«¿»
ÂÈÁ‡42. ∆»

פשיטא,40) ד"ה ברשב"ם שם ועיין פשוט, כדבר קלא: שם
רבינו, כפירוש מפרשים יש דברי ודחה אחר, באופן שפירש

מיימוניות. בהגהות החצי 41)וראה את שנתן ואחרי
הנכסים". "כל הוא הנשאר החצי לאחר, הראשון

שנתן 42) קודם לאחר, הראשון החצי את נתן שאילו שכשם
"כל  הוא השני שהחצי ברור - לבנו השני החצי את
סימן  בסמ"ע, וראה ביחד. כשנתן הדין הוא כן הנכסים",

טז. ס"ק רמו

.ÊÔÎÂ43ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡44‰Ê - ¯Á‡Ïe BzL‡Ï ¿≈ƒ»«»¿»»¿ƒ¿¿«≈∆
.‰ˆÁÓ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ BzL‡Â ,‰ˆÁÓ ‰˜ ¯Á‡‰»«≈»»∆¡»¿ƒ¿«¿»«∆¡»

בגמרא.43) וכחכמים.44)שם ברייתא, קלב. שם

.Á‰zÓa dÏÚa ÈÒÎ Ïk ‰˙wL ‰M‡ Ïk45- »ƒ»∆»¿»»ƒ¿≈«¿»¿«»»
d˙a˙k ‰„a‡46Ú¯w˙Â ,47¯ËL ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿À»»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»»¿«

‰zn‰ Ì„wL B·BÁa ÌÈÒÎp‰ Ïk eÎÏ‰Â ,ÂÈÏÚ ·BÁ48 »»¿»¿»«¿»ƒ¿∆»«««»»
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קסא

קסא
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d˙a˙Îa Áwz ‡ÏÂ ,ÌeÏÎ ‡Ïa ‡È‰ ¯‡Mz -ƒ»≈ƒ¿…¿¿…ƒ«ƒ¿À»»
·BÁ‰ ‰Ó„wL49ÔcÓ‡L ;50‰‡‰aL ,‡e‰ ˙Úc51 ∆»¿»«∆À¿«««∆«¬»»

‰„a‡ ÂÈÒÎ Ïk dÏ ·˙kL BÊ ‰ÚeÓLa dÏ ‰‡aL∆»»»ƒ¿»∆»«»»¿»»ƒ¿»
ıeÁ ÌÈÒÎpa dÏ LiL ˙eÎÊ Ïk52.BÊ ‰znÓ »¿∆≈»«¿»ƒƒ«»»

או 45) גרושה אשתו כגון במתנה, שקנתה באופן דוקא
שכתב  אלא רבינו, כלשון אשה, כל או שם), (גמרא ארוסה
אבל  אפוטרופסות. ולא מתנה היא שזו ברורה בלשון לה
(מגידֿ כתובתה אבדה לא אפוטרופסות, שעשאה באופן

שם). מהגמרא על 46)משנה כתובתה שעבוד היינו,
להלן. ראה אלו, על 47)נכסים רק שהרי דוקא. לאו

חל  חדשים, נכסים קונה הבעל אם אך ויתרה, אלו נכסים
כתובתה, אבדה ד"ה שם (רשב"ם עליהם הכתובה שעבוד
והביתֿשמואל  ח, ס"ק קז סימן מחוקק' ה'חלקת כתבו וכן

ו). ס"ק המתנה,48)שם של אלו מנכסים הדין מן וגובה
היא  היתה ויתרה, ולולא לחוב. קודם הכתובה ששעבוד אך

החוב. מן כתובתה את לגבות "שקדמה 49)קודמת צ"ל
לפי  אלו, מנכסים כתובתה לגבות דינה והיה כלומר, לחוב".
ויתרה. שהרי גובה, אינה אעפ"כ – למתנה קודמת שהיא

שם.50) הגמרא מסקנת רוח 51)כן נחת לה גורם שזה
שהוא  עד לבעלה, חשובה שהיא שמועה שיוצאת מיוחדת.
היא  זו הנאה ותמורת במתנה, נכסיו כל את לה לתת מוכן

הכתובה. שעבוד על לזכות 52)מוותרת זו, מזכות חוץ
מתנה. בתורת אלו בנכסים

.Ë·˙Bk‰ ÔÎÂ53ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ ¿≈«≈¿»»¿»»≈¿»ƒ≈
˙B·˜54‡È¯a ÔÈa ,55BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ÔÈa ¿≈≈»ƒ≈¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿

Ú˜¯˜ Ô‰nÚ56ÛzL d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ - ‡e‰L Ïk ƒ»∆«¿«»∆ƒ¿»»»À»
d˙a˙k ‰„a‡ ,‰˙ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÔÈa57dÈ‡Â , ≈«»ƒ¿…»¬»ƒ¿»¿À»»¿≈»

Ï·‡ ;ÌeÏk el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ù¯BË58e‡B·iL ÂÈÒÎpÓ ∆∆ƒ¿»ƒ≈¿¬»ƒ¿»»∆»
.d˙a˙k Ô‰Ó ˙ÏËB - el‡ ¯Á‡ BÏ««≈∆∆≈∆¿À»»

קלב.53) בבבאֿבתרא והובאה ז, משנה פ"ג פאה
לברת".54) "פלגא קלב: שם העובדא, מתוך יוצא
שמצפה 55) בבריא שאולי רבא של בעיא שם, בגמרא

ולפיכך  נפתרה. ולא כלום, מוותרת אינה נכסים עוד שיקנה
המשנה  בפירוש ועיין מספק, ממון להוציא יכולה אינה

(מגידֿמשנה). שם מטלטלין,56)לרבינו ולא קרקע דוקא
י. הלכה להלן שהפכה 57)ראה זו, הנאה עלֿידי כלומר,

כתובתה. שעבוד על היא מוותרת הבנים, יתר עם שותף
שם. בבבאֿבתרא נחמן רב מימרת צורך והיא שאין ונראה

אבדה  - מחתה שלא מכיון אלא המפורשת, בהסכמתה
ב  רבינו כתב [וכן והביא כתובתה. שם) (פאה המשנה פירוש

אמר  ולא כתובתה אבדה "שאמרו המשנה מלשון לכך ראיה
ראה  "איבדה", אמנם הנוסחא כתביֿיד (ובכמה איבדה"
לומר, רוצה פישל) הרי מכון במשנת המשנה" ב"נוסחאות
שהגמרא  ואע"פ שם). רבינו (לשון אבדה" - בשתיקותה כי
שהיתה  "אימתי שאמר יהודה רבי של מברייתא הוכיחה שם
להלכה, אינה זו שסוגיא רבינו סובר - עליה" וקבלה שם
חכמים  דברי לפרש יהודה דרבי שאימתי שאמרו שמה
(רמב"ן  בברייתא ולא במשנה אלא אינו כה.) (סנהדרין

ועיין  ה"ג. ד"ה פא: בעירובין ו'תוספות' שם, במלחמות
שיש  ועוד הריטב"א). בשם ק' הערה 364 עמוד שם בדק"ס
(ריטב"א  אמורים" דברים "במה יהודה רבי בדברי גורסים
בפאה  ובריבמ"צ שם וברמב"ן ברז"ה וכ"ה שם, בדק"ס
יוחנן  רבי לדעת לחלוק, הוא אמורים" דברים ו"במה שם)
עליו  (שגם שמואל סובר וכן שם), (רמב"ן פב. בעירובין
של  מהבעיא וגם פא: בעירובין שם) הגמרא קושיית סובבת
שאין  נראה טז) הערה למעלה (ראה בריא בדין שם, רבא
בריא  בין מה בפירוש, קבלה שאם בפירוש, שתקבל צורך
דברי  שהביאו שם בפאה הירושלמי דעת וכן מרע. לשכיב
הקשו  ולא שם) (שבבבלי חנינא בר' יוסי ורבי ושמואל רב
שבירושלמי  הרי - יהודה רבי של הנ"ל מהברייתא עליהם
בפירוש]. קבלה בלא חכמים, דברי שפירוש הבינו

מוסכמת.58) וכהלכה כהנא, רב מדברי קלג. שם

.È·˙k59ÔÈÏËÏhÓ Ô‰nÚ dÏ60B‡ ,„·Ïa61¯iML62 »«»ƒ»∆ƒ«¿¿ƒƒ¿«∆ƒ≈
Ú˜¯˜ BÓˆÚÏ63˙w˙Â .˙Ói˜ d˙a˙k - ‡e‰L Ïk ¿«¿«¿«»∆¿À»»«∆∆¿«»«

ÌÈB‡b‰64.‡e‰L Ïk ÌÈÏËÏhÓ ¯iL elÙ‡L ,‡È‰ «¿ƒƒ∆¬ƒƒ≈ƒ«¿¿ƒ»∆
È¯‰L65˙¯ÓB‡ ‡È‰66;‰·B‚ È‡ ¯iMM ‰nÓ : ∆¬≈ƒ∆∆ƒ«∆ƒ≈¬ƒ»

ÌÈÒÎ ¯‡LÏ „¯z ¯iMM ‰ÓÏ „¯zL CBzÓeƒ∆≈≈¿«∆ƒ≈≈≈ƒ¿»¿»ƒ
Û¯Ë˙Â67. ¿ƒ¿…

כתוב 59) - הקודמת בהלכה הנ"ל הדין המביאה בברייתא,
נחמן  רב בדברי מפורש וכן קרקע", לה "וכתב מפורש:

קלב:). (שם מסויימת עובדא רקע על דיון מפני 60)בתוך
כתובתה, על ויתרה לא ובוודאי בעיניה, חשובים שאינם

עובדא 61)בגללם. רקע על יימר רב מדברי קלג. שם
ההלכה.62)מסויימת. בסוף רבינו שמביא הטעם, מפני

לא 63) אבל קרקע, ודוקא יימר). רב בדברי (שם דקל אפילו
גבתה  לא התלמודית שבתקופה מפני קנ:) (שם מטלטלין

ממטלטלין. מיתומים כתובתה לפי 64)האשה כלומר,
היתומים  מן כתובתה לגבות יכולה שהאשה הגאונים, תקנת
אין  - ז) הלכה אישות מהלכות טז (פרק ממטלטלין אף
(מגידֿ מטלטלין לשייר קרקע שייר בין כאן גם להבדיל
ב). סעיף קז סימן אהע"ז בשו"ע וראה משנה,

קלג.).65) (שם יימר רב בדברי הבאה ההנמקה
היא 66) שהרי שעבודה, על כלל מוותרת היא אין וממילא

מטלטלין. ובין קרקע בין שנשאר, מזה לגבות בטוחה
עליהם.67) לה שיש השעבוד בכח תגבה

.‡È·˙Bk‰68˜ÏÁ BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿»»¿»«¿ƒ¿≈∆
Ô‰nÚ69ÂÈ·‡ ÈiÁa ÌÈa‰ ÔÓ „Á‡ ˙Óe ,70BÊ È¯‰ - ƒ»∆≈∆»ƒ«»ƒ¿«≈»ƒ¬≈

˜ÏÁÓ d˙a˙k ‰a‚z71d˙a˙k ‰„a‡ ‡lL ;˙nL ‰Ê ƒ¿∆¿À»»≈≈∆∆∆≈∆…ƒ¿»¿À»»
Ô‰Ó Û¯ËlÓ ‡l‡72. ∆»ƒƒ¿…≈∆

כהנא.68) רב של מימרא קלג. קלב: כנ"ל 69)שם
ט. את 70)בהלכה יורש אביו כן ואם בנים, הניח ולא 

לו. שנתן נכסים 71)החלק הבעל קנה כאילו זה שהרי
(מגידֿמשנה).72)חדשים. היורשים מן מלטרוף כלומר,

מהן  נוטלת היא הרי אלו, אחר לאב, לו, שבאו מנכסים  אבל
אחרי  האב, שירש אלו ונכסים ט). הלכה (למעלה כתובתה
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קסב ומתנה קסב זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מאחר, שקנה מנכסים פחותים אינם - מבנו נכסיו, כל שכתב
שם). (גמרא מהם וגובה

.·È‰ˆB¯‰73d·Ï ÔÈa ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙ÎÂ ,‡Op‰Ï74 »»¿ƒ»≈¿»¿»»¿»∆»≈ƒ¿»
¯Á‡Ï ÔÈa75‰L¯b˙Â ,˙‡O Ck ¯Á‡Â ,76B‡77˙nL ≈¿«≈¿««»ƒ≈¿ƒ¿»¿»∆≈

‰ÏËa d˙zÓ - dÏÚa78‡ÏÂ ,‡È‰ ˙Á¯·Ó BfL ; «¿»«¿»»¿≈»∆«¿««ƒ¿…
dÏÚaÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡ ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙k79‡lL »¿»»¿»∆»∆»¿«¿ƒ«ƒ«¿»∆…

‰pL¯ÈÈ80Ô‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‰zLÎe ,81dÏ e¯ÊÁÈ82. ƒ»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»∆«¿¿»
Ïa˜Ó‰ ‰˜ - dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿«≈«¿»»»«¿«≈

Ïk‰ ˙‡ ‰zÓ83Ì‡Â .84elÙ‡ ,ÌeÏk ‰¯iL «»»∆«…¿ƒƒ¿»¿¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓ85˙Ói˜ d˙zÓ -86‰L¯b˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ; ƒ«¿¿ƒ«¿»»«∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»¿»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆

בשם 73) אידי בר חנילאי רב של מימרא עט. עח: כתובות
ובבבאֿבתרא 74)שמואל. "בתו". נזכרה שם בכתובות

"בנו". נזכר לבנה 75)קנא. בכותבת אם הוא: וכלֿשכן
לאחריני" ויהיב נפשיה איניש שביק "לא אמרו לבתה, או
בכותב  קלֿוחומר – לאחרים) ונותן עצמו מזניח אדם (=אין

רבא). בדברי בגמרא (שם תוספת 77)שם.76)לאחר
רבינו. היא 78)של הרי פירות, לגבי אבל הגוף. קנין לגבי

ואע"פ  יג). הלכה (להלן בעלה תחת שהיא זמן כל שלו,
שעשאום  יורשה, הבעל אין - הגוף קנין בה למקבל שאין
כלל  בהם זכה ולא לבעל, ידועים שאינם כנכסים חכמים
חֿט). הלכה אישות מהלכות בפכ"ב וראה עט. (כתובות

(מגיד79ֿ) בפירוש כן אמרה שלא אף הוא, הדעת אומד
ד"ה  עח: כתובות 'תוספות' וראה מיגאש, הר"י בשם משנה
זו  הלכה סדר שהרי רבינו, מדברי נראה וכן כתבתינהו,

הדעת). אומד של אחרות להלכות לגבי 80)בסמוך רק
ולא  יירשה שלא מבעלה, הברחה כוונת היתה הגוף קנין
אכילת  לגבי אבל מותה, לאחר אצלו הנכסים יחלטו
כוונת  היתה לא - ברשותו שהנכסים זמן כל הפירות,
אוכל  המקבל אלא הפירות, יאכל שלא כדי מבעלה, הברחה

יג]. הלכה כדלהלן או 81)פירות, כשתתגרש, היינו,
הבעל. לגמרי 82)כשימות עצמו את מזניח אדם שאין

רבא  מדברי עט. (כתובות בניו הם ואפילו אחרים, לטובת
נחמן). שם 83)ורב אישות בהלכות גם רבינו כתב כן

ט. רב 84)הלכה בשם ורבא עט. בכתובות זירא כרבי
קנ: בבבא ֿבתרא שם.85)נחמן אלא86ֿ)בבאֿבתרא

מתנה, מתנתה אין שאז מפורש, דעתה גילתה אםֿכן
ד"ה  ב'תוספות' שם (ועיין קנא. ובבאֿבתרא שם כתובות

שם. אישות בהלכות וראה אפילו)

.‚È‰zn‰ ÏË·zMÓ ,Ì‰ÈÒÎ Ïk ÔÈ˙Bp‰ Ïk»«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«««»»
Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿»«¿»ƒ«¿»ƒ»ƒƒ≈«¿«≈

˙B¯t ¯ÈÊÁÓ ‰zÓ87‰zÓ Ì„‡‰ Ô˙ elÙ‡L ; «»»«¬ƒ≈∆¬ƒ»«»»»«»»
Ùa‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le¯ ¿≈«¿»¿«¬ƒ»¿≈«≈¿ƒ¬≈∆

e¯‡aL BÓk ,‰zn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ÏÎB‡88. ≈≈»¿«««»»¿∆≈«¿

וכן 87) המקבל. ברשות היא בעלה, תחת שהיא זמן שכל
- גליא ד"ה שם ב'תוספות' ועיין קנא. בבבאֿבתרא נראה

שמח'. ב'אור וכלֿשכן 88)וראה ט. הלכה פ"ג למעלה

אנו  ורק לתמיד, כאילו סתמי, באופן ניתנה שהמתנה כאן
במתנה  אבל גרידא. זמנית שהיא הדעת מאומד מסיקים
(לחםֿ חוזרים הפירות - א הלכה למעלה כמו בטעות

משנה).

.„ÈÈÓ89Ìi‰ ˙È„nÓ ÌÈÏk ÁÏML90e˙pÈ :¯Ó‡Â , ƒ∆»«≈ƒƒ¿ƒ««»¿»«ƒ»¿
Èe‡¯‰ .˙BaÏÂ ÌÈaÏ e˙pÈ el‡ È¯‰ - È·Ï el‡91 ≈¿»«¬≈≈ƒ»¿«»ƒ¿«»»»

ÌÈ¯ÙÒ ÔB‚k ,ÌÈ·Ï92‰ÓÁÏÓ ÈÏÎe93;ÌÈaÏ - ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»»«»ƒ
ÌÈÚe·v‰ ÈLÓ ÈÏk ÔB‚k ,˙B·Ï Èe‡¯‰Â94ÈÏÁÂ ¿»»¿»¿¿≈∆ƒ«¿ƒ«¬ƒ

·‰Ê95˙Ba‰ ÌeÏhÈ -96˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ . »»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈ¯Îf‰ Ô˙B‡ eÏhÈ -97ÔÎÂ .98ÁlLÓ‰99B˙È·Ï ÌÈÏk ƒ¿»«¿»ƒ¿≈«¿«≈«≈ƒ¿≈

˙B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏk Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò100Ô˙B‡ eÏhÈ - ¿»¿»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙Ba101BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁÏL Ô‰lL ‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡ ; ¿»À¿«««∆»∆»«¿ƒ≈

ÈL Ô˙B‡ eÏhÈ - ˙B‡eO ÂÈ˙Ba eÈ‰L B‡ ,˙Ba»∆»¿»¿ƒ¿»¿≈
ÂÈ·102.ÁÏL Ô‰lL ‰ËB ˙Úc‰L ; »»∆«««»∆»∆»«

ברי"ף 89) הובא גזרות, דייני שני פרק כתובות ירושלמי
מרע  בשכיב אבל ובבריא, שם. וברשב"ם קמג: בבבאֿבתרא
וכן  שם, בבאֿבתרא ובבלי שם, (ירושלמי בכלל הבנות אין
בנותיו  לכבד רוצה שבחייו א). הלכה פי"א להלן רבינו כתב
אינו  מיתה בשעת אבל בעליהן, על חביבות שתהיינה כדי
שם, בבאֿבתרא (נמוקיֿיוסף דאורייתא נחלה לעקור רוצא

ע"ב). סו דף ווילנא הנמצאת 90)דפוס רחוקה, מארץ
לים. לא 91)מעבר למדו זה אבל שם, בירושלמי נזכר

ששלח  באופן קמג: בבאֿבתרא בבבלי שאמרו ממה רבינו
ההלכות  שתי את הרכיב ורבינו להלן), (הובא סתם לביתו
(כסףֿמשנה). התלמודים שני דעת את להשוות בכדי יחד

בתו 92) את המלמד כל שהרי ללמוד, אשה של דרכה [שאין
שבכתב  תורה ואף כ.) (סוטה תפלות מלמדה כאילו - תורה
מהלכות  בפ"א רבינו שכתב כמו לכתחילה, אותה ילמד לא

יג]. הלכה תורה משום 93)תלמוד בהם, אסורה [שהאשה
מהלכות  ופי"ב נט. נזיר - אשה" על גבר כלי יהיה "לא

י]. הלכה זרה, להן 94)עבודה בראוי "ונשים קח. פסחים
צבעונין". בבגדי עבודה 95)- מהלכות פי"ב זהב. נזם

שם. יתן 96)זרה, - נשואות הן שאם רבינו הזכיר לא כאן
שדווקא  - "לביתי" אמר בדין להלן שכתב כמו לכלותיו,
"לבני" אמר אם אבל בכלל, כלותיו אף "לביתי" אמר אם
וב"ח  (משנהֿלמלך "כלותיו" ולא בכלל, ובנותיו בניו רק -
א). ס"ק שם וש"ך בסמ"ע וראה רמז, סימן בחושןֿמשפט

מלבתו,97) לבנו יותר קרובה אדם של שדעתו הוא, פשוט
הנשואה  מלבתו יותר קרובה דעתו בנו לאשת אפילו שהרי
לפרנסה, בנו שעל מפני והטעם, "לביתי"). באמר (להלן
(מגידֿ הבן אצל יותר קרובה שדעתו ובבתו, בבנו כלֿשכן
שם) (כתובות הירושלמי בלשון גם נראה וכן משנה).
בזה, מנמקים ויש לבנים. קדימה שדין - בכלל" "והבנות
במשמעותו  זה ביטוי "לבני" שאמר כיון הדבר שבעצם
ראויים  שהם דברים יש אם ורק לבנים, רק מכוון הראשונית
לבנים  בזה שהתכוון יתכן שלא משערים אנו לבנות, רק
ובדין  לבנים. ינתן לשניהם הראוי דבר אבל לבנות, אלא
ולבנות, לבנים הראויים דברים והיו דלהלן, "לביתי" אמר

צט. הערה להלן יש 98)ראה אם המפרשים, בין דיון יש
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קסג

קסג

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(באומר  למעלה שנאמר מה לבין זו, הלכה בין דמיון
צט. הערה להלן ראה קמג:99)"לבני"). בבאֿבתרא

שם).100) (גמרא לבנים ינתן לבנים, ראויים הם ואם
ואם  למעלה. כן כתב שכבר מפני כאן, רבינו זאת והשמיט
למעלה, כמו כאן, שאף אומרים יש ולבנות, לבנים ראויים
למעלה  אלא אמור זה שאין אומרים, ויש קודמים. הבנים
לחםֿמשנה). (ראה קודמים הבנים ואז "לבני", כשאמר

לו 101) יש ואם שם). (גמרא בניו לנשי קודמות והן פנויות.
רמז  סימן חו"מ ובשו"ע במשנהֿלמלך ראה דינו? מה אשה,

ב. בנותיו 102)סעיף יטלו - לבניו נשים היו לא ואם
ה). ס"ק רמז סימן (סמ"ע הנשואות

.ÂË‡ÈOn‰103ÏB„‚ Ba104‰˜ - ˙È·a ‰Ïe˙·Ï105 ««ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»»
‡e‰Â .˙Èa‰106,Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈBL‡¯ ÔÈ‡eO eÈ‰iL ««ƒ¿∆ƒ¿ƒƒƒƒ¿∆«≈

BÏ Ì„˜ ¯Á‡ Ôa ·‡‰ ‡ÈO‰ ‡ÏÂ107‡ÏÂ ,108¯iL ¿…ƒƒ»»≈«≈…∆¿…ƒ≈
ÌÈ¯·„e .ÌeÏk BÏ „ÁiL ˙Èa‰ ‰Êa ·‡‰109el‡ »»¿∆««ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ≈

eÚ‚Â ,Ì‰ ÌÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰k110¯·ca ÌÈÓÎÁ «¬»»∆≈»∆««≈¿»¿¬»ƒ«»»
¯Ób B˙·‰‡Â B˙ÁÓO ·¯nL ,˙Úc‰ ÔcÓ‡Ó ‰f‰111 «∆≈À¿««««∆≈…ƒ¿»¿«¬»»«
ÌeÏk BÓˆÚÏ da ¯iL ‡Ï È¯‰L ,˙Èa‰ e‰˜‰Â112. ¿ƒ¿»««ƒ∆¬≈…ƒ≈»¿«¿¿

Ct elÙ‡ ÌL ¯iL Ì‡ ,CÎÈÙÏ113‰˜ ‡Ï - „Á‡ ¿ƒ»ƒƒ≈»¬ƒ«∆»…»»
„ÁÈ .˙Èa‰114Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa ÈÏÎe ˙Èa BÏ115¯iML ««ƒƒ≈«ƒ¿≈«ƒ««ƒ∆ƒ≈

B‡ ,BÓˆÚÏ „Á‡ ÈÏk ˙Èaa116¯ˆB‡ ÌL BÏ ‰È‰117 ««ƒ¿ƒ∆»¿«¿»»»»
.‰˜ ‡Ï ˙Èa‰ Ï·‡ ,˙Èa‰ ÈÏk ‰˜ - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»»¿≈««ƒ¬»««ƒ…»»

חנינא.103) רבי של מימרא קמד. בבאֿבתרא
(רמ"ה).104) שבבניו" "גדול הבן.105)כלומר:
ודוקא.106) קודם 107)כלומר: בת האב, השיא אם אבל

ראשונים, הם עכשיו של הנישואין זכרים, שלגבי כיון - לו
יא). סימן פ"ט (בבאֿבתרא הרא"ש כתב וכן בבית, הבן זכה

שהובאה 108) ברייתא שתירץ שם, ירמיה רב מדברי
חנינא. רבי למימרת אמוראים.כסתירה עוד שם אמרו וכן

שם.109) זוטרא, מר של של 110)מימרא הוא הנימוק
בלא  "כהלכתא אמרו: ולפיכך התלמודי. במקור ואינו רבינו,
יש  טעם שקצת - טעמא" בלא "הלכתא אמרו ולא טעמא",

כהלכתא. ד"ה שם, 'תוספות' וראה ושיערו 111)בזה.
כל  כשישנם דוקא אלא גמורה, ושמחה אהבה שאין חכמים

הנ"ל. למוסרו 112)התנאים הבית את שרוקן הוכחה וזו
בנו.113)לבנו. את כשהשיא אשי רב של עובדא שם,
שם.114) שאם 115)ברייתא המגידֿמשנה, דקדק מכאן

כלֿשכן  עצמו, הבית את הבן וקנה בבית, כלום השאיר לא
רבינו  שאומר שזהו הבית, כלי את אף הבית עם שקנה
אם  וכלֿשכן הכלים, את קנה הבית את קנה לא שאפילו

הכלים. קנה שוודאי הבית, רב 116)קנה של מימרא
לתבואה.117)ירמיה. מחסן

.ÊË„ÁÈ118‰iÏÚÂ ˙Èa BÏ119‡Ï ‰iÏÚ ,‰˜ ˙Èa - ƒ≈«ƒ«¬ƒ»«ƒ»»¬ƒ»…
‰˜120ÔÎÂ .121‰¯„ÒÎ‡Â ˙Èa BÏ „ÁÈ Ì‡122˙Èa - »»¿≈ƒƒ≈«ƒ¿«¿«¿»«ƒ

‰˜ ‡Ï ‰¯„ÒÎ‡ ,‰˜123ÈL .124ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza »»«¿«¿»…»»¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒ
Ó.Ba ‡OpL „Á‡‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰fƒ∆…»»∆»»∆»∆»»

פשוט.118) כדבר התקיימו 119)שם, שבו שלבית היינו,

עלייה. עוד יש חלק 120)הנישואין אינה שהעלייה מפני
בפכ"ה  [וראה נפרדת רשות והיא זה, לענין הבית של
טו]. הלכה נדרים מהלכות ופ"ט א, הלכה מכירה מהלכות

ספק 121) כל כדין ומספק, נפתרה. שלא בגמרא בעיא
האב  היינו, המוחזק, מן מוציאין אין ממונות, בדיני הלכתי

מיימוניות). לבית.122)(הגהות נכנסים שממנה מרפסת,
בית 123) ד"ה שם, ('תוספות' בית תשמיש בה שאין מפני

שם.124)ואכסדרה). נפתרה, שלא בעיא זו אף

.ÊÈÔÈ‡eOa e¯‡a ¯·k125ÌÈML ,126Ì‰ÈÈa ‰È‰L ¿»≈«¿¿ƒƒ∆¿«ƒ∆»»≈≈∆
ÔÈÎecL127˜ÒÙe ,128È„È ÏÚ ‰Ê129È„È ÏÚ ‰ÊÂ Ba ƒƒ»«∆«¿≈¿¿∆«¿≈

e¯Ó‡Â ,Bza130‰nk :131?E·Ï Ô˙B ‰z‡132Ck ƒ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»
?Ez·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ !CÎÂ133e„ÓÚÂ !CÎÂ Ck ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»¿»¿»¿

eLc˜Â134‰¯ÈÓ‡a e˜ -135ÔÈ‡Â .136‰¯ÈÓ‡a ÔÈB˜ ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿≈ƒ«¬ƒ»
˜ÒBt‰ ÏkL ;ÔÈ‡eO ˙ÚL „Ú BÊ137.ÒÎÏ BzÚc - «¿«ƒƒ∆»«≈«¿ƒ¿…

ÔÈÈeˆÓ ÔÈ˜ÒBt Ô‰L ÌÈ¯·c‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
ÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙eL¯a,Ì ƒ¿∆≈»»«¿∆»»∆…»»»

e¯‡aL BÓk138·˙k‰Ï ez ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„e .139, ¿∆≈«¿¿»ƒ≈…ƒ¿¿ƒ»≈
CÎÈÙÏ140¯ËLk ÔÈ‡141Û¯ËiL „Ú142.Ô‰a ¿ƒ»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…»∆

יבֿטו.125) הלכה אישות מהלכות אבי 126)פכ"ג היינו,
הוסיף  יב) הלכה (שם אישות ובהלכות הכלה, ואבי החתן
במגידֿמשנה. וראה עצמם. והאשה האיש אף רבינו

לנישואין.127) בשביל.129)התחייב.128)התקשרות
וכתיבה.130) קנין בלי בלבד, קב:131)אמירה כתובות

רב. בשם גידל רב של (שם 132)מימרא אישות בהלכות
המגידֿמשנה  ולפני ראשונים". "ובנישואין רבינו ציין יד)
מגידֿמשנה  ראה הגדול", "לבנו הגירסא: שם כנראה היתה

כאן. רבינו:133)ולחםֿמשנה כתב שם, אישות בהלכות
גדולה". ובין קטנה גידל.134)"בין רב של לשונו זו

ולא  לזה קודם ולא ממש, קידושין בעת שדווקא נראה, ומזה
ובהערה  יז, הלכה אישות מהלכות בפכ"ג וראה מכן. לאחר

שם. שם)135)עה (כתובות בגמרא והטעם קנין, בלי
דעת  גמירות כאן יש החיתון, הנאת מפני רבא: דברי בסיום
מוחשי  סמל משמש שכרגיל, קנין, צריך ולא כלומר, גמורה.

דעת. סו.136)לגמירות כתובות המשנה, דברי מתוך יוצא
טו. הלכה שם אישות הלכות וראה שם. בירושלמי ומפורש

שם.137) בירושלמי ספרא, רב מהלכות 138)דברי פכ"ב
המקנה, של ברשותו שאינו שדבר ושם, ה. הלכה מכירה
אבןֿהעזר  שמואל' 'בית ועיין לעולם. בא שלא כדבר הוא
פ"ח  ולהלן י, הלכה שם מכירה [בהלכות ד. ס"ק נא סימן
לעולם  בא שלא אע"פ לעובר, שהמזכה רבינו כתב ה הלכה
מהלכות  ובפכ"ג בנו, אצל קרובה אדם של שדעתו קנה, -
אדם  של ש"דעתו בסברא, רבינו השתמש יד הלכה אישות
באמירה, נקנין אלו שדברים לזה כסיבה בנו", אצל קרובה
לפי  בעולם, בא שלא לדבר להקנות מועיל לא זה ואעפ"כ
דברים  חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי כאן שיש

וג  קנין, בלי פ"ח בעלמא להלן וראה לעולם, בא שלא דבר ם
סב]. הערה לרב 139)שם רבינא "א"ל שם: בכתובות

לא  או ליכתב ניתנו באמירה] [=הנקנין הללו דברים אשי,
ניתנו  "לא רבינו ופירש ליכתב" ניתנו לא א"ל ליכתב, ניתנו
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קסד ומתנה קסד זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שטר  של תוקף להם אין נכתבו אם שאף כלומר, ליכתב"
שם) במאירי הגאונים דעת וכן ומגידֿמשנה, בראב"ד (וראה
'תוספות' ועיין (ראב"ד, בזה שוות המפרשים כל דעות ואין

שטר,140)שם). של תוקף להם שאין מכיון כלומר,
בעלֿפה,141)כנ"ל. מלוה בין הפרש כידוע, שיש,

הלוה, של ברשותו שנמצאים חורין, בני מנכסים רק שגובה
היינו, משועבדים, מנכסים אף שגובה בשטר, מלוה לבין

לאחרים. עלה 142)שנמכרו שלא הלקוחות. מן שיגבה
מנכסים  ולא חורין, בני מנכסים אלא להשתעבד דעתם על

ומאירי). (מגידֿמשנה משועבדים

.ÁÈLc˜Ó‰143ÛÏ‡a dLc˜ elÙ‡ ,‰M‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»ƒ»¬ƒƒ¿»¿∆∆
¯Èc144‡È‰ ‰¯ÊÁL ÔÈa ,145‡e‰ ¯ÊÁL ÔÈa146ÔÈa , ƒ»≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈
˙nL147ÔÈLecw‰ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ∆≈≈∆≈»ƒ≈«ƒƒ

ÔÈ¯ÊBÁ148ÔÈ‡L ‰¯eÓ‚ ‰zÓ Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ¿ƒ¿»∆»¬≈≈«»»¿»∆≈
.‰¯ÊÁ Ì‰Ï»∆¬»»

והאמוראים 143) התנאים בין פלוגתא קמה. בבאֿבתרא
להלן. וראה ובגמרא, שם:144)בברייתא בברייתא

בככר". בהסכמתו 145)"קדשה אותה גרש ובעלה
א). ס"ק נ סימן מחוקק' ('חלקת וגירשה.146)לדרישתה
גרם. הוא הרי כי פלוגתא, שום אין בזה 147)ובזה ואף

בעלי  לי הבו לטעון: יכולה שהיא מכיון מודים, הכל
"דמאןֿ עו: לכתובות [וברש"י שם). (גמרא בו ואשמח
החתן  מת שאם - ניתנו לטיבועין לאו קידושין דאמר
מת  אם שם, בבבאֿבתרא הגמרא ולפי חוזרין", הקידושין
אין  ניתנו, לטיבועין לאו קידושין למאןֿדאמר אף - החתן
שם) (בשטמ"ק קמא מהדורא ברש"י אבל חוזרין. הקידושין
את  להחזיר חייב האב ומתה, הבתולה את "במארס כתב:
לטיבועין"]. קידושין ניתנו שלא לפי לבעל, הקידושין

הוא,148) שמת בין הלכתא פפא, רב "אמר שם: בגמרא
קידושין  - הוא) בו (=חזר הוא ביה והדר היא שמתה בין

הד  חוזר), אינו הקידושין (=כסף הדרי איהי לא ביא רא
אמר, אמימר הדרי. נמי קידושי אפילו היא) בה (=חזרה
תופסין  קידושין יאמרו שמא גזירה הדרי, לא קידושי
יחשבו  חוזרין, שהקידושין יראו אם כלומר, באחותה".
המקדש  מותר וממילא תפסו, ולא בטעות היו שהקידושין
בחזרה  זו גזירה העתיק לא שרבינו זה, [ומתוך באחותה.
שאין  נראה - היא וחזרה הוא חזר ביחד כלל ואדרבה היא,
יהודה  כרבי שפוסק מפני הדין, עלֿפי אלא גזירה, מטעם זה
שם) (בבאֿבתרא ניתנו" לטיבועין "קידושין שאמר הנשיא
ולא  אצלה לעולם נשקעין נטבעין, הקידושין כסף כלומר,
אלא  ביחד, יחיו אם דוקא לה ליתן המקדש בדעת היה
כאן  זו הלכה הביא ולפיכך אופן. בכל גמורה למתנה נתכוון
דעת  באומדן עוסק שכולו זה, ובפרק ומתנה. זכיה בהלכות
מפני  טעמה שאין אישות, בהלכות הביאה ולא במתנה,
עלֿפי  גמורה מתנה שזוהי אלא אחותה, את שיתירו החשש
(823 (עמוד עו: בכתובות המאירי פסק וכן המתנות. דיני
במרדכי  וראה ניתנו. לטיבועין קידושין כמאןֿדאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה תקלה, סימן פ"ג קידושין

.ËÈ˙BÚn‰ ÔÈ¯ÊBÁ - ˙eÚË ÈLec˜ eÈ‰ Ì‡Â149. ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ«»

יצחק.149) בר נחמן רב בדברי שם, בכתובות מפורש כן

.ÎLc˜Ó‰Â150B˙BÁ‡151‰zÓ ˙BÚn‰ -152Ì„‡ . ¿«¿«≈¬«»«»»»»
,‰ÚBË ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L Ú„BÈ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»¿≈∆∆

.‰zÓ ÌLÏ Ô˙Â ¯Ó‚ ‡l‡∆»»«¿»«¿≈«»»

בין 150) בזה מחלוקת ושם טו: ובבאֿמציעא מו: קידושין
שהלכה  הידוע לכלל בהתאם כשמואל, ופסק ושמואל, רב

ממונות. בדיני העריות 151)כשמואל מן שהיא
ואין  ה) הלכה אישות מהלכות (פ"א בתורה המפורשות

יב). הלכה פ"ד (שם בה תופסין בפ"ט 152)קידושין
מחבירו  שדה בקונה רבינו, פסק ז, הלכה גזילה מהלכות
הקרן, לו שמחזיר המוכר, ביד היא שגזילה הלוקח והכיר
אין  שקרקע יודע שאדם לשמואל), (בניגוד שם רב כדעת
הגמרא  סוגיית לפי מחלקים, ויש פקדון. לשם ונתן וגמר לו,
לבין  לפקדון, רק לו שנותן נכרי בין שם, בבבאֿמציעא
כאן, לחםֿמשנה ועיין מתנה. לשם לה שנותן אחות

שם. גזילה בהלכות ומשנהֿלמלך

.‡ÎÁÏBM‰153˙BBÏ·Ò154ÔÈa¯Ó ÔÈa ,ÂÈÓÁ ˙È·Ï155 «≈«ƒ¿¿≈»ƒ≈¿Àƒ
ÔÈËÚeÓ ÔÈa156ÏÎ‡L ÔÈa ,157ÔÈa ÔÈÒe¯‡ ˙cÚÒ ÌL ≈»ƒ≈∆»«»¿À«≈ƒ≈

¯ÊÁL B‡ ,‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ˙nL ÔÈa ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«≈∆≈≈∆≈»ƒ∆»«
Ôlk ˙BBÏ·q‰ e¯ÊÁÈ - LÈ‡‰ Ba158ÏÎ‡n‰ ÔÓ ıeÁ , »ƒ«¿¿«ƒ¿À»ƒ««¬»

‰˜Ln‰Â159. ¿««¿∆

וקמו:153) קמו. משא,154)בבאֿבתרא סבל, מלשון
בפירוש  רבינו (מדברי זה ליד זה מיד אותו שנושאין

שם.155)המשניות). במשנה כמפורש חוזרים, שוודאי
חוזר  אכל אם שאפילו מיגאש, בן הר"י של וכפירושו

להלן. ראה שם 156)וגובה, במשנה מפורש במועטין,
ראה  קמו:), (שם רבין כדעת פוסק רבינו אבל נגנבין, שאין

בן 157)להלן. ר"י כדעת הנ"ל המשנה מפרש רבינו
וסוף  כשאכל, מדובר במועטין ובין במרובין שבין מיגאש,
שאינו  אכל בין (שחילקה הרישא של המשך הוא המשנה
וגובה  חוזר אכל לא שאם שגובה), אכל לא לבין נגבה
ואילו  במועטין, גובה אינו אכל ואם במועטין, אפילו
ואמר  שם רבין וכשבא וגובה. חוזר אכל אם אפילו במרובין
במועטין  שאפילו עלֿכרחנו חוזרים, סבלונות שלעולם

חוזרים. הם אכל, אם שעודם 158)ואפילו אלה כל היינו,
כמו  ומשקה, כמאכל דינם - בלו אם אבל בלו. ולא קיימים

שם. המשנה בפירוש רבינו ואינם 159)שכתב שנאכלו
קיימים.

.·ÎÌL LnzL‰Ï dÏ ÁÏML ÌÈËÚeÓ ÌÈÏk ÔÎÂ¿≈≈ƒ»ƒ∆»«»¿ƒ¿«≈»
·‡ ˙È·a‰È160- e„·‡ B‡ eÏ·e Ô‰a ‰LnzL Ì‡ : ¿≈»ƒ»ƒƒ¿«¿»»∆»»¿

,Ïk‰ ¯ÊBÁ - ÔÈÓi˜ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓlzLÓ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ≈«…
ÌÁÏL ‡lL Úe„È ¯·c‰L ;ÔÈc ˙È·a Ì˙B‡ ‰·B‚Â¿∆»¿≈ƒ∆«»»»«∆…¿»»

.„·Ïa ÈB C¯„ ‡l‡∆»∆∆ƒ¿»

לה 160) פירש שהרי נגבין שאינן שם, במשנה המפורש
ואמר  רבין שם חלק זה על גם - אביה, בבית שתשתמש

לעולם. חוזר קיים שהוא שכל
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קסה

קסה

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‚Î‰¯ÊÁ161ÏÎ‡n‰ elÙ‡Â ;Ïk‰ ¯ÊBÁ - da ‡È‰ »¿»ƒ»≈«…«¬ƒ««¬»
‰˜Ln‰Â162ÏBÊa ÂÈÓc ˙˙B163eÓÈkÒ‰ ¯·Îe . ¿««¿∆∆∆»»¿¿»ƒ¿ƒ

‰ML [‰ÂL] ‰˜LÓe ÏÎ‡Ó ÈÓ„ eÈ‰ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰«¿ƒ∆ƒ»¿≈«¬»«¿∆»∆ƒ»
‰Úa¯‡ ˙ÓlzLÓ -164dÏ Ô˙ ‡lL ;da ‰¯ÊÁ Ì‡ , ƒ¿«∆∆«¿»»ƒ»¿»»∆…»«»

.da ¯ÊÁz ‡lL ˙Ú„Ï ‡l‡ BÊ ‰zÓ«»»∆»¿««∆…«¬…»

רבין.161) של המימרא סוף שם, שכבר 162)בבאֿבתרא
משלמין 163)כלו. האוכל, של האמיתי משווים פחות

בהוצאות, ישא שהוא האוכל זה ידע שאלמלי מכיון בזול,
היקרים. המאכלים את אוכל היה בגמרא 164)לא

אבל  תילתא". עד בזול כמה "עד כן: מפורש שם, שלפנינו
ברי"ף. אינן וכן אלו, מילים חסרות שם כתביֿהיד בכל

הגאונים. בשם רבינו זאת מביא ולפיכך

.„Î‰OÚiL ‰È„n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰««∆ƒ»»ƒ¿««¿ƒ»∆«¬∆
˙BÚÓ ˜lÁÈ B‡ ,ÂÈÚ¯Ï ÏÈÎ‡ÈÂ ‰cÚÒ Ì„‡ Ïk»»»¿À»¿«¬ƒ¿≈»¿«≈»

ÔÈfÁÏÂ ÌÈLnMÏ165C¯„k ‰OÚÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆∆
È¯‰L ;Ïk‰ ˙ÓlLÓ - da ‰¯ÊÁÂ ,ÌÚ‰ Ïk ÔÈOBÚL∆ƒ»»»¿»¿»»¿«∆∆«…∆¬≈
B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ ,ÔBÓÓ „a‡Ï BÏ ‰Ó¯‚»¿»¿«≈»¿»«≈¿«≈»¬≈

ÌlLÓ -166ÔÈ‡L ,‡ÈˆB‰ ‰nk ÌÈ„Ú BÏ eÈ‰iL ‡e‰Â . ¿«≈¿∆ƒ¿≈ƒ«»ƒ∆≈
ÏËBÂ ÚaL ‰Ê167. ∆ƒ¿»¿≈

מהלכות 165) בפי"ד רבינו דעת וכן ציבור. שליחי [היינו
ד"ה  לד. ברכות ה'תוספות' שכתבו כמו ולא ח. הלכה תפלה

הכנסת]. בית שמש הוא שחזן יענה, שכתב 166)לא כמו
מטעם  והיינו ז. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז רבינו
כב: (בבבאֿבתרא ה'תוספות' שהסבירו וכמו דגרמי", "דיני
בשעת  ההיזק נעשה שאם הר"י) בשם אומרת, זאת ד"ה
כעת  כאן ואף לשלם, וחייב דגרמי דיני זה הרי מעשה,
ד). ס"ק נ סימן באהע"ז (ט"ז ההיזק נעשה בה, שחוזרת
[ואע"פ  במגידֿמשנה. וראה רבינו, דברי על חולק והראב"ד
חיוב  אין רבינו ולדעת להזיק, נתכוונה לא שבחזרתה
סנהדרין  מהלכות בפ"ו (ראה להזיק במתכוון אלא ב"גרמי",
נחייבהו  שאם שטעה, דיין בין להבדיל יש - א) הלכה
דסנהדרין  בפ"ד הרי"ף שכתב כמו לעולם, ידון לא לשלם,
שאע"פ  אחר, מזיק לבין ו), ס"ק כה סימן בסמ"ע (ראה
רבינו  שכתב ומה לשלם. חייב - להזיק התכוון שלא
נתכוון  שאם חברו, בהמת לפני גדר הפורץ בדין בתשובה
פ"ד  (ראה פטור לכך נתכוון לא ואם חייב, - שתזיק כדי
- ובמגידֿמשנה) במגדלֿעוז ב, הלכה ממון נזקי מהלכות
מיד  בא אינו שההיזק מפני יותר, הקילו גדר שבפורץ כנראה

המעשה]. שיהא 167)בשעת חכמים תיקנו שבנגזל [אע"פ
במזיק  כן וכמו א) הלכה גזילה מהלכות (פ"ד ונוטל נשבע
חבירו  ממון ובמוסר יז) הלכה ומזיק חובל מהלכות (פ"ז
עשו  אם ב"תיקו" חכמים השאירו דגרמי, מדיני שהוא לגוי,
הנמסר  תפש שאם רבינו ופסק סב.) (ב"ק לא או זו תקנה
פ"ח  (שם שתפש במה וזוכה ונשבע מידו, מוציאין אין
הדין  אין להזיק התכוונה שלא בה בחזרה כאן - ז) הלכה
גזילה  (הלכות קנס מדין אלא אינה זו תקנה שכל מפני כן,
רבינו  שכתב כמו מזיד, אטו שוגג חכמים קנסו ולא שם)

באבןֿהאזל]. וראה ג. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז

âשבט כ"ו שישי âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

ברוב 1) מנהג והוא - השושבינות משפטי בו נתבארו
- חתונתן ביום מעות לזה זה החברים ששולחים המדינות
על  אלא גמורה מתנה שאינן לפי ודין משפט ביניהם ויש

בזה. הנמשך וכל להשתלם, דעת

.‡‚‰Ó2Ì„‡ ‡OiL ÔÓÊaL ,˙BÈ„n‰ ·¯a ËeLt ƒ¿»»¿…«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ»»»
˜fÁ˙iL È„k ,˙BÚÓ ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯ BÏ ÔÈÁlLÓ ‰M‡ƒ»¿«¿ƒ≈»¿À»»»¿≈∆ƒ¿«≈
Ô˙B‡ ÌÈ‡·e ,BzL‡a ‡ÈˆBnL ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ Ô‰a»∆««»»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»
ÌÚ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â BÏ eÁÏML ÌÈÚcÈÓ‰Â ÌÈÚ¯‰»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¿¿¿ƒ¿ƒƒ
‚‰Ók Ïk‰ ,Ô˙ˆ˜Óa B‡ ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·La Ô˙Á‰∆»»¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»»«…¿ƒ¿«

˙BÚn‰ el‡Â .‰È„n‰3ÔÈ‡¯˜ ÔÈÁlLnL «¿ƒ»¿≈«»∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ
˙eÈ·LBL4ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ˙BÚn‰ eÁÏML Ì˙B‡Â ; ¿ƒ¿»∆»¿«»¿¿ƒ¿ƒ

.ÔÈÈ·LBL ÌÈ‡¯˜ Ô˙Á‰ ÌÚƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

שם 2) ובגמרא קמד: בתרא בבא במשנה השושבינות דין
בלבד"3)קמה: במעות אלא שושבינות דיני נאמרו ש"לא

שם). מהמשנה טו, הלכה וראה 4)(להלן ריעות. מלשון
האחין. גרסינן הכי המתחיל דיבור שם רשב"ם

.·˙eÈ·LBM‰5ÌÈ¯·c‰ .‰¯eÓ‚ ‰zÓ dÈ‡ «¿ƒ≈»«»»¿»«¿»ƒ
ÏÎ‡iL ÏÈ·La ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰Ê ÁÏL ‡lL ,ÌÈÚe„È¿ƒ∆…»«∆¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆…«

‰Êa ‰zLÈÂ6,‰È‰ BzÚ„aL ÈtÓ ‡l‡ ÁÏL ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿∆»∆¿…»«∆»ƒ¿≈∆¿«¿»»
ÁÏML BÓk BÏ ÁÏLÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰M‡ ‡e‰ ‡OÈ Ì‡L∆ƒƒ»ƒ»«¬…¿ƒ¿«¿∆»«
BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰M‡ ‰Ê ‡O Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ»¿…∆¡ƒ

ÔÈca BÚ·Bz ‰Ê È¯‰ - ˙eÈ·LBM‰7.epnÓ ‡ÈˆBÓe «¿ƒ¬≈∆¿«ƒƒƒ∆

קמה:5) שם וגמרא אברבנאל:6)משנה יד [בכתב
שם: בגמרא וראה אחד". "בזוז תימן: יד ובכתב "בזוז",

זוזא"]. שם.7)"עד וברייתא משנה

.‚‡e‰ ‡OpL C¯„k ‡OiL „Ú BÚ·˙Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡Â8. ¿≈»¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»
‰Ïe˙a ‡OpL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk9ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ , ≈«¿≈∆»»¿»¿»«ƒ¿

‰ÓÏ‡ ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â ,˙eÈ·LBL10BÈ‡ - ¿ƒ¿««»»»ƒ¿«¿»»≈
¯ÓB‡ È¯‰L ;˙eÈ·LBM‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Úa˙Ï ÏBÎÈ»ƒ¿…«¿«¬ƒ«¿ƒ∆¬≈≈
.ÈÏ z˙pL BÓk ,‰Ïe˙·a ‡l‡ EÏ ¯ÈÊÁÓ ÈÈ‡ :BÏ≈ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ¿»¿∆»«»ƒ
BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÏ‡ È‡eOa BÏ ÁÏL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ≈«¿»»≈»¿»¿

.‰Ïe˙a È‡eOa BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ≈¿»

מעולים,8) ולא גרועים לא ממש, התנאים באותם כלומר,
עימו  "עשו שם: בברייתא דבריו ומקור להלן. שמפרש כמו
עימו  לעשות וביקש שנייה), אשתו (=בנישואי בשנייה
אעשה  אחרת, אשה לכשתינשא לו לומר יכול בראשונה,
יכול  אינו קטנה בשמחה עימו עשה שאם מוכח ומזה עמך".
בבא  רבינו שהשמיט עיון צריך אבל גדולה. לשמחה לתבעו

מרובה.9)זו. מועטת.10)ששמחתה ששמחתה

.„‰OÚ11‰OÚÂ ,‡ÈÒ‰¯Ù·e ÈeÏ‚a ‰zLÓ Ô·e‡¯ »»¿≈ƒ¿∆¿»¿«¿∆¿»¿»»
B‡ ,‰Úˆa ÔBÚÓL12ÔBÚÓLÂ ,‰Úˆa Ô·e‡¯ ‰OÚL ƒ¿¿ƒ¿»∆»»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿

יום שישי
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קסו ומתנה קסו זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa¿«¿∆¿»≈»¿»¿∆¬≈≈≈ƒ
.ÈnÚ ˙ÈOÚL C¯„k ‡l‡ EnÚ ‰OBÚ∆ƒ¿∆»¿∆∆∆»ƒ»ƒƒ

בברייתא.11) בברייתא.12)שם הוזכר לא זה אף

.‰˙eÈ·LBL ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ ,‰M‡ ‡OpL Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»¿»«ƒ¿¿ƒ
BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â13È‡eOk ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿»»ƒ¿««»»»ƒ¿¿ƒ≈

B‡ ;BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â Ô·e‡¯ ‡·e ,ÔÓˆÚ Ô·e‡¿̄≈«¿»»¿≈¿»«¿»»ƒ
‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÔBÚÓL BÏ ‡¯wL14‰È‰L B‡ ; ∆»»ƒ¿¿…»»»∆»»

‡Ï·Ë ÏB˜ ÚÓLÂ ‰È„na15Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa , «¿ƒ»¿»««¿»¿»∆≈«¿»
‡ÏÂ ÚÓLÂ ,‡B·È ÚÓBM‰ Ïk ‡l‡ „Á‡ „Á‡ ˙B¯˜Ïƒ¿∆»∆»∆»»«≈«»¿»«¿…

dlk ˙eÈ·LBM‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‡a16È¯‰L ; »«»¿«¬ƒ«¿ƒÀ»∆¬≈
Ú„È17˙B¯˜Ï Ôk¯cL ÌB˜Óa BÏ ‡¯˜ B‡ ,‡a ‡ÏÂ »«¿…»»»¿»∆«¿»ƒ¿

.‡a ‡ÏÂ „Á‡ „Á‡∆»∆»¿…»

השושבינות.13) כל לו מחזיר בוודאי בזה 14)בזה גם
כלום, לו מנכה ואינו השושבינות כל לו שמחזיר ספק אין

בא. ולא לו קרא מכים 15)שהרי שעליו חלק לוח
הייתה  רבינו שלפני [וכנראה האורחים. להזמנת בקורנוס
בעיר) (=היה במתא "הווה קמה: בתרא בבבא הגירסא
לבוא)". עליו (=הרי למיתא ליה איבעי טבלא, קול ושמע

אחרת]. גירסה כלל.16)ולפנינו ניכוי בלי כלומר,
אחד.17) כל קוראין שאין במקום הטבלא, קול ידי על

.Â‡Ï18ÔÈkÓ - ‰È„na Ô·e‡¯ ‰È‰19‰Ó ÈÓ„ BÏ …»»¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¿≈«
¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÓe ,BÏˆ‡ ÔBÚÓL ‰˙LÂ ÏÎ‡M∆»«¿»»ƒ¿∆¿«¬ƒ¿»

˙eÈ·LBM‰20e‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .21B‡ «¿ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿…¿»»
BÚÈ„B‰ ‡Ï22˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ BÏ LÈÂ ;BÏ ÔÈkÓ -23 …ƒ¿«ƒ¿≈»»«¿…∆

.BÚÈ„B‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ

היה 18) אם שדווקא שם, המימרא ראשית מתוך נלמד
לבוא. צריך בגמרא.19)במדינה עליו 20)שם לו ואין

היה  לא שהרי לו, הודיעו ולא לו קראו שלא על תרעומת,
כתבֿיד 21)במדינה. כגירסת שם גרס שרבינו נראה

תרעומת  אודעיה לא לאודועיה, ליה איבעי ידע, "לא מינכן:
ואחד. אחד כל לקרות שדרכן במקום והיינו, ליה". אית

ואחד.22) אחד לכל קוראים שאין במקום טבלא קול ידי על
לבוא  עליו היה טבלא קול שמע שאם שם מהרישא ונלמד
שלא  על תרעומת עליו לו יש שמע, לא שאם מוכח ומזה -

בגמרא.23)יעו.הוד  שם

.Ê‰nÎÂ24e‚‰ ?ÔÈkÓ25ÁÏL „Á‡ ¯Èc Ì‡ :Èeka ¿«»¿«ƒ»¬¿ƒƒƒ»∆»»«
ÔBÚÓL BÏ26È¯‰L ,ÌeÏk BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ -27ÈÓc ‰Ê ƒ¿≈«¬ƒ¿∆¬≈∆¿≈

ÚÏÒ „Ú ¯Èc‰ ÏÚ ¯˙È Ì‡Â ;ÏÎ‡M ‰Ó28‰kÓ - «∆»«¿ƒ»≈««ƒ»«∆«¿«∆
‰ˆÁÓ BÏ29. ∆¡»

גננא.25)שם.24) בני נהגו שכן אביי, שם אמר כך
שושבינות.26) חתן 27)בתור בסעודת אדם אוכל כרגיל

דינר. רק לו שלח אם אחד, דינר מאכילים 28)בעד שאז
יותר. בריווח אין 29)אותו קטן הוא שהסכום [ומכיוון

עיין  עין, צר הוא שמא חוששין ואין המשלח, דעת אומדין
משנה]. לחם

Á.30¯eÚLÂ ÁlLÓ‰ ˙Úc ÔÈ„ÓB‡ - ‰ÏÚÓÏe ÚÏqÓƒ∆«¿«¿»¿ƒ«««¿«≈«¿ƒ
‰ˆÁÓ BÏ ‰kÓ - ·eLÁ Ì„‡ Ì‡ :˙eÈ·LBM‰31; «¿ƒƒ»»»¿«∆∆¡»

‡l‡ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - B˙‡ˆB‰a ˜c˜„Óe ÔÈÚ ¯ˆ Ì‡Â¿ƒ««ƒ¿«¿≈¿»»≈¿«∆∆»
‰˙LÂ ÏÎ‡M ‰Ó ¯eÚL32.¯‡M‰ BÏ ÌlLÓe , ƒ«∆»«¿»»¿«≈«¿»

ביחד:30) קשור שהכול טעות, הוא כאן ח הלכה [ציון
כלומר, (רש"ש). השושבינות ושיעור המשלח דעת "אומדין
שלח  כמה מחשבין כן וכמו עין. צר הוא אם דעתו אומדין
חשוב. אדם שהוא באופן מחצה, היא כמה לדעת בכדי לו,
וכן  כנ"ל. מחובר הכול רומי ובדפוס תימן בכתבֿיד וכן

ס]. סימן העזר אבן יוסף בבית שמסכום 31)נראה אף
של  מדרכו אין שאכל, ממה יותר הרבה המחצית הרי גדול
יותר  להעניק מוכן והוא מדוייק. חשבון לעשות חשוב אדם

מקבל. שהוא ואף 32)ממה יותר. ולא אחד דינר [כלומר,
ומחצה  דינר לו מנכה דינרין שלושה שלח שאם פי על
אומדין  שאין הנ"ל באופן אלא אינו זה למעלה, כמבואר
מחשבין  - ומחשבין שאומדין כאן אבל כלל, מחשבין ואין
מכירה  מהלכות יח בפרק רבינו שכתב מה כעין בדיוק,

שם]. עיין הכל, את מנפה לנפות בא שאם יא, הלכה

.Ë˙Ó33B‡ ,‰M‡ ‡OiL Ì„˜ ÔBÚÓL34˙Óe ‡OpL ≈ƒ¿…∆∆ƒ»ƒ»∆»»≈
ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a¿¿≈«ƒ¿∆≈¿≈«»¿«¬ƒ¿¿≈
ÈÈ·LBL ÈÏ ez :Ì‰Ï ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌeÏk ÔBÚÓLƒ¿¿∆¬≈≈»∆¿ƒ¿ƒƒ

.BnÚ ÁÓO‡Â¿∆¿«ƒ

בגמרא.33) קמד: (שם 34)שם יוסף רב דברי מתוך יוצא
אפשר  המשתה ימי שבעת כל שכלו אחרי שדווקא קמה.)

השושבינות. את לדרוש

.ÈCÎÈÙÏ35BnÚ ÁÓO Ì‡ ,36,ÔBÚÓL ˙Ó Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»ƒ»«ƒ¿««»≈ƒ¿
‡a ‡ÏÂ BÏ ‡¯˜ B‡37‰È„na ‰È‰ ‡lL B‡ ,38B‡ , »»¿…»∆…»»«¿ƒ»

BÚÈ„B‰ ‡lL39¯Á‡Â ‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ÏÈ‡B‰ - ∆…ƒƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿««
˙eÈ·LBM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ·iÁ ,ÔBÚÓL ˙Ó Ck»≈ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ«¿ƒ

dlk B‡ ;ÂÈL¯BÈÏ40‡Ï B‡ BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Èeka B‡ , ¿¿»À»¿ƒƒ…ƒ…
‰È„na BnÚ ‰È‰41. »»ƒ«¿ƒ»

(שם).35) יוסף רב של להחזיר 36)מימרא נתחייב שכבר
זה 37)השושבינות. שבמקרה ה הלכה למעלה כאמור

השושבינות. כל לו השושבינות 38)מחזיר לו שמחזיר
ו). הלכה (למעלה ושתה שאכל מה בזה 39)בניכוי שגם

(שם). לו בא.40)מנכה ולא לו חייב 41)כשקרא שאינו
עצמו. לשושבין משלם שהיה כמה אלא ליורשים, לשלם

.‡È˙Ó42,‰M‡ ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â Ô·e‡¯ ≈¿≈¿««»»»ƒ¿ƒ»
e‚‰pL ÌB˜Ó :‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ˙Ba‚Ï ¿»¿¿≈«ƒ¿∆»∆»¬ƒ¿

¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ ÔÈÙBk - ÔÈL¯BiÓ ˙eÈ·LBM‰«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿≈¿«¬ƒ
Èeka43ÔÈÓlLÓ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - e‚‰ ‡lL ÌB˜Óe ; ¿ƒ»∆…»¬≈«¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌeÏk¿

בעניין 42) למנהג בגמרא מקור שאין הראב"ד העיר כבר
כשם  בקידושין סבלונות מדיני כן למד רבינו אולם שובינות.
אין  שמעון מת שאם ט) בהלכה שנאמר (מה משם שלמדו
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קסז

קסז

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לי  תנו שמעון: ליורשי שאומר מפני להחזיר חייב ראובן
שם  שאמרו כמו נלמד וזה בו, ואשמח ראובן שושביני
להחזיר  חייבת האשה אין הבעל מת שאם קידושין לעניין
- עימו ואשמח בעלי לי תנו להם שאומרת מפני המתנות
ממה  במנהג, שתלוי ראובן מת של זה דין רבינו למד כן כמו
להחזיר  שנהגו "מקום האשה מתה שאם שם שאמרו
מחזירין". אין להחזיר שלא שנהגו מקום מחזירין, קידושין

מיגאש. ר"י כתב אכל 43)וכן ולא היה לא אביהם שהרי
ראובן  היה לא שאם ו) (הלכה למעלה כתב וכבר שם,

אצלו. שמעון ושתה שאכל מה דמי לו מנכין במדינה

.·È˙Ó44eÓÏLÂ ,‰M‡ ÔBÚÓL ‡OpL ¯Á‡ Ô·e‡¯ ≈¿≈««∆»»ƒ¿ƒ»¿»¿
‰zLn‰ ÈÓÈ45ÔÈÓlLÓe ÂÈL¯BÈ ˙‡ ÔÈÙBk - ¿≈«ƒ¿∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ

.ÌlLÏ Ô‰È·‡ ·iÁ˙ È¯‰L ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙eÈ·LBM‰«¿ƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¬ƒ∆¿«≈
Ì‡Â ;dlk ÔÈÓlLÓ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ dlk Ì‡Â¿ƒÀ»»»«»¿«≈¿«¿ƒÀ»¿ƒ

.Èeka ÔÈÓlLÓ - Èeka¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

על 44) ומסתמך מיגאש הר"י דברי את מביא המגידֿמשנה
היורשים  חייבים - האב שנתחייב שכיוון הפשוטה, הסברה
מפורש  מקור למצוא אפשר באמת אבל חובו, את לשלם
יוחנן  רבי בשם אסי רב של המימרא והיא: זו, להלכה
מת  שאם ושם למשנה, כפירוש שם) בתרא (בבבא
הנ"ל  באופן והיינו מבניו, השושבינות נגבית השושבין,
אחר  באופן שהרי המשתה, ימי שבעת אחרי ראובן כשמת

יא). הלכה (למעלה במנהג תלוי זה ששמח 45)- כגון או
ומת  שמח לא שאם י). הלכה (למעלה מת כך ואחר עימו

ט). הלכה (למעלה חייב ראובן אין המשתה ימי בתוך

.‚È‰MÓÁ46˙È·a ˙Èa‚ :˙eÈ·LBLa e¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ¬ƒ»¿»ƒ∆∆¿¿¿ƒƒ¿≈¿≈
‰ÂÏÓ BÓk ‡l‡ dÈ‡L ,ÔÈc47‡l‡ ˙ÓlzLÓ dÈ‡Â . ƒ∆≈»∆»¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«∆∆∆»

d˙BÚa48ÔBL‡¯ È‡eO ÔÈÚk49È‡z BÓk ‰fL ; ¿»»¿≈ƒ≈ƒ∆∆¿¿«
dÁÏL ‰Ê ˙Úc ÏÚL L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰50. ««ƒ∆…≈≈∆«««∆¿»»

¯ÈÊÁ‰Â ¯È„ BÏ ÁÏL elÙ‡ .˙Èa¯ ÌeMÓ da ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬ƒ»«ƒ»¿∆¡ƒ
ÛÈÒB‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡lL ;¯zÓ - ‰¯OÚ BÏ51.ÁÏL BÏ ¬»»À»∆…«¿»¿ƒ»«

dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â52B˙B‡ ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ; ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»∆≈»ƒ…
‡e‰ ‡OpL C¯„k ‡OiL „Ú BÚ·˙Ïe53¯BÎa‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»¿≈«¿

ÌÈL Èt da ÏËB54‡e‰L ÈtÓ ;ÔÈL¯BiÏ ¯ÊÁzLk ≈»ƒ¿«ƒ¿∆«¬…«¿ƒƒ¿≈∆
Èe‡¯55‰ ÔÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ,Èe‡¯a ÏËB ¯BÎa »¿≈«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa56. ƒ¿

קמה:46) שם בגמרא שלה וההנמקה קמה. שם ברייתא
כמתנה.47) ולא הנישואין 48)כלומר, עונת כשמגיעה

ה.49)לחבירו. והלכה ג הלכה למעלה רבינו שכתב כמו
לומר 50) "שיכול לכן קודם ולא נישואיו בעת לו שיחזיר

כדרך  עימך, לשמוח רוצה שאני [עתה] לקבל רוצה איני לו:
משנה). (מגיד עימי לתת 51)ששמחת גם היה שיכול

וריעות. ידידות מחמת הטוב, מרצונו לו והוסיף פחות,
שמיטה.52) אחרי השושבינות את לתבוע והרי 53)ויכול

שזמן  היינו, שנים, לעשר חבירו את למלווה דומה זה
(פרק  משמטתו השביעית שאין לשביעית, מאוחר הפירעון
ליגוש  יכול שאינו אחרי ט), הלכה ויובל שמיטה מהלכות ט

היו  אם ואמנם השביעית. השנה בהגיע עכשיו אותו
בסופה, משמטתה השביעית - השביעית בשנה הנישואין

משנה). (מגיד זמנה הגיע שנוטל 54)שהרי בכור, כדין
בירושה. כפול בעת 55)חלק המוריש ביד מוחזק שאינו

ג  (פרק ראוי הוא הרי אחרים ביד שהוא וחוב מיתתו,
א). הלכה נחלות שם.56)מהלכות נחלות בהלכות

.„È‰¯eLz ÁÏBM‰57B¯·ÁÏ58˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ , «≈«¿»«¬≈∆»«»
B„È ‰ËnLk59È‡L ÚaL ‰ÊÂ ,ÁwÏ Ô‡ÓÓ ‡e‰Â , ¿∆»»»¿¿»≈ƒ«¿∆ƒ¿«∆ƒ

Á˜lL „Ú Ba ¯ÈˆÙ‰Â ,Áwz ‡lL ¯LÙ‡60Ïk ÔÎÂ , ∆¿»∆…ƒ«¿ƒ¿ƒ«∆»«¿≈…
,‰zÓ el‡ È¯‰ ,L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆««ƒ∆…≈≈¬≈≈«»»

‡e‰ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â61‡e‰L L¯ÙiL „Ú ,Úa˙ÏÂ ¿≈»«¬…¿ƒ¿…««∆¿»≈∆
.‰ÂÏÓƒ¿»

(שמואל57ֿ) שנאמר כמו אוכלים ממיני שלוחה מנחה [היא
ולא  להביא". אין ותשורה מכלינו אזל הלחם "כי ז): ט, א

בסתם]. לו שלח אלא מתנה שהיא פי 58)פירש על [ואף
ממיני  שתשורה לפי בו. הפציר ולא לקבל, מיאן שלא
בדין  טו הלכה להלן שכתב וכמו מתנה, היא לעולם אוכלים,

יין]. כדי לחבירו צדקה 59)שולח לו לתת מצווה שאינו
עשיית  או הלוואה ידי על גם בידו להחזיק אלא דווקא
ידו  את לחזק כדי - מלאכה לו להמציא או איתו שותפות
מתנות  מהלכות ח בפרק כמפורש לבריות, יצטרך שלא עד

ז]. הלכה של 60)עניים זאת בצורה נתן אם [דווקא
כמו  הלוואה זו הרי סתם מעות נתן אם אבל הפצרה,
ונראה  טו). הלכה ולהלן א הלכה (למעלה בשושבינות
תבשיל  או בשר שישלח בפורים מנות במשלוח תיקנו שלכך
ועיין  טו, הלכה מגילה מהלכות ב (פרק אוכלים  מיני או
מעות  ואילו למתנה הוא זה שמשלוח במשנה), יד: ביצה
פי  על שאף לאביונים, למתנות פרט כנ"ל. להלוואה הם
בוודאי  ומבקש, יד הפושט לעני שנותנן כיוון מעות, שהן
הנותן  שעני זה, לפי ומסתבר, להלוואה. ולא למתנה כוונתו
להחזיר. מנת על כוונתו בוודאי פירות אפילו לחבירו
יז: הלכה עניים מתנות מהלכות ו בפרק רבינו כתב ולפיכך
בנתינת  שגם הרי שושבינות", עושין ואין וכו' עני "מעשר
ואילו  עני. הוא שהנותן כיוון שושבינות, דין יש פירות
שם  ו (פרק כתב בעני, מדובר שלא ויובל, שמיטה בהלכות
שושבינות", בהן עושין ואין וכו' שביעית "דמי י): הלכה
דין  יש בדמים שרק שביעית", "דמי לכתוב דקדק
כן  וכמו כנ"ל. שושבינות דין אין בפירות אבל שושבינות,
מדובר  לא שם שאף כא), הלכה ג (פרק שני מעשר בהלכות
ועליהם  שם) (עיין שני מעשר בדמי שהמדובר נראה בעני,
דין  אין בפירות אבל שושבינות", בהן עושין ש"אין כתב
עני  מעשר שדין התוספתא דברי מדוקדקים וכן שושבינות.
דיני  ואילו שם, פאה במסכת לחוד נשנה בפירות המדבר
ביחד  נשנו בדמים, בהם שהמדובר ושביעית, שני מעשר
עמוד  שם בפאה כפשוטה, בתוספתא וראה ז. פרק בשביעית

"הוא".61)40]. תיבת חסרה תימן יד בכתב

.ÂËÁÏBM‰ ÔÎÂ62˙B¯Ùe ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck B¯·ÁÏ ¿≈«≈««¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆≈
‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈa‚ ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOp‰ ˙Úa¿≈«ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ
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‡l‡ ˙eÈ·LBL ÈÈ„ e¯Ó‡ ‡ÏÂ ;ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚¿ƒ¬»ƒ¿…∆∆¿ƒ≈¿ƒ∆»
„·Ïa ˙BÚÓa63. ¿»ƒ¿«

המשנה.62) בסוף קמד: שתי 63)שם על כתב הראב"ד
לפי  מחוור, אינו זה שדבר טו) והלכה יא (הלכה ההלכות
הנישואין  בעת שלא מדובר שכאן כרשב"ם, מפרש שהוא
ליין, מעות בין הבדל אין זה ולפי אצלו, אוכל כשאינו או

שמח. באור ועיין

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
מרע 1) כשכיב נידון זה ואי כבריא נידון אדם זה אי נתבאר

מרע  שכיב בין שיש והחילוק במתנות, דיניהן חילופי לעניין
ומתנותיהם. ומשפטיהם מיתה מחמת למצווה

.‡Áqt‰ B‡ ‡ÓBq‰2Ìcb‰ B‡3LLBÁ‰ B‡ , «≈«ƒ≈««ƒ≈«≈
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏ‚¯· B‡ B„È· B‡ BÈÚ· B‡ BL‡¯a4- ¿…¿≈¿»¿«¿¿«≈»∆

ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k ‡e‰ È¯‰5B¯kÓÓa B‡ BÁwÓa ¬≈¿»ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»
.ÂÈ˙BzÓe«¿»

רגליו.2) ידיו.3)שנקטעו חושש 4)שנקטעו שאינו
גופו. (בבאֿבתרא 5)בכל מרע שכיב בשטר כתוב שכן

בערסיה ורמי קציר הוה "כד ושוכב קנג.): חולה (=כשהיה
נחשב  אינו זה למצב הגיע שלא שכל ומכאן, במיטה)".

מרע. כשכיב

.·BÁk ÏLÎÂ Ûeb‰ Ïk Ák LLzL ‰ÏBÁ‰ Ï·‡¬»«∆∆»«…«»«¿»«…
,˜eMa ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ≈¬«∆√ƒ«∆≈»¿«≈««¿»«
·ÈÎL [‡¯˜p‰] ‡e‰ - ‰hn‰ ÏÚ ÏÙB ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈««ƒ»«ƒ¿»¿ƒ

Ú¯Ó6?„ˆÈk .‡È¯a ˙zÓk ÌÈ‡ ÂÈ˙BzÓ ÈËtLÓe ,7 ¿«ƒ¿¿≈«¿»≈»¿«¿«»ƒ≈«
ÔÈa ,CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÔzÏ ¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»≈

ÏÁa8˙aLa ÔÈa9·˙k ÔÈa ,10‡Ï ÔÈa11eÎÊ - ·˙k ¿…≈¿«»≈»«≈…»«»
˙eÓiLk Ïk‰12BÈ‡Â ,Ì‰Ï Ô˙pM ‰Ó ÏÎa13CÈ¯ˆ «…¿∆»¿»«∆»«»∆¿≈»ƒ

ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;ÔÈ˜14ÔÈ¯eÒÓÎÂ15Ô‰16. ƒ¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â17Èt ÏÚ Û‡Â .18‡l‡ BÈ‡L ¿»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿««ƒ∆≈∆»

‰¯Bz ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ19‡lL È„k , ƒƒ¿≈∆»»¿∆»¿≈∆…
Û¯hz20ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡L Ú„iLk ÂÈÏÚ BzÚc21. ƒ»≈«¿»»¿∆≈«∆≈¿»»«»ƒ

(מלכים6ֿ) חליו" את חלה "ואלישע חולה". "שוכב כלומר,
מרעיה". ית מרע "ואלישע תורגם: יד) יג, כחכמים,7)ב

כרבי  ולא יהושע, וכרבי קנו.). (שם אליעזר כרבי ולא
קנו:). (שם לכתוב.8)אליעזר יכול 9)שיכול שאינו

שהיה 10)לכתוב. מרע, שכיב במתנת עובדא קנג. שם
בפרק  ראה בשבת, וכתב עבר [ואם מקומות. ועוד בה, כתוב

ז]. הלכה מכירה מהלכות שם 11)ל וכן קנו: שם משנה,
ח.12)קעה. הלכה להלן וראה קלז. קנא:13)שם שם

נחמן. רב של בשטר.14)מימרא שקונים כקרקע היינו,
במשיכה.15) או במסירה שקונין כמטלטלין היינו,
קנא.16) ולא 17)שם, נחמן, רב בשם כרבא קמז: שם,

שלמדו  אבוה, בר רבה בשם נחמן וכרב רב, בשם זירא כרבי
מדברי  הוא לדעתם שגם אומרים ויש התורה. מן זאת
וראה  אסמכתא, אלא אינם שמצאו והפסוקים סופרים,

מנין. ד"ה קמז. שם שם,18)ב'תוספות' הגמרא מסקנת

נחמן. רב של מימרות שתי בין סתירה של רקע על
ב.19) הלכה פ"י להלן וראה (שם). חוב שטר מחילת לענין
השני 21)תבולבל.20) הפירוש ולפי  נחמן, רב בדברי שם

ועשאוה  ד"ה שם שכתב וכמו מתנת. ד"ה שם הרשב"ם של
כשל  עשאוה דעתו, תטרף שלא הטעם, שמאותו תורה, כשל

תורה.

.‚CÎÈÙÏ22Ì‡ ,23e˜' ¯Ó‡24˙aLa elÙ‡ - 'ÈpnÓ25 ¿ƒ»ƒ»«¿ƒ∆ƒ¬ƒ¿«»
ÔÈB˜26CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈw‰ ‰fL ;epnÓ27. ƒƒ∆∆∆«ƒ¿»≈»ƒ

עליו.22) דעתו תטרף שמא שחששו כיון כלומר,
קנו:23) בבבאֿבתרא לוי, רבי של לו 24)מימרא שאין

גרידא. באמירתו דבריו את שיקיימו גמור בטחון
וממכר 25) מקח של פעולה וכל קנין, בו לעשות שאסור

אינו  הקנין שזה [ואע"פ יב). הלכה שבת מהלכות כג (פרק
שם  ועיין כקונה. שנראה מפני אסור, - מועיל ואינו צריך

יד]. כדי 26)הלכה זאת עושים - מיותר הקנין כי אם
שם). (גמרא דעתו ולפיכך 27)להפיס אינו, כאילו והריהו

כגון  הכרחי הקנין שאם ומכאן, מרע. בשכיב התירוהו
התירוהו  לא - טו) הלכה (להלן במקצת מרע שכיב במתנת
קונין  ד"ה שם הרשב"ם לשיטת בנגוד מרע, בשכיב אף
ומה  משכ"מ. קונין ד"ה שם, וה'תוספות' וכו', ומרע משכיב
הגט  ותקנה הדלת ותפתח שתסגור מרע שכיב בגט שהתירו
אלא  כלֿכך ניכר החזקה קנין אין שם - עז:) (גיטין בשבת
מרע  בשכיב התירוהו ולפיכך לשמרו, בית כנועל דומה

כאן). ולחםֿמשנה שם, (מאירי

.„ÔÈ‡Â28'È„Ú Ìz‡' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ú¯Ó ·ÈÎL29‡l‡ , ¿≈¿ƒ¿«»ƒ««∆≈«∆»
ÔÈ‡L ;„Ú ‰Ê È¯‰ ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÓBM‰ Ïk30Ì„‡ »«≈«∆¿»»¬≈∆≈∆≈»»

‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰hLÓ31. ¿«∆ƒ¿«ƒ»

רבא.28) של סופית מסקנה קעה. כל 29)בבאֿבתרא כדין
הייתי  "משטה לו: אומר - לא שאם כן, לומר שצריך הודאה
ו). הלכה ונטען טוען מהלכות ופ"ו כט: (סנהדרין בך"

(וראה 30) הבעיא את שפתר אחר מסקנתו, את רבא נמק כך
א). אות שם הב"ח אמר 31)הגהות לא אם בריא, אבל

למעלה. כמבואר בך, אני משטה לומר יכול עדי", "אתם
ורבינו  "כתובו", לומר צריך שאין גם, הכריעו בגמרא [ושם

וצ"ע]. הרשב"א, בשם במגידֿמשנה וראה השמיטו.

.‰Ú¯Ó ·ÈÎL32ÈÚÓaL ¯aÚÏ ‰zÓ ˙˙Ï ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»»≈«»»¿À»∆ƒ¿≈
‰ÎÊ - Bn‡33ÈtÓ ;¯aÚ‰34‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ƒ»»»À»ƒ¿≈∆«¿∆»»¿»

Ba Ïˆ‡35e¯‡aL BÓk ,36. ≈∆¿¿∆≈«¿

בפכ"ב 32) רבינו מדברי שנראה כמו לבריא, הואֿהדין
אלא  שם), מגידֿמשנה (ראה י הלכה מכירה מהלכות
קנין. צריך בבריא ואילו באמירה, מספיק מרע שבשכיב
שמת  מי פרק בבבאֿבתרא לרבינו, המשניות פירוש וראה
אצל  קרובה אדם של ש"דעתו זה שמטעם [ואע"פ (קמ:)
נקנית  הקידושין בעת ולבת לבן דמים שפסיקות אמרו בנו",
אישות  מהלכות ובפכ"ג יז, הלכה פ"ו (למעלה באמירה
פ"ו  (למעלה לעולם שבא בדבר אלא זה אין - יד) הלכה
חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי ישנם אם אבל הי"ז),
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האומר  בריא כמו בעולם אינו וגם קנין, בלי בעלמא דברים
שדעתו  הסברא מועילה ולא קנה, לא - לעובר מתנה לתת
קלז]. הערה פ"ו למעלה וראה בנו, אצל קרובה אדם של

בא 33) שלא כמי הוא שהרי קנה, לא לעובר שהמזכה אע"פ
שם). מכירה, (הלכות רבי 34)לעולם בשם יצחק כרבי

שם  המשנה את להסביר זה נימוק שהעלה קמב: שם יוחנן,
ו. הלכה להלן תוכנה את מביא שרבינו כאן 35)קמ: ויש

בעולם. שאינו אף מועיל וזה גמורה, דעת גמירות
שם.36) מכירה, בהלכות

.Â¯Ó‡37Ì‡ :38‰„ÏÈ39Ì‡Â ,‰Ó ÏhÈ - ¯ÎÊ ÈzL‡ »«ƒ»¿»ƒ¿ƒ»»ƒ…»∆¿ƒ
ÌÈ˙‡Ó - ‰·˜40‰„ÏÈ ;‰Ó ÏËB - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ , ¿≈»»«ƒ¿»¿»»»≈»∆»¿»

‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB - ‰·˜41¯Îf‰ - ¿≈»∆∆»«ƒ»¿»»»¿≈»«»»
ÌeËÓË ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ‰·˜p‰Â ,‰Ó ÏËB42 ≈»∆¿«¿≈»»«ƒ»¿»À¿

ÒBÈ‚B¯c‡Â43Ì‰ÈLaL ˙eÁtk ÏËB -44. ¿«¿¿ƒ≈«»∆ƒ¿≈∆

שהרי 37) לעיל, הנזכר מרע, שכיב והיינו, קמ: שם משנה
במגידֿמשנה  וראה בלבד. באמירה די ולא קנין צריך בבריא

מיגאש. ר"י בשם שכתב אם 39)שם.38)מה כלומר
שם. במשנה וכ"ה יותר 40)תלד, לדאוג אב של דרכו כן

קמא.). (שם כבן מזונותיה, אחר לחזר יכולה שאינה לבתו,
הנוסחא 41) היתה רבינו שלפני [ונראה תאומים. כלומר,

ילד  מנה, יטול זכר אשתי ילדה אם "האומר שם: ה במשנה
מאתים. נוטלת נקבה ילדה מאתים, נקבה מנה. יטול זכר
וכן  מאתים". נוטלת נקבה מנה, נוטל זכר ונקבה, זכר ילדה
מאתים" נקבה אם מנה, זכר "אם (והמילים מינכן בכ"י הוא
ולפי"ז  חסרות) - ונקבה" זכר "ילדה המילים שלפני
תאומים, שילדה היינו - ונקבה" זכר "ילדה נפרש עלֿכרחנו
היינו  וכו'", אשתי ילדה אם "האומר ברישא שאמרו ומה
נקבה  מנה, יטול זכר ילדה אם ביחד: הדברים שני שאמר
ופירש  לפנינו, שהוא כמו במשנה גרס שם ורשב"ם מאתים.
זכר  ילדה היינו ונקבה, זכר וילדה במשנה. הן בבות ששתי
כן  והוכיח כלום. להם אין בתאומים אבל נקבה, או
שרק  סובר ורבינו "המבשרני". באומר קמא: שם מהגמרא,
בשורה  אינה תאומים שלידת מפני כלום, להם אין שם
שהרי  לתאומים, גם מזכה - לבניו כשמזכה אבל בשבילו.

לחםֿמשנה]. – ילדיו אברי 42)הם של שמקומם אדם
בפ"ב  וראה נקבה. או זכר הוא אם ידוע ולא אטום. - המין

א. הלכה שופר המין,43)מהלכות אברי שני לו שיש זה
זכר  כספק שדינו רבינו, ודעת נקבה. של וגם זכר של גם
ולגבי  כד. הלכה אישות מהלכות בפ"ב ראה נקבה, וספק
בפ"ב  וראה מב. (בכורות בפירוש נתמעט הבכור, קדושת

ה). הלכה בכורות, בפ"ה 44)מהלכות גם פסק כן
של  מהרישא הדברים, ומקור ב. הלכה נחלות, מהלכות
הזכרים  וכו' וטומטום ובנות בנים "הניח שם: המשנה
אצל  אותו דוחות הנקבות וכו' נקבות אצל אותו דוחים
לו", ויש אותו ש"דוחים שם בגמרא רבא ובדעת זכרים",
אם  "האומר שם: במשנה שאמרו ומה שבשניהם. כפחות
לדעת  הוא - נוטל" אינו טומטום ילדה וכו' זכר אשתי תלד
זכר  אם עובר מקדיש בדין שאמר גמליאל, בן שמעון רבן
קדושה  אין ואנדרוגינוס, טומטום ילדה ש"אם נקבה, ואם

ודאי  לזכר אלא המקדיש כוונת אין שלדעתו עליהן", חלה
"אם  אמר שאם אלא כמותו, הלכה ואין ודאית. לנקבה או
על  חלה קדושה אין לשלמים" נקבה ואם לעולה, זכר
אינו  לכך בפירוש הקדישו אם אפילו שהרי הטומטום,
זכר  "אם יאמר אם אמנם לקרבן, ראוי שאינו לפי קדוש,
ויביא  ימכר - טומטום וילדה למזבח", אלו הרי - נקבה ואם
טומטום  במקדיש הדין שכן שירצה. קרבן כל בדמיו
י). הלכה מזבח, איסורי מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס
מעשה  מהלכות בפט"ו שכתב במה רבינו נתכוון ולזה
וילדה  וכו' זכר תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות
נמשך  ודאי וזה שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום
בהלכות  שביארנו "כמו ו בהלכה לפניֿזה שכתב למה
שאינו  כלומר י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי
אמר, לשון באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש
אמר  ואם כלל. קדושה עליו אין - "לעולה" אמר אם
הדין  שכן שירצה. קרבן כל בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
איסורי  מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס טומטום במקדיש
בפט"ו  שכתב במה רבינו נתכוון ולזה י). הלכה מזבח,
זכר  תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
וזה  שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום וילדה וכו'
שביארנו  ו"כמו בהלכה, לפניֿזה שכתב למה נמשך ודאי
כלומר  י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי בהלכות
לשון  באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש שאינו
אמר  ואם כלל קדושה עליו אין "לעולה" אמר אם אמר,
כנ"ל, שירצה, קרבן איזה בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
וכמו  ואנדרוגינוס. לטומטום גם המקדיש כוונת לעולם אבל
ובלח"מ  כאן, ולחםֿמשנה מגידֿמשנה ועיין כאן. שכתב

שם. מזבח איסורי בהלכות

.ÊÚ¯Ó ·ÈÎL45:Ì‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈÓÏ ÂÈÒÎ :BÏ e¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»¿¿»»¿ƒ¿»«»∆
‰ÓBc46ÂLÎÚ ,˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ Ôa BÏ LiL47 ∆∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆«¿»

ÈBÏÙÏ ÂÈÒÎ ˙¯aÚÓ BzL‡ ÔÈ‡L B‡ Ôa BÏ ÔÈ‡L48; ∆≈≈∆≈ƒ¿¿À∆∆¿»»ƒ¿ƒ
Ôa BÏ LiL Ú„BÂÏÚ Û‡ ,˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰L B‡ ¿«∆≈≈∆»¿»ƒ¿¿À∆∆««

ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ Ôa‰ ˙Ó B‡ ‰ÏÈt‰L Èt49B˙zÓ ƒ∆ƒƒ»≈«≈««»≈«¿»
.‰zÓ«»»

קמז.45) - קמו: חשב.46)שם, עכשיו עד
הטעות.47) על אותו העמידה ולא 48)ששאלתם "נכסיו"

להלן. וראה שהוא, כל לעצמו ששייר הרי - נכסיו" "כל
רבי 49) על שחולקים לחכמים אפילו שזה אמרו שם בגמרא

באופן  הדעת, אומד אחרי הולכים ואינם מנסיא, בן שמעון
נכסיו  כל וכתב ועמד שמת ושמע הים למדינת בנו שהלך
דעתו  שגילה כיון כאן הם מודים - בנו בא ואחרֿכך לאחר
(לעיל  מנסיא בן שמעון כרבי פוסק שרבינו ואע"פ מפורש.
שאע"פ  להשמיענו זו, הלכה גם הביא - א) הלכה פ"ו
נכסיו  כל כתב בין הבדל יש שם) (בפ"ו אומדנא שלענין
שייר  אם אפילו במפרש, כאן - שהוא כל לעצמו שייר לבין

מתנה. מתנתו אין לעצמו,

.Á˙zÓ50¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ Ú¯Ó ·ÈÎL «¿«¿ƒ¿«≈»»∆»¿««
‰˙ÈÓ51ÔÈa ,BÏ ‰evL ¯·ca ‰ÎBÊ ¯Á‡ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈«≈∆«»»∆ƒ»≈

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÈÏËÏhÓa ÔÈa ÈÚ˜¯wÓa52. ¿ƒ«¿¿≈≈¿ƒ«¿¿≈∆»¿««ƒ»
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קע ומתנה קע זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

קלז.50) שם מפורש ויותר קלה. כלומר,51)בבאֿבתרא
כאביי, ולא וכרבא המיתה. גמר עם ולא המיתה, גמר לאחר

(שם). בו חזר אביי שאין 52)ואף בלבד זו לא כלומר,
למפרע  בזה זוכה אינו שגם אלא - מיתה לאחר אלא קנינו
הא) ד"ה יד: (גיטין ה'תוספות' כדעת ולא אמירה משעת
א  ס"ק רנ סימן החושן' 'קצות וראה למפרע. שזוכה

בזה. שהאריך

.ËCÎÈÙÏ53˙a˙ÎÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ54ÔBÊÓe ‰M‡‰ ¿ƒ»ƒƒƒ¿À«»ƒ»¿
˙Ba‰Â ‰ÓÏ‡‰55Ì‰Ï ˙˙Ï ‰evL el‡ „iÓ56; »«¿»»¿«»ƒ«≈∆ƒ»»≈»∆

B˙˙ÈÓa È¯‰L57,˙BBÊn·e ‰a˙ka ÌÈÒÎp‰ e·iÁ˙ ∆¬≈¿ƒ»ƒ¿«¿«¿»ƒ«¿À»«¿
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ e˜È ‡Ï Ì‰Ï Ô˙pL el‡Â¿≈∆»«»∆…ƒ¿∆»¿««ƒ»

לאחר 53) אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת לפי כלומר,
מהלכות 54)מיתה. (פט"ז דכרין" בנין "כתובת היינו,

מנכסים  גובה ואינה כירושה שהיא ז), הלכה אישות
בכתובות  כמפורש מתנה) ומקבלי (=לקוחות משועבדים
סתם  אבל ט. הלכה שם בפי"ט רבינו פסק וכן ונה. נב:
ועיין  י). הלכה שם (פט"ז ממשועבדים אף גובה - כתובה

והבנות 55)מגידֿמשנה. האשה למזון מוציאין שאין
אישות  מהלכות יח ופרק מח: (גיטין משועבדים מנכסים

יג). לגבי 56)הלכה רבא, של מימרא קלג. בבאֿבתרא
הבנות  למזון שהואֿהדין רבינו וסובר האלמנה. מזון
שם  אישות מהלכות בפי"ט והראב"ד דכרין. בנין ולכתובת

שם. עיין בזה, רבינו על גמר 57)חולק ל"עם הכוונה אין
מיתה" גמר "לאחר שהיא מרע שכיב מתנת לעומת מיתה",
היא  דיכרין בנין כתובת שהרי קלז.), בבאֿבתרא (ראה
גמר  לאחר אלא אינה וירושה נג) הערה (למעלה כירושה
אלא  - א) ס"ק רנב סימן החושן' 'קצות (ועיין מיתה
וגם  והבנות, האשה ומזון דיכרין בנין בכתובת גם בשניהם,
מיתה. גמר לאחר אלא נגמר הדבר אין מרע, שכיב במתנת
ולפי  המיתה, גמר לאחר היינו "במיתתו" שכתב ומה
לבטל  יכולה מרע שכיב מתנת אין - כאחד באים ששניהם
הרי"ף  כתב וכן דיכרין. בנין וכתובת והבנות האשה מזון
בפי"ט  בעצמו רבינו גם כתב וכן (קלג.) ח פרק בבבאֿבתרא
קונה  אינה מרע שכיב ומתנת "הואיל שם: אישות מהלכות
אלו  בתנאים הנכסים וחיוב המתנה הרי - מיתה לאחר אלא
כאחד, באין דיכרין) בנין וכתובת והבנות האלמנה (=מזון
יורשים  ובניו מנכסיו, ניזונות ובנותיו אלמנתו ולפיכך

בעלה" בחיי שמתה אמן שם כתובת החושן' וב'קצות .
עם  אחת בבת שבאה מרע שכיב שמתנת זו, הלכה הטעים
מרע  שכיב שמתנת מפני אותם, מבטלת אינה הנ"ל התנאים
עצמו, האדם של מרצונו כלומר תלמיד", "דברי אלא אינה
"דברי  הם דיכרין בנין וכתובת והבנות האשה מזון ואילו
הרב  דברי - בידינו הוא וכלל חכמים, תקנת כלומר הרב",
הגמרא  דברי לזה ומקור קודמין, הרב דברי התלמיד, ודברי
(=שאז  רובו יציאת עם הבכור על "אמר כה. בתמורה
- לעולה) (=יתקדש עולה בכורה), בקדושת מאליו נתקדש
ודברי  התורה) במצות שהיא בכורה (=קדושת הרב דברי
דברי  האדם) של לבו בנדבת שהיא עולה (=קדושת התלמיד
וראה  בכורה. קדושת עליו חלה כלומר, שומעים?" מי

נז. הערה שם אישות בהלכות ועיין כאן. בלחםֿמשנה
מג. ובהערה י הלכה יב פרק ולהלן

.È˙zÓ58ÔÈ˜ da ·e˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL59‰˙È‰L ÔÈa , «¿«¿ƒ¿«∆»»ƒ¿»≈∆»¿»
˙ˆ˜Óa60ÂÈÒÎ ÏÎa ‰˙È‰L ÔÈa ÂÈÒÎ61ÔÈLLBÁ - ¿ƒ¿»¿»»≈∆»¿»¿»¿»»¿ƒ

¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL dÏ62ÏÈ‡B‰Â ;63 »∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»¿ƒ
¯ËL ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰˜z ‡Ï BÊ ‰zÓe«»»…ƒ¿∆∆»¿««ƒ»≈¿»

‰ÏËa ‰zn‰ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï64. ¿««ƒ»«¬≈««»»¿≈»

בדיני 58) כמותו שהלכה כשמואל, קנב. בבאֿבתרא
כרב. ולא בלי 59)ממונות, גרידא לקנין והואֿהדין

מיימוניות). (הגהות דעתו 60)כתיבה שגילה והיינו,
(להלן  קנין צריך אינו שאז מיתה, מחמת שנותן בפירוש
אדרבה  אלא מיותר אינו הקנין אחר, באופן אבל יז), הלכה
וראה  (מגידֿמשנה). טו הלכה להלן כמבואר הכרחי, -
מרע. שכיב מתנת ד"ה שם וב'תוספות' ברשב"ם

ב).61) הלכה (למעלה קנין צריך על 62)שאין שוויתר
רגיל. בקנין לו להקנות ורוצה שכיבֿמרע, של הזכות

מרע,63) שכיב למתנת אלא מכוון אינו זה, כל עם שהרי
כנ"ל. מיתה, לאחר נמסר 64)שהיא אם שאף אומרים, יש

הנותן  שכוונת אחרי קונה, אינו הנותן, בחיי למקבל השטר
מיימוניות) (הגהות מיתה אחר שיקנה להלן היתה וראה .

יב  פרק להלן שכתב [ומה שם. שכתבנו ובמה יב, הלכה
להקנות  שכוונתו עליו מוכיח שטר של שזמנו טו) (הלכה
לפירות  אלא אינו מיתה" "לאחר שכתב ומה מהיום, הגוף
אין  מרע, שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא זה אין -
לא  שוודאי - מהיום, הגוף לו שמקנה עליו, מוכיח זמנו

מיתה]. לאחר אלא לו להקנות נתכוון

.‡ÈÌ‡Â65È„k epnÓ e˜66Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ67, ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿«…««¿«≈
ÔB‚k68- BÊ ‰zÓ ÏÚ ÛÈÒBÓ epnÓ eÈ˜Â :·e˙kL ¿∆»¿»ƒƒ∆ƒ««»»

˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰69. ¬≈ƒ«∆∆

ואחרים.65) רבא דברי  בגמרא, זה 66)שם את והדגיש
כדלהלן. בשטר או הקנין בעת לבטל 67)מפורש ולא

שכיבֿמרע. מתנת להלן 68)זכות ראה אחר, נוסח על
יג. מרע.69)הלכה שכיב מתנת והיא

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL70e·˙k' ¯Ó‡L71ÈBÏÙÏ e˙e ¿ƒ¿«∆»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ
'‰Ó72BÏ ezÈÂ e·zÎiL Ì„˜ ˙Óe ,73ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - »∆≈…∆∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈¿ƒ

,¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¯ËL ÔÈ‡Â¿≈¿»¿««ƒ»

יוחנן.70) רבי לו והסכים אלעזר, רבי של מימרא קלה: שם
קנין.71) (וראה 72)שטר בשטר שקנינה מנה, שוה קרקע

צריך  שאינו מיתה מחמת במצווה [והמדובר לחםֿמשנה).
י]. הלכה למעלה וראה יז). הלכה (להלן שאם 73)קנין

ממתנת  גרועה שאינה מיד, המקבל קנה בחיים, ומסרו כתבו
שוה  קרקע היינו ומנה קנין, בשטר שמדובר ומכאן בריא,

(לחםֿמשנה). מנה

.‚ÈÔB‚k ,Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ È„k 'e·˙k' ¯Ó‡ Ì‡Â74 ¿ƒ»«ƒ¿¿≈¿«…««¿«≈¿
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קעא

קעא

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

'BÏ e˙e e·˙k Û‡Â' ¯Ó‡Â ,'ÈBÏÙÏ ‰Ó ez' ¯Ó‡L∆»«¿»∆ƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ¿¿
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ»

קלו.74) שם

.„ÈÚ¯Ó ·ÈÎL75Ïk ·˙kL76Ì˙Ò ‰zÓ ÂÈÒÎ77, ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«»»¿»
ÌeÏk ¯iL ‡ÏÂ78¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ ,79elÙ‡Â .80e˜ ¿…ƒ≈¿ƒ»«≈«¬ƒ»

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ81ÂÈÒÎ Ïk ‰˜‰L ÔÈa . ƒ»¿≈¿«∆…≈∆ƒ¿»»¿»»
„Á‡Ï82ÌÈLÏ Ì·˙kL ÔÈa83,‡e‰ ˙Úc „Ó‡L . ¿∆»≈∆¿»»ƒ¿«ƒ∆…∆««

Ïk‰ ‰Ê Ô˙ ‡lL84ÌeÏk e˜È ‡lL Ôek˙pL ‡l‡ , ∆…»«∆«…∆»∆ƒ¿«≈∆…ƒ¿¿
.B˙BÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««

קנא:75) שם שמואל של ומימרא קמו: שם משנה,
כדלקמן.76) כל, היא 77)ודוקא שזו מפורש כתב שלא

יז. הלכה להלן וראה מרע, שכיב שם:78)מתנת במשנה,
לאו  שקרקע קנ: שם בגמרא אבל בקרקע", שייר "ולא
טו. הלכה להלן וראה שיור. הם - מטלטלין ואפילו דוקא,

קיימת",79) מתנתו "אין שם: ובמשנה שמואל. של כלשונו
עמד, אם מאליה, בטלה המתנה במפורש, חזר לא שאפילו

ב. סעיף רנ סימן ובשו"ע כו, הלכה להלן שם,80)וראה
שמואל. לאחר 81)כדברי אפילו קונה אינו זה שבלי

יא. הלכה למעלה כמבואר של 82)מיתה, מימרא ט. גיטין
נחמן. כל 83)רב "הכותב שמואל: של ובמימרא במשנה,

יא, סעיף שם בשו"ע וראה רבים. לשון - לאחרים", נכסיו
לב.ובסמ"ע  ס"ק נותן 84)שם אדם שאין בחייו, כלומר

חי. שהוא זמן כל לאחרים נכסיו כל

.ÂË¯iL85Ú˜¯˜ ÔÈa ,BÓˆÚÏ ÌeÏk86ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa87 ƒ≈¿¿«¿≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ
È¯‰ -88dÓ˙Òe ,˙ˆ˜Óa ‰zÓ BÊ89,‡È¯a ˙zÓk ¬≈«»»¿ƒ¿»¿»»¿«¿«»ƒ

‰·È˙k‰ ÔÓfÓ ‰BwL90¯ÊBÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ .91‡e‰Â . ∆∆ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈≈¿
‰ÎÈ¯ˆ ˙ˆ˜Óa Ú¯Ó ·ÈÎL ˙znL ;B„iÓ ewL∆»ƒ»∆«¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ»

ÔÈ˜92„ÓÚ ÔÈa ,93.„ÓÚ ‡Ï ÔÈa ƒ¿»≈»«≈…»«

קנא:85) שם וגמרא קמו: שם שם.86)משנה, משנה,
קנ:87) שם שם.88)גמרא כתב 89)משנה, כשלא

מרע. שכיב מתנת היא כי מהלכות 90)מפורש [בפ"א
"כיון  מתנה: או מכירה בשטר רבינו כתב ז, הלכה מכירה
הוא  וכן יח. הלכה להלן כתב וכן קנה", לידו השטר שהגיע
בביאור  שם (ועיין א סעיף קצא סימן חושןֿמשפט בשו"ע
הנתינה", "מזמן כאן: להיות צריך כן ואם ב), ס"ק הגר"א

המקבל]. ליד השטר נתינת קנה 91)כלומר: שכבר כיון
בלשון  כן הביא טז) הלכה (להלן והמגידֿמשנה מחיים.
קרקע  "שייר קמו:) (שם ובמשנה קנא: בבאֿבתרא הגמרא

קיימת". מתנתו - שהוא קנא:92)כל שם גמרא
בריא.93) מתנת ככל

.ÊËe‡ È¯‰L ;Ì˙Ò Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»∆¬≈»
¯iLÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡Â BzÚc ÔÈ„ÓB‡94Ôek˙ ‡Ï , ¿ƒ«¿¿¿ƒƒ¿ƒ≈…ƒ¿«≈

.‡È¯a ˙zÓa ÌÈiÁÓ BÏ ˙B˜‰Ï ‡l‡∆»¿«¿≈«ƒ¿«¿«»ƒ

לעצמו,94) שייר שהרי נתן, מיתה מחמת שלא סימן וזהו
זה. לשיור ויצטרך עוד שיחיה האמין אלא

.ÊÈÏ·‡95·ÈÎL ˙zÓa Le¯Ùa ˙ˆ˜n‰ BÏ Ô˙ Ì‡ ¬»ƒ»««ƒ¿»¿≈¿«¿«¿ƒ
Ú¯Ó96Á‡Ï ‡l‡ BÈ‡L ,.ÔÈ˜ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰˙ÈÓ ¯ ¿«∆≈∆»¿««ƒ»≈»ƒƒ¿»

.˙ˆ˜n‰ ‰Ê ‰˜ - „ÓÚ ‡Ï Ì‡Â ;¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«≈¿ƒ…»«»»∆«ƒ¿»
‰tÈÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÔÈ˜ da ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ¿»…»»∆»ƒ≈»»¿«∆

e¯‡aL BÓk ,BÁk97. …¿∆≈«¿

בגמרא.95) בגמרא 96)שם מיתה" מחמת "מצוה זהו
הראב"ד. בהשגת וראה כג. הלכה ולהלן למעלה 97)שם,

יֿיא. הלכה

.ÁÈL¯Ùe ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎLa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«∆»«»¿»»≈≈
ÌÈiÁÓ ‰˜‰Â ÂLÎÚÓ Ïk‰ Ô˙pL98ÔÈ‡L ;99˙zÓ ‰Ê ∆»««…≈«¿»¿ƒ¿»≈«ƒ∆≈∆«¿«

Ì‡L ,ÌÈ‡È¯a‰ ˙BzÓ Ïk ¯‡Lk ‡l‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»ƒ¿»»«¿«¿ƒƒ∆ƒ
˜ - Ô˙Bp‰ „iÓ ewL B‡ Ïa˜Ó‰ „ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈb‰‰ ƒƒ««¿»¿««¿«≈∆»ƒ««≈»»

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ,Ïk‰«…¿≈»«¬…

מרע.98) שכיב מתנת שזוהי תטעה אל כלומר,
שפירש 99) כיון מרע, שכיב מתנת זה שאין דע אלא כלומר,

שאם  הבאה, ההלכה מתוך נלמד וזה מחיים. לו שמקנה
בכמה  הוא וכן בריא. מתנת זו הרי בלבד מחיים לו כתב
במתנת  שהיא מרע שכיב מתנת שישנה בתלמוד, מקומות

(מגידֿמשנה). בריא

.ËÈÔ˙Bp‰100da ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk ‰zÓ «≈«»»¿∆¿ƒ¿«¿»«»
ÌÈiÁÓ' B‡ ,'˙Ân·e ÌÈiÁa'101ÔÈa Ïka ÔÈa ,'˙Ân·e ««ƒ«»∆≈«ƒ«»∆≈«…≈

˙ˆ˜Óa102˙zÓ BÊ È¯‰ ,'˙Ân·e' Ba ·e˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»ƒ¿»«»∆¬≈«¿«
‰˜È ‡lL - '˙Ân·e' da ·e˙kL ‰fL .Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆∆∆»»«»∆∆…ƒ¿∆

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡103- 'ÌÈiÁÓ' da ·e˙kL ‰ÊÂ ; ∆»¿««ƒ»¿∆∆»»≈«ƒ
‰Ê ÈÏÁÓ ‰ÈÁiL BzÚc ˙‡ ·MÈÏ ÔÓÈÒ104. ƒ»¿«≈∆«¿∆ƒ¿∆≈√ƒ∆

רקע 100) על ושמואל רב מחלוקת ושם קנג. בבאֿבתרא
כרב. פסקו ונהרדעי מסויימת, ולא 101)עובדא כאמימר

גם  אלא מחיים, שיקנה כוונתו "מחיים" כתב שאם כרבא,
דעתו, וליישב טוב לסימן כוונתו "בחיים", כאומר בזה,

למעלה 102)כדלהלן. (וראה "ובמות" בפירוש כתב שהרי
ולחםֿמשנה. במגידֿמשנה וראה טז). כיון 103)הלכה

להקנות  כוונתו כן, הכותב בריא ואולם, מרע. שכיב שהוא
טז). הלכה פי"ב (לקמן עולם ועד מהיום גמרא 104)לו

לשטן, פיו פותח להיות רצה לא מיתתו, שהזכיר שלפי שם.
המקום  לאמר: "מחיים", או "בחיים" שם כתב ולפיכך

שם). (רשב"ם אמות ולא זה מחולי יצילני

.ÎÚ¯Ó ·ÈÎL105ÌÈÒÎp‰ Ô˙pL106ÈeÏb ¯·c‰L ,107 ¿ƒ¿«∆»««¿»ƒ∆«»»»
,˙ˆ˜Óa ‰zÓk ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL ÌÈÒÎ Ïk Ô‰L∆≈»¿»ƒ∆≈¬≈∆¿«»»¿ƒ¿»

B„iÓ e˜ Ì‡Â108„ÓÚÂ109ÔÈLLBÁ ;¯ÊBÁ BÈ‡ -110 ¿ƒ»ƒ»¿»«≈≈¿ƒ
‡nL ,e‡111.Ìi‰ ˙È„Óa ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ BÏ e¯‡L »∆»ƒ¿¬¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ««»

'el‡ Ô‰L ÈÒÎ Ïk' ¯Ó‡iL „Ú112B‡ ,113‰È‰L «∆…«»¿»«∆≈≈∆»»
˜ÊÁÓ114‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,el‡ ‡l‡ ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡L À¿»∆≈¿»ƒ∆»≈¿««»ƒ¿∆

.Ïka ‰zn‰««»»«…

רב 105) בשם מניומי בר אחא רב של מימרא קמח: שם
ומה 106)נחמן. לך". נתונים נכסי "כל בשטר כתב ולא
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קעב ומתנה קעב זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כל  שפירט היינו לאחרים", נכסיו כל "שכתב שם: שאמרו
שם). מיגאש ור"י (רשב"ם לנו הידועים הנכסים

נכסים 107) כאן לו אין לנו, וידוע שגלוי כמה שעד כלומר,
קנין.108)אחרים. צריכה במקצת מתנה שהרי

שכיב 109) מתנת כדין קנין, בלי אף המקבל זוכה מת ואם
אינו  במקצת, מתנה היא שמא החשש, וכל בכולה. מרע
וראה  עליו. חולקים ויש (מגידֿמשנה). המקבל לטובת אלא
ט. סעיף רנ סימן לחושןֿמשפט הרמ"א הגהת

אף 110) "חוששים" בביטוי משתמשים התלמודית, בספרות
כט. ס"ק שם סמ"ע וראה כתב 111)להקל, שלא אחרי

מראה  הקנין שגם אומרים ויש הנכסים". "כל מפורש:
הרשב"א). בשם (משנהֿלמלך בריא למתנת שהתכוון

הן".112) אלו נכסיי "כל והרי"ף: הר"ח גירסת כעין
"כל  הלשון שאם אומרים ויש נכסי". "כל שם: ובנוסחתו
"כל  שהלשון כלֿשכן לשיור, מקום נותן אינו הן" אלו נכסיי
מיגאש, ר"י בשם (מגידֿמשנה יותר לו שאין מוכיח נכסיי"

בכסףֿמשנה). שם.113)וראה אשי, רב בר מר כתשובת
נכסים 114) לו אין זה שאדם זו, בסביבה שמקובל והיינו,

לא. ס"ק שם סמ"ע וראה כך. על עדים שצריך ולא יותר,

.‡ÎÚ¯Ó ·ÈÎL115- ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«¬≈ƒ
˜lÁÓk Ì‡ :ÔÈ‡B¯116e˜ - ˙Ó :Ì·˙k117„ÓÚ ,Ôlk ƒƒƒ¿«≈¿»»≈»À»»«

¯ÊBÁ -118Ì‡Â ;ÔlÎa119CÏÓk120¯ÊÁ ¯iML ¯Á‡ , ≈¿À»¿ƒ¿ƒ¿«««∆ƒ≈»«
e˜Â ,·˙ÎÂ121e˜ - ˙Ó :„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ B„iÓ ¿»«¿»ƒ»«»∆»¿∆»≈»

Ôlk122Ô˙ È¯‰L ;ÔB¯Á‡a ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - „ÓÚ , À»»«≈≈∆»»«¬∆¬≈»«
.ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÒÎp‰ Ïk BÏ»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

(שם).115) נחמן רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא
כגון 116) נכסיו, כל את לחלק בדעתו היה שלכתחילה

רנ  סימן שו"ע ראה הפסק. בלי אחת, בבת לכולם שחילק
יא. (שו"ע 117)סעיף מרע שכיב כדין קנין, בלי אפילו

שם).118)שם). שו"ע (ראה כח בייפוי קנין היה אם אף
המימרא.119) בדעתו 120)לשון היה לא שלכתחילה

מתן  שבין ההפסקה היא לכך וההוכחה נכסיו. כל לחלק
ולאחרון  במקצת, מתנה זו היתה שלראשונים ויוצא למתן,

בכולה. מתנה במקצת,121)היא מרע שכיב מתנת כדין
קנין. מתנת 122)שצריכה היא שאצלו ואע"פ האחרון, גם

כח, בייפוי היה שקנינו לאמר וצריך בכולה. מרע שכיב
ומגידֿמשנה). (ראב"ד יֿיא הלכה כנ"ל

.·Î·˙Bk‰123ÂÈÒÎ Ïk124Bc·ÚÏ125¯ÊBÁ - „ÓÚÂ «≈»¿»»¿«¿¿»«≈
ÒÎpa‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈ126ÌL ÂÈÏÚ «¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»»»≈

.ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ

נחמן.123) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
קנה 124) לא עצמו אף - שייר אם אבל נכסיו, כל דוקא

א). הלכה עבדים מהלכות לו,125)(פ"ז קנויים שנכסיו
שם  עבדים (הלכות לחרות ויוצא לעצמו קנוי עצמו הוא וגם

ב). ואדוניו 126)הלכה עבד, ונעשה חוזר חורין בן ואין
לשחרר  היתה שכוונתם להניח יש ולפיכך זאת, יודעים
(מגידֿמשנה  ואינו ד"ה שם 'תוספות' וראה מיד. העבד

טו, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט ובשו"ע הרשב"א, בשם
מח). ס"ק שם וסמ"ע

.‚ÎÚ¯Ó ·ÈÎL127‰˙È‰L ÔB‚k ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»≈¬«ƒ»¿∆»¿»
¯kÂ ,È‡cÂ ˙Ó ‡e‰L ‰ËB BzÚ„128ÏÏkÓ ‰Ê ¯·c «¿»∆≈««¿ƒ«»»∆ƒ¿«

ÂÈ¯·c129B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,130„ÓÚ Ì‡ ,˙ˆ˜Óa ¿»»««ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»«
.¯ÊBÁ -≈

מרע,127) שכיב ודוקא נחמן. רב של דין פסק קנא: שם
מחמת  כמצוה דינו אין המיתה, מחמת שציוה בריא אבל
יומיים  או יום לצוואתו סמוך מת אלאֿאםֿכן מיתה,

הכ"ד). להלן מיימוניות אמר 128)(הגהות שלא אף
שם  בשו"ע וראה מפורש, כן אמר אם וכלֿשכן מפורש,

ז. סעיף רנ "וי,129)סימן ואמרה: שהתאוננה האשה כמו
מיתה  מחמת מצוה זוהי ואמרו למות", הולכת זו שאשה

שם). והיינו 130)(בבאֿבתרא שם. נחמן רב פסק כן
עמד, כשלא אפילו המקבל קונה היה לא אחרת כח. בייפוי

יז. הלכה למעלה כאמור

.„ÎO¯ÙÓ‰Â131Ìia132‰Â ,‡¯iLa ‡ˆBi133‡ˆBi‰Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿«≈
¯ÏB˜a134ÔkÒÓ‰Â ,135ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL ‡e‰Â ,136 ¿»¿«¿À»¿∆»«»»∆√ƒ

BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â137ÔzÚa¯‡Ó „Á‡ Ïk -138‰eˆÓk ¿ƒ¿ƒ»»»¿»∆»≈«¿«¿»ƒ¿«∆
,ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îk ÂÈ¯·„ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ»«¬≈¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙Ó Ì‡ Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Óe139„ÓÚÂ Ïv Ì‡Â ;140elÙ‡ , ¿«¿ƒ»ƒ≈¿ƒƒ«¿»«¬ƒ
˙ÓÁÓ ‰eˆÓ Ïk ÔÈ„k ,¯ÊBÁ - ˙ˆ˜Óa B„iÓ e»̃ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«∆≈¬«

.‰˙ÈÓƒ»

גט.131) לענין סה: גיטין משנה רחוקה. לדרך המפליג
המשווה  הונא, רב של המימרא הביאו סו. שם ובגמרא
מחמת  כמצוה אלו דין - במתנה שגם והיינו, לגט. מתנה

סכנות.132)מיתה. הרת היא בים עם 133)שהדרך
שם. לרבינו, המשניות פירוש וראה למדבר, אנשים חבר

וראה 134) לגרדום, הסוהר מבית המלכות מטעם מובל
שם. המשניות, שזורי 135)פירוש שמעון רבי של הוספה

כמותו. פסקו עה: ובחולין שם. ירושלמי 136)במשנה
שם). לגיטין בר"ן (הובא ז הלכה פ"ו היינו,137)גיטין

הגוף. כל שאמר 138)שתש שמה הרי"ף, שיטת היא זו
מיתה, מחמת כמצוה שהוא לגט, דומה שמתנה הונא רב
בשיירה  שהיוצא ואע"פ האלו, הדברים ארבעת בכל היינו
הם  אף - למות הולכים ואינם לחזור, דעתם בים, והמפרש
זה, מקום לעזוב שדעתם לפי הם, מיתה מחמת כמצוי
מתנתם  לכאן, חזרו אם לפיכך אחר, במקום ולהשתקע
(נמוקיֿיוסף  ובקנין מנכסיהם מקצת נתנו אם אפילו בטלה
כב). ס"ק רנ סימן סמ"ע וראה יונה, רבינו בשם פ"ט לב"ב
בקולר  ויוצא מסוכן שרק ואומרים זה על חולקים ויש
בגיטין  (הרא"ש מיתה מחמת כמצוי דינם למות, שהולכים

יוצא 139)שם). ואילו ובמסוכן, בקולר ביוצא [זהו
והשתקעו  חפצם למחוז כשהגיעו - בים ומפרש בשיירא
ס"ק  רנ סימן היטב' 'באר ועיין למעלה]. בהערה וראה שם,

למקומם 140)יז. שחזרו בים ומפרש בשיירא ויוצא
כנ"ל. הראשון,
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קעג

קעג

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‰ÎÚ¯Ó ·ÈÎL141Ì‡ ,ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ ˜zpL142‡Ï ¿ƒ¿«∆ƒ«≈√ƒ»√ƒƒ…
„ÓÚ143˜eMa BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰ ‡ÏÂ144B˙zÓ - »«¿…»««ƒ¿«¿««¿»

‰zÓ145. «»»

מקצת 141) וחילק מיתה מחמת ציוה או נכסיו, כל שנתן
מסקנת  וכן רב, בשם אלעזר רבי של מימרא עג. גיטין נכסיו.

שם. שם.142)הגמרא הגמרא החולי 143)מסקנת בין
השני. החולי לבין הלך 144)הראשון אבל בשוק. דוקא

סעיף  רנ סימן (חושןֿמשפט עמידה זו אין בבית במשענת
הרמ"א). בהגהת מחולי 145)ב עדיין בו יש שבוודאי

מחמתו. ומת ראשון,

.ÂÎ„ÓÚ146˙nL ÈÏÁ‰ ÔÈ·e Ba ‰evL ÈÏÁ‰ ÔÈa »«≈∆√ƒ∆ƒ»≈∆√ƒ∆≈
BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰Â epnÓ147Èt ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ƒ∆¿»««ƒ¿«¿¿ƒ«ƒ

ÌÈ‡ÙB¯148B˙zÓ - ˙Ó ÔBL‡¯‰ ÈÏÁ ˙ÓÁÓ Ì‡ : ¿ƒƒ≈¬«√ƒ»ƒ≈«¿»
Ì‡Â ;˙Ói˜149CÏ‰ Ì‡Â .˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï «∆∆¿ƒ»≈«¿»«∆∆¿ƒ»«

„Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ˙ÚLÓ ‡Ïa ˜eMa150‡l‡ , «¿…ƒ¿∆∆≈»ƒ…∆∆»
eÏËa151.˙BBL‡¯‰ ÂÈ˙BzÓ »¿«¿»»ƒ

אמר 146) עב:) (שם ובגמרא גט. לענין במשנה, עב. גיטין
שם  הר"ן וכתב כמתנתו, מרע שכיב של שגיטו הונא רב

הם. שווים הענינים כדרכו 147)שלכל עוד הלך שלא כיון
הבריא  לא עוד שמא ספק, אצלנו מתעורר משענת, בלי

ראשון. של 148)מחולי תוספת והיא במשנה, נזכר לא זה
עלֿפי  רק להיות יכולה בריאות של אמידה כי רבינו,
הביא  לא יח, הלכה גירושין מהלכות ובפ"ט לה. מומחים

רבינו. שם.149)זאת השקלאֿוטריא, מתוך יוצא
הסובר 150) הונא רב לדעת גט, לענין שם בגיטין אמרו [כן

- במתנתו כמו חוזר עמד אם מרע, שכיב של בגיטו שגם
שהואֿהדין  ופשוט אומד, צריך אינו משענת בלי הלך שאם
שהחולי  יתכן משענת, בלי בהלך שגם ואףֿעלֿפי במתנה.
אין  - מת ממנו אשר השני לחולי ליפול לו גרם הראשון
בטלה  הראשון, מחוליו שעמד כיון אלא לכך, חוששים אנו
עמד  אם שגם הונא, רב לדעת הגט בטל כן וכמו המתנה,
(שם  הונא רב על שחלקו ורבא רבה דברי לפי אבל חוזר.
הספק  וכל חוזר, אינו עמד אם אפילו שבגט וסוברים עג.)
מתי  אם מהיום גיטך "זה בתנאו: שאמר מפני אלא אינו
לו  גרם שמא משענת בלי בהלך אף חשש יש - זה" מחולי
זה  מחולי שמת ונמצא השני, לחולי ליפול הראשון החולי
גירושין  מהלכות בפ"ט רבינו חילק לא ולפיכך דיבר. שעליו
אם  מעכשיו גיטך זה הרי "האומר של זה בדין יח הלכה

במשע  הלך בין זה" מחולי משענת,מתי בלי הלך לבין נת
זה  הרי "עמד" שלענין שאע"פ אומד, צריך אופן שבכל
שמותו  חשש יש זה" מחולי מתי "אם לענין כנ"ל, "עמד"

כסףֿמשנה]. ועיין הראשון, מחוליו לו היינו 151)נגרם
בשו"ע  הוא וכן בו. שחזר אמר שלא אע"פ מאליהן,
ס"ק  הגר"א בביאור שם ועיין ב, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט

לזה. מקור שהביא ה

.ÊÎ˙zÓ152da ·e˙k ÔÈ‡L Ú¯Ó ·ÈÎL153CBznL «¿«¿ƒ¿«∆≈»»∆ƒ
˙Ó Ba ‰evL ‰f‰ ÈÏÁ‰154ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ∆√ƒ«∆∆ƒ»≈¿≈»≈ƒ¿ƒ

Ì‰Ï Ï‡LÏ155˙Ó ‰eˆÓ‰ ‰Ê È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,156- ƒ¿…»∆««ƒ∆¬≈∆«¿«∆≈

‰ÏËa ‰zn‰ È¯‰157‰È‡¯ B˙˙ÈÓ ÔÈ‡L .158‡nL ; ¬≈««»»¿≈»∆≈ƒ»¿»»∆»
‡t¯ ‰zn‰ Ba Ô˙pL ÈÏÁÓ159ÈÏÁ ‰ÏÁ Ck ¯Á‡Â , ≈√ƒ∆»«««»»ƒ¿»¿««»»»√ƒ

˙ÓÂ ¯Á‡160ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa ÌÈÒÎp‰ CÎÈÙÏ .161„Ú , «≈»≈¿ƒ»«¿»ƒ¿∆¿««¿ƒ«
‡È·iL162‰È‡¯163‰zÓ Ba Ô˙pL ‰f‰ ÈÏÁ‰ CBznL ∆»ƒ¿»»∆ƒ∆√ƒ«∆∆»««»»

.˙Ó BÊ≈

קנג 152) העמידו שם רבה שיטת שאת כרבה, ולא וכאביי .
שהוא  מאיר רבי עם כן אחרי זיהו נתן רבי ואת נתן, כרבי
בניגוד  שם), (רי"ף כחכמים אלא כמותו, הלכה ואין יחיד
שהוא  נתן, וכרבי כרבה שפוסק חולים, ד"ה שם לרשב"ם

מומחה. כדיין התלמודית בספרות וכיון 153)מפורסם
מת  ושוב חולי מאותו שנתרפא אפשר כן, בו כתבו שלא

כו. הלכה כנ"ל כלום למקבל ואין אחר, אחרי 154)מחולי
המקבל, ביד לראיה שישמש שטר עושים היו המצווה, מות
שם). (רשב"ם מת חולי אותו שמתוך בו כותבים והיו

כן 155) המקבל. זוכה - זה חולי מתוך שמת עדים יש שאם
שם  'תוספות' (וראה קנג: שם יעקב רבי דברי מתוך יוצא

קנד. שם הונא רב מדברי נראה וכן והן). והיה 156)ד"ה
לפנינו, מת הוא הרי כלומר, עליו, מוכיח שקברו לומר לנו
שמכיון  עכשיו), של (=חזקה דהשתא" "חזקה כאן ויש
אנו  אין - זה מחולי מת בוודאי מת, עכשיו אותו שרואים
כדלהלן. אחר, מחולי מת שמא חוששים אלא כן, אומרים

המתנה,157) נתבטלה - ראשון מחולי עמד אם שהרי
הקודמת. בהלכה החולים 158)כמבואר שרוב שם, כאביי

עכשיו, של המצב עם מתחשבים אנו אין ולפיכך חיים,
הראשון  מחוליו שהבריא מניחים אלא לפנינו, מת שהוא

אחרת. ממחלה אחריֿכן הנחה 159)ומת כאן אין כלומר,
בידינו. הדבר ספק אלא המתנה 160)ודאית, כן, ואם

כנ"ל. מעמידים 161)בטלה, כאמור, ספק, שהדבר מכיון
וראה  ספק, כל כדין הראשונים, הבעלים בחזקת הנכסים
על  במטלטלין, המקבל החזיק שאם כג הלכה פ"ט להלן

ראיה. להביא בעדים.163)המקבל.162)הנותן

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
מתנתו,1) להסתיר שציווה מרע שכיב משפטי בו נתבארו

המקבלים  ואיכות באמירתו, מועיל שהוא הלשון ומשפט
חזרת  ודיני במתנה, רוצה המקבל ואם וגר, ועבד כגוי
והנמשך  מעשיו מתוך ניכרת שהיא או בפירוש מרע השכיב
הכתב  יצא ולא נכסיו חלוקת כתב אם כן גם וכן זה, אחר

לזה. והדומה מרשותו,

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2‡ÏÂ BÊ ‰zÓ el‚z ‡Ï :¯Ó‡Â ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«…¿««»»¿…
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ Ì„‡ d· eÚÈ„Bz3‰zÓ BÊ È¯‰ - ƒ»»»∆»¿««ƒ»¬≈«»»

‰˜‰L ˙ÚaL ;˙¯zÒÓ ‰zÓ dÈ‡Â ,˙Ói˜4‡e‰L , «∆∆¿≈»«»»¿À∆∆∆¿≈∆ƒ¿»∆
¯Ó‡ È¯‰ ,B˙BÓ ¯Á‡5.'d˙B‡ elb' ««¬≈»««»

לזה 2) ומקור - גאון האי רב בשם ג פרק בבבאֿבתרא רי"ף
מרע) שכיב (=מתנת דייתיקי "הכותב פ"ח: שם בתוספתא
אותו  כמבקרין אצלו נכנסין היורשין, מן מתיירא והיה
הרי  מבחוץ". וכותבין ויוצאין מבפנים דבריו ושומעין
שלהלן, טמורה" "מתנה זו אין לגלות, שלא שנזהר שאע"פ

מ:). בבבאֿבתרא (רמב"ן מתנה שאם 3)שאינה מכאן
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קעד ומתנה קעד זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"מתנה  כל כמו מתנה, אינה מיתה, לאחר אף  להעלים צוה
את  יחד א הלכה פ"ה לעיל רבינו כלל ולפיכך טמורה",
(מגידֿ גלויה מתנה של זה בדין השכיבֿמרע ואת הבריא
אינו  טמורה" "מתנה פסול עיקר שכל ואףֿעלֿפי משנה).
ונמצא  זו, נתינה אחר לאחר, וימכור הנותן יחזור שמא אלא
שהרי  כאן, שייך לא וזה שם), (למעלה ללוקח מפסיד
וגם  יד). הלכה פ"ח (למעלה בו לחזור הוא יכול מחיים
עורר  טמורה, מתנה הנותן רק כי חשש, אין מיתה לאחר
אין  היורשים את אבל טמורה, מתנה בנתנו החשד, את עליו
בגזירתם, חכמים חילקו שלא לומר וצריך - בכך לחשוד
('קצות  מרע בשכיב גם גזרו - בבריא כן שתיקנו וכיון

ד). ס"ק רמב סימן חל.4)החושן' והיינו,5)שהקנין
לעשות  שצוה כמו מותו אחר להעלים צוה שלא רק שלא
אחרי  אותה שיגלו מפורש אמר גם אלא מותו, לפני זה את
כן  אמר שלא שכל ב, הלכה פ"ה למעלה וראה מותו,

מתנה. ואינה טמורה, מתנה היא הרי - מפורש

.·‰eˆÓ6˙‡ elb' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ¿«∆≈¬«ƒ»≈»ƒ««∆
'‰zn‰7ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰·e˙k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡l‡ , ««»»∆»««ƒ∆ƒ¿»¿»≈

‡È‰ ˙¯zÒÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ8. ¿ƒ»∆»¿À∆∆ƒ

גאון.6) האי רב בשם שם אינו 7)הרי"ף, טרדתו שמתוך
"תנו" לומר גט, לענין בו, הצריכו לא כן וכמו להאריך, יכול

(כסףֿמשנה). סו: בגיטין להם 8)כמפורש אמר אם אבל
ת  "אל כלום במפורש: ואינה טמורה מתנה זו הרי - גלו"

שם). החושן' ('קצות

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL9ÈBÏt ÏhÈ :¯Ó‡Â ‰evL10,ÈÒÎ Ïk ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ…¿ƒ»¿»«
ÈÒÎ ˙ˆ˜Ó B‡11'‰˜È' B‡ ,'‰kÊÈ' B‡ ,'˜ÈÊÁÈ' B‡ , ƒ¿»¿»««¬ƒƒ¿∆ƒ¿∆

‡È‰ ‰zÓ ÔBLÏ Ôlk -12ÔÎÂ .13¯Ó‡ Ì‡14'ÔÒÁÈ'15 À»¿«»»ƒ¿≈ƒ»««¿≈
ÏÚ 'L¯ÈÈ' B‡16Èe‡¯L ÈÓ17.‰˜ ‰Ê È¯‰ - BL¯ÈÏ ƒ««ƒ∆»¿»¿¬≈∆»»

ששת.9) רב של מימרא קמח: כי 10)בבאֿבתרא אם
מהלכות  פ"ב (למעלה בבריא קונה ואינו הוא, עתיד לשון

ח). הלכה לפרש 11)מכירה צריך להלן, המבואר [לפי
שכיבֿ במתנת לו נותן שהוא במפורש שציוה באופן כאן
כמתנת  דינה כן, לא שאם יז). הלכה פ"ח למעלה (ראה מרע

עתיד]. לשון בה מועילה ולא "הן".12)בריא תימן: בכ"י
במתנת  מועילות ואינן הן, עתיד לשון אלו שכל [ואע"פ
- שם) ובראב"ד ח, הלכה מכירה מהלכות פ"ב (ראה בריא
משטה  אדם שאין לפי מועילות, הן מרע שכיב במתנת
(רמ"ה  גמורה להקנאה הוא מכוון ובוודאי מיתה בשעת
נגמר  הקנין אין שבשכיבֿמרע מפני מפרשים, ויש שם).
סימן  (ב"ח עתיד לשון מועילה ולפיכך מיתה, לאחר אלא
עליו  דעתו תטרף שלא הקילו מרע שבשכיב מפני או רנג),
אמורים  הדברים אין הנ"ל הטעמים כל ולפי שם, (לבוש
מרע  שכיב במתנת אבל בכולה, מרע שכיב במתנת  אלא
לשון  מועילה אינה בריא, כמתנת שדינה נכסיו, במקצת

שלמעלה]. בהערה וראה שם.13)עתיד, ברייתא
הן.14) עתיד של לשונות אלו ירושה 15)ואף לשון

קל.),16)בארמית. (שם ברוקה בן יוחנן רבי שיטת לפי
הראוי  אחד לעשות יכול מרע ששכיב כמותו, שהלכה

הלכה  נחלות מהלכות פ"ו להלן (ראה יחידי כיורש ליורשו
היורשין,17)ב). מן אחד להיות השעה באותה שראוי

בן. כשאין האחים בין אח או הבנים בין בן כגון

.„¯Ó‡18‰‰È'19ÔÚMÈ' ,'Ô‰a „ÓÚÈ' ,'Ô‰a ÈBÏÙ »«≈»∆¿ƒ»∆«¬…»∆ƒ»≈
‰˜ ‡Ï - 'Ô‰a20. »∆…»»

נפתרה.18) שלא בעיא שם, מקום 19)בבאֿבתרא יש
כל  הנאה לאיזו או מתנה של להנאה כוונתו אם לספק,
ברור  לא "ישען" "יעמד" הסמוכים: בביטויים וכן שהיא,
היא  וזו מסויימים, שמושים לאיזה או למתנה, התכוון אם

עליו 20)הבעיא. - מחבירו שהמוציא משפטי, ספק כבכל
ראיה. להביא

.‰Ú¯Ó ·ÈÎL21¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL22BÈ‡ Ì‡ : ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈ƒ≈
‰zÓ ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡¯23Èe‡¯ Ì‡Â ; »¿»¿¿»ƒ«»»¿ƒ»

‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ24ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿¿»ƒ¿À»«∆¿»ƒ
B‡ ,ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡ ‰f‰ L¯Bi‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«≈«∆««ƒ¿»
‡ˆBiÎÂ ,ÂÈÁ‡ ÏÏkÓ „Á‡ B‡ ,ÂÈ· Èa ÏÏkÓ „Á‡∆»ƒ¿«¿≈»»∆»ƒ¿«∆»¿«≈
- ÂÈaÓ „Á‡Ï e‰·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈL¯BÈ ¯‡MÓ Ô‰·»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿»»¿∆»ƒ»»

e¯‡aL BÓk ,ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï25. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

הונא.21) רב של מימרא קלג. מפורש 22)שם כתב אפילו
פי"ב  להלן רבינו וכ"כ ו. הלכה להלן (ראב"ד מתנה בלשון

ד). אחרי 23)הלכה - לפלוני" "אחריך לזה: אמר ואם
פי"ב  להלן כמבואר האחר, לפלוני הנכסים שייכים זה, מות

לאותו 24)ה"ד. אין לפלוני", "אחריך לו: אמר ואפילו
שמקבל  כיון הראשון, מות אחרי בנכסים כלום פלוני
הוא  כן שם). להלן (ראה הפסק לה אין וירושה בירושה,
ירושה  בין זה בענין ההבדל בביאור שם בבאֿבתרא בגמרא

בֿג.25)ומתנה. הלכה פ"ו למעלה

.ÂÈÓ26˙ÚLa BÏ e¯Ó‡L27?Ô‰ ÈÓÏ EÈÒÎ :B˙˙ÈÓ ƒ∆»¿ƒ¿«ƒ»¿»∆¿ƒ≈
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ ?ÈÓÏ ‡l‡ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈBÏÙÏ ‡nL∆»ƒ¿ƒ¿»«»∆∆»¿ƒƒƒ
ÔÏËB - Â‡Ï Ì‡Â ;‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡»̄¿»¿¿»ƒ¿À»¿ƒ»¿»

‰zÓ ÌeMÓ28. ƒ«»»

נחמן.26) רב של מימרא שם. תשובה 27)בבאֿבתרא
אמר  וכאילו לדבריהם, כהסכמה נחשב וזה תמיהה. בלשון

לפלוני. נכסיו את לתת בהבדל 28)מעצמו למעלה, ראה
מתנה. לבין ירושה שבין

.Ê¯b29‰M„˜a B˙¯B‰ ÔÈ‡L Ôa BÏ LiL30ÏÈ‡B‰ - ≈∆≈≈∆≈»ƒ¿À»ƒ
BL¯BÈ BÈ‡Â31BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,32BÈ‡ Ck , ¿≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÒÎ Ïk BÏ ÔzÏ ÏBÎÈÏk ‡Ï ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÂÈ »ƒ≈»¿»»¿«¿«¿ƒ¿«…»
Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ ÂÈÒÎ33Èa‚Ï ‰zÓe ‰M¯È ÔBLlL . ¿»»¿…ƒ¿»»∆¿¿À»«»»¿«≈

Ô‰ „Á‡ L¯BÈ34L¯BÈ ‰Ê ‡ˆÓ ,‰˜È ¯Ó‡z Ì‡Â ; ≈∆»≈¿ƒ…«ƒ¿∆ƒ¿»∆≈
ÂÈ·‡ ˙‡35. ∆»ƒ

של 29) העובדא רקע על רבא, של מימרא קמט. בבאֿבתרא
הגר). (איסור גיורא ממנו 30)איסור נתעברה כלומר,

נתגיירו. ואחרֿכך גוי, שהרי 31)בעודו שם. בבאֿבתרא
מדברי  לא גר, יורש אינו וגר גרים, הם האב וגם הבן גם
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קעה

קעה

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

יז:) (קידושין סופרים מדברי ולא מהלכות 32)תורה פ"ו
י. הלכה שכיב 33)נחלות, במתנת בפירוש לו נתן [אם

כמתנת  דינה כן לא שאם מיתה, לאחר אלא שאינו מרע
סי' השלחן' ('ערוך טזֿי הלכות פ"ח למעלה כמבואר בריא,
שם, בבבאֿבתרא הגמרא מסוגיית לכך וראיה א). ס"ק רנו
ודברי  במקצת. מרע שכיב מתנת נתן לא גיורא שאיסור ממה

צ"ע]. א ס"ק רנו סימן מתנת 34)הגר"א דין שכל כלומר,
אפילו  שהרי ירושה, מתורת רק הוא ביורשים, מרע שכיב
הלכה  פי"ב (להלן כירושה זה הרי מתנה, בלשון לו אומר

שם. הרי"ף מלשון והוא ('בית 35)ד). היא חכמים גזירת
מרע, שכיב מתנת זר לבן שנתן ששמע שמי רנו) סימן יוסף'
יורש  זה שבן יחשוב מתנה, בלשון ובין ירושה בלשון בין
שני  עוד לו יהיו ואם דבר, לכל גמור בנו והוא אביו את

וימות  בקדושה, ולידתם שהורתם בלי אחים מהם אחד
(עיין  לשוק שתנשא יאמרו - לאשתו יחלוץ והוא בנים,

שם). השולחן' ו'ערוך כאן, ד"ה יח. קידושין 'תוספות'

.ÁCÎÈÙÏ36ÌÈ¯b‰ ¯‡MÓ ¯‚Ï Ô˙ Ì‡ ,37B˙zÓ - ¿ƒ»ƒ»«¿≈ƒ¿»«≈ƒ«¿»
˙Ói˜38. «∆∆

שם.36) הרי"ף בדברי מפורש שלא 37)כן שהורתם
מאביו. גם ירושה בדין ואינו בזה 38)בקדושה, שאין

למעלה. ראה יורשו, לבנו יחשבוה שמא גזירה שום
וראה  לישראל. מרע שכיב מתנת ליתן שיכול וכלֿשכן
לו  שאין שגר שכתבו כל, ד"ה שם בבאֿבתרא ב'תוספות'
כיון  אדם, לשום מרע שכיב מתנת לתת יכול אינו - יורשין

מוריש. אינו כלומר ירושה, בר אינו שהוא

.ËÚ¯Ó ·ÈÎL39Ck ÈÏˆ‡ ÈBÏÙÏ BÏ LiL ‰„B‰L ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
CÎÂ40BÏ e‰ez ,41‡e‰ ÔB„wt ÈBÏÙ ÈÏk :¯Ó‡L B‡ ; ¿»¿∆»«¿ƒ¿ƒƒ»

ÈBÏt ÏL ˙ÈBÏt ¯ˆÁ ;BÏ e‰ez ,ÈBÏÙÏ È„Èa¿»ƒƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆¿ƒ
ÈBÏt ÏL ,ÈlL BÈ‡ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL ·BÁ ;‡e‰∆≈ƒ¿«¿ƒ≈∆ƒ∆¿ƒ
B˙‡„B‰ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - ‡e‰¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»»

‰È„B‰42elÙ‡Â .43B˙¯B‰ ÔÈ‡L B·Ï ¯b‰ ‰„B‰ »»«¬ƒ»«≈ƒ¿∆≈»
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰M„˜a44Ú¯Ó ·ÈÎL ‰„B‰ elÙ‡ . ƒ¿À»¿»»«»ƒ¬ƒ»¿ƒ¿«
Ì"ekÚÏ45ÔÈ˙B -46.BÏ ¿«¿ƒ

שם.39) שם.40)בבאֿבתרא ושמואל רב מדברי
להשביע 41) שלא רק שהתכוון חשש יש כן, אמר לא שאם

אמנם  זה חשש שאין ובמקום ד), הלכה פ"י (להלן בניו את
שם). (עיין "תנו" שיאמר צריך בעל 42)לא שהודאת

אינו  עמד שאם בריא, כהודאת והיא עדים, כמאה - הדין
המקבל  של שהדבר הודאה אלא מתנה זו שאין חוזר,

מיגאש). ר"י בשם שם,43)(מגידֿמשנה בבאֿבתרא
הורתו  היתה שלא לבנו שייכים שנכסיו הודה הגר שאיסור

שהנכסים 44)בקדושה. הודאה אלא מתנה זו שאין
מרע. שכיב מתנת ענין כאן ואין כנ"ל. למקבל, שייכים

שכיב 45) מתנת דין בו ואין חנם, מתנת לו לתת שאסור
כמבואר  הודאה 46)להלן.מרע, אלא מתנה כאן שאין

כנ"ל. לגוי, שייכים שהנכסים

.ÈÔÈ‡ - ‰zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL Ï·‡¬»¿ƒ¿«∆ƒ»ƒ≈¿««»»≈
‰¯·Ú ¯·ÚÏ ‰evL ÈÓk ‰fL ;BÏ ÔÈÚÓBL47.ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ»«¬…¬≈»ƒ¿»»

לגוי.47) מתנה לתת שאסור יא, הלכה פ"ג למעלה כמבואר
הגולה  (באר בגמרא זו להלכה מקור נמצא שלא ואע"פ
היא  מרע שכיב שמתנת כיון היא: סברא - ח) אות רנו סימן
(משנהֿ איסור במקום חכמים תיקנו לא - חכמים תקנת

למלך).

.‡È¯Ó‡48ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ eOÚ Èc·Ú ÈBÏt :49B‡ ,50 »«¿ƒ«¿ƒ¬∆ƒ
¯Ó‡L51ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ È˙ÈOÚ :52Ôa ‡e‰ È¯‰ B‡ , ∆»«»ƒƒ∆ƒ¬≈∆
ÔÈ¯BÁ53ÔÈÙBk -54B˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLÓe ÔÈL¯Bi‰ ˙‡55; ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿¿ƒ

˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa BLÈ „·ÚL56. ∆∆∆∆¿¿ƒ¿»ƒ¿

(48:(330.14 עמ' צוקמ. (הוצאת פ"ה גיטין תוספתא
אמר  לא - מיתה לאחר חורין בן עבדי פלוני עשו "האומר
הוא  וכן המת". דברי לקיים היורשים את וכופין כלום,
שחררו  מפורש אמר שאם ה, הלכה פ"א שם בירושלמי
פסק  וכן היורשים. את שכופין מודים הכל ציווי), (בלשון
גיטין  בבבלי וכן ד. הלכה עבדים מהלכות פ"ו להלן רבינו

כלשון 49)מ. מותו, לאחר שישחררוהו לצוות כוונתו
לאחר  אלא אינה מרע שכיב מתנת שהרי הנ"ל, התוספתא
במצוה  או נכסיו בכל מרע שכיב במתנת והמדובר מיתה,

ידֿטז).מחמת  הלכות פ"ח (למעלה ירושלמי 50)מיתה
מ: שם בבבלי וכן אמרו,51)שם. שם ובבבלי בירושלמי

הלכה  עבדים מהלכות בפ"ז רבינו כתב וכן בשטר, זה שכל
שיהא  אבל לגמרי, משוחרר שיהא אלא אינו זה כל ברם, ב.
בלבד. באמירה די - לשחררו היורשים ושיכופו כהפקר דינו

השחרור 52) ושיחול אותו, לשחרר רוצה זה בלשון כלומר,
כנ"ל. מיתה, להלן.53)לאחר וראה שחרור, לשון זה אף

וירושלמי 54) חורין") בן אותו עשו ("לענין שם תוספתא
הוא"). ו"הרי "עשיתי" (לענין אותו 55)שם "עשו בלשון

לשחררו, שציוה שכיון אלא גמור, עבד הוא עדיין חורין" בן
חורין" בן אותו "עשיתי ובלשון המת. דברי לקיים מצוה
כנ"ל, הפקירו, כאילו הוא הרי חורין" בן הוא ו"הרי
(פ"ח  שחרור גט לו כותב היורש ומת, עבדו והמפקיר
סעיף  רסז סימן יו"ד בשו"ע וכ"ה יג, הלכה עבדים מהלכות
לקיים  היתומים על מצוה - לשחררו דעתו שגילה ולפי עד),
(פ"ט  בעשה עובר עבדו שהמשחרר ואע"פ אביהם. דברי
היורשים  את כופים אנו והיאך ו), הלכה עבדים מהלכות
כל  - תורה דברי על לעבור חורין") בן אותו "עשו (באומר
מה  כעין בחינם, בשחרור אלא אינו עבדו לשחרר האיסור
כ.): (ע"ז חכמים ודרשו תחנם", "לא בגויים תורה שאמרה
טובה, העבד לו עשה אם אבל חינם", מתנת להם תתן  "לא
לו  עשה בוודאי שישחררוהו שאמר וכיון זה. איסור אין
לעבור  יצווה לא ובוודאי כשרות, בחזקת הוא שהרי טובה,
וראה  רשב"א. בשם (מגידֿמשנה 'עשה' איסור על

לח:). לגיטין הרמב"ן חייבת 56)בהשמטות שהאשה אלו
באופן  אף מתנה, שום לתת אסור שלגוי אע"פ כלומר, בהן.
נלמד  לגוי מתנה איסור שהרי מתנה, פעם לו נתן שהגוי
ואכלה  תתננה בשעריך אשר "לגר כא) יד, (דברים מהפסוק
(פ"י  בנתינה" ולא במכירה "לנכרי - לנכרי" מכור או
חייב  אינו שהרי מכירה, אינה וזו ד), הלכה ע"ז מהלכות
מותר  מצוות, במקצת ישנו שעבד כיון - זו מתנה לו לתת
למה  מבורר, לא עדיין [אבל (אבןֿהאזל). מתנה לו ליתן
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קעו ומתנה קעו זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

גם  הרי מצוות, במקצת ישנו שעבד זה, לטעם רבינו הוצרך
הלכה  פ"ג למעלה כמפורש מתנה, ליתן מותר תושב לגר

יא].

.·È¯Ó‡57È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :58- Áe¯ ˙¯˜ dÏ eOÚ »«¿ƒƒ¿»ƒ¬»…««
‰„B·Ú ‡l‡ ˙„·BÚ dÈ‡Â ,Áe¯ ˙¯˜ dÏ ÔÈOBÚƒ»…««¿≈»∆∆∆»¬»
ÌÈ„·ÚÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„B·Ú‰ ÏkÓ da ‰ˆB¯ ‡È‰L∆ƒ»»ƒ»»¬«¿«¬»ƒ

ÌB˜Ó B˙B‡a59. ¿»

רבי 57) בשם יהודה בר שמואל רב של מימרא מ. גיטין
(מגידֿמשנה).58)יוחנן. לעבד כדעת 59)והואֿהדין

רוח, קורת לה ועושין ד"ה שם, רש"י ולדעת שם. הרי"ף
היורשין  את כופין בשחרור, אלא מתקררת רוחה אין אם
(גמרא  המת דברי את לקיים מצוה משום זה וכל לשחררה.

שם).

.‚ÈÚ¯Ó ·ÈÎL60¯Ó‡Â ,¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈¿»«
.‰˜ ‡Ï - Ô‰a ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :‰l‰«»≈ƒ∆»∆…»»

שמואל 60) של מנוגדות מימרות קלח. קלז: בבאֿבתרא
מיד, אמר שאם שם, ממל בר אבא רבי והכריע יוחנן, ורבי
בשכיב  שהמדובר הרי"ף שם וכתב קנה. לא - רוצה אינו
מספיק  לא בבריא, אבל וכמסורים. ככתובים שדבריו מרע
למעלה  וראה למקבל. השטר למסור צריך אלא שכתב מה

בריא. מתנת בדין א הלכה פ"ד

.„È˜˙L61Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˜ - ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â »«¿««»»«»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˜˙ML ÔÂÈÎÂ ,Ô‰ ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îkƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿≈»∆»«≈»«¬…

.Ô‰a»∆

והמדובר 61) ממל. בר אבא רבי של ההכרעה כדברי שם,
צווח  ושוב מחיים שתק אם אבל מיתה, לאחר גם כששתק
לאחר  אלא קונה אינה מרע שכיב מתנת שהרי קנה, לא -
ווילנא  דפוס פ"ט בבבאֿבתרא הנמוקיֿיוסף כתב וכן מיתה.
ב'משפט  רמה, סימן (נתיבותֿהמשפט משזכה ד"ה סב. דף

ו). ס"ק האורים'

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL62- ¯Á‡Ï ·˙ÎÂ ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»∆¿»«¿»«¿«≈
‰˜ ÔB¯Á‡‰63LiL ;64˙eÓiL „Ú ¯ÊÁÏ BÏ65ÔÈa . »«¬»»∆≈«¬…«∆»≈

˙ˆ˜Óa ÔÈa Ïka66¯Á‡Ï ÔÈa BÓˆÚÏ ÔÈa ,67elÙ‡Â .68 «…≈¿ƒ¿»≈¿«¿≈¿«≈«¬ƒ
‰kÊÂ ·˙k69ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡Ï ‰kÊÂ ·˙ÎÂ ,ÔBL‡¯Ï »«¿ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ»»«¬»«¬

Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ„Ú ,‰kfL Ú¯Ó ·ÈÎML ;‰»̃»∆¿ƒ¿«∆ƒ»¬«ƒ«¿«¿ƒ¿«
.‡È‰ƒ

דייתיקי".62) מבטלת ש"דייתיקי דימי, רב מימרת קנב: שם
הראשונה.63) את ביטלה השניה קמו:64)שהכתיבה שם

מיתה.65)במשנה. אחר כיֿאם חלה המתנה אין שהרי
בו 66) וחזר נכסיו, בכל מרע שכיב למתנת רבינו כוונת

במקצת  מועילה שחזרה הדברים ומקור נכסיו. ממקצת
ל. ס"ק רנ סימן (הגר"א שם עיין יז, מהלכה הוא נכסיו,

כאן). כסףֿמשנה בו 67)ועיין חוזר שהוא כאן, כגון
לאחר. אותה לתת כדי כשמואל 68)מהמתנה קנב: שם

כרב. לו 69)ולא שזיכה היינו שם, מיגאש בן ר"י לדעת 

פ"ח  למעלה (ראה כחו לייפות כדי כן ועשה אחר, עלֿידי
מג). ס"ק שם ובסמ"ע יז, הלכה ולהלן י, הלכה

.ÊËÏ·‡70e˜Â ‰kÊÂ ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL71- B„iÓ ¬»¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»ƒ»
¯Á‡Ï ‡Ï Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÌeÏk ÔÈ˜ ¯Á‡Ï ÔÈ‡≈¿««ƒ¿»¿¿≈»«¬……¿«≈

BÓˆÚÏ ‡ÏÂ72˙ˆ˜Ó Ô˙pL ÔÈa Ïk‰ Ô˙pL ÔÈa ,73. ¿…¿«¿≈∆»««…≈∆»«ƒ¿»

שם.70) שמואל, של דברים:71)מימרא שני שיש היינו,
שהתכוון  הוא סימן - כלֿכך שטרח ומכיון וקנין. זיכוי

מיד. וקנה בריא, הונא 72)למתנת רב בשם קנג. שם
כשפירש 73)מכופרי. היינו טז) ס"ק (רנ הש"ך לדעת

שכיב  כמתנת דינה אחר שבאופן מרע, שכיב במתנת שנותן
זיכוי  לנו למה כן לא שאם יז) הלכה פ"ח (למעלה מרע
ברם, בריא. כמתנת היא לעולם במקצת מתנה הרי וקנין,
- מרע שכיב כמתנת דינה פירש שאם מיגאש, בן ר"י דעת

וקנה. שזכה אע"פ

.ÊÈÚ¯Ó ·ÈÎL74Ïka ¯ÊÁ - ˙ˆ˜Óa ¯ÊÁL75?„ˆÈk . ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿»»««…≈«
Ô˙76e˜Â ,ÔBL‡¯Ï ÂÈÒÎ Ïk77˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ »«»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿≈¿«∆
BÁk78È„k B„iÓ e˜Â ,¯Á‡Ï Ô˙ˆ˜Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ , …¿»«¿»«ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ»¿≈

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ79‰˜ ÈM‰ -80‡Ï ÔBL‡¯‰ Ï·‡ , ¿«∆…«≈ƒ»»¬»»ƒ…
ÌeÏk ‰˜81.˙nL ÔÈa „ÓÚL ÔÈa , »»¿≈∆»«≈∆≈

שנפשטה.74) בעיא קמח: שם 75)שם ערוך' [ב'שולחן
דבר  זה שאין כנראה בכל", חזר "מסתמא כתב: יב סעיף
וראה  היורשים. מן מספק ממון להוציא אין ואעפי"כ ברור,

עח]. הערה ולהלן כז, הלכה פ"ח ברייתא 76)למעלה
(מגידֿמשנה).77)שם. מידו קנו שגם אף כלומר,
הלכה 78) פ"ח למעלה שכתב כמו גורע, הקנין כן, לא שאם

כתב 79)י. - עג) הערה למעלה (ראה ספק שהדבר [מכיון
לייפות  ו"כדי במקצת, מתנה היא שמא מידו" "וקנו רבינו
קנין, צריכה ואינה בכולה" "מתנה היא שמא כחו" את
כחו  את ייפה אלאֿאםֿכן י, הלכה פ"ח כדלעיל גורע והקנין

שמח']. ב'אור וראה יא) הלכה כתב 80)(שם ראשון, [גבי
שאינו  ונראה פירש, לא וכאן שמת, בין שעמד בין קנה שלא
מתנה  היא שמא הוא ספק שהרי מיתה, לאחר אלא קונה
הערה  למעלה ראה מיתה, לאחר אלא קונה שאינה בכולה,

הנותן.81)עג]. בו חזר שהרי

.ÁÈÔ˙82ÂÈÒÎ ˙ˆ˜Ó83e˜Â84Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,B„iÓ »«ƒ¿»¿»»¿»ƒ»¿««»»«
¯Á‡Ï Ôlk85e˜Â ,86BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ87Ì‡ : À»¿«≈¿»ƒ»¿≈¿«∆…ƒ

˙‡ ÈM‰ ‰˜Â ,˙ˆ˜n‰ ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ˙Ó≈»»»ƒ«ƒ¿»¿»»«≈ƒ∆
¯‡M‰88‰˜ ÔBL‡¯ - „ÓÚ Ì‡Â ;89‰˜ ‡Ï ÈL ,90. «¿»¿ƒ»«ƒ»»≈ƒ…»»

הגמרא.82) מסקנת ולפי שם, כמתנת 83)ברייתא שדינה
(למעלה 84)בריא. במקצת מתנה כדין כח יפוי בלי סתם

טו). הלכה בכולה,85)פ"ח מרע שכיב מתנת היא וזו
כא. הלכה פ"ח למעלה שקנו.86)ראה שאם 87)אף

י. הלכה פ"ח כדלעיל - גורע הקנין כן, מתנת 88)לא כדין
בכולה. מרע שדינה 89)שכיב במקצת, מתנה שהיא

בריא. שאם 90)כמתנת בכולה, מרע שכיב מתנת כדין
יד). הלכה פ"ח (למעלה חוזר עמד
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קעז

קעז

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ËÈÚ¯Ó ·ÈÎL91¯iL ‡ÏÂ ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»¿»»¿…ƒ≈
,ÌÈiÚÏ Ô˜lÁ B‡ ¯È˜Ù‰ B‡ ,ÌeÏkÌ‡92- „ÓÚ ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¬ƒƒƒ»«

Ïka ¯ÊBÁ93. ≈«…

כדין 91) דינם אלו אף אם נפשטו, שלא בעיות קמח: שם
והפקר  ועניים להקדש ביחס שמא או מרע, שכיב מתנת כל
בלב  להקנות הוא מתכוון - לעשירים וגם לעניים גם שהוא

ימות. אם ובין יחיה אם בין שלא 92)שלם, הבעיות
בתיקו. ונשארו בגמרא, בממון,93)נפתרו ספק כל כדין

רבינו, ולדעת ראיה. להביא עליו - מחבירו שהמוציא
ה"מוציאים" הם ההפקר, מן והזוכים העניים או ההקדש
שאין  מיימוניות), הגהות (הביאו הרא"ש לדעת בניגוד

ספק. של אומדנא יסוד על מעשה מבטלים

.Î¯ÎÓ94‡e‰Lk95.‡È¯ak Ìi˜ B¯kÓÓ - Ú¯Ó ·ÈÎL »«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»«»«»ƒ

הבאה.94) בהלכה שנאמר ממה (סימן 95)נלמד השו"ע
מכר  אם שהרי מכר". מקצתם "אם כאן: מוסיף ג) סעיף רנ

הבאה. בהלכה הדין זהו הכל,

.‡Î¯ÎÓ96˙BÓi˜ ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ì‡ :ÂÈÒÎ Ïk97, »«»¿»»ƒ«»«¿»«»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙BÚn‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ƒ»«≈¿ƒƒ«»≈»

.¯ÊÁÏ«¬…

קמט.96) שהתכוון 97)שם הוכחה לנו יש כאילו הרי
כסף  על במיוחד שמר שלפיכך יעמוד, אם בו, לחזור
להיפך: פירש מיגאש ור"י הבראתו. עם להחזירו המכירה,
ואין  שיור, הן הללו שהמעות חוזר, אינו קיימות, המעות אם

מגידֿמשנה. ועיין בכולה". "מתנה זו

.·Î‰zÓ98‰È‰L da L¯t˙ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ‡È‰L «»»∆ƒ¿»¿…ƒ¿»≈»∆»»
:¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L B‡ Ô˙pLk ‡È¯a»ƒ¿∆»«∆»»¿ƒ¿«≈

È˙ÈÈ‰ Ú¯Ó ·ÈÎL99Èz„ÓÚ È¯‰Â ,100;È˙zÓa ¯ÊÁ‡Â , ¿ƒ¿«»ƒƒ«¬≈»«¿ƒ¿∆¡…¿«¿»ƒ
‰È‰ ‡È¯a :¯ÓB‡ ‰zÓ Ïa˜Óe101BÎÈ BÈ‡Â ,¯ÊÁÏ Ï ¿«≈«»»≈»ƒ»»¿≈»«¬…

Ïa˜Ó‰ ÏÚ -102‰È‡¯ ‡È·‰Ï103‡Ï .‰È‰ ‡È¯aL ««¿«≈¿»ƒ¿»»∆»ƒ»»…
ÚaL - ‰È‡¯ ‡ˆÓ104˙q‰ ˙Úe·L Ô˙Bp‰105,¯ËtÈÂ »»¿»»ƒ¿»«≈¿«∆≈¿ƒ»≈

Ô˙Bp‰ ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰ „ÓÚ˙Â106. ¿«¬…««¿«¿∆¿««≈

מאיר.98) כרבי ולא כחכמים במשנה, קנג. שם
לאחר 99) המקבל בהם שיזכה נכסיי כל ונתתי כלומר,

מעמידים 100)מיתה. אנו אין בריא, הוא שעכשיו אף
קנג: שם נתן כרבי ודלא בריא, בחזקת ונתן 101)אותו

בקנין. מחבירו 102)נכסיו שהמוציא בממון, ספק כל כדין
ראיה. להביא עליו כופר 104)בעדים.103)- כל כדין

חכמים.105)בכל. תמיד 106)מתקנת עומדת שקרקע
הראשונים. בעליה בחזקת

.‚ÎCBzÓ - Ïa˜Ó‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿««¿«≈ƒ
'Ô‰ ÈlL' ¯ÓBÏ ÏBÎiL107˙q‰ Ú·MÈ ,108‰È‰ ‡È¯aL ∆»«∆ƒ≈ƒ»«∆≈∆»ƒ»»

.BÊ ‰zÓ BÏ Ô˙pLk¿∆»««»»

ונטען 107) טוען מהלכות (פ"ח במטלטלין מחזיק כל כדין
במגידֿמשנה. וראה א). הטוען 108)הלכה גם שהרי

שם). ונטען טוען (הלכות היסת נשבע הן", "שלי

.„ÎÈÓ109˙‡ˆÓÂ ˙nL110ÏÚ ‰¯eL˜ ‰zÓ ƒ∆≈¿ƒ¿≈«»»¿»«
BÎ¯È111˙BtÈÏ B„iÓ e˜Â ,ÌÈ„Úa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈««ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»¿«

Ì‰Ï Ô˙pL el‡ Ák112È‡L ;ÌeÏk dÈ‡ BÊ È¯‰ - …«≈∆»«»∆¬≈≈»¿∆¬ƒ
CÏÓÂ d·˙k :¯ÓB‡113. ≈¿»»¿ƒ¿«

קלה:109) "ונמצאת".110)בבאֿבתרא תימן: בכת"י
מזויף.111) השטר שמא החשש, את שמסלק מה
להקנות 112) גמר לא שמא לחשוש אין כחם, וייפה והואיל

למעלה  כמפורש - מיתה לאחר שטר ואין בשטר, אלא להם
וכן  נמלך, שמא לטעם רבינו הוצרך ולפיכך יא. הלכה פ"ח
"מצא  יח. בבבאֿמציעא במשנה [וכ"ה מיגאש. ר"י פירש
היו  כתובין אומר שאני יחזיר, לא זה הרי וכו' דייתיקי
פירשה, שם הרשב"ם אבל ליתנן"]. שלא עליהן ונמלך
שכיון  הדברים, בטעם שם כתב שהרי כח, יפוי בלי כנראה,
לא  שמא - שטר כתב אלא שיתנו, השכיבֿמרע אמר שלא
מיתה. לאחר שטר ואין בשטר, אלא להקנות גמר

פירש 113) וכן בפיו. ציוה שלא כיון כן, וחוששין התחרט.
מיגאש. ר"י

.‰ÎÌ‡Â114¯Á‡Ï da ‰kÊ115ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈa ,116 ¿ƒƒ»»¿«≈≈ƒ«¿ƒ
daL ÌÈ¯·c‰ Ïk - ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ BÈ‡L ÔÈa≈∆≈ƒ«¿ƒ»«¿»ƒ∆»

ÔÈÓi˜117.Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÏÎk , «»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«

שם.114) אנשים 115)משנה, כמה כללה שהמתנה כגון
ולדעת  מהם. לאחד המתנה את וזיכה בשטר, שהזכירם
וכ"ה  "לאחד", צ"ל ו) משנה פ"ח (בבאֿבתרא התוי"ט

תימן. השטר 116)בכ"י זיכוי שאף שבדבר, והחידוש
סמ"ע  וראה יורש, שאינו למי גם דעת גילוי משמש ליורש,

רצונו 117)שם. על דעת גילוי משמשת לאחד, שהמסירה
דעתו  ושאין בשטר, הכתובים הדברים את לקיים הנותן של

בו. לחזור

.ÂÎÔÎÂ118ÌLa BÓˆÚ ÏÚ ·BÁ ¯ËL ·˙kL ÈÓ ¿≈ƒ∆»«¿«««¿¿≈
¯Á‡119Ô˙Â ,ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ [B‡] ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa B‡ , «≈¿≈∆»ƒ»»ƒ«¿ƒ¿»«

ÏÚ ¯ËM‰120‰Ê ‰È‰È :BÏ ¯Ó‡Â ,LÈÏL „È,EÏˆ‡ «¿»««»ƒ¿»«ƒ¿∆∆∆¿¿
ÌeÏk BÏ L¯t ‡ÏÂ121¯Ó‡L „Ú Áp‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ , ¿…≈≈¿∆»««««∆…«

.ÌeÏk dÈ‡ BÊ È¯‰ - ˙ÓÂ ,‰OÚz ‰Ó EÏ¿««¬∆»≈¬≈≈»¿

שטרותיו,118) בין שטר "מצא כ. בבבאֿמציעא משנה
שמא  אליהו", שיבוא עד מונח יהא - טיבו מה יודע ואינו
סימן  הגולה (באר לוה ולא ללוות וכתב אצלו הלוה הפקידו
וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ועיין כה, סעיף רנ

אחר.119) לאותו ממון חייב שהוא אחר, בשביל
נדפס 120) חדשים ובדפוסים תימן. ובכ"י רומי בדפוס כ"ה

"עד". כנ"ל.121)בטעות לוה, ולא ללוות כתב שמא

âשבט כ"ז קודש âשבת
éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦

או 1) חובות או מעות הנותן מרע שכיב משפטי בו נתבארו
נאמר  אם וכן זה, אחר שנמשך ומה לאחרים , בהן המודה
היתומים  אמרו אם ודין אחרים, של שהן בחלום ליורש

שבת קודש
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קעח ומתנה קעח זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ודין  נאמנין, אם בו שחזרו שאמרו או אביהם, כדבר שעשו
הנותן  ודין לידו, הגיע ולא לאחר מתנה השולח מרע שכיב
לשיעורי  הנכסים הספיקו ולא הרבה לאחרים מתנות
מרע  שכיב ודין דינן, כיצד חוב עליהן שיצא או המתנות,

ממש. בו שאין דבר הנותן

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2ez :¯Ó‡L3‰Ó4- ˙Óe ,ÈBÏÙÏ ¿ƒ¿«∆»«¿»∆ƒ¿ƒ≈
ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ezÈƒ¿¿««ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

eÓc ÔÈ¯eÒÓÎÂ5ÔÈ‡Â ,6¯e·˜ ‰Ó ÏÚ ‡nL ÔÈLLBÁ7 ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»«»∆»
¯ÓB‡ ‡e‰8. ≈

פפא.2) רב של פירושו ולפי במשנה, יג. לעומת 3)גיטין
ותנו  "כתבו אמר: שאם יב הלכה ח פרק למעלה שכתב מה
שכיוון  מיתה, אחר ונותנין כותבין שאין מנה", לפלוני
שטר  ואין בשטר אלא להקנות גמר לא "כתבו", גם שאמר

מיתה. סתם.4)לאחר מנה בין זו" "מנה בגמרא 5)בין
כל  במחלק כאן ומדובר בש"ס. מקומות בכמה ועוד שם,
מנה  לאחד בנותן אף או מנה, בחלקו יצאה שלאחד נכסיו,
הלכה  שם למעלה (ראה מיתה מחמת שמצווה אלא בלבד,
(שם  קניין שצריכה בריא כמתנת זו הרי כן, לא שאם יז),
אינה  מטבע שהרי יועיל, לא קניין אפילו וכאן טו), הלכה
וראה  א), הלכה מכירה מהלכות ו (פרק בחליפין נקנית

יח. סעיף רנג סימן שם,6)שולחןֿערוך הגמרא מסקנת
רב. לדעת איֿשם.7)בניגוד נותנים 8)טמון אלא 

(הובא  הרשב"א לדעת ברם לו. שיש הגלוי מהרכוש
אבל  נותנים, בעין, כסף יש אם אלא זה אין במגידֿמשנה)
את  לו לתת מהנכסים מוכרים אין בעין, כסף אין אם
מנה. שווה ולא מזומן, כסף פירושה: "מנה" כי תמורתם,
הלכה  ונטען טוען מהלכות ג בפרק רבינו מדברי נראה וכן

שם). ועיין משנה, (מגיד ח

.·ÔÎÂ9‰‡ÂÏ‰ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL10ÔB„wÙ B‡11 ¿≈¿ƒ¿«∆»««¿»»ƒ»
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÈBÏÙÏ d˙B‡ ez ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»«»ƒ

ÔzLÏL „ÓÚÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â12ÔÎÂ .13ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿»¿≈ƒ»«¿
¯ËMa LiL ‰na ‰ÎÊ - ÈBÏÙÏ ÈBÏt ¯ËL14el‡Îe , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»»«∆∆≈«¿»¿ƒ

·˙k15¯ÒÓe16ÔÈ‡Â .¯ËM‰ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,17 »«»«««ƒ∆…»««¿»¿≈
L¯Bi‰18·ÈÎL ˙zÓa Ô˙pL ‰Ê ¯ËL ÏÁÓÏ ÏBÎÈ «≈»ƒ¿…¿»∆∆»«¿«¿«¿ƒ

,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL Ô˙B B‡ ¯ÎBn‰ ‰Ó ÈtÓe .Ú¯Ó¿«ƒ¿≈»«≈≈¿««¬≈
ÏeÁÓ - L¯Bi‰ BÏÁÓe ¯ÊÁÂ19Ô˙pL Ú¯Ó ·ÈÎLe ; ¿»«¿»«≈»¿ƒ¿«∆»«

ÔÈwL ÈtÓ ?ÏÁÓÏ ÏBÎÈ L¯Bi‰ ÔÈ‡ ,·BÁ ¯ËL¿«≈«≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«
Ì‰È¯·cÓ ¯ËLa ‰È‡¯‰20‰Ê ÔÈ„Ú L¯Bi‰ CÎÈÙÏ , »¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»«≈¬«ƒ∆

·ÈÎL ˙zÓe ;BÏÁBÓe ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰ BlL ¯ËM‰«¿»∆ƒ«»¬«¿«¿ƒ
ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó¿«««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿∆
ÚÈb‰Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLaL ÔBÓÓ ‰˜ el‡Îe ,‰¯Bz»¿ƒ»»»∆ƒ¿»ƒ«»¿ƒƒ«
.ÏÁBÓ BÈ‡ CÎÈÙÏe ,ÔÈ˜ Ba L¯BiÏ ¯‡L ‡ÏÂ B„ÈÏ¿»¿…ƒ¿««≈ƒ¿»¿ƒ»≈≈

נחמן.9) רב בשם רבא של מימרא וקמח. קמז: בתרא בבא
מיתה. מחמת במצווה או נכסיו כל במחלק כאן אף

שביד 10) בהלוואה אלא אמור זה דין שאין אומרים יש
קמד, (תהלים עליו שנאמר גוי, שביד בהלוואה אבל ישראל,
אמון  אין שקר", ימין וימינם שווא דיבר פיהם "אשר ח):

עליו, סומכת דעתו אין מרע השכיב ואף בהם, לישראל
ממיץ). אליעזר רבינו בשם מיימוני (הגהות חובו שיפרע

בבבא 11) (ועיין בעין שאינה מהלוואה, הוא וחומר קל
מועיל  אינו שלושתן" ש"מעמד סברא שישנה שם בתרא
דברי  מועילים כן, פי על ואף בהלוואה), ולא בפיקדון אלא
מועילים  שדבריו שכן כל - בבריא כקניין מרע שכיב
בעניין  קמט. בתרא בבבא נראה וכן בעין. שהוא בפיקדון

גיורא. שכיב 12)איסור דברי כלומר, שם. הרי"ף מדברי
בבריא  המועיל שלושתן", ב"מעמד מסר כאילו הם מרע
בתרא  (בבא בגמרא מבואר וכן ג). הלכה ג פרק (למעלה

נחמן.13)שם). רב של הלכה פסק קנא. שם
שכתוב 14) במה גם אלא השטר, של בנייר רק לא כלומר,
הזה.15)בו. השטר על מתנה ו 16)שטר בפרק ראה

שאינו  מפורש ששם פי על ואף יא. הלכה מכירה מהלכות
שטר  "קנה המתנה) (או המכירה בשטר כתב אם אלא קונה
פי  על אף מרע, בשכיב כאן - בו" שיש השעבוד וכל פלוני
שהכביד  תולים אנו שעבודו, וכל השטר שיקנה פירש שלא
אמרו  וכן ביטוי, לידי מחשבתו באה לא ולפיכך חליו עליו
גט  "כתבו האומר שבריא פי על שאף גיטין לעניין גם
בשכיב  - "תנו" שיאמר עד ונותנים כותבים אין לאשתי"
בפרק  רבינו שכתב כמו זה באופן אף ונותנים כותבים מרע,
הר"ן). בשם משנה (כסף יב הלכה גירושין מהלכות ב

נחמן.17) רב של מימרא קמז: היורש,18)שם דווקא
ממתנתו, בו לחזור גם יכול הוא הרי עצמו השכיבֿמרע אבל
שם). בתרא (בבא שמת מי בפרק ברי"ף מפורש וכך

יב.19) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמפורש
להלן 20) (וראה ריאלי דבר אינו בו הכתוב התוכן כלומר,

מהלכות  ו פרק (למעלה רבינו של וכלשונו טו), הלכה
אין  ולפיכך ביד", נתפסת הראייה "ואין י): הלכה מכירה

התורה. מן קניין בו

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL21¯Ó‡ Ì‡ ,È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»«
'ez'22‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈ˙B -23 ¿¿ƒ…»«¿≈¿ƒ∆»

‡lL È„k ‡l‡ 'È„Èa ÈBÏÙÏ LÈ ‰Ó' ¯Ó‡ ‡Ï…»«»∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»¿≈∆…
ÔBÓÓ Ô‰Ï LiL ÂÈL¯BÈ ÏÚ e¯Ó‡È24. …¿«¿»∆≈»∆»

ושמואל.21) רב של מימרא קעד: אין 22)שם ששוב
להם  שיש יורשיו על יאמרו שלא כדי כן עושה שמא חשש

בגמרא.23)ממון. "אדם 24)שם שם: הגמרא בלשון
בניו". את להשביע שלא עשוי

.„CÎÈÙÏ25‰‡„B‰ C¯c ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡ ,26‰È‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ»«∆∆∆»»¿…»»
¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙B - ‰Ó¯Ú‰ LLÁ ÌL»¬««¬»»¿ƒ««ƒ∆…»«

.'ez'¿

ממימרא 25) זאת והוכיח פשוט, גט בפרק ברי"ף הוא כן
מנה  שאמר מרע "שכיב ח): הלכה להלן (הובאה שם אחרת
פרעתיו  אבא לנו ואמר חזר יתומים ואמרו בידי לפלוני
בין  חילק ולפיכך נותנין, - כן אמרו לא שאם הרי נאמנין",

הערמה. דרך כן אמר לבין הודאה דרך כן היינו,26)אמר
שבבריא  פי על ואף רצינית. הודאה היא שזו מדבריו שניכר
הודאה, בדרך הודה אם אפילו "השבעה" טענת יש שהודה
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קער

קער

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

א  הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק רבינו בדברי כמפורש
טענת  שהרי ראייה, והא כך. כל חוששים אין מרע בשכיב -
(למעלה  כלל מרע בשכיב ואינה בבריא ישנה "השטאה"

כאן. משנה לחם ועיין ד). הלכה ח פרק

.‰‡ˆBik27˙BÚÓ ÔÈÓË‰L Ì‰È·‡ ˙‡ e‡¯ :Ba «≈»∆¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»
‰cLa28ÏL' ,'Ô‰ ÈBÏt ÏL' ¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«∆¿ƒ≈∆

¯ÒBÓk Ì‡ :'Ô‰ ÈL ¯OÚÓ29Ì‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - «¬≈≈ƒ≈ƒ¿≈¿»»«»ƒƒ
ÌÈ¯ÚÓk30.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ¿«¬ƒ…»«¿

זו 27) הלכה נתן שם, הרי"ף ואף ל. בסנהדרין ברייתא
הקודמת. להלכה מסויים.28)כדוגמא בלשון 29)ארון

ל"השבעה". כך כל חוששים אין ולפיכך שם). (רש"י צוואה
כעשיר.30) יראוהו שלא

.ÂÔÎÂ31„Á‡ ‡a Ì‡32˙‡ È˙È‡¯ È‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ¿≈ƒ»∆»¿»«»∆¬ƒ»ƒƒ∆
¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa ˙BÚÓ ÔÈÓË‰L ÔÎÈ·‡¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«

Ó ÏL' ,'Ì‰ ÈBÏt ÏL'¯OÚ33ÔÈeÓË eÈ‰ Ì‡ :'Ô‰ ∆¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ»¿ƒ
˙Èaa34ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -35‰„Oa ;36ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -37. ««ƒ…»«¿«»∆¿»»«»ƒ

;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÏhÏ ÏBÎÈ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»…∆ƒ»ƒ…¿»»«»ƒ
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»…»«¿

שאמרנו 31) ממה שחוץ לומר ורוצה שם. בברייתא זה אף
ישנה  כן כמו נאמן, - כמוסר דבריו אמר שאם למעלה
כמוסר  מפורש אמר שלא פי על אף דלהלן בהא נאמנות

כן. מוכיח שהעניין "מיגו",32)אלא צריך באחד דווקא
"מיגו". בלי אפילו ממון להוציא יכולים שניים אבל

שני".33) "מעשר תימן: יד אינו 34)בכתב שהעד במקום
אליו. להגיע אחד.35)יכול עד פי על ממון מוציאין שאין

בעצמו.36) ליטול יכול שהוא לו 37)במקום יש שהרי
כרצונו, בהם ולעשות בעצמו ליטלם הוא שיכול מיגו,
שלא  פי על ואף כן. לו אמר אביהם כי לאמר נאמן ולפיכך
שהטמין  מאחר "השבעה", של חשש אין כמוסר, דבריו אמר
משם, ליטלו יכול שהעד ובמקום הזה העד בפני הכסף

שם). יוסף (נימוקי לו מסר אמת דברי בוודאי

.ÊÈ¯‰38ÂÈ·‡ BÏ ÁÈp‰L ˙BÚÓ ÏÚ ¯ÚËˆÓ ‰È‰L ¬≈∆»»ƒ¿«≈«»∆ƒƒ«»ƒ
CÎÂ Ck :ÌBÏÁa BÏ e¯Ó‡Â ,Ì‡ÈaÁ‰ ÔÎÈ‰ Ú„È ‡ÏÂ¿…»«≈»∆¿ƒ»¿»¿«¬»¿»
¯OÚÓ ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,Ì‰≈ƒ¿¿ƒ≈¿∆¿ƒ≈¿∆«¬≈
ÔÈn·e BÏ ¯Ó‡pL ÈBÏt ÌB˜Óa Ô‡ˆÓe ,Ô‰ ÈL≈ƒ≈¿»»ƒ¿¿ƒ∆∆¡««ƒ¿»
È¯·c :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,‰OÚÓ ‰È‰ ‰Ê - BÏ ¯Ó‡pL∆∆¡«∆»»«¬∆¿»¿¬»ƒƒ¿≈

.ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ˙BÓBÏÁ¬…«¬ƒ¿…ƒƒ

שם.38) בברייתא זה אף

.ÁÚ¯Ó ·ÈÎL39‰„B‰L40,‰Ó B„Èa ÈBÏÙÏ LiL ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ¿»»∆
'ÂÈzÚ¯t' eÈ·‡ eÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁ :ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â41- ¿»¿¿ƒ»«¿»«»»ƒ¿«¿ƒ

ÔÈÚaLÂ ,ÔÈÓ‡42.˙q‰ ˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ∆¡»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆¿«∆≈

רבה.39) של מימרא קעה. בתרא שם:40)בבא בגמרא
שהיה  בזה, להדגיש רצה רבינו אבל שאמר". מרע "שכיב

ד. הלכה למעלה שכתב וכמו הודאה, כלומר:41)בדרך
חייב  שעודנו היה סבור בידי" לפלוני "מנה להם שאמר בעת

המתחיל  דיבור שם (תוספות לו שפרע נזכר כך ואחר לו
בזה, נאמן עליו, מיושבת דעתו שאין מרע, שכיב ורק חזר)
נאמן  כך אחר שפרע אמר ואם שם). (תוספות בריא ולא
מיימוני). בהגהות וראה שם, (תוספות בריא היה אם אפילו

ידו 42) זזה שלא טוען כשהתובע והיינו, הכל. כופר כל כדין
אחרת  כי פרעתי, אמר שלא לו וברי אביהם של ידו מתחת
טוען  מהלכות א (פרק שמא טענת על היסת נשבעים אין

ז). הלכה ונטען

.Ë¯Ó‡43eÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁ :ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â ,'ez' »«¿¿»¿¿ƒ»«¿»«»
'ÂÈzÚ¯t' eÈ·‡44ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ -45. »ƒ¿«¿ƒ≈∆¡»ƒ

שם.43) בגמרא המסקנה לפי רבה של המימרא המשך
כנ"ל.44) שפרע כך אחר נזכר שאמר 45)כלומר, שכיוון

נאמן  ואינו פרע, שלא וידע בדבר היטב דקדק ודאי "תנו",
אביהם  להם שאמר טוענים אם אולם, כך. אחר שנזכר לומר
יד. קטן סעיף שם ש"ך וראה נאמנים, ודאי כך אחר שפרע

.È¯Ó‡46È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :47:ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â , »«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
ep˙48'ez' ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ -49ÔÈpÓe , »«≈∆¡»ƒ∆¬≈…»«¿ƒ«ƒ

ÔzÏ ÔÈ·iÁL eÚ„È50? »¿∆«»ƒƒ≈

הגמרא.46) בסוגיית שם בתרא בדרך 47)בבא  והיינו,
המדובר  שהרי "השבעה" של חשש יש כן לא שאם הודאה,
מזה, ידעו לא שהיתומים אלא כדלהלן, "תנו" אמר כשלא

להלן. להלכות 48)ראה בניגוד בעצמם, פרעו שהם
פרע. שאביהם הייתה שטענתם חשש 49)הקודמות, ויש

שנתברר  אלא ג הלכה למעלה כמבואר "השבעה", של
כנ"ל. הודאה, בדרך הייתה שאמירתו שהרי 50)לבסוף

הדבר  שנתברר עד הודאה בדרך הייתה שאמירתו ידעו לא
בניו  את להשביע שלא כן שאמר סברו ודאי כן ואם לבסוף,
יז. מציעא בבבא שאמרו מה לכך דוגמא נתנו. לא ובוודאי
ואמר  חובך) (=לבעל לו תן צא הדין) (=בית לו "אמרו
נאמן", אינו פרעתי ואמר לו ליתן אתה חייב - נאמן פרעתי,
ליתן, שעליו ויודע ברור פסקֿדין הוא לו" תן ש"צא לפי
אינו  ולפיכך ברור פסקֿדין אינו לו" ליתן אתה "חייב אבל
לו  ברור שלא כיוון פרע לא שוודאי פרעתי, לומר נאמן

בראב"ד. וראה משנה). (מגיד לשלם שצריך

.‡È,ÔÈÓ‡ - 'ep˙' ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â ,'ez' ¯Ó‡»«¿¿»¿¿ƒ»«∆¡»ƒ
.e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈∆»¿

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL51CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â „Á‡Ï ‰Ó Ô˙pL52 ¿ƒ¿«∆»«»∆¿∆»¿»«≈
‰È‰ Ìi˜ Ì‡ :˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó»∆∆ƒ¿ƒ¿»«¿»∆≈ƒ«»»»

Ú¯Ó ·ÈÎM‰ BÏ Ô˙pL ‰ÚLa53ÈÓ ÈL¯BÈÏ e˙pÈ - ¿»»∆»««¿ƒ¿«ƒ»¿¿¿≈ƒ
È¯·cL ;BÏ eÁlzLpL54ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL ∆ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ¯eÒÓÎÂ55Ìi˜ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .Ô‰56ÈL¯BÈÏ e¯ÊÁÈ - ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ…»»«»«¿¿¿¿≈
˙ÓÏ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;ÁlLÓ57. ¿«≈«∆≈ƒ¿»¿≈

יד:51) ואין 52)גיטין כזכי", לאו ש"הולך הוא וכלל
זה  - ד) הלכה ד פרק (למעלה לידו שיגיע עד  זוכה המקבל
כזכי" "הולך אמרו מרע בשכיב אבל בבריא אלא אינו

שם). בעבורו.53)(גמרא לזכות השליח היה יכול שאז
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קפ ומתנה קפ זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם.54) הרי"ף פי 55)מדברי על ואף קניין. צריך ואינו
(למעלה  מיתה לאחר אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת
מרע? השכיב בחיי המקבל מת הרי וכאן ח) הלכה ח פרק
מיד  שיקנה דעתו בוודאי לשליח המנה ונתן שטרח כיוון -
בית  בשם לו קטן סעיף קכה סימן משפט בחושן (ש"ך

לשליח.56)יוסף). השכיבֿמרע שנתן בשעה
שם.57) הרי"ף מדברי

.‚ÈÚ¯Ó ·ÈÎL58ez :¯Ó‡L59,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
- ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡Â ,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó LÏLe¿≈ƒ¿ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ

‰ÎÊ ¯ËMa Ì„Bw‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡60CÎÈÙÏ .61‡Ï Ì‡ , ≈¿ƒ«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ…
ÈÙÏ ‡ˆÓp‰ ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó ÚLz ÁÈp‰62·˙kM ‰Ó ƒƒ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«∆»«

Ì‡Â .Ô‰Ï63ÔlkÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ64, »∆¿ƒ»»»»¿«∆ƒÀ»
Ô‰Ï ·e˙kM ‰Ó ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ65„ˆÈk .66? ƒ»∆»¿∆»¿ƒ«∆»»∆≈«

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa - ÌÈMÓÁÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ ·BÁ‰ ‰È‰»»««¿«≈«¬ƒƒ«««»«ƒ
ÏÚ·e ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó Ô˙B≈≈»«««¿≈≈»«¬ƒƒ««

.ÌÈ˙‡Ó Ô˙B ˙B‡Ó Úa¯‡‰»«¿«≈≈»«ƒ

קלח.58) בתרא ללא 59)בבא נכסיו כל במחלק והיינו,
מיתה. מחמת במצווה או יכול 60)שיור, אדם שאין

לכולם  לתת בעצם התכוון והוא כאחד, משפטים שני להוציא
המקבלים  שמות את לפרט לו היה שהכרחי אלא אחת, בבת
שהיה  בכולם, שווה הסכום שאם אומרים ויש זה. אחרי בזה
דין  כאן יש - זה, אחרי בזה לפרט ולא יחד, לכוללם יכול

משנה). (מגיד הרי"ף.61)קדימה לפי 62)מדברי היינו,
אותנו  מעמידה זו שחלוקה הרי"ף, שמסביר כמו האחוזים,
מן  וחצי פעם או כפליים לזה לתת הנפטר, של רצונו על
הלכה  אישות מהלכות י"ז פרק עיין כתובה, ולעניין השני.
ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות כ בפרק עיין חוב, ולעניין ח.

שם.63) הברייתא את 64)המשך קיבלו שכולם אחרי
ליורשים, נכסיו הניח כשלא והמדובר אחת. בעת המתנה
יד  הלכה להלן משנה (מגיד מהם גובה להם, הניח שאם

הרשב"א). כדלהלן.65)בשם האחוזים לפי היינו,
שם.66) הרי"ף, מדברי

.„ÈÏ·‡67,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¬»ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒ
ÂÈ¯Á‡Â68˙B‡Ó Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ˙B‡Ó LÏL ¿«¬»¿≈ƒ¿ƒ¿«¬»«¿«≈

Ì„Bw‰ Ïk - ÈBÏÙÏ69‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÊ ¯ËMa ƒ¿ƒ»«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ»»
‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ»»¿«∆ƒ»«¬≈∆

.ÂÈÙ ÈÙÏMÓ ‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÂÈÙlMÓƒ∆¿»»≈∆ƒ∆ƒ¿≈»»

שם.67) הברייתא, את 68)לשון מדגיש הוא שכאן
והאיחור. בעיזבונו 69)הקדימה מספיק סכום אין שאם

קודם  המתנה, את שקיבל הראשון, ייקח כולם, לחלוקת
אחריו. שבאים לאלו

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL70ÏÎ‡È ,‰Ê ˙È·a ÈBÏt ¯e„È :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»¿ƒ¿«ƒ∆…«
‡lL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê Ï˜c ˙B¯t ÈBÏt71‰˜‰ ¿ƒ≈∆∆∆…»«¿∆…ƒ¿»

Â ‰ÏÈÎ‡‰Â ‰¯Èc‰L ,LnÓ Ba LiL ¯·c Ì‰Ï‡ˆBiÎ »∆»»∆≈«»∆«ƒ»¿»¬ƒ»¿«≈
ÔÈ˜ ÔÈ‡L ‰LÎe ¯ea„k Ô‰ È¯‰ Ô‰a72Ï·‡ .73Ì‡ »∆¬≈≈¿ƒ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¬»ƒ

ÔÓÊ „Ú Ba ¯e„iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê ˙Èa ez :¯Ó‡»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈∆»«¿«

ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê Ï˜„ ez :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈∆…«≈»
˙B¯tÏ Ûeb‰ Ì‰Ï ‰˜‰ È¯‰L ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -74, ¿»»«»ƒ∆¬≈ƒ¿»»∆««≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ba LiL ¯·c Ûeb‰Â¿«»»∆≈«»¿≈…«≈»∆

נחמן.70) רב של מימרא קמז: הר"י 71)שם מדברי
טעם  נחמן) רב אמר המתחיל דיבור (שם ולרשב"ם מיגאש.

פירות. אכילת על ואם 72)אחר בקניין. בבריא אף כלומר,
אינה  קניין, במקום שהיא בשכיבֿמרע, האמירה גם כן

שם). (גמרא שם.73)מועילה המימרא ראה 74)המשך
א. הלכה מכירה מהלכות כג פרק

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
אם 1) בדבריו, ביאר שלא מרע שכיב משפטי בו נתבארו

הדבר  שיעור ביאר שלא אם המקבלים, הם מי ביאר שלא
כוונתו  לדון וכן זה, אחר הנמשך וכל עניינו, או להם הניתן

בזה. נמשך שהוא ומה בזה התלוי וכל במתנותיו

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2ÔÈ‡ - È·Ï el‡ ÌÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»ƒ≈¿»«≈
ÌÏÏÎa ˙Ba‰3‰È‰ .4Ô·e Ôa B‡ ,˙·e „Á‡ Ôa BÏ «»ƒ¿»»»»≈∆»«≈∆

Ôa‰5ÔBLÏ ‡e‰L ,'È·Ï' ¯Ó‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆»«¿»«∆¿
‡¯˜ „Á‡‰ Ôa‰L ;B·Ï ‡l‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈa«̄ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿∆«≈»∆»ƒ¿»

ÌÈa6. »ƒ

שלפנינו.2) ההלכה המשך מתוך בשכיב 3)יוצא דווקא
רוצה  אינו מיתה שבשעת לפי בניו, בכלל הבנות אין מרע
הבנות  אף - בריא במתנת אבל דאורייתא, נחלה לעקור
הערה  שם ועיין יד, הלכה ו פרק למעלה כמפורש בכלל,

ורב 4)פח. רבא עלֿידי שנפתרה בעיא קמג: בבאֿבתרא
בני 5)יוסף. בלשון שם) (בבאֿבתרא בניו בכלל שאינו

שם). (רשב"ם פלוא 6)אדם "ובני ח: כו, בבמדבר כמו
אליאב".

.·Ú¯Ó ·ÈÎL7‡·e ,˙ÓÂ ,'‰i·BËÏ ÈÒÎ' ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«¿ƒ»»≈»
ÔÏËB - '‡e‰ È‡' ¯Ó‡Â ‰i·BË BÓML „Á‡8Ì‡Â . ∆»∆¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿ƒ

˜ÊÁ‰9·¯ BÓL10ÔÏËB BÈ‡ - ‰i·BË11‰È‰ Ì‡Â . À¿«¿«ƒ»≈¿»¿ƒ»»
Òb Ú¯Ó ·ÈÎL12BÓLa B˙B‡ ‡¯B˜Â Ba13ÔÏËB -14. ¿ƒ¿««¿≈ƒ¿¿»

יוחנן.7) רבי של מימרא פה: שיש 8)כתובות אע"פ
להביא  אפשר אותו שגם טוביה, ושמו אחד עוד בסביבה
(שו"ע  לו נותנים לבוא, הזדרז שלפנינו שזה כיון - בחשבון
ואין  לו, כיוון שוודאי כט). סעיף רנג סימן חושןֿמשפט
ס"ק  שם (סמ"ע להגלות הדבר סוף שהרי לרמאות, חשש

בגמרא.9)סג). להוראה.10)שם מפני 11)מוסמך
קורא  היה לא שלרב סתם, טוביה עם אותו לזהות שאין

בו.12)בשמו. (משנה13ֿ)רגיל עצמו לבין בינו
שרגיל 14)למלך). כיון - אחרים בפני כן לו שקרא אע"פ

תמ  (משנהֿלמלך).לקראו עצמו לבין בינו כן יד

.‚e‡a15BÓL ˜ÊÁÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Úa˙Ï ÌÈL »¿«ƒƒ¿…«¿»∆»≈∆À¿»¿
„ÈÓÏz - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,‰i·BËƒ»ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ»»«¿ƒ

Ì„B˜ ÌÎÁ16Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ‡ . »»≈≈»∆«¿ƒ»»¿»»∆»≈∆
ÔÎL17‰È‰ .Ì„B˜ ‡e‰ - ·B¯˜ B‡18„Á‡Â ÔÎL „Á‡ »≈»≈»»∆»»≈¿∆»
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קפא

קפא

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ì„B˜ ÔÎL - ·B¯˜19Ì‰ÈL .20Ì‰ÈL B‡ ÌÈ·B¯˜ »»≈≈¿≈∆¿ƒ¿≈∆
eOÚÈ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ì‰ÈL B‡ ÌÈÎL21ÔÈic‰ ¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ«¬««»ƒ

‰‡¯iL BÓk‰Ê ÏÚL ‰ËB ÔzÚcL ÈÓ Ïk ;Ì‰Ï ¿∆≈»∆»∆»ƒ∆«¿»»∆«∆
.ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˙B - ¯Ó‡»«¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ

שם.15) הסוגיא אדם,16)המשך  רוצה הסתם מן כי
היא  רבה שמצוה מנכסיו, תלמידֿחכם להנות למות, ההולך

רש"י). - לד: אצלו 17)(ברכות הרגיל חבר כלומר,
שם). (רמ"א ומתן שם.18)במשא שנפתרה, בעיא

קרוב 19) שכן "טוב י: כז, במשלי שנאמר למה בהתאם
שאם  ליורשו, ראוי אינו כשהקרוב והמדובר רחוק". מאח
לח  ס"ק רנג סימן (ש"ך לשכן קודם הוא - ליורשו ראוי

ה'טור'). רבינו 21)שם.20)בשם של פירושו זהו
לפי  יעשו שהדיינים והוא, דדייני. שודא התלמודי: למונח

דעתם, רש"י אומד פירש וכן לתת. הנותן כוונת היתה למי
פירשו: דדייני, שודא ד"ה שם, ה'תוספות' ברם שם.
כא  פרק למעלה וראה רוצים. שהם למי נותנים שהדיינים
(בבאֿ בתוספתא שאמרו ומה טו. הלכה מכירה מהלכות
מאתים  תנו "האומר :(414.18 עמ' צוק"מ יא פרק בתרא
אין  שמעון, בן יוסף שני שם והיו שמעון, בן ליוסף דינר
היה  לזה ולא אוהב היה לזה לומר הדיוט לשון דורשין
כדעת  - "התוספתא - בשוה". חולקים שניהם אלא אוהב,
הלכה  ואין צד.) (כתובות יחלוקו] [שאמר: שטרות בשני רב
מאירי  - דדייני]" שודא שאמר שם כשמואל [אלא כן
שהתוספתא  שם הרא"ה כתב וכן .380 עמוד פה: בכתובות
כסףֿ ועיין דילן". בגמרא לה מייתינן מדלא "משובשת,
באופן  שהמדובר לט) ס"ק (שם הש"ך וכתב משנה.
רוצים  אם אבל מהם, לאחד לשלם מסכימים שהיורשים
שמעון  בן יוסף בשני כמו כן לעשות הם יכולים - לדחותם,
לדחותו  יכולים ששניהם מהם, אחד על חוב שטר שיצא
בלחםֿמשנה  וראה ח). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פכ"ד

כאן.

.„Ú¯Ó ·ÈÎL22ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¬ƒ≈≈»

במצוה 22) או במחלק ומדובר הבאה. ההלכה מתוך יוצא
מיתה. מחמת

.‰¯Ó‡23ÏËB ÈBÏt :ÔÈ˜ÏBÁ - È·Ïe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ : »«¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ≈
‰ˆÁÓ ÂÈa ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ24‰OÚÓe .25¯Ó‡L „Á‡a ∆¡»¿»»»∆¡»«¬∆¿∆»∆»«

‡È‰ Ïhz :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;CÈ·ÏÂ CÈÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿¬»ƒƒ…ƒ
.‰ˆÁÓ ÌÈa‰ ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ∆¡»¿»«»ƒ∆¡»

יוסף.23) רב כדעת קמג. דברי 24)בבאֿבתרא הם וכך
לאהרן  מחצה - ולבניו לאהרן "והיתה שם: בברייתא רבי

לבניו". שם.25)ומחצה בבאֿבתרא

.ÂÈa ÔÈÏËB - ÈBÏt È·ÏÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ :¯Ó‡»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈
ÁÓ ÈBÏt‰ˆ26.‰ˆÁÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰Â , ¿ƒ∆¡»¿«¿«ƒ»ƒƒ∆¡»

במקום 26) רק לא מחצה, תמיד נוטל הכלל רבינו, לשיטת
פרטים. כמה כלפי אף אלא הקודמת, כבהלכה אחד פרט

.ÊÚ¯Ó ·ÈÎL27ÏhÈ - ÈÒÎa ÈBÏt ˜ÏÁÈ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»««¬…¿ƒƒ¿»«ƒ…
‰ˆÁÓ28ez .29˜ÏÁ30„Á‡ ÏhÈ - ÈÒÎa ÈBÏÙÏ ∆¡»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ…∆»

¯OÚ ‰MMÓ31ÚÈ·¯ ÏhÈ :‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒƒ»»»¿≈ƒ∆»ƒ…¿ƒ«
ÌÈÒÎp‰32. «¿»ƒ

אלא 27) מרע", "שכיב מפורש נזכר לא ושם סג. בבאֿבתרא
בשכיב  שמדובר רבינו סובר - "האומר" שם שהובא מכיון
קנין. צריך בבריא שהרי וכמסורים, ככתובים שדבריו מרע,

"יחלוק".28) במילה: כלול שנפתרה 29)שזה שם, בעיא
הבאה. בהלכה הובא שתוכנה לנו 30)מברייתא, ידוע ולא

מהו? שבהלכה 31)"חלק" שבשיעורים הפחות והוא
הבעיא. לפתרון קיסי בר רבינא של הכוונה היתה וזו הבאה.

סתם 32) חלק לומר אדם בני דרך "שאין הרי"ף: שכתב כמו
הבעיה, בפתרון קיסי בר רבינא וכוונת מרביע". פחות על
- בבור לפלוני חלק "תנו הברייתא מתחילת לפתור היתה

מרביע". פחות אין

.ÁÚ¯Ó ·ÈÎL33¯B·a ÈBÏÙÏ ˜ÏÁ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿≈∆ƒ¿ƒ¿
ÔÈi‰34Ba BÏ ez :¯Ó‡ .ÔÈi‰ ÚÈ·¯ ÏhÈ - ÈÏ LiL ««ƒ∆≈ƒƒ…¿ƒ«««ƒ»«¿

˙È·ÁÏ ˜ÏÁ35ËeÚÓ È¯‰ -36˙ÈÈÓL ÏhÈÂ ,37.ÔÈi‰ ≈∆∆»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿ƒƒ««ƒ
‰¯„wÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :¯Ó‡38ÌÈMÓ ˜ÏÁ ÏËB - »«¿≈∆«¿≈»≈≈∆ƒ¿≈

ÁÈÙhÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :¯Ó‡ .ÔÈi‰ ÔÓ ¯OÚ39- »»ƒ««ƒ»«¿≈∆«»ƒ«
‰l‚ È¯‰L ;¯BaaL ÔÈi‰ ÔÓ ¯OÚ ‰MMÓ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆ƒƒ»»»ƒ««ƒ∆«∆¬≈ƒ»

Ôek˙ ËÚeÓ ˜ÏÁlL BzÚ„40. «¿∆¿≈∆»ƒ¿«≈

שם.33) מים.34)ברייתא של בור וברשב"ם: ברי"ף
החבית.35) לתוך הבור מן ל"חבית"36)למלאות שמילת

אלא  הבור, מן צריך שלא כלומר, הבור. ממדת למעט באה
חבית. למלאות שם).37)בכדי (רי"ף חכמים שיערו שכך

מחבית.38) הקטנה בקדרה, לשים שצריך קטן 39)מה כד
אבל 40)לשתייה. במתנה, רק זו שהלכה הר"ח, שיטת

לפי  חלק מקבל שהוא היינו, מודיעים, הדמים - במקח
סובר  אינו רבינו אבל (מגידֿמשנה). שנתן המעות חשבון
מהלכות  פכ"ז למעלה שנראה כמו מודיעים, שהדמים

(לחםֿמשנה). ג הלכה מכירה

.ËÔÈ‡Â41.¯Á‡ ÔÈ„Ï el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓ ÔÈ¯ÓBb ¿≈¿ƒƒ«ƒƒ»≈¿ƒ«≈

את 41) לנמק יפה יודעים אנו שאין לפי שם. הרי"ף מדברי
חלק  "תנו לענין ורק חכמים. כאן שנתנו האלו השיעורים

שם). (רי"ף בכאן למדו בנכסי", לפלוני

.ÈÚ¯Ó ·ÈÎL42Ïhz :¯Ó‡L43ÔÓ „Á‡k ÈzL‡ ¿ƒ¿«∆»«ƒ…ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈa‰44Ì‡Â .ÂÈaÓ „Á‡k ˙ÏËB -45e„ÏB46BÏ «»ƒ∆∆¿∆»ƒ»»¿ƒ¿

ˆÓ - ‰‡ev‰ ¯Á‡ ÌÈa˙ÚLa eÈ‰L el‡ ÌÚ ÔÈÙ¯Ë »ƒ««««»»ƒ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿«
‰LÏL eÈ‰ ?„ˆÈk .Ôlk ÌÚ ˜ÏÁ ˙ÏËBÂ ,‰‡ev‰««»»¿∆∆≈∆ƒÀ»≈«»¿»
- ÌÈL BÏ e„ÏB ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰‡ev‰ ˙ÚLa ÌÈ·»ƒƒ¿«««»»¿««¿«¿¿«ƒ
.ÔBÓn‰ Ïk ˙e˙L ‡e‰L ,‰MÓÁ‰ ÔÓ „Á‡k ˙ÏËB∆∆¿∆»ƒ«¬ƒ»∆¿»«»

בר 42) יוסף לרב אבא רבי ששלח מימרא קכח: בבאֿבתרא
ז  הלכה למעלה וראה מרע, שכיב הוזכר לא שם ואף חמא.

הבאה. בהערה ולהלן כו, המועיל 43)והערה לשון וזהו
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קפב ומתנה קפב זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ג). הלכה ט פרק למעלה (ראה מרע בשכיב היינו,44)רק
הבנים. מן כאחד שוה רבא,45)חלק של התוספת כדברי

שם. חלקם 46)בגמרא ונתרבה הצוואה, אחר מתו ואם
(רשב"ם). מהם כאחד היא אף נוטלת - שנשארו אלה של

הראב"ד). בשם (מגידֿמשנה בזה מפקפקים ויש

.‡ÈdÈ‡Â47BÏ eÈ‰L ÌÈÒÎa ‡l‡ Ì‰nÚ ˙ÏËB ¿≈»∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿»ƒ∆»
ÔÓÊ ¯Á‡ BÏ e‡aL ÌÈÒÎ Ï·‡ .‰‡ev‰ ˙ÚLaƒ¿«««»»¬»¿»ƒ∆»««¿«

‰‡ev‰48¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;˜ÏÁ Ô‰a dÏ ÔÈ‡ - ««»»≈»»∆≈∆∆≈»»«¿∆»»
.B˙eL¯a ‡a ‡lL∆…»ƒ¿

רבא.47) ובנכסים 48)מדברי ד"ה שם, ברשב"ם גם כן
עכשיו. של

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL49ÈBÏÙÏ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ
BLÈÓLz ÈÏk ÏËB -50ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ‡Ï Ï·‡ , ≈¿≈«¿ƒ¬»…ƒƒ¿ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51¯Ó‡ .52ÏËB - ÈlL ÔÈÏËÏhÓ Ïk : ¿«≈»∆»«»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈
Ïk‰53. «…

שמכיון 49) אלא מרע" "שכיב הוזכר לא שם וגם קנ. שם
בשכיב  שמדובר ע"כ קנין, בלי אמירה אלא הוזכרה שלא

"מטלטלין"50)מרע. בכלל הם אלו שרק הבית, תשמישי
אדם. בני לבד 51)בלשון ד"ה שם (רשב"ם בהמות כגון

בכלל  שאינם (רמ"ה), ופרקמטיאות וסחורות ושערי) מחיטי
לרבות,53)שם.52)"מטלטלין". באה "כל" שמילת

אלו. אף

.‚ÈÌÈ„·Ú‰Â54ÏÏÎa55ÌÈÁ¯ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¿»¬»ƒƒ¿««ƒ«¿¿ƒ¬»…≈«ƒ
ı¯‡Ï ˙¯aÁÓ ‡È‰ È¯‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰56. ««¿»¿«≈»∆¬≈ƒ¿À∆∆»»∆

אותה 54) פתר הרי"ף אך נפשטה, שלא שם, בגמרא בעיא
מיתומים  חובו גובה המלוה שאין קכח. שם שאמרו ממה
להסתירם, שאפשר כיון כמטלטלין, שהם הרי ומעבדים,
שם. נמוקיֿיוסף ועיין כקרקע. הם הדין שמן אע"פ

הם 55) כן, לא שאם שלי". מטלטלין "כל אמר אם והיינו,
(מגידֿמשנה). ושעורים נוהגים 56)כחיטים אין כלומר,

כדי  לטלטלה שרגילים העליונה, הריחיים אבל לטלטלה.
שם). ורי"ף (גמרא מטלטלין בכלל היא - לתקנה,

.„È¯Ó‡57ÏËÏhn‰ Ïk :58ÌÈÁ¯ Û‡ ÏËB - »«»«ƒ«¿≈≈«≈«ƒ
.da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰««¿»¿«≈»

אין 58)שם.57) כי אם לטלטלו, שאפשר מה כל משמע,
כן. לעשות נוהגים

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL59Ïk ÏËB - ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ≈»
ÔÈÏËÏhn‰60˙BÚ˜¯w‰ ÏÎÂ61ÌÈ„‚a‰Â62ÌÈ„·Ú‰Â «ƒ«¿¿ƒ¿»««¿»¿«¿»ƒ¿»¬»ƒ

˙BÙBÚ‰Â ‰Ó‰a‰Â63- ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÌÚ ÔÈlÙz‰Â . ¿«¿≈»¿»¿«¿ƒƒƒ¿»¿»ƒ
˜ÙÒ Ba LÈ - ‰¯Bz ¯ÙÒ Ï·‡ .ÌÈÒÎp‰ ÏÏÎa Ïk‰64 «…ƒ¿««¿»ƒ¬»≈∆»≈»≈

ÏÏÎa ‡e‰ Ì‡65BÈ‡ B‡ ÌÈÒÎ66BÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -67.B„iÓ ≈ƒƒƒ»

וקנא.59) קנ: אבל 60)שם בגמרא, מפורש נאמר לא
דלהלן. הדברים פירוט מתוך שם.61)יוצא מפורש

שם.62) מפורש זה והעיר 63)גם שם. מפורש זה כל
שם, בגמרא שנזכרו ושטרות" "כספים על בלחםֿמשנה

רבינו. בגמרא.64)והשמיטם שם יכול 65)בעיא שהרי
(שם). אשה לישא כגון מסויימים, לצרכים למוכרו

אם 66) להעיר: ואין דבר. לכל למוכרו רשות לו אין שהרי
השכיבֿמרע, במתנת שיור אינו למה הנכסים, בכלל אינו
שכיון  - טו)? הלכה פ"ח (למעלה בריא כמתנת קנין שיצריך
(אורֿשמח). שיור זה אין הנכסים, בכלל שאינו

מרע,67) שכיב במתנת ספק בדין ד) הלכה ט (פרק למעלה
מוציאין  אין תפס ש"אם כתב ולא קנה", "לא רבינו פסק
ספק  אין כאן אבל בספק, מוטלת המתנה כל שם - מידו"
בכלל  הוא גם אם ספרֿהתורה על אלא המתנה, עיקר על
ונטען  טוען מהלכות בפ"ט [וראה (לחםֿמשנה). לא או

וצ"ע]. יב, הלכה

.ÊËÚ¯Ó ·ÈÎL68ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
BÏ Èe‡¯k È¯BÎa69.B˙¯BÎa ÏËBÂ ÔÏËB - ¿ƒ»»¿»¿≈¿»

בברייתא.68) קלח. מילים 69)בבאֿבתרא הן אלו
חלק  על נוסף שנוטלן לרבות באות הן ולפיכך מיותרות,
זו. מיותרת מילה הזכיר לא אם בסמוך וראה שלו. בכורה

.ÊÈ¯Ó‡70'B˙¯BÎ·a'71‰ˆ¯ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - »«ƒ¿»»«»∆¿»»»
ÏËB - ‰¯BÎa ˜ÏÁ72‰ˆ¯ ,73.ÏËB - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ≈∆¿»≈»»»«ƒ≈

הברייתא.70) המשך לו.71)שם, כראוי אמר: ולא
יכול 72) שאינו זוז, ממאתיים יותר הוא הבכורה חלק אם

יתר  של מחלקם לגרוע יכול כי אם מהבכורה, אותו לסלק
סימן  ובסמ"ע ג, הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה היורשים.

יח. ס"ק ולא 73)רנג לו" "כראוי לא הזכיר לא ואם
לקמן. ראה "בבכורתו",

.ÁÈÔÎÂ74ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
dÏ Èe‡¯k75¯Ó‡ Ì‡Â .d˙a˙k ˙ÏËBÂ ÔzÏËB - »»»«¿»¿∆∆¿À»»¿ƒ»«

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ d„È - 'd˙a˙Îa'76. ƒ¿À»»»»«»∆¿»

שם.74) הברייתא מילים 75)המשך כאן יש ושוב
הכתובה. על העודף את לרבות הבאות מיותרות,

יותר 76) הכתובה ואם כתובתה, את לבטל יכול שאינו
הכתובה. נוטלת - מהמתנה

.ËÈÈe‡¯k È·BÁ ÏÚa ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡»«¿»«ƒƒ¿ƒ««ƒ»»
BÏ ÔÈ‡ - 'B·BÁa' ¯Ó‡ .B·BÁ ˙‡ ÏËBÂ ÔÏËB - BÏ¿»¿≈∆»«¿≈

B·BÁ ‡l‡77. ∆»

יותר 77) היא אם המתנה, את לקחת העליונה על ידו ואין
כריבית, נראה זה מחובו, יותר לוקח הוא שאם מפני מחובו,
לו", "כראוי כשאומר משא"כ "בחובו", הזכיר שהוא אחרי
איזו  בעד תודה הכרת לו שחייב המוכיח, דיבור שהוא
שם  בסמ"ע וראה ההלואה, בעד כתוספת ולא חסד, גמילות

טז. ס"ק

.ÎÚ¯Ó ·ÈÎL78ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
Ïk ,˙BzÓ ÈzL BÏ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Èz· ‡OÈÂ¿ƒ»ƒƒ¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈«»»
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קפג

קפג

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÁwÈ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰ÊÈ‡79ÁwÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈∆≈∆∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ»ƒ»»ƒ«
ÁwÈ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÁwÈ - ˙a‰ ‡OÈ ‡ÏÂ ˙BÚn‰«»¿…ƒ»««ƒ«¬»ƒ»«ƒ«

È‡z ‰Ê È¯‰ - ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ BÏ e˙e Èza80‡ÏÂ , ƒƒ¿«¿«≈¬≈∆¿«¿…
.˙a‰ ÁwiL „Ú ˙BÚna ‰kÊÈƒ¿∆«»«∆ƒ«««

מסויימת,78) עובדא רקע על פפא. רב של מימרא כ. ביצה
הר  של ביאורו (דפוס ולפי שמת מי פרק בבבאֿבתרא י"ף
ע"ב). סו דף לקיים 79)ווילנא צריך היה זה, טעם [לולא

קודם  הוא אם אלא קיים התנאי שאין אע"פ התנאי, את
מהלכות  (בפ"ו רבינו לדעת - צד.) (בבאֿמציעא למעשה
כלומר  המעשה, את ממש הקדים שלא כל ד) הלכה אישות
המעשה  את שהזכיר אע"פ קיים, תנאו - נתן שלא זמן כל

הרמב"ן]. בדברי להלן עוד ועיין התנאי, אע"פ 80)לפני
(הלכות  תנאי אינו כפול שאינו תנאי וכל תנאו, כפל שלא
הלכה  שם (עיין כן הלכה בממון ואף ב), הלכה שם אישות
הצריכו  שלא כשם תנאי דיני הצריכו לא מרע, בשכיב - יד)
שם, במלחמות (רמב"ן עליו דעתו תיטרף שלא קנין, בו

שלמעלה). בהערה וראה

.‡ÎÚ¯Ó ·ÈÎL81Èz·Ï ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈¿ƒƒ
ÛÈÒB‰Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡ C¯c Ì‡ ,d˙a˙ÎÏ B‡ ,d˙a˙Îa82 ƒ¿À»»ƒ¿À»»ƒ∆∆«¿≈»ƒ¿ƒ

‡Èe„p‰ ˙ÓeLa83dÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ·zÎÏÂ ¿««¿¿»¿ƒ¿…¿∆»∆¿»«ƒ≈»
˙B‡Ó Úa¯‡ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ ˙ÏËB∆∆∆»»«ƒ∆¬≈…»««¿«≈
‰È‰zM ‰Ó dÏ ez :¯ÓBÏk .d˙a˙Îa ‡l‡ ,Ì˙Ò ÊeÊ¿»∆»ƒ¿À»»¿«¿»«∆ƒ¿∆

.ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙Îa B˙ÓeL»ƒ¿À»»«¿«≈

הגמרא.81) מסקנת לפי קד: כבוד 82)בבאֿמציעא משום
בגוף 83)הכלה. בהם, זוכה ושהוא לו, מכניסה שהיא

ועם  כך, לשם נכסיו ומשעבד להם אחראי והוא ובפירות,
את  בחזרה מקבלת היא מיתתו לאחר או ממנו פרידתה
אישות  מהלכות טז (פרק ברזל" צאן "נכסי והם תמורתם,
ערך  את שמים היו האשה של כבודה ומשום א) הלכה
(פרק  משויים יותר חצי או בשליש מכניסה שהיא הנדוניה
סו:). בכתובות גמליאל בן שמעון כרבן יא, הלכה שם כג
המנהג  כפי הסכום מן מנכים היו יוצאת כשהיא וכמובן

יב). הלכה (שם להוסיף שהיה

.·Î¯Ó‡84CÎÂ Ck ,ÌÈ„‚a CÎÂ Ck Èz·Ï ‡Èe„ ez : »«¿¿¿»¿ƒƒ»¿»¿»ƒ»¿»
ÁÂ¯‰ - Ôk ¯Á‡ ÌÈÏk‰Â ÌÈ„‚a‰ eÏÊe‰ ;ÌÈÏk≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈ƒ««≈»∆«

ÔÎÂ .ÏBf‰ ¯ÚLk dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ85‡ Ì‡:¯Ó «¿ƒ¿¿ƒ»¿«««¿≈ƒ»«
ÔÈi‰ ÈÓc ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez86- ÔÈi‰ ¯˜e‰Â ,Èz·Ï ¿«¿«≈¿≈««ƒ¿ƒƒ¿«««ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ÁÂ¯‰87. »∆««¿ƒ¿¿ƒ»«¿«≈
‰OÚÓ88¯ÏB˜a ‡ˆBÈ ‰È‰L ,„Á‡a89ez :¯Ó‡Â «¬∆¿∆»∆»»≈¿»¿»«¿

ÔÈi‰Ó ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÈBÏÙÏ90;ÈBÏt ÌB˜Ó ÏL ƒ¿ƒ«¿«≈≈««ƒ∆»¿ƒ
B˙B‡ ÈÓcÓ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÏhÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ…«¿«≈ƒ¿≈
Úa¯‡ Ï˜LÓ ÔÈi‰ ÔÓ BÏ ÔzÏ ‰Ê Ôek˙ ‡lL .ÔÈi‰««ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒ≈ƒ««ƒƒ¿««¿«

ÊeÊ ˙B‡Ó91ÌÈÓ„Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ,92Ô„ÁiL ‰ÊÂ ;93, ≈¿…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ¿∆∆ƒ¬»
BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k94·eLÂ .95:¯Ó‡L „Á‡a ‰OÚÓ ¿≈¿«∆…¿«¬∆¿∆»∆»«

Ï˜„ È‡ˆÁ ÈL ÁÈp‰Â ,Èz·Ï Ï˜c‰96:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ; «∆∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈¬»≈∆∆»¿¬»ƒ
.Ï˜„ ‡¯wL Ì‰Â ,Ôek˙ ‰ÊlL .ÌÈ‡ˆÁ ÈM‰ Ïhzƒ…«¿≈¬»ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿≈∆»»∆∆

‰OÚÓ ·eLÂ97˙Èa ÈBÏÙÏ ez :¯Ó‡L „Á‡a ¿«¬∆¿∆»∆»«¿ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈ¯Bk ‰‡Ó ˜ÈÊÁn‰98‰ÊÏ LiL ˙Èa‰ ‡ˆÓÂ , ««¬ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿∆

‰ÎÊ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰eˆÓ‰«¿«∆«¬ƒ≈»¿∆¿ƒ¿»¿¬»ƒ»»
‰Ê ˙È·a99‰ÊÏ B˙ekL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L .100;‰˙È‰ ¿«ƒ∆∆«¿»ƒ«¿ƒ∆«»»»∆»¿»

Ô˙Bp‰ ÏkL101Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa -102‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»«≈¿«ƒ»»≈¿≈…«≈
.el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈

אנו 84) ואין אבין. בר אידי רב של מימרא נד. כתובות
ואם  הצוואה. שעת של השער לפי דמים לה שיתנו אומרים,
לתת  וצריכים היתומים, הפסידו והכלים, הבגדים הוקרו

(מגידֿמשנה). היוקר מימרא 85)כשעת נד: שם זה אף
יוסף. רב היין),86)של (=מן חמרא" "מן שם: בגמרא

הראב"ד  הרי"ף, גרסו וכן חמרא". "מדמי שם גרס ורבינו
"מן  אמר שאילו שם. והמאירי סו.) לגיטין ברשב"א (הובא
ארבע. ד"ה שם 'תוספות' וראה להלן. מבואר דינו - חמרא"

יין.87) ולא לה, לתת ציוה היין דמי סה:88)שהרי גיטין
לגרדום.89)סו. הסוהר מבית הצואר שעל בסוגר
במשקל".90) "יין אמר ולא היין", "דמי אמר לא
"משקל".91) הזכיר לא הזכיר 92)שהרי שלא אע"פ

היין". מוכיח 93)"דמי שזה פלוני", מקום "של לומר:
שאם  יין, מאותו זוז מאות ארבע למשקל הכוונה כאילו
פלוני. מקום של יין הזכיר למה היין, לדמי כוונתו היתה

בשם 94) שם ורשב"א (רמב"ן לדחותו היתומים יוכלו [שלא
שלי", מיין זוז מאות "ארבע אומר היה אם כלומר: ר"ח)
יכולים  היו - פלוני" מקום של "מהיין מפרש היה ולא
וכמו  התכוון. מקום, באיזה לו שיש קבור שליין לדחותו
לפלוני  מנה תנו שאמר מרע "שכיב יג. בגיטין שאמרו
שמא  חיישינן נותנין, אין סתם מנה נותנין, זה מנה מנכסי,
"והלכתא  אמרו: שם שבמסקנא ואע"פ קאמר". קבור מנה
הלכה  י פרק למעלה רבינו פסק וכן חיישינן", לא לקבורה -
והטענות", הדינים מן "להסתלק כחו את לייפות כן כתב - א
שם  ובגמרא יד. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ד רבינו כלשון
לא  ופירש"י כחו", לייפות כדי "מחמרא, שם: שלפנינו
שכתב  מה (ועיי"ש יין" "דמי ולא "יין" לא בפירוש הזכיר
נראה  רבינו, דברי ומתוך כחו"). לייפות "כדי שאמרו במה
כחו"]. לייפות כדי פניא, דנהר "מחמרא שם: שגרס

אבימי 95) עלֿידי שנפשטה אשי רב בעיית קט: כתובות
רבא. בשם דקלים 96)מהגרוניא בשני שותפות לו שיש

יש  בדבר: המפרשים ונחלקו חצי. - מהם אחד בכל נפרדים,
יכולים  אם היה והספק אחרים, דקלים גם שהניח אומרים
להלכה  ופסקו אלה, חצאים שני לה ולתת לדחותה היורשים
הניח  שלא מפרשים, ויש שם). (רש"י התחתונה על שידה
כיון  ליטלם, יכולה אם היה והספק אלה, חצאים שני אלא
דעה  ולפי ליטלם. שיכולה להלכה ופסקו שלם, דקל שאינו
שלם  דקל לתבוע יכולה בוודאי אחרים דקלים לו יש אם זו,
שדעת  רנג, בסימן הביתֿיוסף וכתב יד). סימן שם (רא"ש

מג  ועיין השניה, כדעה נוטה בבא97ֿ)ידֿמשנה.רבינו
אשי. רב כדעת עא. וכ"ה 98)בתרא "כדין", תימן: בכ"י

שאפשר  שם. שבגמרא גולפי" "מאה והיינו רומי. בדפוס
כדים. מאה - וברוחב באורך שלו, השטח פני על לסדר
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מזה.99) פחות אחר לו אין יותר 100)אם שהוא למרות
אמר. משהוא אשי.101)גדול רב בדברי ואין 102)שם,

מאה  של שטח רק לו לתת שהתכוון זוטרא כמר אומרים אנו
שם  (רשב"ם ליורשים השאיר והיתר הבית, מתוך כורים

ועשרים). מאה ד"ה

.‚ÎÚ¯Ó ·ÈÎL103Ï˜L È·Ï ez :¯Ó‡L104ÏÎa ¿ƒ¿«∆»«¿¿»«∆∆¿»
B‡ ,˙aL105,Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ezz Ï‡ :¯Ó‡L «»∆»««ƒ¿»∆∆»∆∆

- ˙aL ÏÎa ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï ˜ÈtÒÓ BÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ»∆∆»∆«¿»«»
Ôk¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÌÈ˙B106‡lL ;107·ÈÚ¯‰Ï ‰Ê Ôek˙ ¿ƒ»∆»»¿»∆…ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ

‰‡ˆB‰a eÁÈÂ¯È ‡nL ,Ì˙B‡ Ê¯ÊÏ ‡l‡ ,ÂÈa ˙‡108 ∆»»∆»¿»≈»∆»«¿ƒ¿»»
.ÈcÓ ¯˙BÈ≈ƒ«

סט:103) בכתובות סלע.104)ברייתא כרב 105)חצי
בניגוד  ההלכה את שסיכם ע.) (שם עוקבא מר בשם חסדא

בברייתא. כדלקמן.106)לנאמר רצונו, היה זה שבוודאי
שם.107) הוצאתם.108)גמרא ויגדילו ירחיבו כלומר,

.„ÎÔÈ‡ - e‰e„tÒz Ï‡ :¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»««ƒ¿¿≈
B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ109Ï‡ .110ÂÈÒÎpÓ e‰e¯a˜z111ÔÈ‡ - ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»»≈

ÏÚ BÓˆÚ ÏÈtÈÂ ÂÈa ÔBÓÓ ÏÚ ÒeÁiL BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆»«»»»¿«ƒ«¿«
‰¯e·˜ ‡Ïa BÁÈp‰Ï ¯eÒ‡L ,¯eav‰112ÔÈÙBk ‡l‡ , «ƒ∆»¿«ƒ¿…¿»∆»ƒ

.ÂÈÒÎpÓ B¯·˜Ï ÔÈL¯Bi‰ ˙‡∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

ויכול 109) הוא המת כבוד אם בזה נסתפקו מו: בסנהדרין
ונפשטה  לוותר, בידו ואין החיים, כבוד הוא או עליו, לוותר
רבינו  פסק וכן המת. כבוד שהוא נתן רבי של מברייתא

א. הלכה אבל, מהלכות יב מח.110)בפרק כתובות
מתנה. רב של שם).111)מימרא (רש"י הצדקה מן אלא

תקברנו 112) קבור כי שנאמר א הי, מצוה שהקבורה
בלאֿתעשה  עליו עובר מתו המלין וכל שם). אבל (הלכות
היא  בעיא כלל, לקברו שלא ציוה ואם מז:). (סנהדרין

שם. אבל בהלכות וראה שם, בסנהדרין

øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨
או 1) ליורשיו נכסיו שנתן מרע שכיב משפטי בו נתבארו

ואחריו  לאחר נכסיו הנותן כל וכן בהן, והתנה מהן לאחד
לזה. הדומה וכל מותו, לאחר נכסיו והנותן דינן, מה לאחר
שיש  במה להסתפק לחסידים שראוי בביאור הפרק ונסתיים

יחיה. מתנות ושונא שנאמר מתנות יקבלו ולא להם

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2¯Ó‡L3Èa :4ÈL¯ÈÈ ÈBÏt5È¯‰ - ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¬≈
Bc·Ï B˙B‡ L¯BÈ ‰Ê6.ÌÈa‰ ¯‡L e‰eL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ∆≈¿«¿…ƒ»¿»«»ƒ

ÔÎÂ7,ÔÈÁ‡‰ ÔÈa Á‡ B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa ˙a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«««≈«»»≈»«ƒ
ÔÈL¯BÈ ¯‡L B‡8.ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ¿»¿ƒ¿»»«»ƒ

שנפסקה 2) ברוקה, בן יוחנן וכרבי במשנה, קל. בבאֿבתרא
- בריא אבל מרע, שכיב ודוקא בגמרא. שם כמותו, הלכה

ב). הלכה (להלן קנה 3)לא לא - כתב אבל אמר, דוקא
הלכה  פ"ו (למעלה אפוטרופוס לעשותו אלא כתב שלא בנו,

ב). הלכה נחלות מהלכות פ"ו ולהלן למי 4)ב, אבל
יורשים  שיש במקום להוריש יכול אינו ליורשו, ראוי שאינו

א). הלכה נחלות מהלכות בפ"ו וכ"ה שם, דוקא 5)(גמרא

אין  - מתנה בלשון אמר אם אבל ירושה, בלשון כשאומר
לבין  ליורשו שראוי מי ובין מרע, לשכיב בריא בין הבדל
נפשו  כאוות ליתן יכול אופן בכל - ליורשו ראוי שאינו מי

ה). הלכה שם נחלות והלכות ה, הלכה ולמדו 6)(להלן
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים מהפסוק כן
(בבאֿבתרא  שירצה" מי לכל להנחיל רשות נתנה "התורה -
- בניו את הנחילו אלא בניו שינחלו נאמר לא שהרי שם)
שם). (רשב"ם מבניו שירצה מי לכל המנחיל שהוא הרי

אמר והמ  לא - בכור יש שאם בכור, שאין במקרה דובר
שם  נחלות (הלכות וגו'" לבכר יוכל "לא שנאמר כלום,

ב). שם.7)הלכה כשאין 8)ברייתא הבנות, בין בבת
ובשאר  בנות. ולא בנים לא כשאין האחים, בין באח בנים;

להם. קודמים אחרים ואין היורשים, הם כשרק יורשין,

.·‡È¯a‰ Ï·‡9ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -10. ¬»«»ƒ≈¿»»«»ƒ

ובקנין,9) ירושה, בלשון מיורשיו, לאחד נכסיו כל שנתן
בריא. מתנת ולדעת 10)כדין רבא. של בעיא קלא. שם

"ולא  נפתרה שלא בעיא היא מיגאש, ור"י הרי"ף האי, רב
'נמוקי  וראה מעשה), בה עושים (=לא עובדא" בה עבדינן
נראה  וכן ממנו, מוציאים המקבל תפס שאפילו יוסף',
סו. והערה טו הלכה פי"א למעלה וראה רבינו. מלשון

שם. ובלחםֿמשנה ד, הלכה שם נחלות בהלכות ולהלן

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL11ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L12ÂÈ¯Á‡Â ,13 ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡14. ƒ¿ƒ≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ

גמליאל,11) בן שמעון וכרבן בברייתא, קלז. בבאֿבתרא
מרע. שכיב ודוקא כמותו. הלכה שם, יוחנן רבי פסק שכן

ראוי 12) שאינו לפלוני, מרע שכיב במתנת נכסי כלומר:
לו 13)ליורשו. אמר אם והואֿהדין פלוני, של מותו אחרי

רבינו  בשם רמח, סימן חושןֿמשפט ('טור' תמות" "אם
גם 14)יונה). שלו, כולה היא - בידו שהמתנה זמן שכל

לשני  לו אין ואז למכרה. יכול ולפיכך הפירות, וגם הגוף
לפי  לו, יש ששייר מה אבל י. הלכה להלן ראה כלום,
ראוי  אינו הראשון והמקבל לפלוני", "ואחריו שאמר

הפסק. לה שיש מתנה אלא זו ואין ליורשו,

.„Ì‡Â15BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯‰ ‰È‰16‰È‰L ÔB‚k , ¿ƒ»»»ƒ»¿»¿¿∆»»
ÌÈa‰ ÏÏkÓ Ôa17ÌeÏk ÈMÏ ÔÈ‡ -18ÔBLÏ ÏkL ; ≈ƒ¿««»ƒ≈«≈ƒ¿∆»¿

‰zÓ19ÔÈ‡ ‰M¯ÈÂ ,‰M¯È ÔBLÏk ‡e‰ È¯‰ L¯BÈÏ «»»¿≈¬≈ƒ¿¿À»ƒÀ»≈
˜ÒÙ‰ dÏ20.'ÈBÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â' ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »∆¿≈¿««ƒ∆»«¿«¬»ƒ¿ƒ

עויא.15) רב של בנו אחא רב בשם  קלג. אע"פ 16)שם
(מגידֿמשנה). ליורשו ראוי השני שאין 17)שגם ובאופן

משהו, ששייר כגון אפוטרופוס, אלא עשאו שלא חשש
באמירה  שהיה או ה"ב) פ"ו (לעיל נכסיו כל לו נתן שלא
בין  לבת והואֿהדין ב). הלכה נחלות מהלכות (פ"ו בלבד
בנים  לו אין אם האחים בין ולאח בנים, שאין במקום הבנות

ליורשין.18)ובנות. הכל אלא הראשון, מת כן 19)אם
זו  הרי מתנה, לשון במפורש כתב שאפילו הגאונים, דעת
אלא  בירושה נותן שאינו במפורש שכתב לא (אם ירושה
(מגידֿמשנה). זה על חולקים ויש כדלהלן). במתנה,
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ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אינו 20) ליורש, שעשאו שמכיון שם, אחא רב של מימרא
רצונו  את ומגלה הירושה, שלשלת את להפסיק שוב יכול
שם). (רשב"ם התורה מן דבר לעקור מתנה אדם שאין בזה,

.‰‡È¯a ˙zÓ Ô˙pL ‡È¯a‰ Ï·‡21,‰Ê C¯c ÏÚ ¬»«»ƒ∆»««¿«»ƒ«∆∆∆
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :‰ÊÏ ·˙ÎÂ¿»«»∆¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ≈«≈ƒ

ÔBL‡¯‰ ‰È‰L ÔÈa ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡22Èe‡¯ ∆»«∆ƒ≈ƒ≈∆»»»ƒ»
BL¯ÈÏ Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ÔÈa BL¯ÈÏ23. ¿»¿≈∆…»»»¿»¿

דבריו 21) אין ירושה בלשון שהרי מתנה, בלשון דוקא
ב. הלכה למעלה כמבואר כלל, רבינו 22)קיימים [כוונת

הנוסח  וכפי לשני, לו יש ראשון ששייר שמה להשמיענו,
הראשון"]. שמשייר מה קונה "השני ו: הלכה להלן שכתב

בתורת 23) שירצה למי להנחיל בכחו אין שבריא אחרי
לה  יש מתנה - מתנה בלשון אלא אינו כחו וכל ירושה,

ראשון. ששייר מה לשני ויש הפסק,

.Â,ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»«¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ
ÌeMÓ ‡Ï :¯Ó‡Â L¯Ùe ,BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯ ‰È‰Â¿»»ƒ»¿»¿≈≈¿»«…ƒ
,‰zÓa ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ,CÏ Ô˙B È‡ ‰M¯È¿À»¬ƒ≈»∆≈»∆¿≈∆»¿«»»

ÔBL‡¯‰ ¯iLnM ‰Ó ‰B˜ ÈM‰ - ‰Èz˜ÒÙ‰ È¯‰Â24. «¬≈ƒ¿«¿ƒ»«≈ƒ∆«∆¿«≈»ƒ
LÈÏL „È ÏÚ ˙BÚn‰ Ô˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25:¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ»ƒ»««»««»ƒ∆»«

È‡ ‰M¯È ÌeMÓ ‡ÏÂ ,˙aL ÏÎa Ï˜L È·Ï ez¿¿»«∆∆¿»«»¿…ƒ¿À»¬ƒ
‰È‰È Ì˙BÓ ¯Á‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,Ì‰Ï Ì˙B¿»»∆¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ««»ƒ¿∆

Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ»∆∆»∆∆««ƒ
Ó BÈ‡LÌ‰Ï ˜ÈtÒ27. ∆≈«¿ƒ»∆

קכט:):24) (בבאֿבתרא שאמרו ממה רבינו, למד זה דבר
סלע, להם ליתן וראויין בשבת, לבני שקל תנו "האומר
אחרים  יירשו מתו אם אמר ואם וכו' סלע להם נותנין
שאפילו  הרי - שקל" אלא להם נותנים אין כו' תחתיהם
יורשים  - תחתיהם אחרים יירשו מתו אם אמר אם בבנו
דרב  בריה אחא רב של במימרא בברייתא ושם האחרים,
ואחריך  לך נכסי ליורשו: שראוי למי שאמר מפורש עויא
הלכה  למעלה (הובא כלום ראשון במקום לשני אין - לפלוני
מדובר  לבני, שקל תנו באומר שכאן עלֿכרחנו אלא - ד)
משום  אלא נותן, אני ירושה משום לא ואמר כשפירש

הבאה. הערה להלן וראה ראב"ד. ועיין אפילו 25)מתנה,
שיש  במתנה אלא בירושה זה שאין פירש ולא סתם, נתן אם
לשליש  מסר אלא היורשים ליד בא שלא כיון - הפסק לה
ה'בית  כתב וכן בידו. שהושלש מה שליש יעשה עבורם,
את  שם מתרץ זו ובסברא הר"ן. בשם רמח, סימן יוסף'

הקודמת. בהערה למעלה שהובאה בניגוד 26)הסתירה
כג. הלכה יא בפרק שכתב האופנים 27)למה שבשני

אותם  לזרז היתה הצמצום שכוונת אומרים אנו אין הנ"ל
האחרים, למען הנכסים מן לחסוך אלא שם), יא בפרק (כמו

אלה. של מותם לאחרי נכסיו המקבלים

.ÊÈÒÎ28‰˜ - ÔBL‡¯ ˙Ó :ÈBÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ»»
ÈM‰ ÈL¯BÈ ÏL el‡ È¯‰ - ÈL ˙Ó ;ÈL29ÈL ˙Ó ; ≈ƒ≈≈ƒ¬≈≈∆¿≈«≈ƒ≈≈ƒ

.ÔBL‡¯ ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ eÈ‰È - ÔBL‡¯ ÈiÁa¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ

בשלשה 28) מעשה ושם קכט: בבבאֿבתרא ברייתא
(ראה  לשלשה והואֿהדין בשנים כתב ורבינו מקבלים,

אין 29)מגידֿמשנה). ראשון של מותו שבשעת שכיון
כיון  לא שהנותן אלו. בנכסים זוכה אינו בחיים, השני

עצמו. לשני אלא השני ליורשי

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â30,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ ÈMÏ ÔÈ‡L ¿««ƒ∆≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ
¯eÒ‡31ÏÎB‡ ‡l‡ ,BÙeb ÔzÏÂ ¯kÓÏ ÔBL‡¯Ï »»ƒƒ¿…¿ƒ≈∆»≈

˙B¯t‰32.ÈM‰ ‰kÊÈÂ ˙eÓiL „Ú «≈«∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ

כסותרת 30) הנראית השנייה, בברייתא כרשב"ג קלז. שם
הדברים  שפורשו וכפי ז). (שבהלכה הראשונה לברייתא

שם. בדיעבד,31)בשקלאֿוטריא - ראשונה שברייתא
הנותן, של רצונו שיתקיים כדי לכתחילה. - שניה וברייתא

בנכסים. הוא אף יזכה אותם 32)שהשני מוכר או
לאחרים.

.ËÌ‡Â33ÔÈ‡ - ‰zÓa Ô˙Â ¯ÎÓe ÔBL‡¯‰ ¯·Ú ¿ƒ»«»ƒ»«¿»«¿«»»≈
ÔÓ ‡Ï ÈMÏ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰«≈ƒƒƒ««»∆≈«≈ƒ…ƒ

Lp‰ ‡l‡ ˙B¯t‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ûeb‰‡ÈOn‰ ÏÎÂ .¯‡34 «¿…ƒ«≈∆»«ƒ¿»¿»««ƒ
ÚL¯ ‡¯˜ - ¯kÓÏ ÔBL‡¯Ï ‰ˆÚ35Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ≈»»ƒƒ¿…ƒ¿»»»«¬ƒ»»»∆
˙e¯ÁÏ ÔBL‡¯‰ Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈ„·Ú36Ô‡OÚÂ ÌÈÏk B‡ , ¬»ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ«¬»»

˙ÓÏ ÌÈÎÈ¯Îz37.ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ - «¿ƒƒ¿≈«¬»«»ƒ

שם.33) הראשונה בברייתא של 34)כרשב"ג מימרא
שם. חוטא 35)אביי, שהוא אחרי רשע, נקרא המשיא רק

זאת  שעשה שמכר, עצמו המתנה מקבל אבל לו, ולא
שם). (רשב"ם רשע נקרא אינו איסור, עשה כי אף - להנאתו

ואע"פ 36) שם. יוחנן, רבי בשם זירא רבי של מימרא
הלכה  עבדים מהלכות (פ"ט ב'עשה' עובר עבדו שהמשחרר
עבירה  שיעשה עלֿמנת לו נתן לא שמא טענה כאן ויש ו),
בגמרא). (שם עשוי שעשה מה זאת בכל - בנכסיו

שהם 37) ואע"פ שם. יוחנן, רבי בשם יוסף רב של מימרא
הלכה  אבל, מהלכות (פי"ד המת כלי כדין בהנאה  אסורים
בני  שיהנו עלֿמנת אלא נתן לא שמא טענה כאן ויש כא)
מה  זאת בכל - בהנאה לאסרם עלֿמנת ולא מנכסיו, אדם

שם). (גמרא עשוי שעשה

.È‰na38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c39Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ ¯ÎnLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»ƒ»«
‰zÓ40Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ Ô¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ¯Á‡Ï «»»«¬≈ƒ¬»ƒ¿»»»ƒ¿»»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÂÈL¯BiÓ „Á‡Ï B‡ ‰zÓ B·Ï41. ƒ¿«»»¿∆»ƒ¿»…»»¿
ÔÎÂ42B˙ Ì‡43- ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«¬ƒ«¬≈ƒ

¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï‡l‡ ‰B˜ Ú …»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿«∆∆»
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï44˙eÓiLÎe ,45ÈM‰ ‰˜È46. ¿««ƒ»¿∆»ƒ¿∆«≈ƒ

יהושע,38) רב של בנו הונא רב של מימרא קלז: שם
שהיה. מוציא 39)במעשה השני אין - ומכר עבר שאם
הלקוחות. בריא.40)מיד הנותן 41)מתנת שכוונת

המקבל  שיוכל בדעתו היה לא לפלוני", "ואחריך כשאמר
ולא  עשה לא כן שאם ליורשיו, או לבניו לתתם הראשון
כשאינו  אבל לבניו. נותן הוא לאדם שיש מה שכל - כלום
לאחרים, לתתם שיוכל אע"פ ליורשיו, או לבניו לתתם יכול
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קפו ומתנה קפו זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כנ"ל  לאחרים ולתת למכור אסור (שהרי חוטא אדם אין
והראב"ד  ולרשב"ם (מגידֿמשנה). לאחרים ונותן ח) הלכה

שם. הגמרא בדברי אחר של 42)פירוש מימרא קלז. שם
יוחנן. זה.43)רבי ראשון של 44)מקבלֿמתנה מימרא

ט. הלכה פ"ח למעלה רבינו פסק וכן שם. היינו,45)אביי
בנכסים  לזּכֹות רצה שהנותן המיתה, גמר לפני מיתה, ְַבשעת
ולא  להם, זקוק שהוא זמן כל רק הראשון המקבל את
הוא  רוצה שאז מהם, להנות יכול ואינו למות, עומד כשהוא
לאחרים, נכסיו הנותן מרע שכיב אבל לאחרים. שיעברו
אינו  ולפיכך האחרון, הרגע עד בהם להחזיק הוא מעוניין
ד"ה  שם רשב"ם ראה המיתה, גמר לאחר אלא המקבל זוכה
במתנת  ולשני לראשון נתן כשהנותן [והמדובר קדמו. וכבר
צריך  אין ובקנין, בריא במתנת נתן אם אבל מרע, שכיב
שניהם  אפילו אלא מהראשון, למקבל קודם שהשני לדקדק
ואילו  התורה, מן קונה הוא שהרי קודם, השני - שווים
מרע, שכיב מתנת מדין אלא זוכה אינו מהראשון המקבל
פ"ח  למעלה וראה וכמסורים, ככתובים דבריו עשו שחכמים

שם]. נו ובהערה ט, מיתה,46)הלכה בגמר הזוכה שהוא,
שאינו  מרע, שכיב מתנת בתורת הראשון מן למקבל קודם

מיתה. לאחר אלא זוכה

.‡È‰M‡ ˙a˙k B‡ ÔBL‡¯‰ ÏÚ ·BÁ ‰È‰47e‡·e , »»«»ƒ¿À«ƒ»»
ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ÌÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈««ƒ∆»ƒ

ebÓ Ì˙B‡ ÔÈa‚Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - Ìi˜ÌÈÒÎp‰ Û48, «»≈≈ƒ«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ
„·Ïa ˙B¯t‰ ÔÓ ‡l‡49,ÔBL‡¯‰ ˙Ó .Ì‰Ï ÔÈÓL ∆»ƒ«≈ƒ¿«»ƒ»∆≈»ƒ

ÔÈ‡ - el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ba‚Ï BzL‡Â B·BÁ ÏÚa ‡·e»««¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈≈
ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈa‚Ó50È˜È˙Bt‡ Ô‡OÚ elÙ‡ .51B‡ , «¿ƒ»∆¿¬ƒ¬»»«≈≈

el‡ ÌÈÒÎpÓ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - d˙a˙Îa BzL‡Ï Ô„ÁÈiL∆ƒ¬»¿ƒ¿ƒ¿À»»≈»ƒƒ¿»ƒ≈
.ÈL ÏL Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»¬≈≈∆≈ƒ

אשתו.47) את שגירש לעיל 48)כגון שאמרנו אע"פ
מיד  מוציא השני אין נתן, או ומכר עבר שאם ט) (הלכה
גבתה  ולא בחובו המלוה גבה שלא זמן כל - הלקוחות
זה  אין להם, משועבדים שהנכסים אע"פ בכתובתה, האשה
במעות, חובו לסלק יכול שהרי במתנה, נתן או ומכר כעבר
ומהר"ם  (מגידֿמשנה). במעות הכתובה לסלק יכול וכן

רמח). סימן ('טור' רבינו על חולק שהם 49)מרוטנבורג
ח). הלכה (למעלה לכתחילה אפילו למכרם יכול והוא שלו,

כלום,50) לו אין מותו שלאחר הפירות, מן ולא הגוף מן לא
יח). סעיףֿקטן שם (סמ"ע לשני שייך שמייחד 51)שהכל

ופירושה  יוונית, מילה והיא החוב. לגביית מסויימים נכסים
אומרים  ויש ב). אפתק ערך הערוך, (מוסף ושעבוד משכון
ממנה  כלומר, קאי", תהא פה) (=על "אפה נוטריקון שהיא

יא:). ב"ק ורש"י שם, (ערוך חובך תתבע

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL52,CÏ ÈÒÎ :‰Èet ‰M‡Ï ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»¿»«»
˙‡OÂ ‰„ÓÚÂ ,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â53Á˜BÏ ÏÚa - ¿«¬«ƒƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ≈««≈«

‡e‰54ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ ÔÈ‡Â ,55Ì‡Â .56¯Ó‡ ¿≈«≈ƒƒƒ««««¿ƒ»«
,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â ,CÈÏ ÈÒÎ :‰‡eO ‡È‰Lk dÏ»¿∆ƒ¿»¿»«ƒ¿«¬«ƒƒ¿ƒ
‰˙ÎfL ÔÂÈkL ;ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ - ‰˙ÓÂ»≈»«≈ƒƒƒ««««∆≈»∆»¿»
el‡k ‡ˆÓ ,‰‡eO ‡È‰Lk ‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈÒÎaƒ¿»ƒ«¿«∆¿∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ

.ÏÚa‰ ‡Ï ,ÈBÏt ‰˜È CÈ¯Á‡ :Le¯Ùa dÏ ¯Ó‡»«»¿≈«¬«ƒƒ¿∆¿ƒ…«««
‰¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ57˙Áz ‡È‰Lk el‡ ÌÈÒÎ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ≈¿∆ƒ««

dÏÚa58„Èa ÌÈÒÎ e„ÓÚÈ - dÏÚa ˙Áz ‰˙Óe , «¿»≈»«««¿»««¿¿»ƒ¿«
Á˜Bl‰59ÈtÓ Á˜Bl‰ „iÓ ÏÚa‰ ‡ÈˆBÈ Ì‡L . «≈«∆ƒƒ«««ƒ««≈«ƒ¿≈

‰‡eO ‡È‰Lk ‰¯ÎnL60„iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ È¯‰ - ∆»¿»¿∆ƒ¿»¬≈«≈ƒƒƒ«
ÏÚa‰61È¯‰L ,ÈM‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ¯ÊBÁ Á˜Bl‰Â , «««¿«≈«≈ƒƒ««≈ƒ∆¬≈

ÔÈ‡Â ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰¯ÎÓ»¿»¿≈∆»«∆ƒ≈ƒ¿≈
Á˜Bl‰ ‡l‡ ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓ ÔzLÏLa62CÎÈÙÏe , ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆»«≈«¿ƒ»

‰OÚÓ .B„Èa „ÓÚz63Èn‡Ï ÈÒÎ :¯Ó‡L „Á‡a64, «¬…¿»«¬∆¿∆»∆»«¿»«¿ƒƒ
˙a‰ ‰˙Óe ,‰‡eO ˙a BÏ ‰˙È‰Â ,ÈL¯BÈÏ ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿¿«¿»¿»«¿»≈»««
;‰˜f‰ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰È·‡ Ì‡ ÈiÁ·e dÏÚa ÈiÁa¿«≈«¿»¿«≈≈»ƒ»¿««»≈»«¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â65ÈtÓ ,ÌÈÒÎ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ : ¿»¿¬»ƒ≈«««≈»¿»ƒƒ¿≈
‡l‡ ‰M‡‰ Ô‰a ‰˙ÎÊ ‡ÏÂ ,BzL‡Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿¿…»¿»»∆»ƒ»∆»

‰˙nL ¯Á‡66‰ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .67eÈ‰ ,˙a B‡ Ôa ˙a‰ ««∆≈»¬»ƒƒƒ»««≈«»
ÈL¯BÈ elÙ‡Â ÔÈL¯BÈ ÚÓLnL ;ÌÈÒÎp‰ ÔÈL¯BÈ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿«¿ƒ«¬ƒ¿≈

ÔÈL¯BÈ68Èz·Ï Ô‰ È¯‰ ‰˜f‰ ˙eÓzLÎe :¯Ó‡ el‡Â . ¿ƒ¿ƒ»«¿∆»«¿≈»¬≈≈¿ƒƒ
‰È‰ ,ÂLÎÚÓ69˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ≈«¿»»»«««≈»««ƒ«

BzL‡70. ƒ¿

שפירשו 52) וכמו אביי, של ראשונה מימרא צה: כתובות
שם. בשקלאֿוטריא עצה 53)אותה לה להשיא אין אבל

וכמו  בגמרא, (שם השני מן הנכסים את להבריח כדי זו
ט). הלכה למעלה (כתובות 54)שאמרנו אושא מתקנת

ט).55)נ.). הלכה (למעלה לאחר מכרה כאילו
שם.56) שפירשוה וכמו אביי, של שניה זו 57)מימרא

ואחריך  ליך "נכסי נשואה: כשהיא מרע, שכיב לה שאמר
או 58)לפלוני". מלוג (=נכסי בנכסיה המדובר היה שאם

מהלכות  (פכ"ח הלקוחות מיד מוציא הבעל ברזל) צאן נכסי
ז). הלכה הנכסים 59)אישות מעמידים שלכתחילה היינו

בידו, לעמוד עתידים הם דבר של בסופו שהרי הלוקח, בידי
לפירוש  בניגוד וזה (מגידֿמשנה). בחינם לטרוח צריך ולמה
ומוקמינן. ד"ה שם 'תוספות' וראה ומוקמינן. ד"ה שם רש"י

הלוקח,60) מיד מוציא אינו ארוסה, כשהיא מכרה שאילו
אישות  (הלכות שיכנוס עד כלום ארוסתו בנכסי לבעל שאין

ח). הלכה כשהיא 61)שם לה אמר שהשכיבֿמרע שכיון
כנ"ל. הבעל, ולא אחריך לה: אמר כאילו זה הרי נשואה,

מיד 62) שהרי וסובבים, חוזרים הדברים שבאמת לפי
השני  בא ושוב ונוטל, הבעל שוב בא מחזיקם כשהלוקח
וחוזר  השני מיד מוציא הלוקח ושוב הבעל, מיד ומוציא
נשארים  שהנכסים חכמים קבעו ולפיכך וכו' וכו' חלילה

שם). (גמרא הלוקח הוא ממון, שהוציא מי בבא63ֿ)ביד
קכה: הרשב"ם:64)בתרא ומפרש "לסבתא", שם:

אמו. - והיא לבתו, ביחס "סבתא" מפרש: ורבינו "לזקנתי".
שם.65) מהלכות 66)בבאֿבתרא בפ"א רבינו פסק וכן

יא. הלכה תימן.67)נחלות בכ"י הונא,68)כ"ה כרב
בחיי  שני מת כדין הסבתא, יורשי בהם זוכים היו אחרת שם.

ז). הלכה (למעלה רבי 69)הראשון הסברת מתוך יוצא
חולקים  ויש שם. הרי"ף דייק וכן הונא, רב לדברי אלעזר

(מגידֿמשנה). ביד 70)בזה מוחזק אלא "ראוי" זה שאין
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קפז

קפז

ומתנה  זכיה הלכות - קנין ספר - שבט כ"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

המכר  בטל האם, מכרה אם מזה ושכתוצאה למפרע. הבת
שם). (רשב"ם למפרע

.‚È·˙Bk‰71B·Ï ÂÈÒÎ72¯Á‡Ïe73B˙BÓ74È¯‰ - «≈¿»»ƒ¿¿««¬≈
„Ú ·‡Ï ˙B¯t‰Â ,¯ËM‰ ÔÓfÓ Ôa ÏL Ûeb‰«∆≈ƒ¿««¿»¿«≈»»«

˙eÓiL75CÎÈÙÏ .76¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ·‡‰ :77ÈtÓ , ∆»¿ƒ»»»≈»ƒ¿…ƒ¿≈
¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ôa‰Â ;ÔaÏ ÔÈe˙ Ô‰L78tÓ ,Ô‰L È ∆≈¿ƒ«≈¿«≈≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈

ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó .·‡‰ ˙eL¯a79ÌÈ¯aÁÓ ˙B¯t ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ80Ôa ÏL Ô‰ È¯‰ -81ÈtÓ ,82BzÚcL83ÏL ««¿«¬≈≈∆≈ƒ¿≈∆«¿∆

Ba Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡84eÈ‰ .85eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz »»¿»≈∆¿»¿ƒ∆ƒƒ
¯ˆa‰Ï86ÔÈL¯BÈ ÏL Ô‰ È¯‰ -87¯·Ú .88¯ÎÓe ·‡‰89 ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿ƒ»«»»»«

ÔÈ¯eÎÓ -90Ôa‰ ‡ÈˆBÓ ·‡‰ ˙eÓiLÎe ,˙eÓiL „Ú ¿ƒ«∆»¿∆»»»ƒ«≈
Ì‡Â .˙BÁB˜l‰ „iÓ91ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÌL eÈ‰92- ƒ««»¿ƒ»»≈¿À»ƒ

ÔÈÓL93Á˜BlÏ Ì˙B‡94eÈ‰ .Ì‰ÈÓc Ôa‰ Ô˙BÂ , »ƒ»«≈«¿≈«≈¿≈∆»
.Á˜BÏ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆≈«

¯·Ú95ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ¯ÎÓe Ôa‰96˙eÓiL „Ú »««≈»«≈«≈«¿«∆»
¯ÎÓ .·‡‰97˙Ó Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Óe ,·‡‰ ÈiÁa Ôa‰ »»»««≈¿«≈»»≈«≈¿««»≈

‡l‡ ·‡Ï ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ·‡‰ ˙eÓiLk - ·‡‰»»¿∆»»»»»«≈«∆≈»»∆»
ÔÈ˜Â ,˙B¯t98Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t99. ≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

יוסי.71) ר' כדעת במשנה, קלו. לו 72)בבאֿבתרא והיו
אחרים. בנים במגדל73ֿ)עוד וכ"ה "לאחר". תימן: בכ"י

ובמגידֿמשנה. זה 74)עוז והרי הנתינה, זמן כתוב ובשטר
רבי  שיטת לפי מותו", ולאחר "מהיום כתוב: היה כאילו

טו. הלכה להלן וראה כמותו, שהלכה (שם), כן 75)יוסי
"מהיום" האלה: הביטויים שני את שם, בגמרא פירשו
- זה, את זה סותרים הם שלכאורה מותו", ו"לאחר
זמן  שכל מיתה, לאחר ופירות מהיום, גוף שכוונתם:
אנו  סתירה, בהם תהיה שלא דבריו, את לפרש לנו שאפשר
וראה  גט, ואינו גט ד"ה שם רשב"ם ועיין זאת. עושים

הבאה. שם.76)בהלכה מכירה 77)משנה, כלומר:
הפירות. וגם הגוף גם שמשמע מכירה 78)סתם, כאן אף

כנ"ל. כמו 79)סתם, קלח: שם המשנה, מתוך יוצא
קלט.). (שם בגמרא שייכים 80)שהסיקו הם הדין שעלֿפי

הבן  של ולא האב של הם הפירות שהרי היורשים, לכל
בניו 81)המקבל. של ולא נכסיו, כתב שלו זה, בן של

שם.82)האחרים. בגמרא עולא, של ואנו 83)מימרא
(הרי"ף). לבנו מחל מיתתו שבשעת ראה 84)אומרים

הפירות  שייכים - זו סברא ואלמלא ה. הלכה ח פרק למעלה
צב. הערה להלן ראה היורשים, שם.85)לכל משנה,

יז.86) הלכה מכירה מהלכות בפ"א ראה כתלושים, שהם
הפירות 87) ואילו הקרקע, גוף אלא לבן נתן לא שהרי

בניו. כל לפני לירושה נפלו ובמותו לאב, נשארו
קלו.88) שם רק 89)משנה, שמוכר פירש ולא סתם

(רשב"ם). הקרקע,90)הפירות גוף אבל הפירות. היינו,
רצה  ואם לבנו. שנתנה מכיון שלו, אינו שהרי מכור, אינו
לקנות  רצה הוא שהרי בו, חוזר המקח, מן בו לחזור הלוקח

(נמוקיֿיוסף). הפירות וגם הגוף קלט.91)גם בבאֿבתרא
להבצר.92) הגיעו שלא לה, וצריכים מה 93)לקרקע,

לקרקע. עוד וצריכים מחוברים שהם זה, במצב שוים

(94- ללוקח האב וכשמכר האב, של הם הדין עלֿפי שהרי
מיתתו, בשעת האב ברשות עודם שאם אלא ללוקח. הכל
כמבואר  אליו, קרובה שדעתו מפני לבנו, אותם מוחל הוא

מגידֿמשנה. וראה במשנה.95)למעלה, קלו. בבאֿבתרא
בפירות.96) רבי 97)כלומר: פלוגתת שם, בבאֿבתרא

לקיש. כריש והלכה לקיש, וריש שם 98)יוחנן בגמרא
ואז  הגוף, כקנין הפירות קנין אם זה, בעיקרון זו הלכה תלו
הבן  היה יכול ואז הגוף, כקנין לאו או למכור, יכול אינו

שלושת 99)למכור. בין היא זו שהלכה שם. לקיש כריש
יוחנן  ולרבי לו. ביבמות לקיש כריש פסק שרבא ההלכות
מכירה, הבן של מכירתו אין הגוף, כקנין פירות קנין הסובר
אם  אבל לרשותו, הנכסים שבאו בחייו, האב מת אם אלא
הרי  הבן, של לרשותו הנכסים באו שלא האב, בחיי הבן מת
אלא  לו שאין אע"פ האב, של הם כאילו נחשבים הנכסים

הגוף. כקנין פירות שקנין - פירותיהם

.„È˙zÓ100‡È¯a101¯Á‡Ïe ÌBi‰Ó' da ·e˙kL «¿«»ƒ∆»»≈«¿««
‰˙ÈÓ102‰B˜ BÈ‡L ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓk ‡È‰ È¯‰ - ' ƒ»¬≈ƒ¿«¿«¿ƒ¿«∆≈∆

ÏÚ Û‡L :el‡ ÌÈ¯·c ÚÓLnL ;‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»∆«¿«¿»ƒ≈∆««
˙B¯t ÏÎB‡Â Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ ,ÌBi‰Ó Ûeb‰ ‰wL Ètƒ∆»»«≈«≈∆¿≈≈

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»

אביי.100) עלֿידי וכפירושה קלה: שם ברייתא
רנז 101) סימן סמ"ע ראה בריא, ככל קנין בה שעשה והיינו,

יא. אבל 102)ס"ק מרע, שכיב כמתנת דינה זה, לענין רק
בו, לחזור שיכול מרע שכיב כמתנת דינה אין חזרה, לענין
פירשו  וכן בו. לחזור יכול אינו קנין שעשה מכיון אלא
דינה  - חזרה לענין שגם אומרים, ויש ורמב"ן. רשב"ם

(מגידֿמשנה). מרע שכיב כמתנת

.ÂË¯ËL103‰zÓ104‰„O ÈBÏt ‰˜iL Ba ·e˙kL ¿««»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ»∆
ÔÈ˜ ¯ËMa ‰È‰L ÔÈa ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙ÈBÏt105ÔÈa ¿ƒ¿««ƒ»≈∆»»«¿»ƒ¿»≈

ÔÈ˜ Ba ‰È‰ ‡lL106‰Ê ÔÓÊ·e ÔÓÊ Ba ·e˙kL ÔÂÈk , ∆…»»ƒ¿»≈»∆»¿«ƒ¿«∆
ÁÈÎBÓ ÔÓf‰ ,‰È‰ ÈÁ107BÏ ‰˜‰ ÌÈiÁnL108BÈ‡Â , «»»«¿«ƒ«∆≈«ƒƒ¿»¿≈

‰ÎBÊ109‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡110BzÚ„a ‰È‰ el‡L ; ∆∆»¿««ƒ»∆ƒ»»¿«¿
·˙Bk ‰È‰ ‡Ï ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰Ê ¯ËLa BÏ ˙B˜‰Ï¿«¿ƒ¿»∆¿««ƒ»…»»≈

ÔÓÊ Ba111ÌBi‰Ó' Ba ·e˙k ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿ƒ»««ƒ∆≈»≈«
ÔÈ·˙BkL ‰ÊÂ .‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰B˜ - '‰˙ÈÓ ¯Á‡Ïe¿««ƒ»∆¿««ƒ»¿∆∆¿ƒ
LiL Èt ÏÚ Û‡Â 'ÂLÎÚÓ' ˙B¯kÓn‰Â ˙Bzn‰ ÏÎa¿»««»¿«ƒ¿»≈«¿»¿««ƒ∆≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÔÈ·˙Bk ¯·c‰ ÁÈÂ¯‰Ï - ÔÓf‰ ¯ËMa«¿»«¿«¿«¿ƒ««»»¿ƒ««ƒ

CÈ¯ˆ BÈ‡L112. ∆≈»ƒ

החולק 103) יהודה כרבי ולא במשנה, קלו. שם יוסי, כרבי
(שם). כמותו הלכה רב שפסק וכמו שם. של 104)עליו

מרע  שכיב מתנת ואילו א). ס"ק רנז סימן (סמ"ע בריא
שנתכוון  חשש יש קנין, צריך שאינו כיון - קנין בה שכתוב
ולדעת  י). הלכה ח פרק (למעלה מיתה לאחר בשטר להקנות
ע"ב) עא ווילנא דפוס ט פרק (בבאֿבתרא יוסף' ה'נמוקי
בריא  כמתנת דינה מהיום, בה שכתוב מרע שכיב מתנת

קט. הערה להלן וראה לקנין, רבי 105)וזקוקה אף שזה
שם. בשקלאֿוטריא שהעלו כמו מודה, אלא 106)יהודה
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קפח סנהדרין קפח הלכות - שופטים ספר - שבט כ"א ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(פ"א  המקבל ליד כשהגיע קנין משמש עצמו השטר
ז). הלכה מכירה בשיטת 107)מהלכות נחמן רב כדברי

שם. יוסי רבי של בברייתא מפורש וכן יוסי, גוף 108)רבי
פירותיה.109)הקרקע. בידינו:110)לאכול הוא וכלל

קנב.). (בבאֿבתרא מיתה" לאחר שטר זה 111)"אין [כל
הזמן  אין מרע שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא אינו
ראה  מיתה, לאחר אלא להקנות נתכוון לא ודאי כי מוכיח,

סב]. והערה י, הלכה פ"ח ברשב"ם 112)למעלה ראה
מוכיח. ד"ה קלו.) (שם

.ÊË‡È¯a113ÌÈiÁÓ' ¯ËMa ·˙ÎÂ ‰zÓ Ô˙pL »ƒ∆»««»»¿»««¿»≈«ƒ
È¯‰ - '˙Ân·e‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÊ114·e˙k È¯‰L ,ÌÈiÁÓ «»∆¬≈«»»¿»≈«ƒ∆¬≈»

'ÌÈiÁÓ' Ba115¯ÓB‡L ÈÓk - '˙Ân·e' Ba ·e˙kL ‰ÊÂ ; ≈«ƒ¿∆∆»«»∆¿ƒ∆≈
.‰Ê ‡e‰ ¯ËM‰ ÈÈB BÓÎe ,'ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ'≈«»¿«»¿≈«¿»∆

שבו 113) קנג.), (שם ושמואל רב פלוגתת מתוך יוצא
ונראה  יט, הלכה ח פרק למעלה הובאה כרב, ההלכה נפסקה
שכתב  וזה מיתה, לאחר כוונתו מרע בשכיב שרק משם
להיפך, אומרים אנו בבריא אבל יפה, לסימן הוא "מחיים"
כמו  הוא "ובמות", שכתוב וזה מחיים, כוונתו שעיקר
רבינו. שכתב וכמו עולם", ועד "מעתה שאומרים

ולפירות.114) כן 115)לגוף שכתב לומר אין ובבריא

מרע  בשכיב שאמרו כמו זה", מחולי שיחיה דעתו "ליישב
יט). הלכה (פ"ח

.ÊÈÌÈ˜Ècv‰116eÏa˜È ‡Ï ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ¯eÓb‰ ««ƒƒ«¿ƒ¿«¿≈«¬∆…¿«¿
‡Ï ,BÓL Ce¯a '‰a ÌÈÁËBa ‡l‡ ,Ì„‡Ó ‰zÓ«»»≈»»∆»¿ƒ«»¿…

ÌÈ·È„a117.‰ÈÁÈ ˙zÓ ‡BOÂ :¯Ó‡ È¯‰Â . ƒ¿ƒƒ«¬≈∆¡«¿≈«»…ƒ¿∆

לקבל 116) רצה שלא גידל ברב מעשה ושם נט. קידושין
ליה  משדרי הוו כי אלעזר "רבי אמרו: מד: ובחולין מתנה.
אזיל" לא ליה מזמני הוו וכי שקיל, לא מידי נשיאה מבי
מקבל. היה לא מתנה, איזו הנשיא מבית לו (כששלחו
בעי  קא לא אמר: הולך), היה לא לסעודה, אותו וכשהזמינו
מתנות  ושונא דכתיב שאחיה?) רוצה (אינו דאיחי? מר
אתייקורי  אמר אזיל, ליה מזמני הוו כי - זירא רבי יחיה,

) בי דמתייקרו כתב הוא לא [ורבינו בי)". הם =מתכבדים
אלעזר  כרבי שפסק מפני מותר, - אותו מזמינים שאם

מיימוניות]. בהגהות וראה זירא, רבי על על117ֿ)החולק
מבטחו" ה' והיה בה', יבטח אשר הגבר "ברוך הפסוקים: פי
לו  שאין אדם בבן בנדיבים תבטחו ו"אל ז) יז, (ירמיה
כאן  שכתבו במגדלֿעוז, וכתב ג). קמו, (תהלים תשועה"
האלו  ההלכות לחתום כדי ומתנה, זכיה הלכות בסוף רבינו

ויפה. טוב בענין

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

$
meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd hay f"kÎ`"k -

âשבט כ"א ראשון âיום

-mihteyxtq
ïéøãäðñ úBëìä¦§©§¤§¦

íäì ïéøeñnä ïéLðòäå§¨¢¨¦©§¦¨¤
øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨

איומי 1) בעבריין, ההתראה תנאי נפשות, דיני דנים כיצד
אם  למות דינה שנגמר מעוברת אשה העדים. על דין בית
הקריבו  לא ועדיין למות, דינו נגמר שתלד. עד לה ממתינים

שיקריבום. עד לו ממתינים אם קרבנותיו,

.‡ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ„Ú e‡B·iLk ?˙BLÙ ÈÈc ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒƒ≈¿»¿∆»≈ƒ¿≈ƒ
- ˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ‰Ê ÈBÏt eÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ¿ƒ∆∆»«¬≈»¿ƒ

?B˙B‡ Ìz‡ ÔÈ¯ÈkÓ :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡2?Ba Ì˙È¯˙‰3Ì‡ ¿ƒ»∆«ƒƒ«∆ƒ¿≈∆ƒ
e¯Ó‡4eÏ ˜tzÒ B‡ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ :5B‡ , »¿≈»«ƒƒƒ¿«≈»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL6. ∆…ƒ¿¬≈∆»

ב)2) (מ, ובסנהדרין באחר. לכם נתחלף שמא העבריין, את
הרג" ישראל הרג, גוי אותו, אתם "מכירים בברייתא: כתוב
אותו  אתם מכירים רש"י: מפרש א, עמ' שם ובמשנה וכו'.
הכרה  מפרש כנראה ורבינו וכו'. הוא" גוי שמא ההרוג את -

שרבינו  ודאי - ההרוג הכרת ולענין גופו. העבריין לענין זו
פ"א, עדות בהל' וכדבריו העדים, בדיקת בכלל שזוהי יודה,
(לחםֿ משובח" זה הרי - בבדיקות המרבה "כל ה"ו:

ה"ב.3)משנה). בסמוך וכמבואר מהעבירה, שיפרוש
אמרו.4) תימן: בכת"י וכן רומי, זהו 5)בדפוס אם

כך  הם שסימניו פלוני אמרו, א: צו, בחולין וראה העבריין.
אין  רש"י: ומפרש אותו, הורגים אין - הנפש את הרג וכך
בגופו  היו, וכך כך סימניו אלא מעולם, בו מכירים אנו

הורג. של ט.6)ובכליו אות בסמוך ראה

.·;‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ı¯‡‰ ÌÚ „Á‡Â ÌÎÁ „ÈÓÏz „Á‡∆»«¿ƒ»»¿∆»«»»∆»ƒ«¿»»
z ‡lL,„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ‰‡¯˙‰ ‰ ∆…ƒ¿»«¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

‰È‰ ‚‚BL ‡nL7:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?Ba ÔÈ¯˙Ó „ˆÈÎÂ . ∆»≈»»¿≈««¿ƒ¿ƒ
‰z‡ ·iÁÂ ,‡È‰ ‰¯·Ú BfL ,‰OÚz Ï‡ B‡ ,L¯t¿««¬∆∆¬≈»ƒ¿«»«»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ8.¯eËt - L¯t Ì‡ .˙e˜ÏÓ B‡ »∆»ƒ«≈ƒ«¿ƒ≈«»
BL‡¯a ÔÈk¯‰ B‡ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ9elÙ‡Â .¯eËt - ¿≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿…»«¬ƒ

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯ÈziL „Ú .¯eËt - È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«¬ƒ»«∆«ƒ«¿¿ƒ»
‚¯‰È Ck ¯Á‡Â ,‰OBÚ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ÈÂ10. ¿…««¿»≈¬ƒ∆¿««»≈»≈

È„k CB˙a ‰‡¯˙‰Ï ÛÎz ‰OÚÈÂ ¯·ÚiL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆«¬…¿«¬∆≈∆««¿»»¿¿≈
¯ea„11.˙¯Á‡ ‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ï·‡ ; ƒ¬»««¿≈ƒ»ƒ«¿»»«∆∆

Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e≈∆ƒ¿»∆»ƒ»≈ƒ≈∆ƒ¿»
¯Á‡12ÚÓL elÙ‡ ,„·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa «≈ƒ¿≈≈ƒ¬ƒƒ»∆∆¬ƒ»«

 שיעוטי טמב"ם - פטק אחד ליום 

טמב"ם - פטק אחד ליום 

יום ראשון
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קפר

קפר

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ"א ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

e‰‡¯ ‡ÏÂ ‰¯˙n‰ ÏB˜13BÓˆÚa ‰¯˙‰ elÙ‡Â ,14- ««¿∆¿…»»«¬ƒƒ¿»¿«¿
.‚¯‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¡»

זו 7) שחתיכה ידע שלא לשגות, יכול תלמידֿחכם ואפילו
הוא  וכן במלאכה, ואסור שבת שהיום או היא, חלב של
וטעיתי  שנעשה המעשה ייעשה שלא חשבתי לומר יכול
"אלא  ה"ג: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה (רדב"ז).
שם: המגידֿמשנה ומפרש למזיד". שוגג בין להבחין
שוגג  הוא אם כוונה, בשלימות נעשה אם המעשה להבחין

וכו'. ערוה שזוהי ידע שלא כגון דבר, אין 8)בשום אבל
וכדעת  ב) ח, (סנהדרין יהרג מיתה באיזו שיודיעוהו צורך

הסכמה.9)החכמים. לאות בראש תוספתא 10)נענע
ובסנהדרין  ה"א. פ"ה, בירושלמי וכן מ"א) פי"א, (סנהדרין
כא, (שמות שנאמר התורה? מן להתראה מנין אמרו: א מא,
הוא  ועדיין בו שהתרו - להרגו" רעהו על איש יזיד "וכי יד)
ומניין  בזדונו. הוא תמיד משמע, – יזיד רש"י: ומפרש מזיד,
ו) יז, (דברים שנאמר למיתה? עצמו שיתיר עד נהרג שאינו
קודם  מת הוא כבר משמע, רש"י: ומפרש המת", "יומת
לקמן  והשווה בפיו. מיתה עצמו שחייב לביתֿדין, שבא

מלקות. עונש לענין ה"ה, כדי 11)פי"ח שהה שאם
וברש"י). ב מ, (שם ההתראה שכח שכבר לומר יש דיבור,

אחד.12) בו שהתרה או תימן: ב.13)בכת"י ו, מכות
"לסיבה  השמיטו, ורבינו השד", מן "ואפילו אמרו: ושם
כלל  השדים את מזכיר שאינו הרדב"ז), (לשון אצלו" ידועה
ראהו, ולא המתרה קול שמע זה: במקום וכתב בחיבורו,

נראים. אינם השדים גם מפי 14)שכן רש"י: ומפרש שם,
בזה  מוסיף והכסףֿמשנה בהורג. התרה עצמו ההרוג - עצמו
ראוי  ואומר: בעצמו, מתרה היה עצמו שההורג פירוש: עוד
ואח"כ  ביתֿדין, יהרגוני שאםֿכן זאת, מלעשות להמנע לי

ועבר. עליו יצרו גבר

.‚e‡ ÔÈ¯ÈkÓe ‰‡¯˙‰ BÏ ‰˙È‰ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿»«¿»»«ƒƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi‡Ó - B˙B‡15ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ . ¿«¿ƒ≈ƒ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ«

?˙BLÙ È˜ÒÚ16„Ó‡Ó e¯Ó‡z ‡nL :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡17 ƒ¿≈¿»¿ƒ»∆∆»…¿≈…∆
‰ÚeÓMÓe18„Ú ÈtÓ „Ú ,19ÔÓ‡ Ì„‡ ÈtÓ , ƒ¿»≈ƒƒ≈ƒƒ»»∆¡»

˜c·Ï eÙBqL ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ ÔÈ‡ ‡nL B‡ ?ÌzÚÓL¿«¿∆∆»≈«∆¿ƒ∆≈ƒ¿…
?‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ÌÎ˙‡20ÈÈ„k ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ eÂ‰ ∆¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¡¿ƒ∆…¿ƒ≈

BBÓÓ Ô˙B Ì„‡ - ˙BBÓÓ ÈÈc .˙BLÙ ÈÈc ˙BBÓÓ»ƒ≈¿»ƒ≈»»»≈»
BÏ ¯tk˙Óe21BÚ¯Ê Ì„Â BÓc - ˙BLÙ ÈÈc ;22ÔÈÈeÏz ƒ¿«≈ƒ≈¿»»¿««¿¿ƒ

¯Ó‡ ÔÈ˜a È¯‰L .ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba23ÈÓc ÏB˜ : «»»»∆¬≈¿«ƒ∆¡«¿≈
ÌÈ˜Úˆ EÈÁ‡24CÎÈÙÏ .BÚ¯Ê Ì„Â BÓc -25Ì„‡ ‡¯· »ƒ…¬ƒ»¿««¿¿ƒ»ƒ¿»»»

ÔÓ ˙Á‡ LÙ „a‡Ó‰ ÏkL :„nÏÏ ,ÌÏBÚa È„ÈÁÈ¿ƒƒ»»¿«≈∆»«¿«≈∆∆««ƒ
ÏÎÂ ;‡ÏÓ ÌÏBÚ „a‡ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚ‰»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈»»≈¿»
Ìi˜ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚa ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆∆««»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚ È‡a Ïk È¯‰ .‡ÏÓ ÌÏBÚ»»≈¬≈»»≈»¿«»»»ƒ

ÌÈ‡¯· Ì‰26ÈÙÏ ÔÈÓBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk Èt ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»ƒ¿≈¿≈»∆»≈∆ƒƒ¿≈
a :¯ÓBÏ ÏBÎÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,CÎÈÙÏ .B¯·ÁÈÏÈ·L ¬≈¿ƒ»»∆»¿∆»»«ƒ¿ƒƒ

ÌÏBÚ‰ ‡¯·27?BÊ ‰¯ˆÏe el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL .28 ƒ¿»»»∆»…¿«»¿»»
Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡ ¯·k ‡BÏ‰29B‡ . ¬¿»∆¡«¿≈»»»»

?‰Ê ÏL BÓ„a ·eÁÏ el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL30‡BÏ‰Â ∆»…¿«»»¿»∆∆«¬
‰p¯ ÌÈÚL¯ „·‡·e :¯Ó‡ ¯·k31e„ÓÚ Ì‡ . ¿»∆¡««¬…¿»ƒƒ»ƒ»¿

Ô‰È¯·„a32ÌÈ˜„B·e ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ∆«»∆»≈ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a B˙B‡ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

˙e„Ú33˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓ Ì‡ .34˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ≈ƒƒ¿≈≈¿À∆∆«¿ƒƒ∆
ÌÈ„Ú ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ .ÔBL‡¯k B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰«≈ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ»≈»≈ƒ

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ˜„Ba -35e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆»¿∆»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ¿¿
BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ÌÈeÎÓ ÌÈ„Ú‰ Ïk È¯·„ƒ¿≈»»≈ƒ¿À»ƒ¿ƒƒ¿¿

e¯‡aL36‡¯Èz Ï‡ - ˙‡ËÁ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆≈«¿¿¿ƒƒ…»»»«ƒ»
- ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ„Â .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿»ƒƒ»¿¿
„Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;e‰e¯Ët¿»¿ƒ…»¿¿¿ƒ«

¯ÁÓÏ37˙B‚eÊ ˙B‚eÊ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÈ‚ecÊÓ ÌBia B·e .38 ¿»»«ƒ¿«¿ƒ««¿∆¿ƒ
ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÏÎ‡Óa ÔÈËÚÓÓe .BÈ„a ÔiÚÏÏk ÔÈÈ ¿«≈¿ƒ¿«¬ƒ¿«¬»¿≈ƒ«ƒ»

ÌBi‰ B˙B‡39„Á‡ Ïk ‰ÏÈl‰ Ïk ¯·ca ÔÈ‡OBÂ . «¿¿ƒ«»»»««¿»»∆»
˙¯ÁnÏÂ .B˙È·a BÓˆÚ ÌÚ B‡ BlL ‚eÊ ÌÚ „Á‡Â¿∆»ƒ∆ƒ«¿¿≈¿«»√»
,‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰kÊÓ‰ .ÔÈc ˙È·Ï ÔÈÓÈkLÓ«¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«∆≈¬ƒ«¿«∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ·iÁÓ‰Â ;ÈÓB˜Óa È‡ ‰kÊÓe¿«∆¬ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈≈¬ƒ
È‡Â Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,ÈÓB˜Óa È‡ ·iÁÓe ,·iÁÓ‰«¿«≈¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ«¬ƒ
B‡ e·iÁL Ì‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ¯·ca eÚË Ì‡Â .‰kÊÓ¿«∆¿ƒ»«»»¿…»¿ƒ≈∆ƒ¿
BÓk „Á‡k ‡l‡ ÔÈ·LÁ ÔÈ‡L ,„Á‡ ÌÚhÓ ekÊƒƒ««∆»∆≈»∆¿»ƒ∆»¿∆»¿

e¯‡aL40Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈic‰ È¯ÙBÒ È¯‰ -41, ∆≈«¿¬≈¿≈««»ƒ«¿ƒƒ»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL ÌÚË ÔÈ·˙Bk È¯‰L42ÔÈÏÈÁ˙Óe . ∆¬≈¿ƒ««∆»∆»¿∆»«¿ƒƒ

eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â ;e‰e¯Ët - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .BÈ„a¿ƒƒ»¿¿¿»¿ƒÀ¿¿
ÔÈÙÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï43- ·iÁ˙Â ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ . ¿ƒƒƒ««¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈

ÔÈc ˙Èa Ba ÔÈ‚¯B‰L ÌB˜Óe .B‚¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿»¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÔÈc ˙ÈaÓ ˜BÁ¯Â ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰È‰44:¯Ó‡pL , »»¿≈ƒ¿»ƒ≈ƒ∆∆¡«

,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰≈∆«¿«≈∆ƒ««¬∆¿≈»∆ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰ML BÓk ˜BÁ¯ ‰È‰iL45˙Èa ÔÈa ‰È‰L BÓk , ∆ƒ¿∆»¿ƒ»ƒƒ¿∆»»≈≈

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ÈÙÏ ‰È‰L ,ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc46, ƒ∆∆«≈∆»»ƒ¿≈∆«…∆≈
Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ÔÈ·e47. ≈«¬≈ƒ¿»≈

שקר.15) יעידו שלא אותם, תימן:16)מייראים בכת"י
א. לז, בסנהדרין המשנה לשון וכן נפשות. מתוך 17)עידי

הדעת. ואומד ואינכם 18)השערה אומרים, שמעתם
האומר. הוא מי בבית19ֿ)יודעים שהעיד אחר עד מפי

אחר. וחקרת",20)דין "ודרשת טו) יג, (דברים ככתוב
בודקים  חקירות שבשבע יבואר ה"ד פ"א, עדות בהל' ולקמן

על 21)אותם. שהפסיד לזה ממון נותן שקר, העיד אם
ומתכפר. ודם 22)ידו תימן: ובכת"י להוליד. היה שעתיד

נאמר.23)זרעותיו. לקין הנ"ל: אומר 24)בכת"י "אינו
א). לז, בסנהדרין (משנה אחיך" דמי אלא אחיך דם

שם).25) (רש"י האיום מדברי זה להראותך 26)כל
(שם). עולם של מלואו נברא אחד כלומר,27)שמאדם

בעבירה  העולם מן עצמי אטרד לא מלא, כעולם אני חשוב
של  גדולתו "להגיד שם: המשנה ולשון שם). (רש"י אחת
כולן  אחד, בחותם מטבעות כמה טובע שאדם הקב"ה,
אדם  כל טבע הקב"ה המלכים מלכי ומלך לזה. זה דומין
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קצ סנהדרין קצ הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ב שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לחבירו". דומה מהם אחד ואין הראשון, אדם של בחותמו
האמת.28) על ואפילו זו בדאגה ראשנו להכניס
כאן 29) יש עוונו", ונשא יגיד לא "אם מסיים: והפסוק

תעידו. לא אם עוון בדמיו,30)נשיאות מתחייבים להיות
שם). (רש"י יגיד" לא ב"אם לעמוד לנו רשע 31)נוח אם

עונש. כאן אין למרות 32)הוא, להעיד, הם שמוכנים
ה"ד.33)האיום. הזמן 34)פ"א , את לכוון שיודע

ה"ה. שם כמבואר המעשה, ופרטי שאם 35)והמקום
בטלה, העדות כל הרי - הקודמים דברי את בדבריו יכחיש
מהם  אחד נמצא אם וכן ב. ה, במכות עקיבא רבי וכדברי
והשווה  א), ס, (סנהדרין כולה העדות בטלה פסול, או קרוב

ה"ג. פ"ה ה"ג, פ"ב עדות ה"ז.36)הל' פ"י לעיל
בו 37) שנאמר ממקושש, נלמדת חבישה ב, עח, סנהדרין

מה  פורש לא כי במשמר אותו "ויניחו לד) טו, (במדבר
שמח). (אור לו" ונושאים 38)יעשה בשוק, או בבתיהם

א). מ, סנהדרין (רש"י בדבר (משלי 39)ונותנים שנאמר
(דיני  עולם של ברזו העוסקים - שכר" אי "ולרוזנים ד) ַלא,

א). מב, (שם ישתכרו אל ה"ה.40)נפשות) פ"י, לעיל
א.41) מ, בסנהדרין 42)שם וראה ה"ט. פ"א, לעיל ראה

טעם  שנים, יאמרו שלא "כדי א מקראות".לד, משני אחד
שהיו 43) או אלו כנגד אלו "היו ה"ב: פ"ט, לעיל כמבואר

שבעים  עד והולכים מוסיפים בלבד, אחד יותר המחייבים
ה"ג. שם וראה בעוד 44)ואחד". "שמא ב מב, סנהדרין

פי"ג, (לקמן זכות לו ימצאו הסקילה לבית אותו שמוליכים
שלא  כדי הוסיפו: שם ובגמרא שם). (רע"ב ויפטר" ה"א)

רוצחים. ביתֿדין של 45)ייראו ארץ מידת הוא - מיל
שם). חננאל ברבינו וכן וברש"י. א סז, (יומא אמה אלפים

שכינה.46) מחנה מיל,47)באמצע עשר שנים שהיה
ששה  הצדדים מכל המחנה לסוף משה בין שהיה נמצא
ממחצית  ממעטת המשכן, עומד בה שהחצר, ולפי מילין.
חמשים  על אמה חמישים שהוא חציה, שיעור המחנה
רבינו  מדייק לפיכך חמישים), על אמה מאה היתה (החצר

שם). יו"ט' ('תוספות מילין ששה "כמו" ואומר:

.„‚¯‰È ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ BÈc ¯Ó‚pMÓƒ∆ƒ¿«ƒ≈«¿ƒ∆»≈»≈
BÓBÈa48Ï ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯aÚ ‰˙È‰ elÙ‡ .„Ú d ¿¬ƒ»¿»À»»≈«¿ƒƒ»«
„ÏzL49˙eÓiL „Ú ÔBÈ¯‰‰ ˙Èa „‚k d˙B‡ ÔÈkÓe . ∆≈≈«ƒ»¿∆∆≈«≈»«∆»

‰lÁz „Ïe‰50¯aLn‰ ÏÚ ‰·LÈ Ì‡ Ï·‡ .51- «»»¿ƒ»¬»ƒ»¿»«««¿≈
„ÏzL „Ú dÏ ÔÈÈzÓÓ52¯zÓ - ‚¯‰zL ‰M‡ ÏÎÂ . «¿ƒƒ»«∆≈≈¿»ƒ»∆≈»≈À»

d¯ÚOa ˙B‰Ï53. ≈»ƒ¿»»

היום 48) שכל דינו" את מענה אתה "נמצא א, לה, סנהדרין
מענים  "למה א פט, שם וכן שם). (רש"י למיתה מצפה הוא

מיד". אותו ממיתים אלא זה, של הורגים 49)דינו אלא
וברש"י). א ז, (ערכין הוא אחד שגוף עמה, ולדה

בוולד,50) חיות תהא שאם (שם), ניוול לידי תבוא שלא
שם). (רש"י הוא וניוול אמו מיתת לאחר הכסא 51)יצא 

מלשון  הלידה, בשעת היולדת את עליו מושיבים שהיו
ג. לז, ישעיה הולד 52)הכתוב ונע שעקר כיון שם, ערכין

(רש"י). הוא אחר גוף - אע"פ 53)ממקומו ב, עמ' שם

עשוי  שאינו הוא, מיתה בר לאו שיער בהנאה, אסור שהמת
פי"ד, אבל בהל' לקמן רבינו וכדברי (רש"י). להשתנות
גופו". שאינו מפני בהנאה מותר שהוא משערו "חוץ הכ"א:

.‰BÁ·Ê ‰È‰Â ‚¯‰Ï ‡ˆiL ÈÓ54ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - Áe·Ê ƒ∆»»≈»≈¿»»ƒ¿»«≈¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈfnL „Ú B˙B‡55BÓL‡Â B˙‡hÁ ÌcÓ56Ì‡Â . «∆«ƒ»»ƒ««»«¬»¿ƒ

BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - Á·f‰ ËÁL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ BÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ«¬«ƒ…ƒ¿««∆«≈«¿ƒƒ
BÈc ˙‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡L ,Ba¯˜ ÂÈÏÚ e·È¯˜iL „Ú57. «∆«¿ƒ»»»¿»∆≈¿«ƒ∆ƒ

קרבנו.54) בשבילו.55)זבח המזבח על זורקים
אפילו 56) קרבה עולתו אבל מיתתו, לאחר קרבים שאינם

מזין). ד"ה וב'תוספות' שם, (ערכין מיתתו שם,57)לאחר
והשווה  לו", נזקקים ואין שעה באותה שחטא כמי "נעשה

הי"ב. פ"ג, שגגות הל'

âשבט כ"ב שני âיום
ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨

הווידוי 1) עצמו. על זכות ללמד לו שיש ונזכר להיהרג, יצא
חול  בימי למיתה דין גזר הוצאת המתתו. לפני הנידון של
דינו  נגמר כיצד? דין, בית הרוגי על ואבלות אנינות המועד,

שבארץֿישראל. דין לבית וברח לארץ שבחוץ דין בבית

.‡˙ÈaÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˙ÈÓÏ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒƒƒ≈
ÔÈ¯„eq‰Â ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ „ÓBÚ „Á‡Â ,ÔÈc2,B„Èa ƒ¿∆»≈«∆«≈ƒ¿«»ƒ¿»

Òeq‰Â3epnÓ ˜BÁ¯4Êe¯k‰Â .5ÈBÏt :ÂÈÙÏ ‡ˆBÈ ¿«»ƒ∆¿«¿≈¿»»¿ƒ
˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏÚ ,˙ÈBÏt ‰˙ÈÓa ‚¯‰Ï ‡ˆBÈ≈≈»≈¿ƒ»¿ƒ«∆»«¬≈»¿ƒ

ÈBÏt ÔÓÊa ÈBÏt ÌB˜Óa6ÈÓ .ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe , ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ
„Á‡ ¯Ó‡ .ÂÈÏÚ „nÏÈÂ ‡B·È - ˙eÎÊ BÏ Ú„BiL7LÈ : ∆≈«¿»ƒ«≈»»»«∆»≈

‰Ê - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ8·ÎB¯‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ¯„eqa ÛÈÓ ƒ¿«≈»»¿∆≈ƒ«»ƒ¿∆»≈
‡ˆÓ Ì‡ .ÔÈc ˙È·Ï ÔBcp‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ı¯ Òeq‰ ÏÚ««»«¬ƒ∆«ƒ¿≈ƒƒƒ¿»

˙eÎÊ BÏ9‡ˆÈÂ ¯ÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ¿¿ƒ¿ƒ»«¬…¿≈≈
ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :BÓˆÚa ‡e‰ ¯Ó‡ .‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»«¿«¿≈ƒ¿«≈««¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÎÊ¿««ƒ∆≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
eÓzzÒ „Át‰ ÈtÓ ‡nL ;‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈«««ƒ¿«¿
¯Ó‡ÈÂ BzÚc ·MÈ˙z - ÔÈc ˙È·Ï ¯ÊÁiLÎe ,ÂÈ˙BÚË«¬»¿∆«¬…¿≈ƒƒ¿«≈«¿¿…«
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ e‰e¯ÈÊÁ‰ .ÌÚË««∆¡ƒ¿…ƒ¿»«»ƒ¿»»ƒƒ
„nÏÏ ÈÏ LÈ :˙ÈLÈÏMa ¯Ó‡ .˙ÈLÈÏL ÌÚt B˙B‡««¿ƒƒ»««¿ƒƒ≈ƒ¿«≈

ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ ,˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ10ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ««¿ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
CÎÈÙÏ .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ B˙B‡11ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz12LÈ Ì‡ .C¯ca ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBML «¿ƒƒ¬»ƒ∆¿ƒ¿»»«∆∆ƒ≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ«»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙eÎÊ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ…ƒ¿»¿ƒƒ
·iÁ˙iL ‰˙ÈÓ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ÂÈ„ÚÂ .B˙B‡¿≈»≈«¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿«≈

da13B˙ÈÓ‰Ï ÔÈ·iÁ - ÂÈ„Ú e‰e‚¯‰ ‡lL ÁˆB¯Â . »¿≈«∆…¬»≈»«»ƒ«¬ƒ
Ì„‡ Ïk „Èa14˙Bn‡ ¯OÚk ‰‚È¯‰‰ ÌB˜nÓ ˜BÁ¯ .15 ¿«»»»»ƒ¿«¬ƒ»¿∆∆«

‰cÂ˙‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡16ÔÈ˙Óen‰ Ïk C¯c ÔkL ! ¿ƒƒ¿«≈∆≈∆∆»«»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈ - ‰cÂ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈcÂ˙Ó17. ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿«∆≈≈∆»»«»

‡‰z :¯Ó‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ˙BcÂ˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ¿«¿ƒ¡…¿≈

יום שני
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קצא

קצא

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ב שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

BÓˆÚa Ú„È elÙ‡ .È˙BBÚ Ïk ÏÚ ‰¯tk È˙˙ÈÓƒ»ƒ«»»«»¬«¬ƒ»«¿«¿
‰cÂ˙Ó ‡e‰ Ck ,ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ¯˜ML18. ∆∆∆≈ƒ»»»ƒ¿«∆

בסמוך.2) כמבואר בהן, להניף רוכב 3)מטפחות ואדם
א) משנה ו, פרק (סנהדרין שבמשניות המשנה כלשון עליו,

הסוס". רוכב אחד כדי 4)"ואדם ראייתו, תחום בתוך
בסודרין. מניף לראותו כלשון 5)שיוכל מכריז. אדם

בחיל". קרא "וכרוזא ד) ג, (דניאל פלוני 6)הכתוב ביום
אחרים  שישמעו כדי עדיו, ופלוני ופלוני פלונית, ובשעה
ובאותה  יום באותו והלא ויאמרו: העדים את להזים ויבואו
א). מג, (סנהדרין פלוני במקום הייתם עימנו שעה

הדין.7) הפתח.8)מבית על ממש 9)העומד שיש
לזכות.10)בדבריו. הדומה ראייה הואיל 11)קצת

ממש  יש אם שיראו עד מחזירים אין השלישית ובפעם
אין 12)בדבריו. הראשונה בפעם אבל השלישית, בפעם

מבוהל  שהוא מתוך כי חכמים. תלמידי מוליכיו שיהיו צורך
(שם). ולנמקם דבריו את להטעים יוכל לא ונפחד

בראשונה 13) בו תהיה העדים "יד ז) יז, (דברים ככתוב
להמיתו 14)להמיתו". דין בית חייבים תימן: יד בכתב

מכל  - המכה יומת "מות שנאמר ב), מה, (שם וכו' ביד
להרגו  רשות אין דין בית מיתת מחוייבי בשאר אבל מקום".

ח. הלכה י"ד, פרק לקמן ראה בלבד, עדיו אבל 15)אלא
דעתו  תיטרף שמא לחוש יש מזה, יותר ההריגה לבית קרוב

ב). משנה ו, פרק שם (רע"ב להתוודות יוכל על 16)ולא
עליהם. הודה עוונותיך, בעכן 17)כל מצינו "שכן שם,

לה' כבוד נא שים "בני יט) ז, (יהושע יהושע לו שאמר
וידויו? לו שכיפר ומניין תודה"... לו ותן ישראל אלוקי
- הזה" ביום ה' יעכרך יהושע... "ויאמר כה) (שם שנאמר

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אתה הזה לא 18)היום
(=שעדיו  מזומם שהוא יודע היה אם האומר: יהודה כרבי
חוץ  עוונותי כל על כפרה מיתתי תהא אומר, זוממים) הם
אומר  אדם כל יהא כן "אם לו: שהשיבו כחכמים, אלא מזה,
על  לעז ויוציא ב), מג, (סנהדרין עצמו" לנקות כדי כן
המצוות  שבספר להעיר וראוי (רש"י). והדיינים העדים
זוממין? פי על הנהרגים אף "יכול נאמר: עג, עשה לרבינו,
חייב  שאינו כלומר, ההיא', הנפש 'ואשמה אלא אמרתי לא
שקר", עדי עליו העידו אלא חטא, שלא ידע אם להתוודות
חכמים  מדברי הוא וכאן תורה, מדין מדבר ששם וכנראה,

חדש). (פרי

.·Ë¯˜ B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ‰cÂ˙nL ¯Á‡Â19‰B·Ï ÏL20 ¿««∆ƒ¿«∆«¿ƒ…∆∆¿»
ÂÈÏÚ BzÚc Û¯hzL È„k ,ÔÈÈ ÏL ÒBÎa21,¯kzLÈÂ ¿∆«ƒ¿≈∆ƒ»≈«¿»»¿ƒ¿«≈

da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna ‚¯‰È Ck ¯Á‡Â22. ¿««»≈»≈«ƒ»∆«»»

קטן.19) (שמות 20)גרגר בתורה ונזכר חריף, שרף מין
לד). א 21)ל, מג, (סנהדרין בשרו ויתמקמק ידאג ולא

לאובד 22)וברש"י). שכר "תנו ו) לא, (משלי שנאמר שם,
אות  פקודי פרשת תנחומא מדרש והשווה נפש". למרי ויין
יצטער  שלא כדי אותו, ומשקים וחזק טוב יין לו "מביאים ב

הסקילה". מן

.‚Ï˜Òp‰ da Ï˜qiL Ô·‡‰Â ,‰B·l‰Â ÔÈi‰ ‰Ê23, ∆««ƒ¿«¿»¿»∆∆∆ƒ»≈»«ƒ¿»

‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰iL ÛÈq‰Â24Ba ÔÈ˜BÁL ¯„eq‰Â , ¿««ƒ∆≈»≈«∆¡»¿«»∆¿ƒ
˜Áp‰25ÔÈ¯„eq‰Â ,‰Ï˙p‰ ÂÈÏÚ ÔÈÏBzL ıÚ‰Â , «∆¡»¿»≈∆ƒ»»«ƒ¿∆¿«»ƒ

ı¯L Òeq‰Â ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÈÙÏ Ô‰a ÔÈÙÈnL∆¿ƒƒ»∆ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿«∆»
¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡a Ïk‰ - BÏÈv‰Ï26‰ˆ¯iL ÈÓe . ¿«ƒ«…»ƒƒ∆ƒƒ∆ƒ¿∆
·c˙ÈÂ ‡B·È - ·c˙‰Ï27. ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈

א.23) הלכה ט"ו, פרק לקמן ד.24)ראה הלכה שם
ה.25) הלכה א.26)שם מג, שאמרו 27)סנהדרין כמו

ומביאות  מתנדבות היו שבירושלים יקרות "נשים שם:
אותן".

.„‚¯‰p‰ ¯Á‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡28ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ≈≈ƒ¿ƒ«««∆¡»¿»≈ƒ
‰Ê È¯‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ - LÙ e‚¯‰L∆»¿∆∆¬ƒ∆¡…»«¬≈∆

Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa29ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡Â .30 ƒ¿«……¿««»¿≈«¿ƒ«¿ƒ
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌeMÓ ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ31. «¬≈≈ƒƒ……¿««»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈ¯·„e32˙e˜ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡Â33. ¿»ƒ≈¬ƒ¿≈»∆«¿

רוצחים.28) דין בית יראו שלא כדי ב, מב, שם 29)שם
א. ראשונה 30)סג, סעודה לאכול להם שאסור האבלים,

ראה  להם, ומאכילים מברים אחרים אלא עצמם, משל
ט. הלכה י"ד פרק אבל על 31)הלכות הנרצח, על

כבוד, בהם ינהגו שלא עונש, על שנהרגים דין בית מחוייבי
שם). לסנהדרין (רש"י כפרה התורה.32)משום מן

שכולל 33) אחד לאו שבכללות, לאו על לוקים שאין שם,
והשווה  ג, הלכה י"ח, פרק לקמן וכמבואר הרבה, עניינים

התשיעי. הכלל לרבינו המצוות ספר

.‰„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ34ÔÈiÚÓ - ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»¿À∆≈¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÓBb Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏÎB‡Â ,BÈ„a¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿««»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰Â ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ BÈc ˙‡35. ∆ƒ»ƒ¿ƒ«««»¿¿ƒ

טוב.34) יום שמחת מניעת משום בו לצום שאסור
ב.35) יד, קטן מועד

.ÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰36ÔÈ‡·e . ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆»ƒ
ÌBÏL ˙‡Â ÌÈ„Ú‰ ÌBÏL ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ Ô‰È·B¯¿̃≈∆¿¬ƒ∆¿»≈ƒ¿∆¿
ÔÈcL ,ÌeÏk Ô‰ÈÏÚ ÌaÏa ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ,ÌÈic‰««»ƒ¿ƒ«∆≈¿ƒ»¬≈∆¿∆ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙eÏ·‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ec ˙Ó‡¡∆»¿««ƒ∆≈¬ƒ¬≈¬≈≈

ÌÈB‡37·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;Ì‰ÈÏÚ38. ¿ƒ¬≈∆∆≈¬ƒ∆»«≈

וברש"י).36) ב מו, (סנהדרין להם כפרה בזיונם שיהא כדי
על  להתאבל ראוי שאין אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו
שיתעכל  עד מכופרים עוונותיהם שאין לפי דין, בית הרוגי
והואיל  הקבר, כשסותמים אלא חיובה אין והאבילות הבשר,
הלכה  א, פרק אבל הלכות לקמן והשווה תידחה. ונדחתה

כפרתו 38)מצטערים.37)ט. ואין להרוג, כבוד זה ואין
שם). (רש"י בכך נמנעת

.ÊÔÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,Á¯·e BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ»«»¿≈ƒ«≈≈
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ39ÌÈL e„ÓÚiL ÌB˜Ó Ïk ‡l‡ . ¿ƒ∆ƒ∆»»»∆««¿¿«ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈBÏt LÈ‡ ˙‡ e‡ ÔÈ„ÈÚÓ :e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿ƒƒ»∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¬≈∆
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קצב סנהדרין קצב הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ג שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‚¯‰È40ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41ÁˆB¯a ?42¯‡L Ï·‡ ; ≈»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¬»¿»
e„ÈÚÈÂ ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú e‡B·iL „Ú - ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ«∆»≈»»ƒƒ¿»ƒ

Ì„Èa e‰e‚¯‰ÈÂ ,BÈc ¯Ó‚pL43˙È·a e„ÈÚiL ‡e‰Â . ∆ƒ¿«ƒ¿««¿¿»»¿∆»ƒ¿≈
‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc44. ƒ∆∆¿ƒ¿»

יזכה.39) אולי וליתן  ולישא ז,40)לחזור במכות משנה
הראשונים.41)א. עדיו בביאת צורך שנאמר 42)שאין

מות  - הוא" רוצח המכה יומת "מות כא) לה, (במדבר בו
הראשונים  עדיו ידי על שלא ואפילו מקום, מכל יומת

ב). מה, העדים 43)(סנהדרין "יד ז) יז, (דברים ככתוב
י"ד  פרק לקמן וראה (שם), להמיתו" בראשונה בו תהיה

בביאורנו. ה אלא 44)הלכה נחתכים נפשות דיני אין כי
והואיל  ב. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר כ"ג, של דין בבית
בית  אלא זו עדות מקבלים אין הנאשם, ייהרג זו ובעדותם

כ"ג. של דין

.Á,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰È‰L ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»»»∆
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ - Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙È·Ï Á¯·e»«¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ

ÌÈt Ïk ÏÚ45¯Ó‚pL ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â . «»»ƒ¿ƒ»»≈ƒ«¿»∆ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÙa BÈcƒƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ««ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰zÚ Ì‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa e‰e¯ÓbL46. ∆¿»¿»»»∆¿≈«»¿∆∆ƒ¿»≈

"משום 45) א) ז, (מכות הראשונים עדיו כשבאו אפילו
של  פתח לו למצוא תועיל אלי - ישראל" ארץ של זכותה

(רש"י). לא 46)זכות שוב לחובה, דינו שגמרו כיוון שם.
שנית. לדונו אחר דין בית יושיבו אלא זכות, לו יראו

âשבט כ"ג שלישי âיום
øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨

ונתערב 1) למות דינו נגמר דין. לבית המסורות מיתות ארבע
להרוגי  הקבורה מקום מיהו. נודע ולא העם שאר עם
למוות. גזרֿהדין בהוצאת והמתינות הזהירות ביתֿדין,
הקבלה, המקדש. בית קיום לזמן נפשות בדיני הדיון הצמדת

תחילה. לחזור הגדול הדין בית עתיד שבטבריה

.‡ÔÈc ˙È·Ï e¯ÒÓ ˙B˙ÈÓ Úa¯‡2,‰Ù¯Oe ,‰ÏÈ˜Ò : «¿«ƒƒ¿¿¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÛÈÒa ‰‚È¯‰Â3˜ÁÂ ,4Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ - ‰Ù¯Oe ‰ÏÈ˜Ò . «¬ƒ»¿«ƒ»∆∆¿ƒ»¿≈»¿…»ƒ≈

‰¯Bza5‰˙ÈÓ ÏkL ,e„ÓÏ ea¯ ‰LÓ ÈtÓe ; «»ƒƒ∆«≈»¿∆»ƒ»
˜Á ‡È‰ - Ì˙Ò ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰6B¯·Á ˙‡ ‚¯B‰‰Â , »¬»«»¿»ƒ∆∆¿«≈∆¬≈

ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -7Ô˙˙ÈÓ - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ÔÎÂ . ƒ»¿«ƒ¿≈«¿≈ƒ«ƒ««ƒ»»
ÛÈÒa8. ¿«ƒ

ב.2) מט, בסנהדרין פט"ו,3)משנה לקמן ראה בחרב,
ה"ה.4)ה"ד. -5)שם, שריפה כז; כ, ויקרא - סקילה

יד. מיתות 6)שם ארבע אמרו: א נג, ושם ב. נב, סנהדרין
מסיני. למשה הן רבינו 7)מקובלות והוצרך ב. עו, שם

וענשו  הואיל לומר נטעה שאל בסייף, הוא שהרוצח לפרש
הכוונה  ודאי ינקם", "נקום כ) כא, (שמות סתם בתורה אמור

כדין חנק, שנקימה למיתת רבינו משמיענו סתמית, מיתה כל
ב  נב, בסנהדרין כמבואר בסייף, שהיא למשה נתפרשה זו
בהל' רבינו הדגיש וכן סה. אות פט"ו, לקמן ובביאורנו

סייף". מיתת שזו למדו השמועה "מפי ה"א: פ"א, רוצח

(לחםֿמשנה). רוצח דין אגב כאן נשנית הנדחת ועיר
העיר 8) יושבי את "הכה... טז) יג, (דברים בהם שנאמר

כל  את רבינו מונה ה"יֿיב, פט"ו, ולקמן חרב". לפי ההיא
המפורט. ולמניינן לסוגיהן מיתות ארבע מחוייבי

.·Ì‰Ó ‰˙ÈÓ Ïk9‰OÚ ˙ÂˆÓ -10ÔÈc ˙È·Ï ‡È‰ »ƒ»≈∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈ƒ
‚¯‰Ï CÏnÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .da ·iÁ˙pL ÈÓ da ‚¯‰Ï11 «¬…»ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈¿«∆∆«¬…

„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a12. ¿««≈∆∆»¿«ƒƒ¿«

מהן.9) תימן: א):10)בכת"י  ז, (יבמות שאמרו כמו
ודוחה  'עשה' שבאה שבת, דוחה ביתֿדין מיתת "אבל
רכוֿרכט. עשין לרבינו, המצוות ספר והשווה לאֿתעשה".

פ"ב,11) מלכים בהל' כמבואר בו, המורדים את הורג שהוא
מה  כפי העולם ולתקן "להרוג רשות לו יש וכן ה"ח.

ה"י). (שם צריכה" פ"ט,12)שהשעה סנהדרין תוספתא
בירושלמי  וכן בלבד", סייף אלא לה ניתן לא "הרשות ה"ג:
ה) ב, (מלכיםֿא הכתוב דברי לכך, רמז ה"א. פ"ז, שם
ה"ו  פי"ח, לקמן וראה בחרב". אמיתך אם לו... "ואשבע

שם. ובביאורנו היה" מלכות דין "או

.‚˙Èa B˙B‡ e˙ÈÓ‰ ‡lL ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ Ïk»¿À«ƒ«≈ƒ∆…≈ƒ≈
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú ‡ÏÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ eÏha - ÔÈcƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿…»¿«ƒ¿«…

‰OÚ˙13- e‰e˙ÈÓ‰ ‡Ï Ì‡L ,ÛMÎÓ‰ ÔÓ ıeÁ . «¬∆ƒ«¿«≈∆ƒ…¡ƒ
‡Ï ‰ÙMÎÓ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú»¿«ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«¿«≈»…

‰iÁ˙14. ¿«∆

לאֿתעשה.13) בלשון אזהרה כל בהן נאמרה לא שהרי
עדיו  והרגוהו נפשו, על הנידון עמד אם הרדב"ז, וכתב
הרי  ה"ח), לקמן (ראה להמיתו שיכולים אחרת במיתה

מצוותו. שזוהי מצותֿעשה, קיים זה השווה 14)ביתֿדין
שי. לאֿתעשה לרבינו, המצוות ספר

.„‰Ù¯O‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰ÏÈ˜Ò15ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰Ù¯Oe , ¿ƒ»¬»ƒ«¿≈»¿≈»¬»ƒ
ÛÈq‰16˜Á‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ÛÈq‰Â ,17·iÁ˙pL ÈÓ ÏÎÂ . ««ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆∆¿»ƒ∆ƒ¿«≈

‰¯eÓÁa ÔBc - ˙B˙ÈÓ ÈzLa18ÈzL ¯·ÚL ÔÈa . ƒ¿≈ƒƒ«¬»≈∆»«¿≈
·iÁL ˙Á‡ ‰¯·Ú ¯·ÚL ÔÈa ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B¯·Ú¬≈««≈∆»«¬≈»««∆«»

˙B˙ÈÓ ÈzL ‰ÈÏÚ19¯Á‡Â ,‰lwÏ BÈc ¯Ó‚ elÙ‡ . »∆»¿≈ƒ¬ƒƒ¿«ƒ««»¿««
‰¯eÓÁa ÔBc - BÈc ¯Ó‚Â ‰¯eÓÁ‰ ÏÚ ¯·Ú Ck20. »»«««¬»¿ƒ¿«ƒƒ«¬»

כד,15) (ויקרא ה' את למגדף ניתנה שכן ב, מט, סנהדרין
ידו  פושט שכן ביותר, חמור חטא וזה ע"ז, ולעובד יד)

(ויקרא 16)בעיקר. שזינתה כהן לבת ניתנה שכן א. נ, שם
אביה. כבוד את מחללת שכן חמור, וחטאה ט) כא,

גם 17) שהרי חמור, וענשם הנדחת. עיר לאנשי ניתן שכן
אבד. שזינתה,18)ממונם כהן בת המאורסה נערה כגון

(שם  ממנה הקלה בשריפה ולא החמורה בסקילה נידונה
ב). איש,19)עמוד אשת שהיא חמותו, על שבא כגון

בחנק. - איש אשת ואיסור בשריפה, - חמותו איסור
הוא 20) הרי - לקלה דינו שנגמר שמאחר אומרים ואין

רמז  א), פא, (שם אח"כ שעבר החמורה על יענש ולא כמת,
דם  שופך פריץ בן "והוליד יֿיב) יח, (יחזקאל הנביא לכך

יום שלישי
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קצג

קצג

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ג שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הגילולים  ואל (=בחנק), טמא רעהו אשת ואת סייף), (=זה
יג) (שם מסיים והכתוב שבסקילה), ע"ז, (=זו עיניו" נשא

שם). (גמרא בסקילה - יהיה" בו דמיו יומת "מות

.‰Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈc ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»ƒ»¿«¿«
˙B˙ÈÓ21. ƒ

חטאות 21) מכל יעשו כי אשה או "איש א, לה, קידושין
לכל  לאיש אשה הכתוב השווה - ו) ה, (במדבר האדם
ה"ה  פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שבתורה". עונשין
בשפחה  זולתי לעונשין, לאשה איש בין הפרש "שאין

בלבד". חרופה

.ÂÊa ‰Ê e·¯Ú˙pL ˙B˙ÈÓ È·iÁ Ïk„Á‡ Ïk ÔBc - ‰ »«»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»∆ƒ»∆»
Ô‰aL ‰lwa Ô‰Ó22. ≈∆««»∆»∆

שאיֿאתה 22) מאחר רש"י: ומפרש ב. עט, בסנהדרין משנה
רשאי  אתה אי הקלה, - ומי החמורה המחוייב מי מכיר
בה, נתחייב שלא החמורה למיתה למשכו עליו, להחמיר

החמורה. בכלל שישנה בקלה ידונו אלא

.ÊBÈc ¯Ó‚pL ÈÓ23‡ÏÂ ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙pL ƒ∆ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿…
el‡Ó ‡e‰ ÈÓ Ú„B24BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÈÓ B‡ , «ƒ≈≈ƒ∆…ƒ¿«ƒ

- ‡e‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿…«ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa25. ¿»»

הכשרים 24)למיתה.23) את להמית איֿאפשר והלא
הוא. אף נפטר לפיכך מכירים 25)בגללו, שאין וכיון

וברש"י). (שם, בפניו זה אין לפנינו כשיעמוד אפילו אותו,
אבל  דינו, שנגמר מי עם שנתערב למי רק נצרך זה וטעם
העם  שאר שהרי זה, לטעם צריך אינו העם, שאר עם נתערב
שנתערב  החייב בגלל כולם את נמית ואיך מיתה, חייב אינו
ברוצחים  נתערב דינו, נגמר שלא רוצח ואם (כסףֿמשנה).
בבית  כולם את ואוסרים המיתה, מן פטורים כולם  אחרים,

ה"ז. פ"ד, רוצח בהל' כמבואר הסוהר,

.ÁB¯Ò‡Ï ÔÈc ˙Èa eÏÎÈ ‡ÏÂ BLÙ ÏÚ „ÓÚL ÈÓƒ∆»«««¿¿…»¿≈ƒ¿»¿
B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna e‰e˙ÈÓiL „Ú«∆¿ƒ«ƒ»∆«»»¿ƒ
¯Ó‚pL ¯Á‡Ó ,da B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa ÂÈ„Ú≈»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»≈««∆ƒ¿«

BÈc26‰lÁz B˙ÈÓ‰Ï ÌÚ‰ ¯‡LÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .27. ƒ¿≈¿ƒ¿»»»«¬ƒ¿ƒ»
ÌÈ„Ú‰ „È ‰ÚË˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ28¯eËt -29eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ»ƒƒ¿¿»«»≈ƒ»¿ƒ»

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‚¯‰È - ‰lÁzÓ ÔÈÓcb ÌÈ„Ú‰30‰na . »≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈»≈¿«¬≈ƒ«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c31ıeÁ ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡La ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿À¿≈ƒ≈ƒ

BÈc ¯Ó‚pL LÙ ‚¯B‰ Ï·‡ ;ÁˆB¯‰ ÔÓÔÈÙ„B¯ - ƒ»≈«¬»≈∆∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓnL „Ú Ì„‡ Ïk „È·e ¯·c ÏÎa ÂÈ¯Á‡32. «¬»¿»»»¿«»»»«∆¿ƒƒ

יכול 26) איֿאתה שאם "מניין ב) מה, (סנהדרין שאמרו כמו
מיתה  בכל ממיתו שאתה בו, הכתובה במיתה להמיתו
המכה, יומת מות תלמודֿלומר: להמיתו? יכול שאתה

תהיה 27)מכלֿמקום". העדים "יד ז) יז, (דברים שנאמר
(שם). באחרונה" העם כל ויד להמיתו בראשונה בו

העדתם.28) העדים 29)אחרי "יד בו: לקיים שאיֿאפשר
בו". יהיו 30)תהיה גדמים שעדים מצינו שלא שם,

יד  לומר: הכתוב כוונת ועלֿכרחך נפשות, לדיני פסולים
בשעת  להם תהיה העדתם, בשעת להם שהיתה העדים,

שם). (רש"י אחר 31)המתתו העדים יד נקטעה שאם
פטור. זה הרי מזיק,32)העדתם, הוא שהרי שם,

אדם  בכל מיתתו ולפיכך עוד, יהרוג שמא וחוששים
דבר  לך "ואין ה"ד: פ"א, רוצח הל' והשווה (רדב"ז),
תחניפו  ולא שנאמר דמים, כשפיכות עליו תורה שהקפידה
ה"ט: פ"ד, ושם הארץ". את יחניף הוא הדם כי הארץ את
בהן  אין דמים, משפיכות חמורים עוונות שיש "שאע"פ

דמים". כשפיכות עולם של ישובו השחתת

.ËÈ¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk»¬≈≈ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa Ì‰È˙B·‡33ÔÈw˙Ó ˙B¯·˜ ÈL ‡l‡ , ¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»≈∆»¿≈¿»¿«¿ƒ

„Á‡Â ,ÔÈÙ¯OpÏÂ ÔÈÏ˜ÒpÏ „Á‡ :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï»∆≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿∆»
ÔÈ˜ÁpÏÂ ÔÈ‚¯‰pÏ34ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . «∆¡»ƒ¿«∆¡»ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ

‰ÚeÓM‰35¯Oa‰ Ïk‡˙ .36˙‡ ÔÈËwÏÓ eÈ‰ - «¿»ƒ¿«≈«»»»¿«¿ƒ∆
LÈÂ .Ô‰È˙B·‡ ˙B¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿¿ƒ»¿ƒ¿¬≈∆¿≈

Ô‰Ï ˙BOÚÏ Ô‰È·B¯˜Ï37ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡38. ƒ¿≈∆«¬»∆»¿«¿ƒƒ

א:33) מז, שם הגמרא וכפירוש א. מו, בסנהדרין משנה
צדיק". אצל רשע קוברין שאין "אין 34)"לפי שם,

קלים  - ונחנקים ונהרגים קל", רשע אצל חמּור רשע קוברים
ונשרפים. לנסקלים ביחס משה 35)הם מפי ששמעו

מחוייב  לכל קברות ארבעה תיקנו לא ולפיכך מסיני, שקיבל
(שם). ההלכה נתקבלה כך כי לחוד, ולשון 36)מיתה

במיתתו  נתכפר כבר רש"י: ומפרש נתעכל. שם: המשנה
הבשר.37)ובזיונו. שנתעכל לאחר בגדים 38)לעצמות,

ה"ו. פי"ג, לעיל וראה א) מו, (שם העצמות בהם לכרוך

.È,ÔÈzÓ‰Ïe ˙BLÙ ÈÈ„a ·MÈ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈¿»¿«¿ƒ
eˆÈ‡È ‡ÏÂ39ÌÈL Ú·La LÙ e‚¯‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ¿…»ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆∆¿∆«»ƒ

ÔÈÏaÁ el‡ È¯‰ -40Ì‰Ï Ú¯‡ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈≈«¿»ƒ««ƒ≈ƒ≈«»∆
ÔÈ‚¯B‰ - ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‚¯‰Ï41ÌÏBÚÏ ÔÈc ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬…¿»»¿ƒ¬»≈»ƒ¿»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈL42.¯ÁÓÏ ÈM‰Â ÌBi‰ ‰Ê ÔÈ„ ‡l‡ , ¿«ƒ¿∆»∆»»ƒ∆«¿«≈ƒ¿»»
Ú Û‡B ÔB‚k ,˙Á‡ ‰˙ÈÓe ˙Á‡ ‰¯·Úa Ì‰ÈL eÈ‰Ì »¿≈∆«¬≈»««ƒ»««¿≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa Ì‰ÈL ÔÈc - ˙Ù‡B43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆»ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»ƒ»»
˜Áa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰k ˙a ÏÚBa Û‡Bp‰44‡È‰Â «≈≈«…≈ƒ¿¿∆∆¿ƒ

‰Ù¯Oa45„Á‡ ÌBÈa Ô‰ÈL ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -46. ƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈∆¿∆»

א).40)ימהרו.39) ז, (מכות ומזיקים משחיתים
- יז) א, (ישעיה חמוץ "אשרו דרשו: א לה, ובסנהדרין

דינו". את (משהה) שמחמץ דיין אמרו 41)אשרו שהרי
ימים  שבשני הרי - אחד" ביום שנים דנים "אין ב) מה, (שם

(רדב"ז). זה אחר זה יוכל 42)דנים שלא אחד, בביתֿדין
ראיות  לבקש צריך מהדיינים אחד שכל בזכותם, להפוך

שם). (רש"י זו ולמיתה זו בדין 43)למיתה לעיין שאפשר
עבירות, ושתי אחת למיתה פרט א), מו, (שם כאחד שניהם
עבירות  שתי ששתיהן ועבודהֿזרה שבת חילול כגון

(שם). סקילה וענשן איש.44)נפרדות, אשת בועל כדין
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קצד סנהדרין קצד הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ד רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בועלה 45) ואין בשריפה, היא - מחללת היא שנאמר:
א). נא, (שם א.46)בשריפה מו, שם

.‡È˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡47‡e‰Â . ≈»ƒƒ≈¿»∆»ƒ¿≈««ƒ¿
.Lc˜naL ‰kLla ÌL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒ«»»«ƒ¿»∆«ƒ¿»
Ô‰k‰ Ï‡ ÚÓL ÈzÏ·Ï :‡¯ÓÓ Ô˜Êa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«∆«…≈

¯ÓB‚Â48Ô‰k LiL ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆≈…≈
˙BLÙ ÈÈc LÈ - ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜Ó49‡e‰Â . «¿ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ≈¿»¿

BÓB˜Óa ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL50. ∆ƒ¿∆≈ƒ«»ƒ¿

ואפילו 47) המדינה בכל דנים ואז קיים, המקדש שבית בזמן
הי"ד. בסמוך כמבואר לארץ, אל 48)בחוץ תימן: בכת"י

השופט. אל או -49)הכהן כהן שיש "בזמן ב: נב, שם
משפט". אין - כהן שאין בזמן משפט. שאם 50)יש

נפשות, דיני דנים אין שבמקדש, ממקומו גלה ביתֿהדין
שהמקום  מלמד - המקום" אל ועלית "וקמת ח) (שם ככתוב

הי"ג. בסמוך וכמבואר א), פז, (שם גורם

.·ÈÔÈc ˙Èa eÈ‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰·pLk ,‰lÁza«¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈ƒ
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ ÏB„b‰51˙¯ÊÚa ‰˙È‰L «»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¿«

Ï‡¯OÈ52‰È‰ ÏÁ - Ba ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ÌB˜n‰Â .53, ƒ¿»≈¿«»∆»¿ƒ…»»
„Âc ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L54. ∆≈¿ƒ»»¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒ

‰¯eM‰ ‰Ï˜Ï˜˙pLÎe55.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ eÏb , ¿∆ƒ¿«¿¿»«»»ƒ»¿»
‡È¯·ËÏ ÔÙBÒÂ ,eÏb ˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÏÂ56‡Ï ÌMÓe , ¿«¬»»¿»¿»ƒ¿∆¿»ƒ»…

‡È¯·ËaL ,‡È‰ ‰Ïa˜Â .‰zÚ „Ú ÏB„b ÔÈc ˙Èa „ÓÚ»«≈ƒ»««»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆¿»
Lc˜nÏ ÔÈ˜zÚ ÌMÓe ,‰lÁz ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú57. ¬ƒƒ«¬…¿ƒ»ƒ»∆¿»ƒ«ƒ¿»

הסנהדר 51) לכבוד גזית אבני בנויה יו"ט שהיתה (תוספות ין
מ"ד). פ"ה, לעזרת 52)למדות סמוכה המקדש, חצר

המקדש. עבודת עשו הכהנים ששם לא 53)כהנים,
העזרה. בקדושת יח)54)נתקדש ז, (שמואלֿב, בו שנאמר

להם  אסור אחרים אבל ה'". לפני וישב דוד  המלך "ויבוא
ה'" בשם לשרת "לעמוד ה) יח, (דברים ככתוב לשבת,
שזוהי  אמרו, ב) (קא, ובסנהדרין וברש"י). א כה, (יומא
בית  בהל' וראה שם. רש"י כדברי מסיני, למשה הלכה
וחציה  קודש היה חציה הגזית... "לשכת הי"ז פ"ה, הבחירה
יושבים". הסנהדרין היו חול של ובחצי חול... היה

בישראל.55) רוצחים ונתרבו העוונות, כשגברו
ומירושלים 56) לירושלים, ומחנות לחנות, הגזית מלשכת

לאושא, ומיבנה ליבנה, ומאושא לאושא, ומיבנה ליבנה,
לציפורי, ומשם שערים, לבית ומשפרעם לשפרעם, ומאושא
בימי  היו ובטבריא א), לא, השנה (ראש לטבריא ומשם

שם). (רש"י קיסר שם.57)אנטונינוס

.‚ÈÈÈ„ eÏËa ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„˜ ‰L ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ»»…∆À¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓ ˙BLÙ58; ¿»ƒƒ¿»≈««ƒ∆»»«ƒ¿»«»

ÔÓB˜Óa ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯„‰q‰ eÏbL ÈtÓƒ¿≈∆»««¿∆¿ƒ¿…»»ƒ¿»
Lc˜na59. «ƒ¿»

המזבח.58) גבי על מקריב היה שראו 59)והכהן מכיון
שנגלה  מוטב אמרו: לדונם, יכלו ולא הרוצחים, שנתרבו

גורם, שהמקום מיתה, יתחייבו שלא כדי למקום ממקום
ב). ח, זרה (עבודה הי"א לעיל כמבואר

.„ÈÔÈc - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˙BLÙ ÈÈc ÔÈcL ÔÓÊaƒ¿«∆»ƒƒ≈¿»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BLÙ ÈÈc60ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ƒ≈¿»¿»»»∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,ı¯‡a ÔÈÎeÓÒ61˙‚‰B ÔÈ¯„‰q‰L . ¿ƒ»»∆¿∆≈«¿∆««¿∆¿ƒ∆∆
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a»»∆¿»»»∆

א.60) ז, רבינו 61)מכות הזכירה ולא הי"ב. פ"ד, לעיל
נפשות  דיני שבטלו שנה ארבעים אותן שכל לומר אלא כאן
הכהן  היה שעדיין אע"פ בחוץֿלארץ. גם בטלו בא"י,

(כסףֿמשנה). המזבח על מקריב

âשבט כ"ד רביעי âיום
øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨

אחרי 1) תלייה שחייבים ואלה סקילה, מצוות ביצוע
מספר  הריגתם. ביום דין בית הרוגי קבורת מצוות סקילתם.
סכום  וחנק, הרג שריפה, חייבי וכן שבתורה, סקילה חייבי

ושישה. שלושים כולם

.‡‰ÏÈ˜q‰ ˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ?ÔÈÏ˜Òp‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»ƒ≈«¿ƒ»
ÂÈ„‚a ‰ÏÈ˜Ò ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ ˙Bn‡ Úa¯‡2, «¿«««¿ƒƒ∆«¿À»¿ƒ»¿»»

,‰n¯Ú ˙Ï˜Ò ‰M‡‰ ÔÈ‡Â .ÂÈÙlÓ B˙Â¯Ú ÔÈqÎÓe¿«ƒ∆¿»ƒ¿»»¿≈»ƒ»ƒ¿∆∆¬À»
„Á‡ ˜eÏÁa ‡l‡3ÈzL dB·‚ ‰ÏÈ˜q‰ ˙È·e . ∆»¿»∆»≈«¿ƒ»»«¿≈

˙BÓB˜4˙B¯eÒ‡ ÂÈ„ÈÂ ,ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ÌLÏ ‰ÏBÚ .5. ∆¿»¿≈»¿»»¬
‡e‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ó ÂÈ˙Ó ÏÚ BÙÁBc ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»≈ƒ¬«»¿»≈¬»¿

ı¯‡Ï BaÏ ÏÚ ÏÙBÂ Ct‰6‡ˆÈ - da ˙Ó Ì‡ .7. ∆¿»¿≈«ƒ»»∆ƒ≈»»»
‰¯iÈ ‰¯È B‡ Ï˜qÈ Ï˜Ò :¯Ó‡ È¯‰L8‰ÂL‰ ‰p‰ . ∆¬≈∆¡«»…ƒ»≈»…ƒ»∆ƒ≈ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ô·‡‰ ˙‡ ÏÙpL Ï˜Òp‰9‡e‰ ÏÙpL ÛÁ„p‰ ÌÚ «ƒ¿»∆»«∆»∆∆»»ƒ«ƒ¿»∆»«
ı¯‡‰ ÏÚ BÓˆÚa10- BÊ ‰ÙÈÁcÓ ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿«»»∆¿ƒ…≈ƒ¿ƒ»

ÌL ˙ÁpÓ ‰˙È‰L Ô·‡ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‰Èa‚Ó11ÈL ‡OÓ , «¿ƒƒ»≈ƒ∆∆∆»¿»À««»«»¿≈
B„È ˙‡ ‰t¯Ó ÈM‰ „Ú‰Â ,Ì„‡ Èa12CÈÏLÓe13 ¿≈»»¿»≈«≈ƒ«¿∆∆»«¿ƒ

B˙ÓÈ‚¯ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - Ba ˙Ó Ì‡ .BaÏ ÏÚ Ô·‡‰»∆∆«ƒƒ≈»»¿ƒ»¿ƒ»
‰L‡¯· Ba ‰È‰z ÌÈ„Ú‰ „È :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈∆∆¡««»≈ƒƒ¿∆»ƒ…»

B˙ÈÓ‰Ï14.‰¯Á‡a ÌÚ‰ Ïk „ÈÂ , «¬ƒ¿«»»»»«¬…»

ב 2) מד, (סנהדרין ערום כשהוא למות ממהר שהוא
דרשו: א מה, שם ובגמרא שם). לרבינו המשנה ובפירוש
כסותו. בלא "אותו" – יד) כד, (ויקרא אותו" "ורגמו

ברור 3) - כמוך לרעך "ואהבת אמרה: והתורה תתבזה, שלא
עי"ז, למות שוהה שהיא ואע"פ תבזהו. ולא יפה" מיתה לו
א). מה, (שם להתבזות ולא גופני צער לסבול לה נוח

לארץ,4) משם ומפילו שלש, כאן הרי הנידון של וקומתו
"שלא  כדי יותר, גבוה שיהיה תיקנו לא אבל מהר. ומת
ואבריו  גופו, יתפזר יותר, גבוה מבנין יפול שאם יתנוול",

וברש"י). (שם נבקעת וכריסו מדרש 5)מתפרקים,
ורגליו". ידיו לו "ועוקרים ב אות פקודי פרשת תנחומא

על 6) הופכו - לבו על "נהפך כתוב: א מה, שם ובמשנה,
מגונה  הוא פרקדן מושכב כשהוא רש"י: ומפרש מתניו",
הפיכתו  שכל סובר הוא כי לכתבו חשש לא ורבינו יותר.

יום רביעי
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קצה

קצה

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ד רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וכיון  נשמתו, יצאה כבר אם לראות אלא אינה מתניו, על
זה, בכלל מתניו על ההפיכה הרי יצא", בה מת "אם שכתב:
(לחםֿמשנה). מת שהוא בוחנים הלב דופק הפסקת שע"י

באבן.7) כלל נרגם  שלא לארץ 8)אע "פ למטה יושלך 
שם). לתורה האבן 9)(רש"י שנפל "הנסקל תימן: בכת"י

איננה. את, ותיבת: הוזכרה 10)עליו". שהסקילה ואע"פ
הכתוב  שסמך שמצינו בסוף, אותה עושים תחילה, בפסוק
באבנים  "וסקלתם ה) יז, (דברים שנאמר למיתה, סקילה
ומניין  שבדחיה). "מניין ד"ה; א מה, שם ('תוספות' ומתו"
תלמודֿלומר: מסיני? לדורות ביתֿדין מיתת למדים שאנו
סקילה  דין יהא לדורות שאף לומר עתיד, לשון יסקל, סקול

א). מה, (שם בדחיפה אף זה.11)נוהג כדי 12)לצורך
לכוון  יכולים אינם ששנים כוחו, בכל ישליכנה שחבירו
ב  מה, (שם מעכב זה משליך כשזה כאחד, להשליך כוחם

הראשון.13)וברש"י). וכתב 14)חבירו א. עמ' שם
שהעדים  ידעת "וכבר מ"ג: פ"ז, שם למשנה בפירושו רבינו
הדבר  שאותו לפי שתהיה, מיתה איזו בידים שממיתים  הם

סיפור אצלם אצלנו והוא בחושיהם, שהשיגוהו אמת,
מהם". ששמענו מה אלא יודעים אנו שאין דברים,

.·ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»≈¿ƒ∆»«
Ba „·ÚL ¯ÚL15È„·BÚ da¯L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â . ««∆»«¿ƒ»¿»ƒ∆À»¿≈

ÌÈ·ÎBk16ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ -17¯·„Â . »ƒ¿ƒ«∆«≈ƒ¿»»
¯ÚL ‰Ê - EÈ¯ÚL Ï‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê∆«»»ƒƒ«¿»∆¿»∆∆««

Ba „·ÚL18.Ba BÈc ¯Ó‚pL ‡ÏÂ , ∆»«¿…∆ƒ¿«ƒ

אחרת.15) בעיר נידון או 16)ואפילו איבה, חשש ויש
עירם. שער על לסקול יתנו ב.17)שלא מה, כתובות

אלא  ביתֿדין, פתח ליד דוקא לאו שם, ה'תוספות' וכתבו
ה"ג, פי"ב, לעיל מבואר וכן ממנו, ורחוק לביתֿדין חוץ

מביתֿהדין. רחוק היה הסקילה שם:18)שבית דרשו וכן
אל  ההוא... האיש את (=והוצאת למטה שעריך "נאמר
ב, (=שם למעלה שעריך ונאמר באבנים), וסקלתם שעריך...
יעשה  אשר אשה או איש שעריך... באחד בקרבך ימצא כי
האמור  שעריך מה אחרים), אלהים ויעבוד וילך הרע... את
שער  - למטה האמור שעריך אף בו, שעבד שער - למעלה
אם  אלא "גזירהֿשוה" דן אדם שאין וידוע בו". שעבד
בנדה  כמבואר מסיני, למשה עד מרבו ורבו מרבו, קיבלה

הי"א. פ"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שם. וברש"י ב יט,

.‚„Ú Ï·Êa B˙B‡ ÔÈÚwLÓ eÈ‰ :ÔÈÙ¯Op‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ¿∆∆«
ÂÈ˙BaÎ¯‡19C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÌÈ˙BÂ ,20 «¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«

,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê - ÂÈ„Ú ÈLe .B¯‡eˆ ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ¿¿ƒ««»¿≈≈»∆≈∆¿
.ÂÈt ˙‡ Á˙Bt ‡e‰L „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ¿∆≈∆¿«∆≈«∆ƒ

ÌÈÎÈzÓe21,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙¯ÙBÚ‰ ˙‡Â ÏÈ„a‰ ˙‡ «ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»∆∆¿«≈»∆
Èa ˙‡ ˙Ù¯BOÂ ˙„¯BÈ ‡È‰Â ,ÂÈt CB˙Ï ˜¯BÊ ‡e‰Â¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆∆¿≈

ÂÈÚÓ22. ≈»

בשרו 19) על הפתילה ותפול ואנה, אנה יתהפך שלא
מחבל 20)מבחוץ. והקשה פיו, לפתוח חונק אינו שהרך

ורכה  לחנוק, - מבפנים קשה לפיכך ומנוולו, גרונו את

א). נב, לסנהדרין (רש"י להגן ממסים.21)מבחוץ
"באש 22) כאן נאמר דרשו: שם ובגמרא א. נב, שם משנה,

השריפה  את "יבכו ו) י, (ויקרא אהרן בבני ונאמר תשרף",
שנאמר  קיים, וגוף נשמה שריפת להלן מה ה'". שרף אשר
נשאר  שהגוף כלומר: מיתה, כעין - ה' לפני וימותו בהם:

קיים. וגוף נשמה שריפת כאן אף שלם,

.„C¯„k ,ÛÈÒa BL‡¯ ˙‡ ÔÈÊÈzÓ :ÔÈ‚¯‰p‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ«ƒƒ∆…¿«ƒ¿∆∆
ÌÈOBÚ ÌÈÎÏn‰L23. ∆«¿»ƒƒ

אומר 23) הכתוב וכן ב), עמ' שם (משנה, בהם למורדים
ח  ב, ובמלכיםֿא בחרב". הרגת "ואותו ט) יב, (שמואלֿב
וכתב  בחרב". אמיתך אם לאמור בה' לו ואשבע נאמר:
מלכות  הרוגי שאין ללמוד, יש הנ"ל מהמשנה הרדב"ז,

ה"ב. פי"ד, לעיל רבינו כדברי בסייף, אלא נהרגים

.‰„Ú Ï·Êa ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈÚwLÓ :ÔÈ˜Áp‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆«¿À»¿∆∆«
ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈ˙BaÎ¯‡«¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«¿¿ƒ«
‡ˆzL „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê .B¯‡e«̂»∆≈∆¿¿∆≈∆¿«∆≈≈

BLÙ24. «¿

והשווה 24) יט אות לעיל בביאורנו וראה במשנה. שם
לכאן.

.ÂÛc‚Ó‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ25˙„B·Ú „·BÚÂ ƒ¿«¬≈ƒ¿∆«¿«≈¿≈¬«
ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èk :¯Ó‡pL .ÌÈ·ÎBk26È¯‰ - »ƒ∆∆¡«ƒƒ¿«¡…ƒ»¬≈

ÈÈ ˙‡ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ·e .¯eÓ‡ Ûc‚Ó¿«≈»¿≈¬«»ƒ∆¡«∆¿»
Ûc‚Ó ‡e‰27.˙ÈÏ˙ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ,‰Ï˙ LÈ‡‰Â . ¿«≈¿»ƒƒ¿∆¿≈»ƒ»ƒ¿≈

˙Óe‰Â ˙ÂÓ ËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆¿»
B˙‡ ˙ÈÏ˙Â28. ¿»ƒ»…

טו,25) (במדבר הכתוב כלשון השם, את (=המקלל) המברך
ה"ז. פ"ב, ע"ז בהל' נתפרשו ודיניו מגדף", הוא ה' "את ל)

נתלה.26) הוא - ה' את שבירך ב 27)מפני מה, סנהדרין
בעיקר". שכפר כל אף בעיקר, שכפר זה מקלל "מה

אשה".28) ולא "איש א. מו, שם

.ÊÔ˙B‡ ÔÈÏ˜BqL ¯Á‡ ?ÔÈÏ˙p‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿ƒ««∆¿ƒ»
ÔÈÚwLÓ29‰pnÓ ‡ˆBÈ ıÚÂ ,ı¯‡a ‰¯Bw‰ ˙‡30, ¿«¿ƒ∆«»»»∆¿≈≈ƒ∆»

BÊÏ BÊ ÂÈ„È ÈzL ÔÈÙÈwÓe31e‰ÏB˙Â ,32˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ «ƒƒ¿≈»»»¿≈»ƒ¿ƒ«
ÂÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - ÔÏ Ì‡Â .„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ,‰nÁ‰««»«ƒƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»

ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa33. ¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈

סמוך 30)נועצים.29) הקורה מן יוצא היה יתד כמין
זו.31)לראשה. אצל זו שם).32)סומך (רש"י בידיו

תלוי",33) אלקים קללת "כי מסיים: והכתוב שם, משנה
שבירך  מפני תלוי זה מה מפני "כלומר, שם: במשנה פירשו
בירכו  שזה שמזכירין, מתחלל" שמים שם ונמצא השם את
סמוך  עד אותו "משהין שנינו: ב עמ' שם ובגמרא (רש"י).
ואח"כ  אותו, וממיתין דינו, את וגומרין החמה לשקיעת
בינתיים, שהות (=אין מתיר ואחד קושר אחד אותו, תולים
י, שם וכן כט ח, וביהושע תליה". מצות לקיים כדי רש"י),
שם: שנאמר גויים, בנתלים אפילו נוהג זה שדין משמע כו
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קצו סנהדרין קצו הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ד רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם: הרד"ק וכתב הערב". עד העצים על תלויים "ויהיו
שאינם  אע"פ נקברים, הנתלים היו הארץ, טומאת "מפני
הארץ... טומאת הוא נקבר שאינו המת כי ישראל... מבני
בית  "וקברום יב) לט, (יחזקאל אמר ומגוג בגוג לעתיד וכן

כט. ח, שם ברד"ק וראה הארץ". את טהר למען ישראל

.ÁÌBÈa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ˙‡ ¯a˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»¬≈≈ƒ¿
ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL .‰‚È¯‰‰34.‡e‰‰ ÌBia «¬ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆««

B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ‡ÏÂ¿…¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«≈ƒ∆≈
‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ ¯·BÚ -35BÏ ‡È·‰Ï B„B·ÎÏ BÈÏ‰ . ≈»»¿…«¬∆¡ƒƒ¿¿»ƒ

ÂÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡36. »¿«¿ƒƒ≈≈»»

וכן 34) מצוהֿעשה" זו - קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר ירושלמי
מצוה  המצוות" ב"ספר הביאו ורבינו זה, לפסוק ב'ספרי'
מתים  בשאר שהקבורה ה"א, פי"ב אבל הל' והשווה רלא.

מצוה. שאר 35)היא לרבות תקברנו" קבור "כי שנאמר
ב). מו, (סנהדרין כדי 36)מתים הלינו אם וכן א. עמ' שם

אינו  - מקוננות לו להביא או להספידו עיירות עליו לאסוף
א). מז, (שם עליו עובר

.ËÏÚ ‡l‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ ÏÚ ÔÈÏBz ÔÈ‡≈ƒ«ƒ»«¿À»««¿«∆»«
LeÏz‰37‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ ‡‰È ‡lL È„k ,38ıÚ‰L . «»¿≈∆…¿≈¿À«¿ƒ»∆»≈

Ú¯ ÔB¯kÊ BÏ ‡‰È ‡lL ,BnÚ ¯a˜ ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL∆ƒ¿∆»»ƒ¿»ƒ∆…¿≈ƒ»«
ÈBÏt ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL ıÚ‰ ‰Ê :e¯Ó‡ÈÂ39Ô·‡‰ ÔÎÂ . ¿…¿∆»≈∆ƒ¿»»»¿ƒ¿≈»∆∆

ÛÈq‰Â ,da Ï˜ÒpLÔÈ¯„eq‰Â ,‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰pL ∆ƒ¿»»¿««ƒ∆∆¡»«∆¡»¿«»ƒ
‚¯‰p‰ ˙OÈÙ˙a ÌÈ¯a˜ Ïk‰ - Ô‰a ÔÈ˜BÁL40Ï·‡ , ∆¿ƒ»∆«…ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««∆¡»¬»

BÓˆÚ ¯·wa ‡Ï41. …«∆∆«¿

ה"ז.37) לעיל כמבואר בקרקע, נעוץ והתורה 38)והוא
זה  יצא קבורה, אלא מחוסר שאינו מי - קבור" "כי אמרה:
שגם  ואף ב). מו, (שם וקבורה" קציצה שמחוסר (המחובר)
כקציצה  מעשה, מחוסר זה אין תלישה, מחוסר הנעוץ עץ

(שם). המחובר הבא 39)מן לגבי א) (נד, שם שאמרו כמו
הבהמה  תהא "שלא משום נסקלת, היא שגם הבהמה, על
ידה". על פלוני שנסקל היא זו ויאמרו בשוק, עוברת

(סוטה 40) אמרו וכן ב). מה, שם (רש"י אמותיו ארבע בתוך
אמות". ארבע תופס "מת ב), וראה 41)מג, ב מה, שם

לו  קבורה - תקברנו קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר בירושלמי
ולאבנו". ולעצו

.È:Ô‰ el‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰¯BzaL ÔÈÏ˜Òp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ∆«»¿»»»¿≈≈
Ì‡‰ ÏÚ ‡a‰42B˙lk ÏÚÂ ,·‡ ˙L‡ ÏÚÂ ,43ÏÚÂ , «»«»≈¿«≈∆»¿««»¿«

‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú44¯eÎf‰ ÏÚÂ ,45ÌÚ ·ÎBM‰Â . «¬»«¿…»»¿««¿¿«≈ƒ
‰Ó‰a46‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·n‰ ‰M‡‰Â .47. ¿≈»¿»ƒ»«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»

Ûc‚Ó‰Â48ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚÂ .49BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰Â . ¿«¿«≈¿≈¬«»ƒ¿«≈ƒ«¿
CÏnÏ50ÈBÚcÈ ÏÚ·e .·B‡ ÏÚ·e .51˙ÈÒn‰Â .52. «…∆««««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

ÁÈcn‰Â53ÛMÎÓ‰Â .54˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â .55Ïl˜Óe . ¿««ƒ«¿«¿«≈¿«¿«≈∆««»¿«≈
Bn‡ B‡ ÂÈ·‡56‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e .57. »ƒƒ≈≈∆

דרשו 42) ערותה". תגלה לא היא, "אמך ז יח, ויקרא
(כגון  אביו אשת שאינה אמו לרבות א) נד, (סנהדרין חכמינו
נאמר  אביו ובאשת אביו, אשת שהיא כאמו ומפותה) אנוסה

יומתו... מות אביו... אשת את ישכב אשר "ואיש יא) כ, (שם
זה  הרי בם, דמיהם שנאמר: מקום וכל בם", דמיהם
יומתו, "מות כז) (שם וידעוני באוב שנאמר כשם בסקילה,

א). נד, (שם בם" דמיהם אותם ירגמו כ,43)באבן ויקרא
כד.44)יב. כב, יג.45)דברים כ, טו,46)ויקרא שם,

"כי  י) יג, (דברים במסית ונאמר תהרוגו", הבהמה "ואת
וסקלתו  יא) (שם, ככתוב בסקילה, שם מה תהרגנו", הרוג

ב). נד, (סנהדרין בסקילה כאן אף כ,47)באבנים, ויקרא
מקום  שכל מא, באות הוכחנו וכבר בם". "דמיהם טז,

בסקילה. זה הרי בם, דמיהם השם,48)שנאמר: את מברך
כל  אותו "ורגמו יד) כד, (ויקרא בתורה מפורש וענשו

ה.49)העדה". יז, מולך,50)דברים ששמו לאליל
שורפו, שהוא ולא הכהנים, ברשות האש על בנו שמעביר
וכמבואר  השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד מעבירו אלא
"עם  ב) כ, (ויקרא בו מפורשת וסקילה ה"ג. פ"ו, ע"ז בהל'

באבן". ירגמוהו פ"ו,51)הארץ שם מפורשים שניהם
ירגמו  "באבן כז כ, ויקרא בתורה מפורש וענשם ה"אֿב,

בם". דמיהם מפורש 52)אותם וענשו לע"ז, היחיד את
ומת". באבנים "וסקלתו יא יג, שלימה 53)בדברים עיר

שהוא  ממסית למדים הנדחת עיר ומדיחי עבודהֿזרה, אחרי
בקש  "כי שם) (שם, הדחה לשון נאמרה בו שגם בסקילה,
(סנהדרין  הדחה - הדחה "גזירהֿשוה": ודנים להדיחך",

ב). תחיה",54)פט, לא "מכשפה יז) כב, (שמות שנאמר
יומת" מות בהמה עם שוכב "כל יח) (שם, נאמר לה וסמוך
(שם  בסקילה כאן אף מה), אות לעיל (ראה בסקילה שם מה

ב). אותו 55)סז, רגום האיש, יומת "מות לה טו, במדבר
וכבר 56)באבנים". בו", דמיו יומת... "מות א כ, ויקרא

הרי  בו" "דמיו בו שנאמר מקום שכל מא, אות לעיל נתבאר
בסקילה. עירו 57)זה אנשי כל "ורגמוהו כא, כא, דברים

סנהדרין  במשנה מנויים הנסקלים אלו וכל ומת". באבנים
א. נג,

.‡È‰˙fL Ô‰k ˙a :Ô‰ el‡Â ,‰¯OÚ ÔÈÙ¯Op‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¬»»¿≈≈«…≈∆»¿»
dÏÚa ˙Áz58Bza ÏÚ ‡·e .59Bza ˙a ÏÚÂ ,60ÏÚÂ , «««¿»»«ƒ¿««ƒ¿«

˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ ,BzL‡ ˙a ÏÚÂ .Ba ˙a«¿¿««ƒ¿¿««ƒ»¿««
da61B˙BÓÁ ÏÚÂ .62Ì‡ ÏÚÂ ,B˙BÓÁ Ì‡ ÏÚÂ , ¿»¿«¬¿«≈¬¿«≈

ÂÈÓÁ63¯Á‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ ÈiÁa Ô‰ÈÏÚ ‡aL ‡e‰Â . »ƒ¿∆»¬≈∆¿«≈ƒ¿¬»¿««
˙BÈ¯Ú‰ ÏÏÎa ,„·Ïa ˙¯Îa Ô‰ È¯‰ - BzL‡ ˙˙ÈÓ64. ƒ«ƒ¿¬≈≈¿»≈ƒ¿«ƒ¿«»¬»

בסקילה,58) היא הרי ארוסה, כשהיא אבל נשואה. כשהיא
להחמיר  לשריפה יצאה ונשואה משריפה, חמורה שסקילה
ג, (סנה' לשריפה מסקילה עליה להקל ארוסה, ולא עליה,
ה"ג, ופ"ג, ה"ו; פ"א, ביאה איסורי בהל' רבינו פסק וכן ב),

נאמרה 59)ה. שלא ואע"פ אשתו. בת שאינה מאנוסתו,
הבת  בת שאסרה מאחר תגלה", לא בתך "ערות בתורה:
קרובה  אינה בתו בת שהרי הבת, מן שתקה י) יח, (ויקרא
איסורי  בהל' רבינו ולשון א עו, (סנהדרין בתו מכח אלא לו

ה"ו). פ"ב, בקידושין.60)ביאה אשתו שאינה מאנוסתו,
סא. אות בסמוך שריפה 61)וראה נאמרה לא בשתיהן

נלמד  וענשן י), יח, (ויקרא בלבד אזהרה אלא בתורה,
וב  מאשה הבאה.ב"גזירהֿשוה" באות כמבואר תה,
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קצז

קצז

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אמה 62) ואת אשה את יקח אשר "ואיש יד) כ, (שם ככתוב
חכמינו  אמרו ואתהן", אותו ישרפו באש היא, זימה
ובת  אשה בת ואמה, אשה אלא לי "אין א) עה, (סנהדרין
(ויקרא  להלן ונאמר זימה, כאן: נאמר מניין? בנה ובת בתה
בת  ואת בנה בת את תגלה לא ובתה אשה ערות יז) יח,
ובת  בתה ובת בתה להלן מה היא", זימה הנה שארה בתה...
בנה" ובת בתה ובת בתה כאן אף האזהרה ), (בכלל בנה
ובת  בתו בת לענין גם למד אתה ומכאן שריפה), (=לענין
כי  י) יח, (ויקרא כאן נאמר בשריפה, שהן מאנוסתו בנו
למד  אני הנה, שארה אשתו: בשאר ונאמר הנה, ערותך
"זימה" אשתו) (בשאר להלן מה "הנהֿהנה", "גזירהֿשוה"
אני  ושוב "זימה". כאן כתוב כאילו "זימה", כאן אף עמו,
בה: שכתוב ואמה מאשה "זימהֿזימה" "גזירהֿשוה" למד
שריפה  כאן אף שריפה, להלן מה ישרפו" באש היא, "זימה

ב). ועמ' א עה, "ואיש 63)(שם יד) כ, (ויקרא ככתוב
ואתהן", אותו ישרפו באש אמה... ואת אשה את יקח אשר
דורות  שלשה לעשות "מנין ב) עה, (סנהדרין חכמינו אמרו
שלישי  דור שהיא חמיו אם כגון מאשתו, (=למעלה ֵלמעלה
בתה  (כבת למטה דורות כשלשה חמותו) אם וכן לאשתו,
למטה: נאמר יז), יח, ויקרא בתורה, המפורשים בנה ובת
אף  דורות, שלשה למטה מה זימה, למעלה: ונאמר זימה,

דורות". שלשה "באש 64)למעלה נאמר: ב עו, שם
אשתו  והרי משמע, שתיהן - אתהן ואתהן" אותו ישרפו
אם  כלומר, קיימות. כששתיהן לך, לומר אלא נשרפת? אינה
עונש  כאן אין - לאו ואם חמותו, תישרף - חיה אשתו
שם  שאמרו ואע"פ שם. עקיבא רבי וכדברי שריפה.
ולגבי  כרת. איסור שזהו רבינו סובר בעלמא", "איסורא
שאין  בעלמא, איסורא לכרת: קורא אדם, בידי שהיא שריפה
הל' השווה בלבד. השמים מן עונש אלא ביתֿדין מיתת בה
והמאירי  שם. ובמגידֿמשנה ה"ח פ"ב, ביאה איסורי
א) סב, (קידושין התלמוד מסגנון ראיה מביא שם לסנהדרין
הנקי, ולא הנקי לא - אותך איש שכב "אם שם: שאמרו
לאיסור  קראו איש, שבאשת הרי - בעלמא" איסורא אלא
מנויים  - הנשרפים אלו וכל בעלמא". "איסורא שבה כרת

א. עה, סנהדרין במשנה

.·ÈÔÈ‚¯‰p‰65ÁˆB¯‰ :ÌÈL66Ácp‰Â67. «∆¡»ƒ¿«ƒ»≈«¿«ƒ»

כ)66)בסייף.65) כא, (שמות ינקם" "נקום בו שנאמר
כה), כו, (ויקרא אומר כשהוא היא, מה יודע איני זו "נקימה
נקימה, אומר הוי - ברית' נקם נוקמת חרב עליכם 'והבאתי

ב). נב, (שם סיוף" ב 67)זו עו, שם המשנה ולשון
בתורה  בהם מפורש וסייף הנדחת", עיר ואנשי "הרוצח
חרב". לפי ההיא העיר יושבי את תכה "הכה טז) יג, (דברים

.‚È.LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ :Ô‰ el‡Â ,‰ML ÔÈ˜Áp‰«∆¡»ƒƒ»¿≈≈«»«≈∆ƒ
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a Ï·BÁ‰68Ô˜ÊÂ .Ï‡¯OiÓ LÙ ·B‚Â . «≈¿»ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿»≈¿»≈

‡¯ÓÓ69¯˜M‰ ‡È·e .70‰„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰Â . «¿≈¿ƒ«∆∆¿«ƒ¿«≈¿≈¬»
‰¯Ê71ÌÈLÏLe ‰ML ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk e‡ˆÓ .72. »»ƒ¿¿»¬≈≈ƒƒ»¿ƒ

ה"ה.68) פ"ה, ממרים הל' לקמן ראה חבורה, בהם שעשה
כנגדם.69) לעשות ומורה הגדול, ביתֿדין דברי על שמסרב

ה"ח.70) פ"ה, ע"ז הל' וראה שמע, שלא מה על מתנבא
את 71) לטמא ההלכה את כיוון אפילו ע"ז. אמרה שאומר:

וראה  א). פט, בסנהדרין (משנה הטהור את ולטהר הטמא
או  "יומת" בתורה נאמר ובכולם ה"ו. פ"ה, ע"ז בהל'
אינה  סתם בתורה האמורה מיתה "כל הוא: וכלל "ומת",
"ומפי  ה"א פי"ד, לעיל והשווה ב). פד, (שם חנק" אלא
שם. ובביאורנו חנק" היא מיתה... שכל למדו רבינו משה

ב. פד, שם במשנה, מנויים - הנחנקים אלו רמז 72)וכל
ישראל  (תפארת מות" כלי הכין "ול'ו' יח): ז, (תהלים לדבר
וב"קרית  א). אות העונשים", "סוגר סנהדרין, מס' בסוף
ו' נשרפים; י' נסקלים; ח"י "חיוב". סימן: בהם נותן ספר"

נהרגים. ב' נחנקים;

âשבט כ"ה חמישי âיום
øOò äML ÷øt1 ¤¤¦¨¨¨

התראת 1) דיני מלקות. שמחוייב מי הלקאת מצוות ביאור
בשני  צורך שאין קטן. מדין נפטר גדול בדין המתחייב ספק.
דין. בית בפני ההלקאה סדר למלקות. האיסור להחזקת עדים

.‡Ck ,‰˙ÈÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLk¿≈∆ƒ¿»¿»ƒ∆«¿À»ƒ»»
:¯Ó‡pL .˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙B˜Ï‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿∆«¿À»«¿∆∆¡«
˙e˜ÏnL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÙÏ e‰k‰Â ËÙM‰ BÏÈt‰Â¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆«¿

‰LÏLa2˙„ÓBÚ ‡È‰ ‰˙ÈÓ ÌB˜Óa -3. ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆

לעיל 2) ראה ושלושה, בעשרים שהם נפשות, לדיני בניגוד
ד. והלכה ב, הלכה ה, עדים 3)פרק מומחים, צריכה שהיא

(סנהדרין  אמרו וכן נפשות. כדיני וחקירה ודרישה והתראה
"כיוון  רש"י: ומפרש עומדת" מיתה במקום "מלקות א) י,
עליו  קנס זו ומיתה למות, הוא ראוי בוראו אזהרת על ַָדעבר

המיתות". מן כאחת הוא והרי הכתוב,

.·‰f‰ ÔÓÊa ÔÈ˜ÏÓ4ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa «¿ƒƒ¿««∆¿»»ƒ«»ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ ‰LÏL5.˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ , ¿»¿ƒ¬»…ƒ¿≈∆¿

נפשות,4) לדיני בניגוד קיים, המקדש בית שאין פי על אף
הלכה  י"ד, פרק לעיל ראה הבית, בפני אלא אותם דנים שאין
בזמנו  מלקות חייב יהודה שרב ב טז, במכות ומצינו י"א,

תורה. איסור על שעבר מפי 5)לאחד בארץ שנסמכו
לעיל  וראה ו, הלכה ד, פרק לעיל כמבואר מוסמכים, חכמים

ובביאורנו. ד הלכה ה פרק

.‚ÏÎa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic ÔÈ˜ÏnL ˙Bi˜ÏÓ ÏÎÂ¿»«¿À∆«¿ƒ«»≈»»»∆¿»
ÌB˜Ó6˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ dÈ‡ ,7. »≈»∆»«««¿

מוסמכים.6) מלקות,7)שאינם ותשע שלושים שאינה
פרק  לנזיר (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין עיני ראות כפי אלא
היא  מרדות, מכת כתב: צג תשובה ובריב"ש ג). משנה ד,
ב"מגן  וראה כמותן. חזקות שאינן אלא תורה, כשל ל"ט
שלוש  היא שמרדות ב, קטן סעיף תצו חיים לאורח אברהם"
על  אותו שמייסרים מרד, לשון - מרדות הכאות. עשרה
דיבור  ב קמא, חולין רש"י וראה חכמים. בדברי שמרד

מרדות. מכת המתחיל:

יום חמישי
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קצח סנהדרין קצח הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.„‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡8ÔÈ˜„B·e . ≈»»∆∆»¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ
ÈÈ„a ÌÈOBÚL C¯„k ,‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆∆∆ƒ¿ƒ≈

˙BLÙ9‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÚ ¯·Ú .10Ba e¯˙‰Â , ¿»»««»∆ƒ««¬≈¿ƒ¿
‡ÏÂ epOÚz Ì‡L ,‰Ê ¯·„ ‰OÚz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿««¬∆»»∆∆ƒ«¬∆¿…

BaL ‰OÚ Ìi˜˙11- ‰OÚ‰ Ìi˜ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ ,‰˜Ïz - ¿«≈¬≈∆ƒ¿∆¿»«¿…ƒ≈»¬≈
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰12‡È‰ ˜ÙÒa ‰‡¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .13, ¬≈∆∆««ƒ∆«¿»»¿»≈ƒ

‡È‰ ‰‡¯˙‰ ˜ÙÒ ˙‡¯˙‰ ,¯ËtÈ - Ìi˜È Ì‡L14. ∆ƒ¿«≈ƒ»≈«¿»«»≈«¿»»ƒ

בזה 8) שווה שהמלקות ד, הלכה י"א, פרק לעיל כמבואר
ב. לג, בסנהדרין התלמוד דברי פי על נפשות, לדיני
כלומר, בו", התרו שלא "כאן אמרו: ב, לב , ובכתובות

לוקה. אינו "משפט 9)ולפיכך כב) כד, (ויקרא שנאמר
וחקירה  דרישה צריכים הדינים שכל מכאן - לכם" יהיה אחד
ב. הלכה ג, פרק עדות הלכות והשווה א), לב, (סנהדרין

והיפטר,10) העשה קיים הלאו, על עברת אם תורה שאמרה
לקחת: ואם ו) כב, (דברים הבנים" על האם תיקח "לא כגון

ז). (שם האם" את תשלח האם 11)"שלח שתמות כגון,
שחט  אם שכן, וכל תשלח". "שלח בה: לקיים תוכל ולא

בידיו. העשה שביטל האם, ב 12)בעצמו תט, מכות
העשה) (את "קיימו יוחנן רבי בדברי שם: הרי"ף וכגירסת
העשה, ביטל שלא פי על אף כלומר, חייב, קיימו לא פטור;
שמתה  כל ולפיכך, תעשה", הלא על לוקה קיימו, שלא כיוון

לוקה. מידו, ברחה או הלאו,13)האם על שעבר בשעה
יקיים. לא או העשה יקיים אם ידוע הדבר אין בו, והתרו

שמביא 14) הפירוש את קמא, לחולין בר"ן וראה שם, מכות
שבכל  פי על אף הרדב"ז, וכתב משנה). (כסף "אחרים" בשם
שעבר  שבשעה שונה, כאן ספק, התראת על לוקים אין מקום
לתיקון  ביחס אלא אינו והספק עבר, וודאי זה הרי הלאו, על
על  לוקה זה הרי העשה קיים שלא וכל יקיימה, שמא העשה,
שבועות  הלכות והשווה וודאי. מותרה הוא שלגביו הלאו,
ביהודה" ב"נודע וראה שם. ובביאורנו ב הלכה ה, פרק
התראת  לפסוק רבינו נתכווין שלא עז, העזר לאבן מה"ת
נפשות  בדיני אבל מלקות, בדיני אלא התראה, שמה - ספק
על  רבינו כשדן י"ב פרק לעיל שהרי תדע, התראה. אינה -

ספק. התראת מדיני כלום הזכיר לא נפשות בדיני התראה

.‰ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓe ˙e˜ÏÓ da LiL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆≈»«¿ƒ«≈ƒ
:‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁML ÔB‚k ,˙Á‡k15 ¿««¿∆»«¿∆¿«¬»»»

,‰˜BÏ BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ‰˙ÈÓÏ Ba e¯˙‰ Ì‡ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿≈∆
‰fÓ ÏB„b ÔÈ„a ·iÁ˙ È¯‰L16Ba e¯˙‰ Ì‡Â ; ∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆¿ƒƒ¿

‰˜BÏ - „·Ïa ˙e˜ÏÓÏ17. ¿«¿ƒ¿«∆

משום 15) ומלקות זרה, עבודה עובד משום מיתה שחייב
כח. כב, ויקרא ראה בנו, ואת אותו והתורה 16)איסור

משום  - רשעתו" כדי לפניו "והיכהו ב) כה , (דברים אמרה
שתי  משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה

ב). יג, (מכות אלא 17)רשעיות ייענש ולא יומת, לא שהרי
פרק  שחיטה הלכות והשווה ב), פא, (חולין אחת רשעה על

ז. הלכה י"ב,

.Â˙ÚLa ‡l‡ ˙e˜ÏÓÏ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿∆»ƒ¿«

‰OÚÓ18.˜ÊÁÈ „Á‡ „Úa - BÓˆÚ ¯eq‡‰ Ï·‡ ; «¬∆¬»»ƒ«¿¿≈∆»À¿«
‰Ê ‡e‰ ˙BÈÏk ·ÏÁ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ ?„ˆÈk19È‡Ïk , ≈«»«≈∆»≈∆¿»∆ƒ¿≈

Ì¯k‰20BÊ ‰M‡ ‰BÊ B‡ ‰Le¯b ,el‡ ˙B¯t Ì‰21, «∆∆≈≈≈¿»»ƒ»
Ba e¯˙‰L ¯Á‡ ÌÈ„Úa ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â22‰Ê È¯‰ - ¿»«»«¿≈ƒ««∆ƒ¿¬≈∆

„Á‡ „Úa ¯eq‡‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ23‰na . ∆««ƒ∆ƒ«»ƒ¿≈∆»«∆
LÈÁÎ‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ú·wL ˙Úa „Ú‰ ¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿≈∆»«

‰Ê ·ÏÁ BÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯eq‡‰25dÈ‡ BÊÂ , »ƒ¬»ƒ»«≈≈∆∆¿≈»
,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÁÎ‰L ¯Á‡ ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â ,‰Le¯b¿»¿»«»«««∆ƒ¿ƒ≈∆

ÌÈ„Ú ÈL ¯eq‡‰ eÚa˜iL „Ú26. «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

העבירה.18) תורה 19)בשעת שאסרתו חלב, זה והרי
עליו. ולוקים יז) ג, שנזרע 20)(ויקרא התבואה ממיני מין

ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים ושניהם הגפן עם
אשר  הזרע המלאה תקדש פן כלאיים כרמך תזרע "לא
רבינו  (לשון שניהם ותאסור תתרחק פן כלומר, תזרע",
לוקה, והאוכלם ו), הלכה י, פרק אסורות מאכלות בהלכות
צו. לאוו ד הלכה י"ט, פרק לקמן בביאורנו כמבואר

לכהן.21) בו.22)ואסורות שהותרה תימן: יד בכתב
(כסף 23) באיסורין" נאמן אחד "עד ב) ב, (גיטין אמרו שכן

"אמר  ב הלכה ו, פרק סוטה בירושלמי הוא ומפורש משנה).
לא  עדותו ועיקר לוקה, שניים, בו והתרו הוא, חלב אחד לו
ב. הלכה ג, פרק שגגות הלכות והשווה הוא"! אחד בעד

אין 25)העובר.24) כלומר, חלב. אינו זה תימן: יד בכתב
ומותר. שומן אלא חלב ב):26)זה סו, (קידושין אמרו וכן

נאמן? הוא כלום מכחישו הוא אם

.Ê,¯eq‡‰ ˙eÚÈ·˜a „Á‡‰ „Ú‰ „ÈÚ‰L ˙Úa ˜˙L»«¿≈∆≈ƒ»≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „Ú‰ LÈÁÎ‰Ï ÔÚË Ba e¯˙‰Â ¯·ÚL ¯Á‡Â¿««∆»«¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»≈≈

‰˜BÏ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL27. ¿ƒ∆»∆

והלה 27) טהרותיך נטמאו אחד עד לו "אמר ב סה, שם
נאמן  כן, אחרי הכחישו שאפילו רבינו, וסובר נאמן". שותק
(כסף  חידוש כל בזה אין כלל הכחישו לא שאם העד,
שעבר  קודם הכחישו שאם לדייק, יש רבינו ומדברי משנה).

(שם). לוקה ואינו מועילה הכחשתו בתחילה, שתק אפילו

.Á˙ÙBk ?B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk28ÏÚ ÂÈ„È ÈzL ≈««¿ƒ≈¿≈»»«
„enÚ‰29ÔfÁÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡30ÂÈ„‚·a ÊÁB‡ ˙Òk‰31. »«≈»¿≈»¿«««¿∆∆≈ƒ¿»»

eÓ¯Ù Ì‡Â ,eÚ¯˜ - eÚ¯˜ Ì‡32„Ú .eÓ¯Ù - ƒƒ¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿ƒ¿¿«
,B˙eÒk ÏÚ e‰kÓ BÈ‡L .BaÏ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L∆¿«∆∆ƒ∆≈«≈«¿

B˙eÒÎÏ ‡ÏÂ - e‰k‰Â :¯Ó‡pL33‰e˙ Ô·‡‰Â . ∆∆¡«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»∆∆¿»
ÂÈ¯BÁ‡Ó34‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‰kn‰ ÔfÁ‰L ,35‰Úeˆ¯e . ≈¬»∆««»««∆≈»∆»¿»

ÌÈLe ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ,B„Èa Ï‚Ú ÏL36.‰Úa¯‡Ï ∆≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿»»
da ˙B„¯BÈÂ ˙BÏBÚ ¯BÓÁ ÏL ˙BÚeˆ¯ ÈzLe37·Á¯Â . ¿≈¿∆¬¿¿»¿…«

Èt „Ú ˙ÚbÓ ‡‰zL È„k ‰k¯‡Â ,ÁÙË ‰Úeˆ¯‰»¿»∆«¿»¿»¿≈∆¿≈««««ƒ
BÒ¯k38„ÈÂ .39ÁÙË dk¯‡ da ÊÁB‡L ˙BÚeˆ¯ ÏL40. ¿≈¿»∆¿∆≈»»¿»∆«

אמות,29)קושר.28) כשתי וגבוה בקרקע נעוץ עץ
דלת  בריח על הנסמך כאדם עליו, ומוטה כפוף והלוקה

שם). ריב"ן ובפירוש ב כב, מלשון 30)(מכות השמש,
העיר. צרכי כל רואה שהוא הצוואר.31)חוזה, בבית
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קצר

קצר

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ה חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

א,32) פרק לסוטה והרע"ב (שם). התפירה חוטי נקרעו
באורך. - קריעה הצדדים; מן - פרימה מפרש: ה משנה

רפו.33) אות שם הלוקה.34)ספרי שתבוא 35)של
מלמעל  בכח.ההכאה אחת 36)ה רצועה עוד כלומר,

ב  כב, (מכות ארבע שהן רצועות שתי והן לשתיים כפולה
שם) טוב יום בתוספות (הובא ובירושלמי שם). ובריב"ן
והכפילו. אלא והפילו, תקרא אל - השופט והפילו דרשו:

א. כג, שם בגמרא וכפירוש 37)וראה ברצועה. כלומר,
ויורדות. הרצועות עולות ומוריד, ידו כשמגביה שם: הריב"ן
בנקב  רצועה ראש תוחב הרצועה, תפירת דרך כן שני, פירוש
מעלה, דרך שני בנקב ותוחב וחוזר מטה, כנגד הידית) (=של
טעם  רמזו א כג, שם ובגמרא (שם). ומוריד כמעלה ונראה
"ידע  ג) א, (ישעיה שנאמר משום וחמור, עגל של לרצועה
אמר  - וגו' ידע" לא ישראל בעליו, אבוס וחמור קונהו, שור
ממי  וייפרע בעליו אבוס שמכיר מי יבוא הקדושֿברוךֿהוא
"שתי  אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו בעליו. מכיר שאינו
ייענש  הבהמות מעשה שעשה לפי החמור, של הרצועות
רך  עגל של כי שור במקום עגל ותיקנו וכו'. בעורותיהן"

גבו. סביב יפה שם,38)ונכפף בגמרא אמרו זה ומטעם
יוכל  המלקה והחזן נקב הרצועה של בידית שיהיה צריך
ברצועה  אלא מכים שאין כרצונו, הרצועה ולקצר להאריך
שם). (רע"ב טבורו שהוא כרסו, פי על מגעת שראשה

ב.40)הידית.39) כב, שם משנה

.Ë‰Ú„a ¯˙È ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰kn‰ LÈ‡‰41¯ÒÁÂ »ƒ««∆»ƒƒ¿»≈¿≈»¿»≈
ÁÎa42B„Èa ‰kÓe ,ÂÈ„È ÈzLa ˙BÚeˆ¯‰ ˙‡ dÈa‚Óe . ¿…««¿ƒ«∆»¿ƒ¿≈»»«∆¿»

BÁk ÏÎa ˙Á‡43ÏÚ] ÂÈÙlÓ LÈÏL e‰˜ÏÓe . ««¿»…«¿≈¿ƒƒ¿»»«
e‰ÊÁ44LÈÏL :ÂÈ¯BÁ‡Ó ÌÈLÈÏL ÈLe ,ÂÈcc ÔÈa [ »≈≈«»¿≈¿ƒƒ≈¬»¿ƒ

‰Ê Û˙k ÏÚ LÈÏLe ,‰Ê Û˙k ÏÚ45. «»≈∆¿ƒ«»≈∆

במדע.41) לרבינו 42)משכיל המשנה וכפירוש א כג, שם
ולא  מתעורר איש יהיה לא בכוחו, ממוצע משכיל "אדם שם,

ההוא". באיש נקמה מכת שיכה ידיו 43)משתגע שבשתי
לעיל  והשווה א). כג, (שם כוחו בכל להכות יוכל לא כאחת

א. הלכה ט"ו, יד 44)פרק בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
אינן. אלו תיבות כה,45)תימן (דברים שנאמר א, כג, שפ

מלפניו; אחת רשעה - במספר רשעתו כדי לפניו "והיכהו ב)
רשעתו  כדי תמימה" ב"תורה ומפרש מאחריו". רשעיות שתי

כ  ושוב אחת, מכה שהיא אחת, רשעה משמעה תוב:-
הכאה  - שלפניו מכאן, משניים, פחות מספר ואין במספר,

שתיים. - ולאחריו אחת;

.È:¯Ó‡pL .‰hÓ ‡l‡ ,·LBÈ ‡ÏÂ „ÓBÚ BÈ‡ ‰kn‰«À∆≈≈¿…≈∆»À∆∆∆¡«
ËÙM‰ BÏÈt‰Â46ÏL ÂÈÈÚ e‰iL - ÂÈÙÏ e‰k‰Â ¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»∆¿≈»∆

e‰kÓe ¯Á‡ ¯·„a ËÈaÓ ‰È‰iL ‡Ï ,Ba ËÙBL47. ≈…∆ƒ¿∆«ƒ¿»»«≈«≈
„Á‡k ÌÈL ÌÈkÓ ÔÈ‡L ,Ô‡kÓ48. ƒ»∆≈«ƒ¿«ƒ¿∆»

לארץ,46) שיפילהו כפשוטו לפרשו ואין ב, כב, מכות משנה
שליש  להלקותו שצריך הקודמת, בהלכה נתבאר שכבר
העמוד  על וכפוף מוטה כשהוא אלא ייתכן לא וזה מלפניו,

תמימה). והטעם,47)(תורה רפו. אות תצא פרשת ספרי
שם). הלל (רבינו וימות להכותו יוסיף שלא שאז 48)כדי

ובכתב  מהם. אחד בכל ראייתו כל את לרכז יכול השופט אין
וכו'. מלקים" שאין מכאן - "והיכהו הנוסח: התימנים יד
כאחד. שניים מלקים אין - מ"יכנו" דורשו שם בספרי ואמנם

.‡ÈÌ‡ :‰˜BÏ ‰fL ÔÓÊ Ïk ‡¯B˜ ÌÈicaL ÏB„b‰«»∆««»ƒ≈»¿«∆∆∆ƒ
Ôek˙Óe .E˙kÓ ˙‡ ÈÈ ‡ÏÙ‰Â ,˙BOÚÏ ¯ÓL˙ ‡Ï…ƒ¿…«¬¿ƒ¿»¿»∆«…¿ƒ¿«≈

˙Bi˜Ïn‰ ÌÚ ÌÈ˜eÒt‰ ¯Ó‚iL49- ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿…«¿ƒƒ««¿À¿ƒ…»«
„Ú ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ‡¯B˜Â ,‡¯˜n‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿≈¿≈¿≈«
,‰BÓ ÌÈicaL ÈM‰Â .‰‡k‰‰ Ïk ¯ÓbzL∆ƒ»≈»««»»¿«≈ƒ∆««»ƒ∆
ÏÚ - ‰knL ÔÓÊ Ïk !‰k‰ :ÔfÁÏ ¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈««»«≈»¿«∆«∆«

‰kÓ ‡e‰ ÂÈt50. ƒ«∆

תהיה"49) "בקורת שנינו: א יא, ובכריתות א. כג, מכות
הפסוקים  לקריאת והכוונה בקריאה. תהא - כ) יט, (ויקרא

שם.50)שלפנינו. מכות

.·È¯eËt - B„È ˙Áz ˙Ó51˙Á‡ ‰Úeˆ¯ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ≈««»»¿ƒƒ¿»««
„Ó‡‰ ÏÚ52‰ÏBb ÔfÁ‰ È¯‰ - ˙ÓÂ53- ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . «»…∆»≈¬≈««»∆¿ƒ…≈

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ÔfÁ‰ È¯‰¬≈««»»««ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«…
ÛÈÒÈ54‡Ïa ‡e‰L ,B¯·Á ˙‡ ‰kÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . …ƒ¿«ƒ¿»«∆∆¬≈∆¿…

,B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙pL ,‰Ê Ì‡ ‰Óe .‰OÚ«̇¬∆»ƒ∆∆»¿»»¿¿«
BÚL¯ ÏÚ B˙Bk‰Ï ‡lL ·e˙k‰ ‰eˆ55¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ»«»∆…¿««ƒ¿«»…∆

Ì„‡‰ Ïk ¯‡LÏ56,B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»»»»»¿ƒ»»««∆∆¬≈
‡k‰ ,„·Ú ‰k‰ elÙ‡- ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰ ¬ƒƒ»∆∆«»»∆≈»»∆¿»

‰˜BÏ57‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡ Ï·‡ .58‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¬»ƒ≈»»∆¿»ƒ¿
‰˜BÏÂ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ59BÓk , «»¿«≈»≈»»¿«≈¿∆¿

˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡aL60. ∆≈«¿¿«»¿

יט,51) (דברים שנאמר א, ח, שם מבואר והטעם ב. כב, שם
מה  - וגו' עצים" לחטוב ביער רעהו את יבוא "ואשר ה):
אינו  רצה לא ואם וחוטב, בא רצה (=אם רשות עצים חטיבת
המלקה  דין" בית ושליח תלמידו את הרודה הרב יצא... בא),

מלקות. למחוייב ראה 52)ארבעים הדיינים, שאמדוהו
ב. הלכה י"ז, פרק רוצח 53)לקמן כל כדין מקלט לערי

שם). (מכות ושגג במניינו זה חזן טעה שהרי בשגגה, נפש
א.54) כג, במכות הובא על 55)ספרי, יתר תימן: יד בכתב

ידו 56)רשעו. "המגביה ב נח, שם וראה א, פה, סנהדרין
הלכות  והשווה רשע", נקרא היכהו שלא פי על אף חבירו על

אֿב. הלכה ה, פרק ומזיק "ישראל 57)חובל ב ה, מכות
שהיכהו  כגון שם, והעמידוה עבד", ידי על ולוקה גולה
משום  לוקה, רש"י: ומפרש פרוטה. שווה בה שאין הכאה

יוסיף". פן - יוסיף או 58)"לא ריפוי דמי תשלומי כגון,
(כתובות 59)צער. לוקה ואינו ממון שמשלם הוא, כלל

לו... ייעשה כן עשה "כאשר יט) כד, (ויקרא שנאמר ב) לב,
ממון. וזה נתינה, בו שיש דבר - בו" יינתן הלכות 60)כן

הלכה  א, פרק נערה ובהלכות ט; הלכה ד, פרק ומזיק חובל
והטעם  א. הלכה י"ח, פרק עדות הלכות לקמן וראה י"א.
משום  - רשעתו" כדי שנאמר: משום ומשלם, לוקה שאין

משום מחייבו, אתה ואי מחייבו, אתה אחת שתי רשעה
א). לז, (כתובות רשעיות



 200  לל אמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ ידיד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט סנהדרין ט הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ו שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

âשבט כ"ו שישי âיום
øOò äòáL ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨

ובריאותו.1) כוחו לפי אלא החוטא את מלקים שאין
הנפטרים  אותו. אומדים כיצד הרבה מלקיות המחוייב
אחרי  לשררתו חוזר אינו מי הלקאתם, באמצע ממלקות

הלקאתו.

.‡BÁk ÈÙk ?˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk2. ≈««¿ƒ∆«¿À»«¿¿ƒ…
¯tÒÓa B˙ÚL¯ È„k :¯Ó‡pL3ÌÈÚa¯‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆∆¡«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆∆∆¡««¿»ƒ

˜ÊÁ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÚa¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡L -∆≈ƒƒ«»«¿»ƒ¬ƒ»»»»
‰kÈ Ì‡L ;LlÁÏ ÔÈ˙ÁBt Ï·‡ .ÔBLÓLk ‡È¯·e»ƒ¿ƒ¿¬»¬ƒ¿«»∆ƒ«∆

‰a¯ ‰kÓ LlÁÏ4˙Ó ‡e‰ È‡cÂa -5CÎÈÙÏ .6e¯Ó‡ ¿«»«»«»¿««≈¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ7ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈkÓ ¯˙BÈa ‡È¯a‰ elÙ‡L : ¬»ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ

‡l‡ e‰k‰ ‡lL ‡ˆÓ ,˙Á‡ BÏ ÛÈÒBÈ Ì‡L ;ÚL˙Â»≈«∆ƒƒ««ƒ¿»∆…ƒ»∆»
BÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈÚa¯‡8. «¿»ƒ»¿

ãקודש משיחות ãנקודות

"ìL BúBà ïékî øúBéa àéøaä elôàL íéîëç eøîà êëéôìíéL §¦¨¨§£¨¦¤£¦©¨¦§¥©¦§¦
òLúå." ¨¥©

על  "בעלות" לרבנן יש כמה עד רואים זו מהלכה
כי  שכתוב, ממה לשנות שיכולים ועד כביכול, התורה
שלושים  תיקנו וחכמים יכנו", "ארבעים נאמר בתורה

הגמרא אומרת כך על כב:)ותשע. טפשאי (מכות כמה
מקמי  קיימי ולא ספרֿתורה מקמי דקיימי אינשי שאר
ואתו  יכנו, ארבעים כתיב בספרֿתורה דאילו רבה, גברא

חדא". (הפחיתו) בצרו - רבנן

על  שאומר ב'ירושלמי' מוצאים אנו לכך נוספת דוגמא
ביתֿדין  פסק שעלֿידי כו'" עלי גומר "לאֿל הפסוק
והמציאות  הטבע נשתנה השנה, ועיבור החודש בקידוש

העולם. של

יש  שם מרע", "סור של בעניינים רק אינו לשנות הכח
גם  אלא יהודי, של ייסוריו את להפחית לחכמים כח
השפעה  להוריד כח לרבותינו יש טוב" "עשה בענייני
המדידות, כל את המבטל מופלג טוב בריבוי מלמעלה

שבתורה. הברכה מדידות את ואפילו
31 הערה 128 עמוד ה' חלק (לקו"ש

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

לבריאותו.2) בהתאם - לקבל יכול שהוא "שלא 3)כפי
לסבול" שיוכל מה כפי ידוע במנין אלא שיעור, בלא ילקה
בהסתמך  וזה א). כב, מכות למשנה, בפירושו רבינו (לשון
"ארבעים  נאמר: ולא במספר", "רשעתו הפסוק: לשון על

(שם). מכוחו.4)במספר" אמרה 5)למעלה והתורה
אחיך  ישאר - שלקה אחר לעיניך", אחיך "ונקלה ג) (שם,

ב). י, (סנהדרין לעיניך על 6)חי להוסיף ואסור הואיל
בריא. כשהוא אפילו א.7)הארבעים כב, מכות

מפני 8) שקמים האנשים הם טפשים כמה ב: עמ' שם ואמרו
שבספרֿתורה  גדול. אדם מפני עומדים ואינם ספרֿתורה,
ובמדרש  אחת. וחיסרו החכמים ובאו יכנו", "ארבעים כתוב:
כנגד  יכנו... "ארבעים אמרו: יב, אות קרח, פ' תנחומא
ופחתו  ואדמה. ואדם וחוה נחש שנתקללו קללות ארבעים

יוסיף". לא משום אחת, חכמים

.·ÔÈ‡ ,Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‡e‰ ‰nk ‡ËBÁ‰ ˙‡ ÔÈ„ÓB‡Lk¿∆¿ƒ∆«≈«»»¿«≈≈
LlzL‰Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙BkÓa ‡l‡ ÔÈ„ÓB‡9e‰e„Ó‡ . ¿ƒ∆»¿«»¿¿ƒ¿«≈¬»

ÌÈ¯OÚ ‰˜ÏÈ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈ¯OÚ Ïa˜Ï ÏBÎiL∆»¿«≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆¿ƒ
‰˜ÏÈ ‡l‡ ,LlzL‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰iL È„k ˙Á‡Â¿««¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

‰¯OÚ ‰BÓL10,ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¿∆∆¿≈¬»¿«≈«¿»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ :e¯Ó‡Â ,LlÁ e‰e‡¯ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰MÓeƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»«»¿»¿≈»
‰˜lL ‰¯OÚ ÌÈzL‰ B‡ ÚLz‰ el‡ ÏÚ ¯˙BÈ Ïa˜Ï¿«≈≈«≈«≈««¿≈∆¿≈∆»»

¯eËt ‰Ê È¯‰ -11,‰¯OÚ ÌÈzL Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¬≈∆»¬»¿«≈¿≈∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ Ïa˜Ï ÏBÎÈÂ ˜ÊÁ e‰e‡¯ ‰˜lL ¯Á‡Â¿««∆»»»»»¿»¿«≈≈¬≈∆

„Ó‡‰ ÏÚ ¯˙BÈ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt12. »¿≈∆≈«»…∆

מאחוריו,9) שלישים ושני מלפניו, שליש חלקים, לשלשה
ברש"י  וראה א), כב, (מכות ה"ט פט"ז, לעיל כמבואר

א. י, יותר 10)לסנהדרין להלקותו אין כי שם, סנהדרין
שתי  המחוייב חסך נמצא בה. ימות שמא כוחו, מכפי

כשיתחזק,11)מלקויות. זמן לאחר ילקה אומרים ואין
(מכות  בזה די - קצת ולקה בביתֿדין שנתבזה מכיון אלא
עד  ימתין כלום, לקה לא עדיין אם אבל וברש"י). ב כב,
(כסףֿ מתחילה שאמדוהו כפי הארבעים כל וילקה שיבריא

ה"ג. בסמוך וראה נתבזה 12)משנה). כבר שלקה, מכיון
(מכות  חדש אומד לפי לחייבו ואין לו ונתכפר בביתֿדין

שם).

.‚zL ‰˜ÏiL ÌBi‰ e‰e„Ó‡‰¯OÚ ÌÈ13‡ÏÂ , ¬»«∆ƒ¿∆¿≈∆¿≈¿…
Ïa˜Ï ÏBÎÈ ¯ÁÓÏ ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÁÓÏ „Ú e‰e˜Ï‰ƒ¿«¿»»«¬≈¿»»»¿«≈

‰¯OÚ ÌÈzL ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ‰¯OÚ ‰BÓL14. ¿∆∆¿≈≈∆∆»¿≈∆¿≈
„Ú ‰˜Ï ‡ÏÂ ,‰¯OÚ ÌÈzL ¯ÁÓÏ ‰˜ÏiL e‰e„Ó‡¬»∆ƒ¿∆¿»»¿≈∆¿≈¿…»»«
- ‰¯OÚ ‰BÓL Ïa˜Ï ˜ÊÁ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈLÈÏL ÌBÈ¿ƒƒ«¬≈»»¿«≈¿∆∆¿≈
‡Ï „Ó‡‰ ˙ÚLa È¯‰L ;‰¯OÚ ‰BÓL ‰˜BÏ∆¿∆∆¿≈∆¬≈ƒ¿«»…∆…

ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B˜ÏÏ e‰e„Ó‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ¿∆»¿««¿«¿≈…«≈
‰Êa16. »∆

מכיון 14)היום.13) כלום, לקה לא כשעדיין אפילו
כבר, לקה כאילו זה הרי יום, לאותו היה הראשון שהאומד

בברייתא). (שם הקודם האומד את לבטל והרי 15)ואין
אחרי  בו הולכים לקה, לא עדיין ואם שאינו. כמי הוא
שמצריך  מה זה, ולפי להחמיר. בין להקל בין השני האומד
- חלש" ראוהו ללקות "משהתחיל הקודמת בהלכה רבינו
שילקה  אמדוהו אבל למחר, ללקות כשאמדוהו הכוונה
ללקות", "התחיל כאילו זה הרי לקה, לא עדיין אפילו היום,
התחילו  כאילו זה והרי פטור. זה הרי חלש, שהוא ומכיון
(כסףֿ עוד לקבל יכול אינו ואמרו מאתמול, להלקותו
השני  וביום לקה, ולא למחר ללקות וכשאמדוהו משנה).
שהרי  שמונהֿעשרה, לוקה ג"כ י"ח, לקבל חזק הוא הרי

יום שישי
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משמיענו  ורבינו בטעות, היה הראשון שהאומד הוברר
שהאומד  להניח ויש השלישי, ביום אלא התחזק לא שאפילו
רק  והולכים שאינו, כמי הוא הרי מוטעה, היה לא הראשון

האחרון. האומד הולכים 16)אחרי שהם, המספרים בכל
להקל. וכלֿשכן להחמיר, אפילו האחרון האומד אחרי

.„‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ17˙B¯·Ú ÏÚ ÔÈa , ƒ∆ƒ¿«≈«¿À«¿≈≈«¬≈
˙Bi˜ÏÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL „Á‡ ‰OÚÓ ÏÚ ÔÈa ‰a¯‰«¿≈≈««¬∆∆»∆«»ƒ»»«¿À

„Á‡ „Ó‡ e‰e„Ó‡ Ì‡ :‰a¯‰18;¯eËÙe ‰˜BÏ - «¿≈ƒ¬»…∆∆»∆»
‰˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Óe ‰˜BÏ - Â‡Ï Ì‡Â19?„ˆÈk . ¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿≈¿∆≈«

Ïa˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL e„Ó‡Â ,˙Bi˜ÏÓ ÈzL ·iÁ˙ƒ¿«≈¿≈«¿À¿»¿∆»¿«≈
LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ ‰˜lL ÔÂÈk - LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»≈≈»∆»»«¿»ƒ¿»≈

¯ËÙ20e‰k‰Â ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¬»ƒ¬»¿«¿««¿ƒ»
„Ó‡‰ BÓk ÌÈLÏL B‡ ÚLz B‡ LÏL21‰Ê È¯‰ - »≈«¿ƒ¿»…∆¬≈∆

‰iL ˙e˜ÏÓÏ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Ó22„Ú , ƒ¿«≈¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ»«
˜ÏÓ ÏÎÏ ‰˜ÏiL.Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ˙Bi ∆ƒ¿∆¿»«¿À∆«»»∆

חיטה 17) מחפה ובחרישתו ובחמור, בשור שחרש כגון
בשור  תחרוש "לא משום עובר נמצא בעפר, וחרצן ושעורה

כלאים". כרמך תזרע "לא ומשום לשני 18)ובחמור",
כאחד. ב.19)הלאוים כב, במכות של"ט 20)משנה,

לעבירה  הן הנוספות והשש אחת, לעבירה הן מלקיות
- ל"ט מ"ב, מספר לגבי כן אמרו שם, ובגמרא השניה.
נאמן  רבינו אולם לשניה, - הנוספות והשלש אחת, לעבירה
ארבעים, ללקות עליו התורה שמן ה"א, לעיל לשיטתו
יוצדק  זה וכל יוסיף". "פן משום אחת פיחתו והחכמים
שתים  כשנתחייב אבל אחת, מלקות אלא לקה כשלא
למלקות  יתייחסו ההכאות הארבעים כל אזי מ"ב, וילקוהו
כלל, אומד זה ואין שתיים, אלא נשארו ולא הראשונה,
ויחזור  ויתרפא, ילקה כרחו ועל להשתלש, ראוי אינו שהרי
שלש  ללקות יכול שאינו כל הוא, שכלל שנית. וילקה
אם  וכן השניה. העבירה על עכשיו מלקות בר אינו הכאות,
אינו  זה מספר שהרי שתים, לוקה אינו מ"ג לקבל אמדוהו
אלא  זה דין יתכן לא ולפיכך אומד, זה ואין להשתלש, ראוי
והכל  לשניה, - ושש לראשונה, – ל"ט למ"ה, כשאמדוהו

שמח). (אור להשתלש האומד.21)ניתן כל 22)כפי 
אחת. למלקות הכל נחשב אחת, בבת מל"ט יותר לקה שלא

.‰Ï˜Ï˜˙ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe ,e‰e„Ó‡L ÈÓ23ÁkÓ ƒ∆¬»¿∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ…«
ÈÚ¯a ÔÈa ,‰‡k‰‰24ÔÈkÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa ÔÈa ««»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈≈«¿«ƒ≈«ƒ

ÔÂÈk - EÈÈÚÏ EÈÁ‡ ‰Ï˜Â :¯Ó‡pL .¯˙BÈ B˙B‡≈∆∆¡«¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»
‰Ï˜pL25¯eËt26Ì„wÓ „Át‰ ÔÓ Ï˜Ï˜˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿»»¬»ƒƒ¿«¿≈ƒ«««ƒ…∆

˙B˜ÏÏ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiMÓ Ï˜Ï˜˙ elÙ‡ ,‰‡k‰‰27, ««»»¬ƒƒ¿«¿≈ƒ∆»»ƒ≈ƒƒ¿
·¯ÚaÓ elÙ‡Â28„Ó‡‰ Ïk ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ»∆∆¬≈∆∆»»…∆

e‰e„Ó‡ .e‰e„Ó‡L29˙Bi˜ÏÓ ÈzLÏ30‰˜ÏÂ ,31 ∆¬»¬»ƒ¿≈«¿À¿»»
¯eËt - ‰iMa ÔÈa ‰BL‡¯a ÔÈa ,Ï˜Ï˜˙Â32. ¿ƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈«¿ƒ»»

‰Úeˆ¯‰ ‰˜ÒÙ33B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰iMa34‰˜ÒÙ ; ƒ¿¿»»¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»
„Ó‡‰ ‰˜BÏÂ ,‰BL‡¯ ˙e˜ÏnÓ ¯ËÙ - ‰BL‡¯a»ƒ»ƒ¿«ƒ«¿ƒ»¿∆»…∆

ÈM‰35. «≈ƒ

אחיך".23) "ונקלה הכתוב כלשון זלזול, לשון

ריעי.24) כב,26)שנתבזה.25)שהוציא במכות משנה,
בשעת 27)ב. נתקלקל כאילו זה הרי אומרים אין

ולא  ונקלה", "והכהו... אמרה: שהתורה ויפטר, ההלקאה
א).שנ  כג, (שם ההכאה לפני הלקאתו,28)קלה ליום אור

את  לסבול יוכל לא ובוודאי זה הוא חלש אדם אומרים אין
אמדוהו. שביתֿדין וחולשת 29)האומד לחוד, פחד כי

מתקלקל, הפחד ומחמת ובריא חזק אדם יש לחוד. הגוף
(רדב"ז). יתקלקל ולא מפחד ואינו בגופו חלש שהוא ויש
מבערב" "אפילו לומר רבינו נתכוון הלחםֿמשנה, ולדעת
נכנס  זאת ובכל למחר, אלא ללקותו ראוי ואין לילה, שהוא
בשעת  יתקלקל בוודאי אומרים אין ונתקלקל, גדול פחד  בו
שם: בגמרא שאמרו מה וזהו ונפטרנו. ויותר, יותר הכאה
הכוונה  בתחילה". (=נתבזה) קלה אפילו אלא עוד "ולא

ההכאה. לפני אחד עבירות.30)ליום שתי על
ה"ד.31) כלעיל אחד, כשנתקלקל 32)באומד אפילו

הרי  אחד, באומד שהן כיון מהשניה, אף פטור בראשונה
א). כג, (מכות לעיניך" אחיך "ונקלה בו: של 33)נתקיים

ה"ח. פט"ז, כלעיל בה. שמלקים "נקלה 34)עגל, שכבר
ונפטר. בו,35)לעיניך" התחיל לא שעדיין שם) (מכות

ההתחלה. אחרי אלא פוטרת הרצועה הפסקת ואין

.ÂÌÈ¯˙Èn‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ ,˙B˜ÏÏ „enÚ‰ ÏÚ e‰e˙Ùk36 ¿»«»«ƒ¿¿»«∆«≈»ƒ
¯eËt - Á¯·e37.B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â , »«»¿≈«¬ƒƒ

בו:37)החבלים.36) קוראים ואנו בבריחתו, שנתבזה
וכתב  א. כח, בשבועת וכן (שם), לעיניך" אחיך "ונקלה
ללקות  לארץ שישב באחד "מעשה מיימוניות": ב"הגהות
כיון  רבינו, ופטרו להלקותו הממונה בא ולא הכנסת, בבית
וברח, ככפתוהו זה הרי כלומר: בכפיתה", הורגלו שלא

עוד. לעשות לו יש ומה בא, לא והממונה נתבזה, שהרי

.Ê:¯Ó‡pL .B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ‰˜ÏÂ ‡ËÁL ÈÓ Ïk»ƒ∆»»¿»»≈¿«¿∆∆¡«
EÈÁ‡ ‰Ï˜Â38.EÈÁ‡ ‡e‰ È¯‰ ‰˜lL ÔÂÈk - EÈÈÚÏ ¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»∆»»¬≈»ƒ

Ô˙˙È¯k È„ÈÓ e¯ËÙ - e˜lL ˙¯k È·iÁÓ Ïk Û‡39. «»¿À¿≈»≈∆»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ»»

הכתוב 38) אותו קורא היום "כל רפו: אות כיֿתצא 'ספרי'
כשלקה, אבל הרשע, הכות בן אם והיה שנאמר: רשע,
הל' והשווה אחיך". ונקלה שנאמר: אחיך, קוראו הכתוב
שעשה  בין - מלקות שנתחייב מי "כל ה"ד: פי"ב, עדות
וראה  לכשרותו" חוזר בביתֿדין שלקה בין תשובה,
בתשובה, לחזור לו יש לקה אם שגם ונראה שם. בביאורנו
דברי  הם שכן עדיין, מכשירתו אינה תשובה בלא שמלקות
עדים  עליו היו "אם ה"י: פ"ב, ונטען טוען בהל' רבינו
בין  לעדות בין לכשרותו יחזור - תשובה ועשה שלקה

שם. עדות בהל' רדב"ז וראה משנה,39)לשבועה",
התשובה  עם "המלקות שם: רבינו וכפירוש א. כג, במכות

שם. ובביאורנו ה"א פי"ח, לקמן וראה הכרת". יכפרו

.Á‰LÏLa ‰˜BÏ - ‡ËÁL ÏB„b Ô‰k40Ïk ¯‡Lk , …≈»∆»»∆ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÚ‰41B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,42. »»¿≈ƒ¿À»

אלא 40) אותו דנים שאין נפשות לדיני בניגוד דיינים,
ה"א. פ"ה, כלעיל הגדול, שם,4)1בביתֿדין כמבואר
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טב סנהדרין טב הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ז קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ועל  'עשה' על עבר "אם ב) יח, (סנהדרין אמרו וכן ה"ד.
רש"י: ומפרש - דבריו" לכל כהדיוט הוא הרי תעשה' 'לא
אמרו: ה"א פ"ב, סנהדרין ובירושלמי בשלשה. לידון
נמצאת  ושלשה, בעשרים תאמר אם בשלשה, אותו מלקים
לו  עליה זו ואין רבים, בפני הוא שמתבזה ירידתו. עלייתו

ירידה. "כי 42)אלא יב) כא, (ויקרא שנאמר שם. ירושלמי
אף  בקדושתו, אני מה - ה' אני אלקיו... משחת שמן נזר

בקדושתו". אהרן

.Ë‰·ÈLÈ‰ L‡¯ Ï·‡43B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ - ‡ËÁL44, ¬»…«¿ƒ»∆»»«¿ƒ
B˙e¯¯OÏ ¯ÊBÁ BÈ‡Â45„Á‡k ˙BÈ‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡ Ìb . ¿≈≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿¿∆»

ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,ÔÈ¯„‰q‰ ¯‡MÓ46. ƒ¿»««¿∆¿ƒ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ה"ג.43) פ"א, לעיל כמבואר הסנהדרין, נשיא זהו
(שם).44) שלשה של ראש 45)בביתֿדין להיות

אותם, יהרוג יחזירוהו שאם שם) (ירושלמי הסנהדרין
מוטב  הנוסח: ה"א פ"ג, הוריות ובירושלמי בהם. שיתנקם
כאילו  הכסףֿמשנה, ומפרש אותו. שהורגים יחזירוהו, שלא
יחיזרוהו. שלא לו ונוח בכבודו, שיזלזלו מפני אותו, הורגים

הי"ד. פ"ז, רוצח בהל' ב.46)וראה צט, במנחות משנה,
גדול) (בכהן בו "אירע ב) יב, (יומא אמרו בזה וכיוצא
אינו  שני לעבודתו, חוזר ראשון תחתיו, אחר ומינו פסול,
הדיוט  לכהן ולא איבה), (=משום גדול לכהן לא ראוי
כלי  הל' והשווה מורידין", ולא בקודש מעלין משום
"תשובות  במוספנו וראה הכ"אֿכ"ב, פ"ד המקדש

הרמב"ם".

âשבט כ"ז קודש âשבת
øOò äðBîL ÷øt1 ¤¤§¨¨¨

מיוחד 1) עונש עליהם. לוקים שאין לאווין לסוגי הגדרות
כרת. בו שיש לאו, איסור על פעמים שלוש שעבר למי
העבריין. הודאת עלֿפי גופני עונש לענוש לא הכתוב גזירת

.‡‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk :ÔÈ˜Bl‰ Ô‰ el‡≈≈«ƒ»»≈«…«¬∆
˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL2ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â3ÔB‚k , ∆«»ƒ»»»≈¿≈ƒ«≈ƒ¿

ÁÒÙa ıÓÁÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎB‡4‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ≈≈∆»»¿»≈¿∆«¿≈»»≈«…
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰OÚ˙5ÏÎB‡ ÔB‚k , «¬∆∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿≈

Ï·Ë6‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰ÎÂ7Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿…≈»≈∆»«¿»¿»¿≈»
¯Oa ÏÎB‡ ÔB‚k ,‰OÚÓ Ba LiL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰»≈«»∆≈«¬∆¿≈»»

ÊËÚL L·BÏ B‡ ·ÏÁa8,‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ï·‡ . ¿»»≈««¿≈¬»»∆≈«¬∆
ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÔB‚k9‡ÂL ÚÓL ‡OBÂ ¯ËBÂ Ì˜BÂ10- ¿≈»ƒ¿≈¿≈¿≈≈«»¿

‰˜BÏ BÈ‡11. ≈∆

הבא,2) העולם מחיי נכרתת ונפשו זמנו, קודם שימות
ה"א. פ"ח, תשובה בהל' מיתות 3)כמבואר מארבע

ה"א. פי"ד, לעיל המנויות לביתֿדין, משנה 4)שנמסרו
זה  ואין מלקות. משום בהם שהתרו ומדובר א. יג, במכות
עצמו  לפטור שיכול לפי - רשעיות" שתי "משום מחוייב
מוחל  מעלה של ביתֿדין תשובה יעשה שאם כרת, מעונש
שלקו  כרת מחוייבי "כל ה"ז: פי"ז, לעיל נתבאר וכבר לו,
אינם  ביתֿדין מיתת מחוייבי אבל כריתתם", מידי נפטרו -

ילקו, שאפילו פורעניות. בשתי לחייבם שאיֿאפשר לוקים,
מטה  של ביתֿדין אין תשובה יעשו ואפילו להיהרג, סופם
- רשעתו" "כדי ב) כה, (דברים אמרה והתורה להם, מוחל
רשעיות  שתי משום ולא מחייבו, אתה אחת רשעה משום
לאֿתעשה  כל מנין ה"א, פי"ט, לקמן וראה ב). עמ' (שם

כרת. בהן נפשו 5)שיש אין אבל זמנו, קודם שימות
סנהדרין  לרבינו המשנה (פירוש עולםֿהבא מחיי נכרתת

מ"ו). מתנותיה 6)פ"ט, ממנה הופרשו שלא תבואה
א). יג, (מכות ומעשרות וראה 7)תרומות א. פג, סנהדרין

מכות  ובתוספתא שם. ובביאורנו ז אות ה"ב פי"ט, לקמן
אותם". מלקים שמים בידי מיתה "חייבי שנינו: מ"ח פ"ד,
שמים  בידי מיתה עונש שהרי ג, אות לעיל הנזכר ומהטעם
של  ביתֿדין – תשובה עשה אם ובוודאי כרת. מעונש קל

ספר). (קרית לו מוחל ראה 8)מעלה ופשתים, מצמר בגד
"אף  ב כא מכות במשנה, כמפורש ולוקה, יא. כב, דברים

כלאים". (הל'9)הלובש לזה מזה והולך דברים, שטוען
ה"ב). פ"ז, שלא 10)דעות מבעליֿהדין אחד השומע דיין

ה"ז). פכ"א, לקמן (ראה חבירו בעלֿדינו מכות 11)בפני
אל  נסמך מלקות שעונש ב יג, שם מבואר והטעם א, טז,
- ד) כה, דברים (ראה בדישו" שור "חוסם של לאֿתעשה
ל"חוסם  דומה ואינו מעשה בו שאין לאו כל לך: לומר

אינו  - תשא שור" "לא של הלאו שעל להעיר, וראוי לוקה.
ענינים  כולל הוא שהרי לוקה, אינו ממילא שוא" שמע
"לאו  על לוקים ואין ה"ז), פכ"א, לקמן (ראה הרבה
אלא  כאן רבינו נקטו ולא ה"ג, בסמוך כמבואר שבכללות",

(לחםֿמשנה). בלבד לדוגמא

.·ıeÁ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ïk»»∆≈«¬∆≈ƒ»»
ÚaLpÓ12¯ÓÓe13ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe14Â‡Ï ÏÎÂ . ƒƒ¿»≈≈¿«≈∆¬≈¿≈¿»»

Û‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL15‡Ï , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿»…
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ˙16ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ -17Â‡Ï ÏÎÂ . «¬∆¿»»¿«»≈ƒ»»¿»»

ÔÈ‡ - ·‚˙ ‡ÏÂ ÏÊ‚˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈÓeÏL˙Ï ÔzpL∆ƒ«¿«¿ƒ¿…ƒ¿…¿…ƒ¿…≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18Áw˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÎÂ . ƒ»»¿»»∆ƒ««¬≈¿…ƒ«

ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰19E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï ,20ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - »≈««»ƒ…¿«∆¿«»¿≈ƒ
Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ21Â‡Ï ÏÚÂ . »»∆»ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆¿«»

˙BÏÏÎaL22ÔÈÂ‡l‰ Ïk ¯‡Le .ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿»≈ƒ»»¿»»«»ƒ
‰¯BzaL23.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ∆«»ƒ¬≈∆

ינקה 12) לא "כי ז) כ, (שמות שנאמר שקר, או שוא שבועת
אין  מעלה של ביתֿדין – לשוא" שמו את ישא אשר את ה'
ומנקים  אותו מלקים מטה של ביתֿדין אבל אותו, מנקים

א). כא, (שבועות וממר.13)אותו התימנים: ובכת"י
(ויקרא  אומר והכתוב חולין, בבהמת קדשים בהמת שמחליף
משום  עליה ולוקה אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא י) כז,
ג, (תמורה קדשים מחולין שעושה מעשה, עשה שבדיבורו

אם 14)ב). נח), כח, (דברים שנאמר הקב"ה. של בשמו
את  ה' והפלא השם... את ליראה לעשות... תשמור לא
השופט. והפילו ככתוב: מלקות, זוהי - הפלאה - מכותך
לקמן  וראה שם) (תמורה חרש תקלל לא למקלל: ואזהרה
מוציא  וכן זומם עד שגם להעיר, וראוי ג. ה"א, פכ"ו,
אלא  וקס"א, קל, אות ה"ד פי"ט, לקמן ראה לוקה, שםֿרע

שבת קודש
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טג

טג

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ז קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שיבעל; עד חייב שאינו מעשה, בו יש נקרא: שםֿרע מוציא
לו  "ועשיתם ככתוב מעשה, קוראתו התורה - זומם ועד
וראה  א. ה, (בבאֿקמא לאחיו" לעשות זמם כאשר
מנשבע). חוץ ד"ה: ב'תוספות' א כא, בשבועות

חנק.15) עליו סקילה.16)שחייבים עליו שחייבים
כשהתרו17) ב, יג, שלא מכות לפי מיתה, בלא למלקות בו

שהרי  לאוין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה לאו ניתן
מיתה  לחייבו יכול היה לא - כן לא שאם להזהירו, הוצרך

שם). וכבר 18)(רש"י בתשלומין. שנפטר א, טז, שם
וכן  ולוקה". משלם אדם "שאין הי"ב פט"ז, לעיל נתבאר
לוקה". אינו - המשלם "כל א) ד, במכות (משנה, אמרו

זוהי 19) לומר, – האם" את תשלח "שלח אחריו: שכתוב
וראה  ב). ד, שם, (רש"י הלאו עבירת על וכפרתו תקנתו

א. יז, שם תעזוב 20)במשנה, ולגר "לעני אחריו: וכתוב
אותם  תעזוב - כילית ואם תכלה, לא לך: לומר - אותם"

וברש"י). ב טז, (שם האם 21)לעניים שנשחטה כגון
לעיל  וראה פאה, ממנה הפריש שלא העיסה אכל או שלקח,

ה"ד. ה"ג.22)פט"ז, בסמוך לאוין 23)מבואר שהם
בעולה  איסור כגון 'עשה', מכלל שיבואו לא מפורשים,
אשה  "והוא יג) כא, (ויקרא שנאמר שמכלל גדול, לכהן
ולאו  יקח, לא - בתולה שאינה למד, אתה יקח" בבתוליה
פ"א, אישות הל' (ראה כ'עשה' הוא הרי 'עשה', מכלל הבא
נמצאו  ב. עג, ביבמות כמבואר עליו, לוקים ואין ה"ח),
ניתן  מעשה; בו אין עליהם: לוקים שאין לאוים מיני ששה
לאו  ל'עשה'; ניתק לתשלומין; ניתן ביתֿדין; מיתת לאזהרה
לרבינו, המשנה (פירוש 'עשה' מכלל הבא לאו שבכללות;

מ"א). פ"ג, מכות

.‚ÏÏBkL „Á‡ Â‡Ï ‰Ê ?˙BÏÏÎaL Â‡Ï e‰Ê È‡≈∆»∆ƒ¿»∆»∆»∆≈
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈÈÚ24Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ«¿≈¿……¿««»¿≈ƒ

‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏt ¯·„ ‰OÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«¬∆»»¿ƒ¿ƒƒ¿…
„ÁÈ25ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Â‡Ï BÏ ƒ≈»¿»∆»¿∆»≈∆≈ƒ«

ÔÈÂ‡Ïa d˙B‡ ˜lÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ≈»¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ó‡ B‡ ,ÌÈ¯Á‡26e˜ÏÁpL27?„ˆÈk . ¬≈ƒ∆¡«ƒƒ«¿»∆∆¿¿≈«

ÏM·Ó ÏL·e ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :¯Ó‡pL ‰Ê ÔB‚k¿∆∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»
·Ó‰Â ‡p‰ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ -ÏM28ÌÈzL29‡l‡ ≈∆««»¿«¿À»¿«ƒ∆»

˙Á‡30L„Á·e .31‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««∆»»≈¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
ÈtÓ .˙Bi˜ÏÓ LÏL ÔzLÏL ÏÚ ·iÁÂ ,eÏÎ‡…̇¿¿«»«¿»¿»»«¿Àƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰32˜lÁÏ ‰fL33‡Ï :¯Ó‡ È¯‰ . «¿»»¿∆∆¿«≈¬≈∆¡«…
Û‡Â .ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ,L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈…≈¿»ƒ¿«

Èt ÏÚ34˜lÁ È¯‰ ,„Á‡ Â‡Ïa ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÏkL «ƒ∆»«»»ƒ¿»ƒ¿»∆»¬≈ƒ≈
‡ÏÂ eLÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÂ‡Ïa Ì˙B‡»¿»ƒ¬≈ƒ¿»«…¿«¬¿…

BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„nÏÓ .eBÚ˙35. ¿≈¿«≈∆»∆»≈∆¿»ƒ¿≈«¿
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ36. ¿≈…«≈»∆

נפשה;24) שתצא קודם הבהמה מן לאכול לא כולל: שהוא
מברים  ואין במזרק; הדם ועדיין הקרבן בשר לאכול לא
ה"ד); פי"ג, לעיל (ראה ביתֿדין הרוגי על הקרובים
(שם), היום כל לאכול אסור הנפש את שהרג וביתֿדין

אלה  שכל א). סג, בסנהדרין (הכל ומורה סורר לבן ואזהרה
לאו  שהוא בדישו", שור "חוסם של ללאו דומים אינם
מלקות  שעונש י' אות לעיל נתבאר וכבר לעצמו, מיוחד
ללאוין  מלקות עונש ממנו ללמוד חסימה, של ללאו נסמך

ב). מא, (פסחים כמותו בדיוק הכתוב.25)הדומים
ממשה.26) לאוין 27)שקיבלנו של דין להם שיש

לעצמו. אחד כל כאחד.28)שנחלקו הואיל 29)שאכלם
מבושל". בשל ולא נא, ממנו תאכלו "אל נאמר: ולא

מא,30) (פסחים ילקה בלבד "נא" ממנו כשיאכל והואֿהדין
לאו  על לוקין אין אמר, "רבא שם: רבינו וגירסת ב).
העתיק  כן כי וכו'). אמר אביי כגירסתנו: (=ולא שבכללות"
פסח  קרבן הל' והשווה ט. כלל המצוות' ב'ספר הגירסא
בניגוד  עלֿכלֿפנים, אחת מלקות חייב הוא וכאן ה"ד. פ"ח,

על כלום לוקין שאין הדם" על תאכלו "לא של: כל ללאו
נא  הענינים: את בעצמו הכתוב פירט כאן כי שבו. ענין
ב"לא  ואילו ילקה, מהם אחד כל על אמר וכאילו ומבושל,
ולפיכך  מהם, ענין שום הכתוב פירט לא הדם" על תאכלו

זה. כולל בלאו הנכלל ענין שום על לוקין באיסור 31)אין
העומר. את שהקריבו לפני החדשה התבואה אכילת

א.32) ה, פ"י,33)כריתות אסורות מאכלות  הל' השווה 
קסמים 34)ה"ג. ...קוסם הנוסח: תימן ובכת"י כאן, חסר

וכו'. אע"פ ומכשף ומנחש ומנחש 35)מעונן מעונן "וכאן
ואחריהם  שלפניהם מה כל כך - באמצע והזכירם - לחלק
שם). המצוות' ב'ספר רבינו (לשון ומנחש" מעונן כמו הם

ה"ה. פ"ז, סנהדרין בירושלמי הדברים כגון:36)ומקור
יקחו  לא מאישה גרושה ואשה יקחו, לא וחללה זונה אשה
חייב  שהוא ב) עז, (בקידושין נתבאר "וכבר ז) כא, (ויקרא
המצוות' ('ספר אחת" באשה אפילו ואחת, אחת כל על
המצוות' וב'ספר ה"י, פי"ז ביאה איסורי הל' והשווה שם),

קסא. ל"ת

.„˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ÔÈc ˙È·a ‰˜lL ÈÓ37ÌÚt ‰˜ÏÂ , ƒ∆»»¿≈ƒ«ƒ»≈¿»»««
‰˜ÏÂ ·ÏÁ ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙¯k B˙B‡ ÏÚ ‰iL¿ƒ»«»≈«¿¿∆»«≈∆¿»»
ÏÎ‡ Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜ÏÂ ‰iL ÌÚt ·ÏÁ ÏÎ‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«≈∆««¿ƒ»¿»»»»ƒ»«

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL ÌÚt38ÔÈÒÈÎÓ ‡l‡ . ««¿ƒƒ≈«¿ƒ∆»«¿ƒƒ
‰tÎÏ B˙B‡39ÏBÎÈ BÈ‡Â B˙ÓB˜ ÈÙk ¯ˆ ÌB˜Ó ‡e‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»

e¯ˆiL „Ú ,ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ ÌÁÏ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Ba ·kLÏƒ¿«¿¿ƒ∆∆««ƒ«««∆≈»
‰ÏÎÈÂ ÂÈÚÓ40ÌÈ¯BÚO B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó Ck ¯Á‡Â .41, ≈»¿ƒ¿∆¿««»«¬ƒƒ¿ƒ

˙Ú˜· BÒ¯kL „Ú42. «∆¿≈ƒ¿««

ה"א.37) לעיל כמבואר מלקות, משום בו שהתרו
ואין 38) מיתתו מקרבים כך, כל עצמו שהפקיר כיון

מות  בן סוףֿסוף כי שמים, בידי שיכרתוהו עד לו ממתינים
ב). פא, (סנהדרין "ונתת 39)הוא ומקומר עגול שגגו חדר

ותתן  יונתן: מתרגם כו) כא, (ירמיה המהפכת" אל אותו
לכיפתא. הוא 40)יתיה וכן ויחלה, וצ"ל: דפוס, טעות

ובכת"י. קדומים מעיו.41)בדפוסים בתוך שנופחות
כשעבר 42) ודוקא (שם). נבקעים הן מעיו, שנתכווצו מתוך

שתים  על עבר אבל פעמים, שלש עצמו כרת איסור אותו על
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טד סנהדרין טד הלכות - שופטים ספר - שבט כ"ז קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ועדיין  לטעום, רצה איסורים טעם נפרדות, כריתות ושלש
(שם). כלֿכך הפקיר לא

.‰˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ¯·ÚL ÈÓ,ÔÈc ˙Èa ƒ∆»««ƒ»≈ƒ«≈ƒ
Ba e¯˙‰Â43ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…»«¿…ƒ≈»»
‰‡¯˙‰44B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -45e¯‡aL BÓk ,46ÔÈ‡Â , «¿»»≈¿ƒ¿∆≈«¿¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ47ÔÈk¯‰Â ,Ba e¯˙‰Â ,Ck ‰OÚÂ ¯ÊÁ . «¿ƒ»«¿»»»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ˜˙L B‡ BL‡¯a¿…»«≈¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
ÏÚ Û‡ ,Ba e¯˙‰Â ,¯·ÚÂ ˙ÈLÈÏL ÌÚt ¯ÊÁ .B˙B‡»«««¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿««

˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰L Èt48‰tÎÏ B˙B‡ ÔÈÒBk - ƒ∆ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ¿ƒ»
˙eÓiL „Ú49‰‡¯˙‰‰ Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡lL el‡ ÏÎÂ . «∆»¿»≈∆…ƒ¿¬≈∆««¿»»

˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ -50ÏkÓ e‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ»«««¿ƒ¿»¿ƒ»
ÌB˜Ó51ÔÈkÓ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ¯eq‡ ÏÚ elÙ‡ . »¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡52. «««¿

כרת.43) באיסור - למלקות או בראשו 44)למיתה, נענע
עושה.45)כמסכים. אני עלֿמנתֿכן אמר: שלא

ה"ב.46) פי"ב, ה"ד.47)לעיל פט"ז, לעיל כמבואר
ישיר.48) באופן ביתֿדין מיתת להמיתו התראה זו אין
מלקות 49) התראת של עבירות בשלוש רשע הוחזק שהרי

רעה" רשע "תמותת לכך רמז מצאו שם וחכמינו (שם).
תמיתנו  - רשע שהוחזק מי רש"י: ומפרש כב), לד, (תהלים
של  הדין ועצם הוא. מיתה בר - רשע שמוחזק הרי רעתו,
ברש"י  שמפורש הוא, מסיני למשה הלכה לכיפה" "כניסה

ה"ח. פ"ד, רוצח הל' והשווה לעיל 50)שם. מפורשת
שם. בביאורנו ה"ג בהם.51)פט"ז התרו והרי

או 52) העמים לארץ שנכנס כהן ה"י: פ"ג, מכות תוספתא
מכת  אותו מכים טומאה) עליה (=שגזרו לארץ לחוץ שיצא
אחת, חסר ארבעים - תורה "מכת הוסיפו: ושם מרדות.
אינו  לאו ואם לוקה, ללקות לו יש אם - אותו אומדים
שיקבל  עד אותו מכים אלא כן, אינה - מרדות מכת לוקה;

נפשו". שתצא עד או מהעבירה), (=לפרוש עליו

.ÂLc˜n‰ ÔÓ ˙¯L ÈÏk ·Bb‰53ÌÒB˜a Ïl˜Ó‰Â ,54, «≈¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿»¿«¿«≈¿≈
˙Èn¯‡ ÏÚBa‰Â55Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ -56‡l‡ ; ¿«≈¬«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ»∆∆»

ÔÈ‡pw‰57ÔÈÚ‚Bt58Ô‰k ÔÎÂ .‰ÎÊ - Ô‚¯B‰L ÏÎÂ ,Ô‰a ««»ƒ¿ƒ»∆¿…∆¿»»»¿≈…≈
LnML59‰‡ÓËa60ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÈ‰ ‡Ï - ∆ƒ≈¿À¿»…»∆»«…¬ƒ¿ƒƒ

ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡61‰p‰k ÈÁ¯t ‡l‡ ,62ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ¿≈ƒ∆»ƒ¿≈¿À»»ƒƒ
‰¯ÊÚÏ ıeÁ B˙B‡63ÔÈ¯ÈÊ‚a BÁÓ ˙‡ ÔÈÚˆBÙe64˙¯Êb . »¬»»¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«

˙‡ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ,‡È‰ ·e˙k‰«»ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿…«¿ƒ∆
ÂÈt ˙‡„B‰a Ì„‡‰65ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,66‰ÊÂ . »»»¿»«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿∆

ÔÎÚÏ ÚLB‰È ‚¯‰L67È˜ÏÓÚ ¯‚Ï „Â„Â68˙‡„B‰a ∆»«¿À«¿»»¿»ƒ¿≈¬»≈ƒ¿»«
‰˙È‰ ‰ÚL ˙‡¯B‰ - Ì‰Èt69‰È‰ ˙eÎÏÓ ÔÈ„ B‡ ,70. ƒ∆»«»»»¿»ƒ«¿»»

‰„Bn‰ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔÈ¯„‰q‰ Ï·‡¬»««¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿…«¿ƒ«∆
‰Ù¯Ë ‡nL .‰¯·Úa71ÔÓ ‡nL .‰Ê ¯·„a BzÚ„ «¬≈»∆»ƒ¿¿»«¿¿»»∆∆»ƒ

ÔÈÚ˜BzL ,˙eÓÏ ÌÈkÁÓ‰ ,‡e‰ LÙ È¯Ó ÔÈÏÓÚ‰»¬≈ƒ»≈∆∆«¿«ƒ»∆¿ƒ
‡nL .˙Bbb‰ ÏÚÓ ÔÓˆÚ ÔÈÎÈÏLÓe ÌË·a ˙B·¯Á‰«¬»¿ƒ¿»«¿ƒƒ«¿»≈«««∆»

‚¯‰iL È„k ,‰OÚ ‡lL ¯·c ¯Ó‡ÈÂ ‡B·È ‰Ê Ck72. »∆»¿…«»»∆…»»¿≈∆≈»≈
‡È‰ CÏÓ ˙¯Êb :¯·c ÏL BÏÏÎe73. ¿»∆»»¿≈«∆∆ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

"íãàä úà ïé÷ìî àìå ïéc úéa ïéúéîî ïéàL ,àéä áeúkä úøæb§¥©©¨¦¤¥§¦¦¥¦§Ÿ©§¦¤¨¨¨
åét úàãBäa."'eë §¨©¦

פיקדון  בתור רק מהקב"ה לו נמסרו אדם של וחייו נפשו
רשות  לאדם "אין הזקן רבינו וכפסק שלו, לבעלות ולא

להכותו" כלל גופו ס"ד)על ונפש גוף נזקי הל' היינו (חו"מ
אין  הקניינים מדיני שגם אלא איסור של עניין רק שאינו
לו  נמסר אדם של ממונו משא"כ גופו. על בעלות לו

זה. ממון של בעליו שנעשה באופן

חז"ל ממאמר זה, לחילוק ראיה להביא לה.)ויש (ברכות

וכל  ברכה, בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו "אסור
מקדשי  נהנה כאילו ברכה... בלא הזה העולם מן הנהנה
חייבים  אין אבל ומלואה". הארץ לה' שנאמר שמים,
ולא  ממנו, נהנה שגופו דבר על אלא הנהנין בברכת
של  וגופו לנפשו בנוגע כי ממון קבלת על ברכה תיקנו
בעלות  לאדם שאין באופן הקב"ה" "קנין שהם האדם
"קדשי  הן ולכן כמותם, שלהם ההנאות גם עליהם,

ברכה. בלא מהם להנות שאסור שמים"

בגדר  אינם מלכתחילה וממונו, האדם נכסי מהֿשאיןֿכן
אין  ולכן האדם, של לבעלותו נמסרו כי שמים, נכסי

ממון. הנאת להתיר ברכה צריך

אדם  של וגופו נפשו בין הבדל אין הקב"ה, מצד אמנם
הקב"ה  של הוא ומלואו העולם כל כי ממונו, ובין
וגופו  בנפשו האדם. מצד הוא שההבדל אלא בשווה
מחדש: אומר הוא יום ובכל הקב"ה, של בעלותו ניכרת
ונרגשת  ומצוות בתורה ומחוייב בי" שנתת "נשמה
בעלותו  ניכרת לא בממונו אבל הנשמה. של קדושתה
ובעלות  רשות לאדם יש התורה בדיני ולכן הקב"ה, של

ונכסיו. ממונו על
106 עמוד ל"ד חלק לקו"ש (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

לראות 53) יבואו "ולא כ) ד, (במדבר בתורה רמוז ואיסורו
ומחביא  שמבליע גניבה, לשון - ומתו" הקודש את כבלע
טו) כ, (איוב אומר הכתוב וכן וברש"י), ב פא, (סנהדרין

גניבה. לשון - שבלע הרי - ויקיאנו" בלע מברך 54)"חיל
ובפירוש  (שם, עבודהֿזרה בשם (=הקב"ה) השם את
השם, את כמברך נראה זה והרי שם). לרבינו המשנה
ב). פב, (שם ה"ז פ"ב, ע"ז בהל' כמבואר סקילה, שענשו

יהודה 55) חילל "כי יא) ב, (מלאכי בנביאים מפורש וענשו
והכתוב  הגויה, על הבא זה - נכר" אל בת ובעל ה'... קודש
פב, (שם ועונה" ער יעשנה אשר לאיש ה' "יכרת מכריז:

ה"ו. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה להלקותם 56)א)
אחר. עונש לענשם המקנאים 57)או כשרים, אדם בני

וברש"י). ב פא, (שם מקום של ממיתים,58)קנאתו
הלכה  זה ודבר בו", פגע "לך כט) ב, (מלכיםֿא, ככתוב
בפירושו  רבינו וכתב שם. ברש"י כמבואר מסיני, למשה
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טה

שבט  כ"א־כ"ג ראשון־שלישי יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

בפרהסיא  ע"ז עובדי בת שיבעול - ארמית "ובועל שם:
במדבר  (ראה פינחס כגון מעשה, ובשעת מישראל... בעשרה
עובדת  שאינה או ופירש... עליה שבא אחר אבל ח), כה,
לנו  ישאל ואם בכרת... מחוייב שהוא לפי להרגו, אסור ע"ז,
- מעשה בשעת הוא ואפילו - לא אם בו יפגע אם הקנאי
ה"דֿה. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה לו". מורים אין

א. פב, בסנהדרין התלמוד סוגיית עבודת 59)ע"פ שעבד
שמים,60)המקדש. בידי מיתה וענשו טמא, כשהוא

וינזרו  בניו ואל אהרן אל "דבר ב) כב, (ויקרא שנאמר
החילול  וזה קדשי", שם את יחללו ולא ישראל בני מקדשי
כי  בו "ומתו ט) (שם בתרומה האמור החילול כמו הוא
ע"פ  מ"ו, פ"ט בסנהדרין לרבינו המשנה (פירוש יחללוהו"

ב). פג, שם כמבואר 61)הגמרא ארבעים, מלקות להלקות
יג. אות ה"ב, פי"ט, שער 62)לקמן שמתחיל בחורים

בהם. לפרוח במותו.63)זקנם העזרה את יטמא שלא
המקדש. חצר - (משנה 64)עזרה עצים של בקעיות

מסיים  ה"ב, פ"ד המקדש ביאת ובהל' ב). פא, בסנהדרין
בכך". עליהם ממחים "ואין אצל 65)רבינו: קרוב שאדם

ומפרש  ב), כה, (יבמות רשע עצמו משים אדם ואין עצמו,
כמאה  פיו "הודאת ב) ג, (בבאֿמציעא שאמרו וזה רש"י:
מלקות  ולעונש לקנס אבל בממון, אלא זה אין - עדים"
"ומה  קפח: אות שופטים פרשת וב'ספרי' לא. - ולהפסל
וכו'. למיתה" אחד עד עם מצטרף פיו שאין במקום
דיני  בין החילוקים מנו ה"א פ"א, קידושין ובירושלמי
בחנק  מוסיף: פזי בן יודה "רבי ואמרו: הגוים, לדיני ישראל
בני  שמיתת כלומר, באדם", דם כי טעם? מה עצמו, ומפי
(בראשית  שנאמר עצמו, הודאת ועלֿפי בחנק, אלא אינה נח

ישפך  דמו "באדם ו) עצמו,ט, הודאת ע"י אפילו - באדם ,"
כן. אינו ישראל שבדיני הרי שם) העדה, (קרבן ישפך דמו

דבר".66) יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט, (דברים ככתוב
כה.67) כ, ז, "דמך 68)יהושע טז: ושם טו. א, שמואלֿב

ה'". משיח את מותתי אנכי לאמר, בך ענה פיך כי ראשך על
('מדרש 69) הגבורה" מפי לו נאמר "שכן הדיבור, עלֿפי

ו). אות פכ"ג, במדבר לעיל 70)רבה' רבינו שכתב ואע"פ
- בלבד" בסייף אלא להרוג... למלך רשות "אין ה"ב: פי"ד
מדובר  לעיל כי לשריפה. עכן את יהושע דן זאת בכל
מדובר  וכאן בו, כשמורדים עצמו לכבוד עושה כשהמלך
הרשות  בה, הפוקרים את לענוש לתורה, סייג עושה כשהוא
חינוך'). 'מנחת (הגהות המיתות בכל להרוג בידו

על 72)נתבלבלה.71) פ"ב קהלת' ב'מדרש כמסופר
גנאי  מכתב שכתב באחד מעשה החיים, את ושנאתי הפסוק:
המכתב  ששלח מי שכל הקיסר, גזר קיסר, לאדריאנוס
המלך  ציוה עצמו. ופרסם אחד הלך למלך. עצמו יפרסם
אתה  ענהו, כן? אמרת למה המלך, לו אמר ראשו, להוריד
לאשתי  ולא לאכול, מה לי אין צרות. משלש אותי פודה
לו. הניחו צער, חיי חי והוא הואיל המלך: אמר לבני. ולא

החיים". את "ושנאתי עצמו: על שטעם 73)קרא אע"פ
ולפיכך  מלקות, עונש לגבי מספיק אינו הוא, הגיוני זה
שאין  מוסיף: והרדב"ז המלך. גזירת שזוהי רבינו מחליט
יח, (יחזקאל ככתוב הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו
על  מועילה הודאתו אין ולפיכך הנה". לי הנפשות "כל ד)
ממונו  אבל מיתה, חצי היא מלקות וגם שלו, שאינו דבר
כמאה  בעלֿדין "הודאת בו: אומרים ולפיכך שלו, הוא
היא  המלך גזירת ואומר: מסיים הוא אף זה, כל ועם עדים".

להרהר. $ואין
zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd hay f"kÎ`"k -

âשבט כ"א ראשון âיום
.âðø äùòú àì úåöî

― הרנ"ג ּגרהּמצוה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
"ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹצדק

k)תלחצּנּו" ,ak zeny)הּמכלּתא mihtynּולׁשֹון zyxt) ְְְְִִֶַָָ
(myּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" ― תלחצּנּו "ולא :ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹ

מציעא מּׁשּום(hk:)ּבבא עֹובר ― אתֿהּגר ׁשהמאּנה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לאֿתֹונה" "וגר ּומּׁשּום אתֿאחיו", איׁש תֹונּו .(my)"לא ְִִִֵֶֶָֹ

תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום עֹובר ― הּלֹוחצֹו נֹוסף(my)וכן , ְְְֲִִֵֵֶַָָֹ
הּלאו fx)על dyrz `l):ּכלֹומר ּכלֿיׂשראל, עם הּכֹוללֹו ְְְִִֵַַַַָָָ

ממֹון. ַָָאֹונאת

âשבט כ"ב שני âיום
.áðø äùòú àì úåöî

― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

לאֿתֹונה" "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאתֿהּגר
(my)הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)ֿלא "וגר : ְְְְִֵַָֹ

אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ― ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹתֹונה"
(bl ,hi `xwie)ּובספרא .(miyecw zyxt):לֹו ּתאמר "ׁשּלא : ְְִֶַָֹֹ

ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו זרה עבֹודה עֹובד היית ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאמׁש
ְִַָהּׁשכינה".

âשבט כ"ג שלישי âיום
.áðø äùòú àì úåöî

èáùâ"ë-à"ëéùéìù-ïåùàøíåé
― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

לאֿתֹונה" "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאתֿהּגר
(my)הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)ֿלא "וגר : ְְְְִֵַָֹ

אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ― ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹתֹונה"
(bl ,hi `xwie)ּובספרא .(miyecw zyxt):לֹו ּתאמר "ׁשּלא : ְְִֶַָֹֹ

ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו זרה עבֹודה עֹובד היית ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאמׁש
ְִַָהּׁשכינה".

 שיעוטי טמב"ם - ספט המצוות 

טמב"ם - ספט המצוות 
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שבט טו כ"ד־כ"ז רביעי־שבת־קודש יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

âשבט כ"ד רביעי âיום
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות

מ נתּבארּו ּוכבר ידיעתלּפסּוקים. ּכלֹומר: זה, ּדין ׁשּפטי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

âשבט כ"ה חמישי âיום
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

âשבט כ"ו שישי âיום
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

âשבט כ"ז קודש âשבת
.äîø äùò úåöî

יום רביעי ־שבת ־קודש כ "ד ־כ "ז שבט 
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,
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מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ
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àì-÷øô ìà÷æçéçé-ãé

ãéeãîòé-àìå íéúáò ïéa-ìà ízønö-úà eðzé-àìå íéî-éöò-ìk íúîB÷á eäaâé-àì øLà ïòîì§©¿©£¤ÁŸ¦§§¸§¨¹̈¨£¥©À¦§«Ÿ¦§³¤©©§¨Æ¤¥´£Ÿ¦½§«Ÿ©©§¯
(ô) :øBá éãøBé-ìà íãà éða CBúa úézçz õøà-ìà úånì eðzð ílë-ék íéî éúL-ìk íäáâa íäéìà¥¥¤²§¨§−̈¨´Ÿ¥¨®¦¦«ª¨Á¦§¸©¹̈¤¤¤´¤©§¦À§²§¥¬¨−̈¤¬§¥«

åèeàìkiå äéúBøäð òðîàå íBäz-úà åéìò éúqk ézìáàä äìBàL Bzãø íBéa ýåýé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡¦À§¸¦§³§Æ¨Æ¤¡©¹§¦¦¥³¦¨¨Æ¤§½¨«¤§©Æ©£¤½¨©¦¨§−
:ätìò åéìò äãOä éöò-ìëå ïBðáì åéìò øc÷àå íéaø íéîæèéãøBäa íéBâ ézLòøä Bzìtî ìBwî ©´¦©¦®¨©§¦³¨¨Æ§¨½§¨£¥¬©¨¤−¨¨¬ª§¤«¦³©©§Æ¦§©´§¦¦½§¦¦¬

:íéî éúL-ìk ïBðáì-áBèå øçáî ïãò-éöò-ìk úézçz õøàa eîçpiå øBá éãøBé-úà äìBàL BúàŸ²§−¨¤´§¥®©¦¨̧£¹§¤³¤©§¦Æ¨£¥¥½¤¦§©¬§§¨−¨¬Ÿ¥¨«¦
æé:íéBb CBúa Blöá eáLé Bòøæe áøç-éììç-ìà äìBàL eãøé Bzà íä-íb©¥À¦²¨§¬§−¨¤©§¥¨®¤§Ÿ²¨§¬§¦−§¬¦«

i"yx
(„È).íéî éöò שענפיהם אלא וחלשים רכים שהם

לדמות  להם אין המים לחלוחית מחמת וארוכין רכים
על  להתגאות לו היה לא כלומר עדן, לארזי עצמן

עליהם: יעמדו ולא íéúåáò.ישראל ïéá ìà יתגאו לא
עבותים: עצי אל מים שותה גבורתם להשוות

(ÂË).äìåàù åúãø íåéá אשור מלך את כשהשפלתי
אויבו: åéìò.ביד éúñë éúìáàä שהיו רבים אבלים

עליו: íåäú.סמוכין úà åéìò éúéñë את בשבילו כסיתי
למעלה  שאמר כמו ולגדלו להשקותו רגיל שהיה תהום
ויכבה  יעלה שלא כסיתיו היום אותו רוממתהו תהום

עוזריו: את החלטתי כלומר תבערתו, òðîàåאת
.äéúåøäð:מטעה סביבות הולכין íéîשהיו åàìëéå

.íéáø למעלה שאמר כמו פארות מאריכין שהיו
רבים: ממים פארות' לבנון:øéã÷àå.ותארכנה בשבילו

.øéã÷àå:שחרות äãùä.לשון éöò ìëå תעלותיו שהיו
למעלה: שאמר כמו אליהם äôìåò.שלוחין åéìò

פורחת  ורוחו שמתעלף כאדם לחלוחם פסק בשבילו
בלע"ז: úéúçú.(ÊË)פשמי"ר õøàá åîçðéå שאר

כמונו: זה אף אמרו תנחומים, קבלו גיהנם יורדי
(ÊÈ).åìöá åáùé åòåøæå:בצלו ישבו אשר ועוזריו

cec zcevn
(„È).'ÂÎÂ ÔÚÓÏמוסר יקחו למען בו נעשה  הזה המשפט  ר"ל

גודל  בעבור  לבבם  להרים  יגבהו לא המים שותי העצים וכל 
Â˙È.קומתם: ‡ÏÂ אל נתון  שצמרתם בעבור יתגאו לא  ר"ל

עבותים: ‡Ì‰ÈÏ.בין Â„ÓÚÈ ‡ÏÂוקיום עמידה יהיה לא  ר"ל 
המים שותי העצים  גבהות בעבור בהם  אשר החוזק אל
ר"ל  הגאוה מרבית בעבור החוזק  יסור  כי יראו  בזה וכאומר
יראו כי עוד יתגאו ולא מוסר יקחו השפע  רבי המושלים כל

החוזק: מסיר  ÌÏÂÎ.שהגאוה ÈÎלמות מעותדים שכולם לפי
יאמר וכאילו בור  יורדי  אל  אמר ביאור ולתוספת  להם ודומה  אדם  בני שאר בתוך ולהיות הקבר והוא תחתית  ארץ אל  לרדת

והשפע: הממשלה במרבית  להתגאות  ענין מה למיתה עומדין וכולם ¯„˙Â.(ÂË)והואיל ÌÂÈ· אל אשור  את שהורדתי ביום 
משל: דרך על  והוא  עליו להתאבל  שק עליו כסתי להשקותו רגיל  שהיה והתהום האנשים  עליו האבלתי הקבר  ÚÓ‡Â.בור

להם: צורך עוד  ואין הואיל  ימשכו  לבל אותם מנעתי  אותו משקות שהיו התהום  Â‚Â'.נהרות Â‡ÏÎÈÂבמקומם נכלאו התהום מי
עוד: יצאו מפלתו:È„˜‡Â¯.ולא  על נשחרו הלבנון ÙÏÂÚ‰.עצי ÂÈÏÚהחרדה לגודל  מהעצים אחת  כל  נתעלפה  מפלתו בעבור

מפלתו : על  התאבלו וגבוריו שריו כל לומר ורצה עליו התאבלו הלבנון  שעצי אמר לארז שהמשילו Â˙ÏÙÓ.(ÊË)ולפי ÏÂ˜Ó
כמקרהו: להם יקרה  שלא חרדו כי גוים הרעשתי מפלתו קול  הורידי·‰È„È¯Â.משמיעת  בעת ואמר  המפלה היא  מה יפרש  בזה

להם: ודומה  בור יורדי  שאר  עם  השאול  אל מרוביםÂÓÁÈÂ.אותו שהן השרים ר "ל  וכו ' עדן עצי כל תנחומין קבלו בקבר
כמוהם נלקה  אשור שגם בראותם  מיתתם  על  תנחומין קבלו תחשב בשפע ממנו גדולים על גם בא עליו הבאה שהצרה רואה כשאדם הדרך כן (כי

לתנחומין) ‡˙Â.(ÊÈ):לו Ì‰ Ì‚כי לבדם  הם רק  ולא  חרב  חללי שאר  אל  שאולה ירדו אתו  הם וגם הואיל  תהיה התנחומין  ר"ל
כמוהם: שאולה:ÂÚÂ¯ÊÂ.כמוהו ירדו כולם כוכבים העובדי מבין בו וחסו בצלו ישבו  ואשר ועוזריו זרועו אנשי  גם

oeiv zcevn
(„È).Ì‰ÈÏ‡ לקח הארץ  אילי ואת כמו חוזק  יז)ענין :(לעיל

.ÌÈÓ È˙Â˘:אותם משקים הקבר:˘‡ÏÂ‰.(ÂË)שהמים בור
.È˙Ï·‡‰:אבלות אצאÂ‡ÏÎÈÂ.מל' ולא  כלוא  וכן מאסר ענין
פח) קדרוÈ„˜‡Â¯.:(תהלים וירח  שמש  כמו שחרות (יואל ענין

עלפו ÙÏÂÚ‰.:ב) בניך  כמו וחלשות הרגשה העדר  (ישעיה ענין

וחרדה:‰¯È˙˘Ú.(ÊË):נא) רעש ÌÈÓ.מל ' È˙Â˘שהמים ר "ל 
אותם: עתריו:ÂÚÂ¯ÊÂ.(ÊÈ)משקים  ר"ל חוזק  ענין
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להם: ודומה  בור יורדי  שאר  עם  השאול  אל מרוביםÂÓÁÈÂ.אותו שהן השרים ר "ל  וכו ' עדן עצי כל תנחומין קבלו בקבר
כמוהם נלקה  אשור שגם בראותם  מיתתם  על  תנחומין קבלו תחשב בשפע ממנו גדולים על גם בא עליו הבאה שהצרה רואה כשאדם הדרך כן (כי

לתנחומין) ‡˙Â.(ÊÈ):לו Ì‰ Ì‚כי לבדם  הם רק  ולא  חרב  חללי שאר  אל  שאולה ירדו אתו  הם וגם הואיל  תהיה התנחומין  ר"ל
כמוהם: שאולה:ÂÚÂ¯ÊÂ.כמוהו ירדו כולם כוכבים העובדי מבין בו וחסו בצלו ישבו  ואשר ועוזריו זרועו אנשי  גם

oeiv zcevn
(„È).Ì‰ÈÏ‡ לקח הארץ  אילי ואת כמו חוזק  יז)ענין :(לעיל

.ÌÈÓ È˙Â˘:אותם משקים הקבר:˘‡ÏÂ‰.(ÂË)שהמים בור
.È˙Ï·‡‰:אבלות אצאÂ‡ÏÎÈÂ.מל' ולא  כלוא  וכן מאסר ענין
פח) קדרוÈ„˜‡Â¯.:(תהלים וירח  שמש  כמו שחרות (יואל ענין

עלפו ÙÏÂÚ‰.:ב) בניך  כמו וחלשות הרגשה העדר  (ישעיה ענין

וחרדה:‰¯È˙˘Ú.(ÊË):נא) רעש ÌÈÓ.מל ' È˙Â˘שהמים ר "ל 
אותם: עתריו:ÂÚÂ¯ÊÂ.(ÊÈ)משקים  ר"ל חוזק  ענין

 נביאים 
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יח־יט טח פרק הימים דברי - כתובים

çé-÷øô à íéîéä éøáãæé-áé

áé:óìà øNò äðBîL çìnä àéâa íBãà-úà äkä äéeøö-ïa éLáàåâéeéäiå íéáéöð íBãàa íNiå §©§©´¤§À̈¦¨³¤¡Æ§¥´©¤½©§¨¬¨−̈¨«¤©¨³¤¤«¡Æ§¦¦½©¦§¬
:Cìä øLà ìëa ãéåc-úà ýåýé òLBiå ãéåãì íéãáò íBãà-ìëãééäéå ìàøNé-ìk-ìò ãéåc Cìîiå ¨¡−£¨¦´§¨¦®©³©§¨Æ¤¨¦½§−Ÿ£¤¬¨¨«©¦§¬Ÿ¨¦−©¨¦§¨¥®©§¦À

:Bnò-ìëì ä÷ãöe ètLî äNòåè:øékæî ãeìéçà-ïa èôLBäéå àávä-ìò äéeøö-ïa áàBéåæè÷Bãöå Ÿ¤²¦§¨¬§¨−̈§¨©«§¨¬¤§−̈©©¨¨®¦¨¨¬¤£¦−©§¦«§¨¯
:øôBñ àLåLå íéðäk øúéáà-ïa Cìîéáàå áeèéçà-ïaæéãéåã-éðáe éúìtäå éúøkä-ìò òãéBäé-ïa eäéðáe ¤£¦²©£¦¤¬¤¤¤§¨−̈Ÿ£¦®§©§−̈¥«§¨Æ̈Æ¤§´¨½̈©©§¥¦−§©§¥¦®§¥¨¦¬

(ô) :Cìnä ãéì íéðLàøä̈¦Ÿ¦−§©¬©¤«¤

èé-÷øô à íéîéä éøáãá-à

à:åézçz Bða Cìîiå ïBnò-éða Cìî Lçð úîiå ïë-éøçà éäéåáïeðç-íò | ãñç-äNòà ãéåc øîàiå ©§¦Æ©£¥¥½©¾̈¨¨−̈¤´¤§¥©®©¦§¬Ÿ§−©§¨«©¸Ÿ¤¨¦¹¤«¡¤¤´¤¦¨´
õøà-ìà ãéåã éãáò eàáiå åéáà-ìò Bîçðì íéëàìî ãéåc çìLiå ãñç énò åéáà äNò-ék Lçð-ïa¤¨À̈¦«¨¨̧¨¦³¦¦Æ¤½¤©¦§©¬¨¦²©§¨¦−§©£´©¨¦®©¨ŸÁ©§¥̧¨¦¹¤¤¯¤

:Bîçðì ïeðç-ìà ïBnò-éða§¥©²¤¨−§©£«
i"yx

(‚È).íéáéöð íåãàá íùéå להמליך רצה שלא שלטונים
מלך: ä÷ãöå.(È„)עליהם èôùî מלהלחם עצמו משך

ושופט  יושב והיה במלחמה עוד ולבא ומלצאת עוד
בצדקה: ישראל åâå'.(ÂË)תמיד áàåéå.àáöä ìò לפי

הצבא  על יואב הניח בצבא עוד מלצאת ידו שמשך
משפט  עשה על מוסב זה כל מלחמתו כל להלחם
הכי  משום הצבא על ויואב שהפסיק ומה וצדקה
לא  כן אם משפט עשה ודוד הואיל תאמר שלא הוצרך
הצבא: על ויואב נאמר לכך נלחמים עוד ישראל היו

.øéëæî לפני בא דין איזה מזכיר שהיה לראש חוזר
דברי  הזכרונות ספר את להביא דוגמא תחילה, המלך

א'): ו' (אסתר øôåñ.(ÊË)הימים àùåùå אחילוד
ידו: על כותב ושושא éúìôäå.(ÊÈ)מזכיר éúøëä ìò

כרתים  גוי הוי ב') (צפניה כדכתיב היו אומות פתרונו
ובניהו  חיל גבורי אנשים דוד עם היו ומאומותם

עוברים  עבדיו וכל טו) ב' (בשמואל ודוגמא עליהם,
וגומר: הגתים וכל הפלתי וכל הכרתי וכל ידו éðáåעל

.êìîä ãéì íéðåùàøä ãåã תמיד היו דוד ובני פתרונו
צרכו: כל לעשות המלך אצל ראשוני'

(·).ãñç éîò åéáà äùò éë ואחיו ואמו אביו דוד לקח
(ש"א  כדכתיב מואב מלך במחוז והושיבם אביו ובית
מלך  אל ויאמר מואב מצפה משם דויד וילך כ"ב)
מואב  בני ובאו וגו' אתכם ואמי אבי נא יצא מואב
בני  לארץ שברח דוד אחי מאליהו חוץ כולם והרגום
עוד  נזכרו לא שהרי עמון בני מלך נחש וקבלו עמון
אליהו  ליהודה בנשיאים במחלקות שכתוב מאליהו חוץ
עמי  אביו עשה אשר וזהו כ"ז) א' (לקמן דוד מאחי
והתעולל  מואב את דוד הכה איבה אותה פי ועל חסד
דוד  ויך ח') ב' (בשמואל דכתיב אויביו מיתר יותר בהם

וגו': מואב את

cec zcevn
(·È).'ÂÎÂ È˘·‡Â כל כי בם  הכה  שדוד  נאמר ב ' ובשמואל 

הכה שיואב  נאמר ובתהלים המלך  ע"ש  נקרא  המלחמה  נצחון 
כאן: האמור זהו ולא היו מלחמות  שב' וארז "ל  בהם

(„È).ËÙ˘Ó: לאחיו איש  צדקה :Âˆ„˜‰.בין לקבל הנצרכים  עמו לכל  צדקה משלו ‰ˆ·‡.(ÂË)נתן ÏÚקבוצת על  שר היה 
הזכרונות:ÈÎÊÓ¯.החיל : ספר על  ממונה  חשבÌÈ‰Î.(ÊË)היה ולא סגן  ואבימלך מלחמה  משיח היה צדוק הכהנים שרי ר"ל

צבא שר  עתה נעשה מ "מ מאז צבא שר היה  כי עם  יואב אבל  יהודה על  מלך מאז  כ "א  עתה הועמד  לא  כי לכ "ג אביתר  את
המתקיים : דבר היה  לא כי אביתר את  חשב  לא  לזה  לכ"ג צדוק  את  והעמיד דוד  שחזר על  או ישראל כל ‰¯‡˘ÌÈÂ.(ÊÈ)של 

הכל : נעשה פיהם  ועל  המלך  למקום  ראשונים היו הם
(·).'ÂÎÂ ‰˘Ú ÈÎשהוליכם אחר וביתו  אביו  את  כשהמית מואב  מלך  מאת  אליו ברח  אשר אחיו  את  שהחיה היה  שהחסד  ארז"ל 

א': בשמואל כמ"ש עדולם  מערת מן  אליו

oeiv zcevn
(ÊË).ÍÏÓÈ·‡Â:' ב בשמואל הנזכר אחימלך  ‰È˙¯Îהוא 

.È˙ÏÙ‰Â:וקלעיא קשתיא ת"י

`i dpyn iriax wxt oiaexir zkqn

ÈBøéæçäå da ïéáøònL øéòa Cìéì àöiL éîBøáç–Cìéì øzî àeä,ïéøeñà øéòä éða ìëå;éøácäãeäé éaø. ¦¤¨¨¥¥¨¦¤§¨§¦¨§¤¡¦£¥ª¨¥¥§¨§¥¨¦£¦¦§¥©¦§¨
øéàî éaøøîBà:ì ìëé àeäL ìkáøò àGå áøò–ìnb ønç äæ éøä. ©¦¥¦¥¨¤¨Ÿ§¨¥§¥¥£¥¤©¨©¨

‡Èíeçzì õeç àöiL éî,úçà änà elôà–ñðké àG.øæòéìà éaøøîBà:íézL–ñðké;GLL–ñðké àG. ¦¤¨¨©§£¦©¨©©¦¨¥©¦¡¦¤¤¥§©¦¦¨¥¨¦¨¥

ii.`viy inêìéì ïéìåëéå úáù éîåçú éðù íäì äëåîñ àéäù ,äì ïéáøòîù øéòì øçî êìéì åìëåéù éãë áåøéò íäì êéìåäì åøéò éùðà åäåçìùù ,åøéòî
:áåøéò é"ò åæì åæî.exiag exifgde:àéä äðö úò àéä äîç úò äéì øîàã.jlil xzen `edúåð÷ì éãë êøãá ÷éæçäù ïåéëù ,úøçà øéò äúåàì øçîì

:äúéáù íùì äð÷å éðåìô íå÷îá éúúéáù øîåàù éðòë éåä øéòä ïî ÷åçø äîà íéôìà óåñì äúéáù.oixeq` exir ipa lkeíäì ïéàå êøãá å÷éæçä àìù
:íøéòî çåø ìëì äîà íéôìà àìà.'ek xne` xi`n iaxáøòì ìåëé äéäù ïåéë àîìã åà ,êøãá ÷éæçäå åúéáî àöéå ìéàåä àåä éðò éà ,äéì à÷ôñî î"ø

óåñá áåøéòä íù êéìåäì êìåä äéäù íå÷îá åúúéáù àîù åøéòî çåø ìëì äîà íéôìà åì ïéàù ,ìîâ øîç äæ éøä êëìéä àåä .éðò åàì áøéò àìå úôá
:äãåäé éáøë äëìäå .åúéáá àìà äúéáù äð÷ àì àîù úøçàä øéò ãöì íéôìà äð÷ àì éîð åøéòî íéôìàä óåñìå ,åøéòî íéôìà

`̀ii.qpki `l zg` dn` elit`ïåéë ïðéøîà àì ,øéòä íåçú êåúá úåîà òáøà åìà úåòìáåîù ô"òàå .ïàëî úåîà 'ãå ïàëî úåîà 'ã àìà åì ïéàå
:àéä àúìî åàì íéîåçú úòìáä äéì àøéáñã ,ìò ìòã.qpki mizyíéúù úåîà òáøà åì ùé íéôìàä óåñáù ïòöîàá àåäå øîàã ,äéîòèì øæòéìà 'ø

ñðëé äéðùä äîàá ãîåò àåä íà êëìéä ,íåçúä óåñì äæ ãöî íéúùå íåçúä êåúá äæ ãöî:à"øë äëìä ïéàå .àéä àúìî ïéîåçú úòìáäã.jiygdy in

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
י ה נ ש מ ר ו א ב

àöiL éî,שבת בערב –Cìéì,לערב –da ïéáøònL øéòa– ÄÆÈÈÅÅÈÄÆÀÈÀÄÈ
גורסים: dlויש oiaxrny((  ררשש""לל)) להניח שלחוהו עירו  שבני כלומר ,

שדרכם  לעיר  מחר  לילך שיוכלו כדי  העיר, תחום בסוף לעירוב פת

לילך ויכולים אמה, אלפים כארבעת לעירם סמוכה שהיא לה, לערב
עירוב, ידי  על בשבת Bøáçלשם Bøéæçäå שלא לו שיעץ כגון – ÀÆÁÄÂÅ

הרע, האוויר מזג מחמת עכשיו  Cìéìללכת øzî àeä בשבת – ËÈÅÅ
העיר, תחום לסוף לילך  שהתחיל  בדרך, והחזיק שהואיל  העיר , לאותה

"שביתתי ואמר בדרך  שבא כמי דינו הרי שם, שביתה לקנות כדי 
שביתה, שם וקנה ז), משנה (לעיל פלוני" øéòäבמקום éða ìëå– ÀÈÀÅÈÄ

שהוא  העירוב על סמכו  אלא בדרך, החזיקו  שלא העיר, בני  כל אבל 
בשבילם, בסוף ïéøeñàיניח עירובם הונח ולא שהואיל  לשם, לילך – ÂÄ

רוח  לכל אמה אלפיים אלא להם ואין  שביתה, שם קנו לא תחומם
מערבים; שאין בזמן הרגיל  כדינם äãeäéמעירם, éaø éøác– ÄÀÅÇÄÀÈ

במקום  שביתה לקנות כדי והלך בדרך  שהחזיק כל יהודה רבי שלדעת

במקום  "שביתתי אמר לא ואפילו  לשם, הגיע שלא פי  על אף מסויים,
בדרך, והחזיק שם שביתתו  לקנות בלבו  שגמר  כיון מקום מכל פלוני",

שביתה שם ררממבב  ""םם))..קנה ìëé((גגממרראא  ;; àeäL ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÆÈÙ
áøòì,בפת –áøò àGå:מפרשים יש –axrl leki `edy lkעל – ÀÈÅÀÅÅ

אמר  ולא פלוני " במקום "שביתתי שיאמר  ønç((ררשש""יי)),,ידי  äæ éøäÂÅÆÇÈ
ìnb שנמצא שניהם, בין והוא כאחד ובגמל בחמור  הנוהג כאדם – ÇÈ

אינו  זה אף ד), ג, לעיל (עיין  לאחור והגמל  לפנים מושכו  החמור
שנתכוון  המקום ובין עירו  שבין אמה אלפיים אלא בשבת לילך יכול

אם  שביתתו , מקום היכן מאיר לרבי  לו  ספק שכן שביתה; שם לקנות
בדרך, והחזיק מביתו ויצא הואיל  העירוב, את להניח שרצה במקום

שביתתו , ממקום אלא מעירו רוח לכל  אמה אלפיים לו  שאין ונמצא
שביתה  קנה לא עירב, ולא בפת לערב היה ויכול שהואיל  בביתו , אם

אותה  לצד העיר  מתחום לצאת יכול שאינו ונמצא העיר , תחום בסוף
שלא  כיון  לעיל , שהבאנו  רש"י פירוש ולפי לה. לערב שרצה העיר

היתה  דעתו אם מאיר  לרבי  לו  ספק פלוני" במקום "שביתתי  אמר 
בביתו . שביתה וקנה בו שחזר או התחום בסוף שביתה לקנות

פי על אותה מפרשים יש אבל  מברטנורא. והרב הרמב"ם לפי  משנתנו בארנו 
לו שיש כלומר שבת", תחומי  שני  וביניהם בתים שני  לו "שיש כגון הגמרא:
אמה, אלפים כארבעת לה סמוכה שהיא האחרת, בעיר  ובית זו  בעיר  בית
לילך יום מבעוד  שבת בערב יצא והוא עירוב, ידי על  לזו מזו  לילך  ואפשר
שביתה  לקנות כדי  מביתו שיצא ולא בשבת, שם ולשבות האחרת שבעיר  לביתו 

האחרת, לעיר ללכת כדי  אלא ולחזור , התחום exag,בסוף exifgdeכך ומתוך
מחר לילך שיוכל כדי  התחום, בסוף היינו פלוני", במקום "שביתתי אמר :

הסמוכה. שבעיר jlilלביתו  xzen `ed והחזיק שהואיל  עיר, לאותה למחר
לו, וחשכה לביתו לילך בדרך  שבא כמי הוא הרי  שם, בית לו ויש בדרך 
שביתה  שם קנה פלוני ", במקום "שביתתי אמר שאם ז ), (משנה לעיל ששנינו

אמה; אלפים ארבעת רגליו  ממקום לילך xirdויכול ipa lkeחבריו כלומר  –
עיר, לאותה מחר עמו לילך  רוצים שהם לו שאמרו פי על אף שהחזירוהו ,
שם  שקנית מסויים מקום באותו שביתתנו  "תהא הם: אף אמרו  כך ומתוך 
מנת  על מביתם יצאו  לא שהם לפי עירם, לתחום חוץ לילך אסורין  שביתתך",
דינם  הלכך התחום, בסוף שביתה לקנות מנת על  לא ואף האחרת, לעיר  ללכת

להם. מועילה פלוני" במקום "שביתתנו אמירתם שאין  הם כעשירים, והרי
מהעיר  רוח לכל  אמה אלפיים להם שיש עירם oiireכבני  ;ixi`nd ;ozpedi epax)

(a ,`p oiaexir i"yx.

א י ה נ ש מ ר ו א ב

àöiL éî,בשבת –úçà änà elôà ,íeçzì õeçבמזיד – ÄÆÈÈÇÀÂÄÇÈÇÇ
מצווה לשם שלא בשוגג((ררשש  ""יי))ומדעת או  מוסיפים: ויש ((ההרר""רר  ;

ñðkéייווננתתןן)),, àG אלא לו ואין העיר , לתחום להיכנס רשאי אינו  – ÄÈÅ
אין  העיר , בתחום מובלעות אמותיו  שארבע פי על  ואף אמות; ארבע

לתחום. חוץ יצא לא שכאילו  "שארבע ההררממבב""םם  אומרים הטעם, מבאר

בו  עומד  שהוא ממקום תחילתן לאדם, לו שיש  iaxהאמות zrck)
(d dpyn lirl dcedi,יתר או אמה מתחומו חוץ שיצא כיון לפיכך  ,

רגליו  מעמידת אמות ארבע בתוך  אלא להלך לו ואין במקומו , ישב
ההררממבב""םם  ))..ולחוץ" ששלל ככללייוו ווננווששאאיי ההרראאבב""דד ההששגגתת עעייייןן יי  ""אא;; ככזז,, ששבבתת   ((ההלל''

íézL :øîBà øæòéìà éaø,אמות שתי  עד לתחום חוץ יצא אם – ÇÄÁÄÆÆÅÀÇÄ
ñðké לשיטתו הולך אליעזר שרבי  העיר, לתחום להיכנס לו מותר – ÄÈÅ

באמצען , שהוא היינו לאדם שיש האמות שארבע ה) משנה (לעיל
התחום  בתוך  אמות שתי  לו יש  התחום בסוף העומד  שאדם נמצא

עדיין  הריהו  אמות שתי  עד כשיצא הלכך  לתחום, חוץ אמות ושתי 
לתוכו ; להיכנס לו  ומותר  התחום, יצא GLLבתוך  הוא אם אבל – È

שלאחר השלישית באמה עומד שהוא כלומר לתחום, חוץ אמות שלש 

izdw - zex`ean zeipyn

 כתובים 
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יח־יט  פרק הימים דברי - כתובים

çé-÷øô à íéîéä éøáãæé-áé

áé:óìà øNò äðBîL çìnä àéâa íBãà-úà äkä äéeøö-ïa éLáàåâéeéäiå íéáéöð íBãàa íNiå §©§©´¤§À̈¦¨³¤¡Æ§¥´©¤½©§¨¬¨−̈¨«¤©¨³¤¤«¡Æ§¦¦½©¦§¬
:Cìä øLà ìëa ãéåc-úà ýåýé òLBiå ãéåãì íéãáò íBãà-ìëãééäéå ìàøNé-ìk-ìò ãéåc Cìîiå ¨¡−£¨¦´§¨¦®©³©§¨Æ¤¨¦½§−Ÿ£¤¬¨¨«©¦§¬Ÿ¨¦−©¨¦§¨¥®©§¦À

:Bnò-ìëì ä÷ãöe ètLî äNòåè:øékæî ãeìéçà-ïa èôLBäéå àávä-ìò äéeøö-ïa áàBéåæè÷Bãöå Ÿ¤²¦§¨¬§¨−̈§¨©«§¨¬¤§−̈©©¨¨®¦¨¨¬¤£¦−©§¦«§¨¯
:øôBñ àLåLå íéðäk øúéáà-ïa Cìîéáàå áeèéçà-ïaæéãéåã-éðáe éúìtäå éúøkä-ìò òãéBäé-ïa eäéðáe ¤£¦²©£¦¤¬¤¤¤§¨−̈Ÿ£¦®§©§−̈¥«§¨Æ̈Æ¤§´¨½̈©©§¥¦−§©§¥¦®§¥¨¦¬

(ô) :Cìnä ãéì íéðLàøä̈¦Ÿ¦−§©¬©¤«¤

èé-÷øô à íéîéä éøáãá-à

à:åézçz Bða Cìîiå ïBnò-éða Cìî Lçð úîiå ïë-éøçà éäéåáïeðç-íò | ãñç-äNòà ãéåc øîàiå ©§¦Æ©£¥¥½©¾̈¨¨−̈¤´¤§¥©®©¦§¬Ÿ§−©§¨«©¸Ÿ¤¨¦¹¤«¡¤¤´¤¦¨´
õøà-ìà ãéåã éãáò eàáiå åéáà-ìò Bîçðì íéëàìî ãéåc çìLiå ãñç énò åéáà äNò-ék Lçð-ïa¤¨À̈¦«¨¨̧¨¦³¦¦Æ¤½¤©¦§©¬¨¦²©§¨¦−§©£´©¨¦®©¨ŸÁ©§¥̧¨¦¹¤¤¯¤

:Bîçðì ïeðç-ìà ïBnò-éða§¥©²¤¨−§©£«
i"yx

(‚È).íéáéöð íåãàá íùéå להמליך רצה שלא שלטונים
מלך: ä÷ãöå.(È„)עליהם èôùî מלהלחם עצמו משך

ושופט  יושב והיה במלחמה עוד ולבא ומלצאת עוד
בצדקה: ישראל åâå'.(ÂË)תמיד áàåéå.àáöä ìò לפי

הצבא  על יואב הניח בצבא עוד מלצאת ידו שמשך
משפט  עשה על מוסב זה כל מלחמתו כל להלחם
הכי  משום הצבא על ויואב שהפסיק ומה וצדקה
לא  כן אם משפט עשה ודוד הואיל תאמר שלא הוצרך
הצבא: על ויואב נאמר לכך נלחמים עוד ישראל היו

.øéëæî לפני בא דין איזה מזכיר שהיה לראש חוזר
דברי  הזכרונות ספר את להביא דוגמא תחילה, המלך

א'): ו' (אסתר øôåñ.(ÊË)הימים àùåùå אחילוד
ידו: על כותב ושושא éúìôäå.(ÊÈ)מזכיר éúøëä ìò

כרתים  גוי הוי ב') (צפניה כדכתיב היו אומות פתרונו
ובניהו  חיל גבורי אנשים דוד עם היו ומאומותם

עוברים  עבדיו וכל טו) ב' (בשמואל ודוגמא עליהם,
וגומר: הגתים וכל הפלתי וכל הכרתי וכל ידו éðáåעל

.êìîä ãéì íéðåùàøä ãåã תמיד היו דוד ובני פתרונו
צרכו: כל לעשות המלך אצל ראשוני'

(·).ãñç éîò åéáà äùò éë ואחיו ואמו אביו דוד לקח
(ש"א  כדכתיב מואב מלך במחוז והושיבם אביו ובית
מלך  אל ויאמר מואב מצפה משם דויד וילך כ"ב)
מואב  בני ובאו וגו' אתכם ואמי אבי נא יצא מואב
בני  לארץ שברח דוד אחי מאליהו חוץ כולם והרגום
עוד  נזכרו לא שהרי עמון בני מלך נחש וקבלו עמון
אליהו  ליהודה בנשיאים במחלקות שכתוב מאליהו חוץ
עמי  אביו עשה אשר וזהו כ"ז) א' (לקמן דוד מאחי
והתעולל  מואב את דוד הכה איבה אותה פי ועל חסד
דוד  ויך ח') ב' (בשמואל דכתיב אויביו מיתר יותר בהם

וגו': מואב את

cec zcevn
(·È).'ÂÎÂ È˘·‡Â כל כי בם  הכה  שדוד  נאמר ב ' ובשמואל 

הכה שיואב  נאמר ובתהלים המלך  ע"ש  נקרא  המלחמה  נצחון 
כאן: האמור זהו ולא היו מלחמות  שב' וארז "ל  בהם

(„È).ËÙ˘Ó: לאחיו איש  צדקה :Âˆ„˜‰.בין לקבל הנצרכים  עמו לכל  צדקה משלו ‰ˆ·‡.(ÂË)נתן ÏÚקבוצת על  שר היה 
הזכרונות:ÈÎÊÓ¯.החיל : ספר על  ממונה  חשבÌÈ‰Î.(ÊË)היה ולא סגן  ואבימלך מלחמה  משיח היה צדוק הכהנים שרי ר"ל

צבא שר  עתה נעשה מ "מ מאז צבא שר היה  כי עם  יואב אבל  יהודה על  מלך מאז  כ "א  עתה הועמד  לא  כי לכ "ג אביתר  את
המתקיים : דבר היה  לא כי אביתר את  חשב  לא  לזה  לכ"ג צדוק  את  והעמיד דוד  שחזר על  או ישראל כל ‰¯‡˘ÌÈÂ.(ÊÈ)של 

הכל : נעשה פיהם  ועל  המלך  למקום  ראשונים היו הם
(·).'ÂÎÂ ‰˘Ú ÈÎשהוליכם אחר וביתו  אביו  את  כשהמית מואב  מלך  מאת  אליו ברח  אשר אחיו  את  שהחיה היה  שהחסד  ארז"ל 

א': בשמואל כמ"ש עדולם  מערת מן  אליו

oeiv zcevn
(ÊË).ÍÏÓÈ·‡Â:' ב בשמואל הנזכר אחימלך  ‰È˙¯Îהוא 

.È˙ÏÙ‰Â:וקלעיא קשתיא ת"י

`i dpyn iriax wxt oiaexir zkqn

ÈBøéæçäå da ïéáøònL øéòa Cìéì àöiL éîBøáç–Cìéì øzî àeä,ïéøeñà øéòä éða ìëå;éøácäãeäé éaø. ¦¤¨¨¥¥¨¦¤§¨§¦¨§¤¡¦£¥ª¨¥¥§¨§¥¨¦£¦¦§¥©¦§¨
øéàî éaøøîBà:ì ìëé àeäL ìkáøò àGå áøò–ìnb ønç äæ éøä. ©¦¥¦¥¨¤¨Ÿ§¨¥§¥¥£¥¤©¨©¨

‡Èíeçzì õeç àöiL éî,úçà änà elôà–ñðké àG.øæòéìà éaøøîBà:íézL–ñðké;GLL–ñðké àG. ¦¤¨¨©§£¦©¨©©¦¨¥©¦¡¦¤¤¥§©¦¦¨¥¨¦¨¥

ii.`viy inêìéì ïéìåëéå úáù éîåçú éðù íäì äëåîñ àéäù ,äì ïéáøòîù øéòì øçî êìéì åìëåéù éãë áåøéò íäì êéìåäì åøéò éùðà åäåçìùù ,åøéòî
:áåøéò é"ò åæì åæî.exiag exifgde:àéä äðö úò àéä äîç úò äéì øîàã.jlil xzen `edúåð÷ì éãë êøãá ÷éæçäù ïåéëù ,úøçà øéò äúåàì øçîì

:äúéáù íùì äð÷å éðåìô íå÷îá éúúéáù øîåàù éðòë éåä øéòä ïî ÷åçø äîà íéôìà óåñì äúéáù.oixeq` exir ipa lkeíäì ïéàå êøãá å÷éæçä àìù
:íøéòî çåø ìëì äîà íéôìà àìà.'ek xne` xi`n iaxáøòì ìåëé äéäù ïåéë àîìã åà ,êøãá ÷éæçäå åúéáî àöéå ìéàåä àåä éðò éà ,äéì à÷ôñî î"ø

óåñá áåøéòä íù êéìåäì êìåä äéäù íå÷îá åúúéáù àîù åøéòî çåø ìëì äîà íéôìà åì ïéàù ,ìîâ øîç äæ éøä êëìéä àåä .éðò åàì áøéò àìå úôá
:äãåäé éáøë äëìäå .åúéáá àìà äúéáù äð÷ àì àîù úøçàä øéò ãöì íéôìà äð÷ àì éîð åøéòî íéôìàä óåñìå ,åøéòî íéôìà

`̀ii.qpki `l zg` dn` elit`ïåéë ïðéøîà àì ,øéòä íåçú êåúá úåîà òáøà åìà úåòìáåîù ô"òàå .ïàëî úåîà 'ãå ïàëî úåîà 'ã àìà åì ïéàå
:àéä àúìî åàì íéîåçú úòìáä äéì àøéáñã ,ìò ìòã.qpki mizyíéúù úåîà òáøà åì ùé íéôìàä óåñáù ïòöîàá àåäå øîàã ,äéîòèì øæòéìà 'ø

ñðëé äéðùä äîàá ãîåò àåä íà êëìéä ,íåçúä óåñì äæ ãöî íéúùå íåçúä êåúá äæ ãöî:à"øë äëìä ïéàå .àéä àúìî ïéîåçú úòìáäã.jiygdy in

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
י ה נ ש מ ר ו א ב

àöiL éî,שבת בערב –Cìéì,לערב –da ïéáøònL øéòa– ÄÆÈÈÅÅÈÄÆÀÈÀÄÈ
גורסים: dlויש oiaxrny((  ררשש""לל)) להניח שלחוהו עירו  שבני כלומר ,

שדרכם  לעיר  מחר  לילך שיוכלו כדי  העיר, תחום בסוף לעירוב פת

לילך ויכולים אמה, אלפים כארבעת לעירם סמוכה שהיא לה, לערב
עירוב, ידי  על בשבת Bøáçלשם Bøéæçäå שלא לו שיעץ כגון – ÀÆÁÄÂÅ

הרע, האוויר מזג מחמת עכשיו  Cìéìללכת øzî àeä בשבת – ËÈÅÅ
העיר, תחום לסוף לילך  שהתחיל  בדרך, והחזיק שהואיל  העיר , לאותה

"שביתתי ואמר בדרך  שבא כמי דינו הרי שם, שביתה לקנות כדי 
שביתה, שם וקנה ז), משנה (לעיל פלוני" øéòäבמקום éða ìëå– ÀÈÀÅÈÄ

שהוא  העירוב על סמכו  אלא בדרך, החזיקו  שלא העיר, בני  כל אבל 
בשבילם, בסוף ïéøeñàיניח עירובם הונח ולא שהואיל  לשם, לילך – ÂÄ

רוח  לכל אמה אלפיים אלא להם ואין  שביתה, שם קנו לא תחומם
מערבים; שאין בזמן הרגיל  כדינם äãeäéמעירם, éaø éøác– ÄÀÅÇÄÀÈ

במקום  שביתה לקנות כדי והלך בדרך  שהחזיק כל יהודה רבי שלדעת

במקום  "שביתתי אמר לא ואפילו  לשם, הגיע שלא פי  על אף מסויים,
בדרך, והחזיק שם שביתתו  לקנות בלבו  שגמר  כיון מקום מכל פלוני",

שביתה שם ררממבב  ""םם))..קנה ìëé((גגממרראא  ;; àeäL ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÆÈÙ
áøòì,בפת –áøò àGå:מפרשים יש –axrl leki `edy lkעל – ÀÈÅÀÅÅ

אמר  ולא פלוני " במקום "שביתתי שיאמר  ønç((ררשש""יי)),,ידי  äæ éøäÂÅÆÇÈ
ìnb שנמצא שניהם, בין והוא כאחד ובגמל בחמור  הנוהג כאדם – ÇÈ

אינו  זה אף ד), ג, לעיל (עיין  לאחור והגמל  לפנים מושכו  החמור
שנתכוון  המקום ובין עירו  שבין אמה אלפיים אלא בשבת לילך יכול

אם  שביתתו , מקום היכן מאיר לרבי  לו  ספק שכן שביתה; שם לקנות
בדרך, והחזיק מביתו ויצא הואיל  העירוב, את להניח שרצה במקום

שביתתו , ממקום אלא מעירו רוח לכל  אמה אלפיים לו  שאין ונמצא
שביתה  קנה לא עירב, ולא בפת לערב היה ויכול שהואיל  בביתו , אם

אותה  לצד העיר  מתחום לצאת יכול שאינו ונמצא העיר , תחום בסוף
שלא  כיון  לעיל , שהבאנו  רש"י פירוש ולפי לה. לערב שרצה העיר

היתה  דעתו אם מאיר  לרבי  לו  ספק פלוני" במקום "שביתתי  אמר 
בביתו . שביתה וקנה בו שחזר או התחום בסוף שביתה לקנות

פי על אותה מפרשים יש אבל  מברטנורא. והרב הרמב"ם לפי  משנתנו בארנו 
לו שיש כלומר שבת", תחומי  שני  וביניהם בתים שני  לו "שיש כגון הגמרא:
אמה, אלפים כארבעת לה סמוכה שהיא האחרת, בעיר  ובית זו  בעיר  בית
לילך יום מבעוד  שבת בערב יצא והוא עירוב, ידי על  לזו מזו  לילך  ואפשר
שביתה  לקנות כדי  מביתו שיצא ולא בשבת, שם ולשבות האחרת שבעיר  לביתו 

האחרת, לעיר ללכת כדי  אלא ולחזור , התחום exag,בסוף exifgdeכך ומתוך
מחר לילך שיוכל כדי  התחום, בסוף היינו פלוני", במקום "שביתתי אמר :

הסמוכה. שבעיר jlilלביתו  xzen `ed והחזיק שהואיל  עיר, לאותה למחר
לו, וחשכה לביתו לילך בדרך  שבא כמי הוא הרי  שם, בית לו ויש בדרך 
שביתה  שם קנה פלוני ", במקום "שביתתי אמר שאם ז ), (משנה לעיל ששנינו

אמה; אלפים ארבעת רגליו  ממקום לילך xirdויכול ipa lkeחבריו כלומר  –
עיר, לאותה מחר עמו לילך  רוצים שהם לו שאמרו פי על אף שהחזירוהו ,
שם  שקנית מסויים מקום באותו שביתתנו  "תהא הם: אף אמרו  כך ומתוך 
מנת  על מביתם יצאו  לא שהם לפי עירם, לתחום חוץ לילך אסורין  שביתתך",
דינם  הלכך התחום, בסוף שביתה לקנות מנת על  לא ואף האחרת, לעיר  ללכת

להם. מועילה פלוני" במקום "שביתתנו אמירתם שאין  הם כעשירים, והרי
מהעיר  רוח לכל  אמה אלפיים להם שיש עירם oiireכבני  ;ixi`nd ;ozpedi epax)

(a ,`p oiaexir i"yx.

א י ה נ ש מ ר ו א ב

àöiL éî,בשבת –úçà änà elôà ,íeçzì õeçבמזיד – ÄÆÈÈÇÀÂÄÇÈÇÇ
מצווה לשם שלא בשוגג((ררשש  ""יי))ומדעת או  מוסיפים: ויש ((ההרר""רר  ;

ñðkéייווננתתןן)),, àG אלא לו ואין העיר , לתחום להיכנס רשאי אינו  – ÄÈÅ
אין  העיר , בתחום מובלעות אמותיו  שארבע פי על  ואף אמות; ארבע

לתחום. חוץ יצא לא שכאילו  "שארבע ההררממבב""םם  אומרים הטעם, מבאר

בו  עומד  שהוא ממקום תחילתן לאדם, לו שיש  iaxהאמות zrck)
(d dpyn lirl dcedi,יתר או אמה מתחומו חוץ שיצא כיון לפיכך  ,

רגליו  מעמידת אמות ארבע בתוך  אלא להלך לו ואין במקומו , ישב
ההררממבב""םם  ))..ולחוץ" ששלל ככללייוו ווננווששאאיי ההרראאבב""דד ההששגגתת עעייייןן יי  ""אא;; ככזז,, ששבבתת   ((ההלל''

íézL :øîBà øæòéìà éaø,אמות שתי  עד לתחום חוץ יצא אם – ÇÄÁÄÆÆÅÀÇÄ
ñðké לשיטתו הולך אליעזר שרבי  העיר, לתחום להיכנס לו מותר – ÄÈÅ

באמצען , שהוא היינו לאדם שיש האמות שארבע ה) משנה (לעיל
התחום  בתוך  אמות שתי  לו יש  התחום בסוף העומד  שאדם נמצא

עדיין  הריהו  אמות שתי  עד כשיצא הלכך  לתחום, חוץ אמות ושתי 
לתוכו ; להיכנס לו  ומותר  התחום, יצא GLLבתוך  הוא אם אבל – È

שלאחר השלישית באמה עומד שהוא כלומר לתחום, חוץ אמות שלש 
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éLçäL éîíeçzì õeç C,úçà änà elôà–ñðké àG.ïBòîL éaøøîBà:úBnà äøNò Lîç elôà–ñðké, ¦¤¤§¦©§£¦©¨©©¦¨¥©¦¦§¥£¦£¥¤§¥©¦¨¥
úBcnä úà ïévîî úBçBLnä ïéàL,ïéòBhä éðtî. ¤¥©¨§©¦¤©¦¦§¥©¦

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡íéøòä úà ïéøaòî ãöék?àöBé úéa ñðëð úéa,àöBé íeât ñðëð íeât;íéçôè äøNò úBäBáb úBiãeãb íL eéä, ¥©§©§¦¤¤¨¦©¦¦§¨©¦¥¨¦§¨¨¥¨¨§¦§£¨¨§¨¦

äøéc úéa ïäa LiL úBLôðe íéøLâe–ïcâðk äcnä úà ïéàéöBî,úòaøî àìáè ïéîk dúBà ïéNBòå,àäiL éãk §¨¦§¨¤¥¨¤¥¦¨¦¦¤©¦¨§¤§¨§¦¨§¦©§¨§ª©©§¥¤§¥
úBiåfä úà økNð. ¦§¨¤©¨¦

:íåçúì õåç åì äëùçå êøãä ïî àá äéäù.qpki `läð÷ àì øéòáå ,åîå÷îá äúéáù úåð÷ì äöåø åðéàù åúòã äìéâ éøäù äúéáù äð÷ àì åîå÷îáã
:íåçúì õåçî àöéù éî ïéãë úåîà òáøà àìà åì ïéà êëìéä ,äîà íéôìàî øúåé øéòä ïéáå åðéá ùéù äúéáù.dn` e"h crúåçô ïéãä àåäã à÷åã åàì

:äôé åáùéì éúòãé àìå ,à÷åã å"è éùøôîã úéàå .èòî øúåé åà.zegeyndúåãîä úà ïéöîî ïéà .íåçúä óåñì ïîéñ ïéùåòå úåøééòì íéîåçúä éããåî
:íéôìà êåúì ïúåà ïéñðåë àìà ùîî íéôìà óåñá ïîéñä úåùòì.oirehd iptn,åäééúòãà åàìå ïéøæåçå åðîî ïìäì íéàöåéù íéîòôå ïîéñä ïéøéëî ïéàù

éëéä éë äéì ïéøéîçî àìå ,ñðëéì äéì ïðéøù ñåðà äæ äéäù ïåéëå ,ïä íåçúä êåúá úåîà å"è åìàù àöîðå ,íéôìà êåúá ñåðëì ãéîú ïéìéâø éëä íåùîå
:ù"øë äëìä ïéàå .àöé àìù åúòãá úúìå øäæéì äéì äåä íúäã ,íåçúì õåç àöéù éîì ïðéøéîçîã

d`̀.oixarn cvikøéòä íåçú ïîéñ ïééöì àáùë .'åëå àöåé úéá ñðëð úéá íà .øéòì øåáò äì ùé ãöéë øîà÷ éëäå .èìåá äñéøëù úøáåòî äùà ïåùì
ùéå ,äîåâô åúñéðë úéàøðå åøáçî øúåé øéòä êåúì ñðëð úéá ùéå ,íéøáåçîå ïéëåîñ íéúá àìà ä÷ìç äúîåç äúéä àì íà ,äì äöåç íéôìà ãåãîì àáå

:åøáçî øúåé õåçì àöåéå èìåá úéá.`vei mebt qpkp mebt e`íéîòô ,äîåçá íéèìåá íéìãâî ùéù:õåçì íéîòô íéðôì íéèìåá.my eidy e`úçàì
:øéò ìù úåðø÷ä.zedeab zeicecb:øéòì íéøéùå äîà íéòáù êåú ïðùéå ,íéúá úåáøç ìù äîåç éøáù.zeytp e`àäéù àåäå .øá÷ä ìò ïéùåòù ïéðá
:äøéã úéá ïäá.ocbpk dcnd z` oi`ivenúéîåøã úéçøæî ïø÷á äãâðë úøçà äèéìá ãåò ùé åìéàë íéàåø úéðåôö úéçøæî ïø÷ ìöà åììä úåèéìáä íà

:øö÷ ïàëå êåøà ïàë äéäé àìå úåðø÷ä éúùì äåù íåçúä àäéù éãë ,õåçìå èåçä ïî ããåîå åæì åæî çåúî èåçå.oze` oiyereàäéù ,íéòáåøî .ïéîåçúä
:ìåâò øáã êøãë íéèòîúî íä íéããöáå ,òöîàá íéôìà ïäì àäéù ,íéìåâò àìå .òöîàáë íéããöì íéôìà
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ñðké((גגממרראא  )),,התחום àG לו ואין העיר, לתחום להיכנס לו אסור – ÄÈÅ
אר בתחומו.אלא מובלעות שאינן  לפי  אמות, iaxkבע dkld oi`e
.xfril`íeçzì õeç CéLçäL éî בערב הדרך מן  בא שהיה – ÄÆÆÀÄÇÀ

העיר , לתחום קרוב לו  וחשכה לעיר , ליכנס היה וסבור elôàÂÄשבת,
úçà änà,לתחום חוץ אחת אמה היה אפילו –ñðké àGכלומר – ÇÈÇÇÄÈÅ

העיר, לתחום מחוץ עומד  והוא שהואיל  אמות, ארבע אלא לו שאין
"שביתתי אמר  אם אף אמה, מאלפיים יותר העיר  ובין בינו  שיש  היינו 
דעתו  גילה שהרי  שביתה, קנה לא במקומו  וגם כלום, אמר  לא בעיר",

חוץ  שיצא כמי דינו הלכך בעיר , אלא שביתה בו  לקנות רוצה שאינו 
אמות. ארבע אלא לו  ואין  qpkiמפרש:ההררממבב""םםלתחום, `l,לעיר –

בלבד, אמה אלפיים השמשות בין שם שעמד  ממקום הוא מהלך  שכן
לעיר חוץ כלות אלו אמה אלפיים ייאא))..והרי ככזז  ,, ששבבתת   ïBòîL((ההלל'' éaøÇÄÄÀ
úBnà äøNò Lîç elôà :øîBà,לתחום חוץ החשיך  –ñðké ÅÂÄÂÅÆÀÅÇÄÈÅ
העיר , כבני  דינו  ויהא העיר לתחום –úBçBLnä ïéàLמודדי – ÆÅÇÈ

úBcnäהתחומים, úà ïévîî שאינם התחום, במידת מדייקים – ÀÇÄÆÇÄ
אותו  עושים אלא ממש, אמה אלפיים בסוף התחום סימן  את קובעים

אלפיים, לפני  בערך אמה עשרה ïéòBhäחמש  éðtî האנשים מפני – ÄÀÅÇÄ
מי הלכך  וחוזרים, לו  חוצה בשבת ויוצאים התחום בסימן  הטועים

אמה, עשרה חמש עד  בו  מקילים הוא, שאנוס לתחום, חוץ שמחשיך
להיכנס  לו  צריךשמותר  והיה הואיל לתחום, חוץ שיצא מי ברם, .

מפרשים: יש  לעיל. ששנינו כמו בו , החמירו לצאת, שלא להיזהר
mirehd iptnעד האמה אלפיים במדידת הטועים המודדים מפני –

של בחבל  שמודדים מבואר, ד) (ה, להלן שכן אמות, עשרה חמש 
וחבל חבל  וכל אמה, לאלפיים חבלים ארבעים ונמצא אמה, חמישים

מכאן , וזה מכאן  החבל  את אוחז שזה אחיזות, שתי  בשיעור מתמעט
האחיזות  כל  שיעור והרי  אגודל, וחצי טפח הוא האחיזה ושיעור 
4 = (טפח טפחים עשרה שהם אגודל  ארבעים ועוד טפח שמונים

אמות. עשרה חמש שהם טפח תשעים הכל בין  נמצא אגודלים),

âששנניי âייווםם
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נקראת  לשנה חודש ותוספת החודש" "עיבור נקראת לחודש  יום שתוספת כשם

בית  כל ואמנם העיר ". "עיבור נקראת לעיר שטחים תוספת כך השנה", "עיבור 
אמה, שלישי ושני אמה משבעים יותר  העיר  ובין  בינו  ואין לעיר  מחוץ העומד

מצטרף  הריהו מרובעות), אמה 5000) סאתיים בית ששטחו  ריבוע של צלע שהוא

הראשון לבית קרוב שני  ובית אמה, שבעים לעיר  קרוב בית היה – העיר. לשטח

הל' (רמב"ם עיר לאותה מצטרף הכל  הרי  ימים, כמה מהלך עד וכן אמה, שבעים

העיר  שבקצות ומגדלים חומות של בליטות וכן  הללו  הבתים כל  א-ב). כח, שבת

שאלפיים  ללמד , באה משנתנו – העיר ". של "עיבורה נקראים הם הרי  בהם וכיוצא

של הגבולות סימון לאחר העיר, לעיבור  מחוץ נמדדות השבת תחום של אמה

מלבן. או ריבוע בצורת ישרים בקווים כולה העיר

íéøòä úà ïéøaòî ãöékלעיר שמחוץ שטחים קובעים כיצד  – ÅÇÀÇÀÄÆÆÈÄ
העיר ? בגבולות הנכללים כשטחים היינו העיר, של  úéaÇÄכעיבורה

àöBé úéa ñðëð עומדים אינם העיר של  הקיצוניים הבתים אם – ÄÀÈÇÄÅ
יוצא  אחד ובית השורה מן  לפנים נכנס אחד  בית אלא אחת בשורה

או לשורה. àöBéחוץ íeât ñðëð íeât,חומה מוקפת בעיר  כגון  – ÈÄÀÈÈÅ
מפרשים: ויש  הבולטים; מגדלים בה בכותל–mebtשיש בליטה

אם וכן  גזוזטרה; או זיז כגון  íLהבית, eéä,העיר בקצות –úBiãeãb ÈÈÀÄ
הרוס, בית של  מחיצות –íéçôè äøNò úBäBáb ובין בינן  ואין – ÀÂÈÈÀÈÄ

אמה, שלישי  ושני אמה משבעים יותר  שישíéøLâeהעיר  כגון – ÀÈÄ
למוכס, דירה בית תחתיהם או שעלúBLôðeעליהם בניינים או  – ÀÈ

äøécהקברים, úéa ïäa LiL;לפעמים שם דר הקברות ששומר  – ÆÅÈÆÅÄÈ
ולכן  הם, העיר של  מעיבורה אלו ïcâðkכל  äcnä úà ïéàéöBîÄÄÆÇÄÈÀÆÀÈ

צפונית, מזרחית בקרן  הן הבליטות אם כגון לבליטות, מחוץ אל –

ומותחים  דרומית מזרחית בקרן גם כאלו  בליטות יש  כאילו  רואים
קו  מאותו  ומודדים העיר , של  המזרח גבול את המסמן ישר קו שם

רוחות  שאר  בכל עושים וכן השבת, תחום של אמה אלפיים את ולחוץ
dúBàהעיר, ïéNBòå,העיר את –úòaøî àìáè ïéîk בין – ÀÄÈÀÄÇÀÈÀËÇÇ

מסמנים  הרבה, צלעות בעלת או  משולשת שהיא בין עגולה היא שהעיר 
ישרים  קווים בארבעה הצדדים, שבכל לבליטות חוצה גבולותיה, את

מלבן ), או  (ריבוע מרובעת טבלה úàבצורת økNð àäiL éãkÀÅÆÀÅÄÀÈÆ
úBiåfä מתווספות מרובעת טבלה בצורת הגבולות סימון  ידי  שעל – ÇÈÄ

הללו  הגבולות מקווי  השבת תחום את ומודדים העיר, לשטח זוויות
ולחוץ.
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למ  (בהקדמה בארנו  בינוכבר ואין  לעיר, מחוץ העומד בית שכל הקודמת), שנה
העיר , לשטח מצטרף הריהו אמה, שלישי  ושני  אמה משבעים יותר העיר  ובין 
משנתנו – בית. לאותו  מחוץ מודדים שבת תחום של  אמה אלפיים לעיר וכשמודדים
אף  אמה, שלישי ושני  אמה שבעים של  באורך העיר לשטח מגרש בתוספת דנה

תנאים. בזה ונחלקו  בית, שם כשאין

øéòì ótø÷ ïéðúBðכמבואר העיר , גבולות את שמסמנים לאחר  – ÀÄÇÀÅÈÄ
עוד  מוסיפים הקודמת, אמה stxw,במשנה שבעים של מגרש  היינו

את  ומודדים העיר , מן  כחלק עוד נחשב שהוא אמה, שלישי  ושני

ולהלן; ממנו  אמה אלפיים øéàîתחום éaø éøácמבואר בגמרא – ÄÀÅÇÄÅÄ
הלויים בערי שכתוב דד))::טעמו, ללהה,, אלף ((בבממדדבברר   וחוצה העיר  "מקיר 

לה  תן  כלומר: מדוד, כך ואחר  "חוצה" תן  תורה: אמרה – אמה"
והלאה. משם מדוד  כך ואחר ושיריים אמה שבעים של íéîëçåÇÂÈÄקרפף
úBøéò ézL ïéa àlà ,ótø÷ eøîà àG :íéøîBà שהן – ÀÄÈÀÇÀÅÆÈÅÀÅÂÈ

לזו, זו  íéòáLסמוכות Bæìå ,íéøéLå änà íéòáL Bæì Lé íàÄÅÈÄÀÄÇÈÀÄÇÄÀÈÄÀÄ
íéøéLå änà אלא מזו זו  רחוקות אינן העיירות שתי שאם כלומר  – ÇÈÀÄÇÄ

) אמה ושליש אמה ואחת ארבעים בקירוב היינו miixiyמאה אמה

קרפפות, שני כשיעור ה), ב, לעיל  ïäézLìכמבואר ótø÷ äNBòÆÇÀÅÄÀÅÆ
úçàk úBéäìידי ועל  האלו , העיירות מן אחת לכל קרפף נותנים – ÄÀÀÇÇ

בשבת  מהלך מהן באחת הדר  וכל  אחת, כעיירה שתיהן נחשבות כך

אמה. אלפיים להן  וחוצה לזו  מזו

המפרשים  רוב פירשוה שכן  א), נז, (עירובין  בגמרא הונא רב לפי משנתנו  בארנו 
בר חייא לפי אותה מפרשים יש אבל ישראל"), "תפארת ברטנורא; (רמב"ם;
שאין כלומר  עיירות, לשתי  אחד קרפף רק נותנים תכמים שלדעת (שם), רב

עיי יותרשתי אינו  ביניהן  המרחק כן  אם אלא כאחת נחשבות סמוכות רות
מסיימת: שהמשנה ומה ושיריים. אמה miixiyeמשבעים dn` miray efl yi m`"

"zg`k zeidl odizyl stxw dyer ,miixiye dn` miray efleמאיר רבי  דברי  המשך ,
ozbei)הוא x"xd).
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לעיר . קרפף תוספת בדין ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

GL ïëåíéøôk äL ÀÅÀÈÀÈÄ
ïéLlLîä העומדים – ÇÀËÈÄ

היינו  כזה:במשולש , סגול , בצורת

íéðBöéçä íéðL ïéa Lé íàÄÅÅÀÇÄÇÄÄ
LéìLe ãçàå íéòaøàå äàîÅÈÀÇÀÈÄÀÆÈÀÄ

שני בין בשורה עומד כאילו האמצעי  הכפר את שרואים כלומר  –
בין  וכן  לאמצעי  הראשון בין אין  ואם שממולו , בשטח החיצונים,

אמה ושליש ואחת ארבעים מאה אלא לאחרון  היינו ((ררממבב""םם  ))האמצעי ,
אחד, לכל קרפף ãçàkכשיעור úBéäì ïzLìL úà éòöîà äNòÈÈÆÀÈÄÆÀÈÀÈÄÀÀÆÈ

השבת  תחום את בהם ומודדים כאחד נחשבים הכפרים שלשת כל  –
שמדובר מבואר , בגמרא יחד. שלשתם את המקיפים לגבולות מחוץ
פחות, או אמה אלפיים אלא לאמצעי  החיצונים בין שאין בכגון  כאן 

עירוב, בלא בשבת לזה זה לבוא יכולים הללו  הכפרים ובני  שהואיל
החיצונים. שני בין  עומד כאילו האמצעי  את שרואים אומרים אנו לפיכך

אין  אמה, מאלפיים יותר הוא לחיצונים האמצעי  בין  המרחק אם אבל 
"רואים". אומרים

ברם, מברטנורא. הרב גם פירשה וכן והרמב"ם, רש"י  לפי המשנה את בארנו 
החיצונים", שניים בין יש "אם המשנה לשון שכן  זה, פירוש על משיגים יש
המשנה  שכוונת מפרש, הראב"ד  – פירוש. אותו  לפי כך  כל  מתיישב אינו 

ה  את ימלא האחרים, שניים בין האמצעי  הכפר  את נראה שאם ריווח היא,
וארבעים  מאה של פנוי שטח אלא החיצונים שני בין  יישאר שלא עד  שביניהם
לאחרון האמצעי  בין  וכן לאמצעי הראשון  שבין  כלומר ושליש, אמה ואחת

אחד קרפף כשיעור  אלא יהיה my)לא eilk i`yepe ;d ,gk zay 'ld m"anx oiir).
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שבת. תחום של אמה אלפיים מודדים כיצד ללמדנו  באה זו משנה

ïéããBî ïéà,השבת תחום את –änà íéMîç ìL ìáça àlà ÅÀÄÆÈÀÆÆÆÂÄÄÇÈ
אמה, חמישים ארכו  שמידת פשתן של  בחבל –úBçt àG– È

בראש אוחז  אחד אנשים, בשני  נעשית שהמדידה מפני מחמישים,
נמתח  הריהו קצר , הוא החבל  ואם מכאן, בקצהו והשני מכאן, החבל 

התחום, אורך  את מרבה ונמצא מתארכת, ומידתו מדי, יותר  ידם על 

aa.xirl stxw mipzepíéôìà ãåãîì ìéçúî íùîå äîà éùéìù éðùå äîà íéòáù ïäù íéøéùå äîà íéòáù ìù øéåà øéòì çéðî ïéîåçú ãåãîì àáä ìë
øîàðù ,äîà( äì øáãîá)ë"çàå íéøéùå äîà íéòáù ìù óôø÷ äì ïú øîåìë ,ãåãî êë øçàå äöåç ïú äøåú äøîà ,áéáñ äîà óìà äöåçå øéòä øé÷î

:äàìäå íùî ãåãî.zexiir izy oia `l` stxw exn` `lúåôéôø÷ é"ò ïøáçì éãë úçà ìëì íéøéùå äîà íéòáù ïéðúåð åæì åæ úåëåîñä úåøééò éúù
åììä úåôéôø÷ éãé ìò úçà øéòë ïäéúùù éðôî ,äúøáçì õåçî äîà íéôìà åì íéããåî äúøáç [êøã] ïäî úçàî úëìì àáäå ,úçà øéòë úåéäì åììä

:ãáìá úåøééò éúù ïéá àìà úçà øéòì óôø÷ ïéðúåð ïéàù ,íéîëçë äëìäå .ïäéðéá ïéøáçîù
bb.miyleyn mixtk dyly okeàìà äæì äæ ïéá ïéàå ïäéðéáì éòöîà ñéðëî åìéàù ìëå ,íéðåöéçä ïéá ãâðë ÷åçøî ãîåò éùéìù àìà ,ùîî íéùìåùî àì

á ïéà úøçàä äðåöéçä øéòä ãöì ïëå ,åæì íéùéìù éðùå äîà 'òå åæì íéùéìù éðùå äîà 'ò ïäù ,ùéìùå äîà à"î÷íéòáøàå äàî àìà äðéáì úéòöîàä ïé
,úéðåöéçì úéòöîàä ïéá àäé äîëå .äðåöéçä äúøáç úîåçî äðåî äéúåøáç êøã êìéì ïäî úçàî àöåéäå ,úçàë úåáùçð ïúùìù éøä ,ùéìùå äîà ãçàå
íéôìàî øúåé ä÷åçø íà ìáà .ïäéðéá äðåúð úéòöîà åìéàë ïéàåø ïðéøîà áåøéò àìá úéòöîàì äðåöéçå äðåöéçì úéòöîà àáì äìåëéå ìéàåäã ,äîà íéôìà

:ïéàåø ïðéøîà àì
cc.oiccen oi`:äîà íéùîç êåøà ïúùô ìù ìáçá àìà úáù íåçú ìù äîà íéôìà.zegt `lì"ö] (äîàä) êéøàîå äáøä çúîð øö÷ ìáçäùëù

: [äãîä.xzei `le:øö÷úîå åúéòöîàá åìéôëî åãáåë äáøä êåøà àåäùëù.eal cbpk `l`,åáì ãâð ãçà ìë ìáçä ùàø íåùì íå÷î íéîëç åì åòá÷
:ïéèòîúî ïéîåçúäå øö÷úî ìáçä åéìâø ãâðë äæå åøàåö ãâðë äæ ïúé íàù.xcbl:òôåùîå äåáâ ìâ úéùòðå äìôðù íéðáà úîåç.erilanáçø åðéà íà

·øéòì ótø÷ ïéðúBð;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:"ótø÷" eøîà àG,úBøéò ézL ïéa àlà;Bæì Lé íà §¦©§¥¨¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨§©§¥¤¨¥§¥£¨¦¥¨
íéøéLå änà íéòáL,íéøéLå änà íéòáL Bæìå–ì ótø÷ äNBòúçàk úBéäì ïäézL. ¦§¦©¨§¦©¦§¨¦§¦©¨§¦©¦¤©§¥¦§¥¤¦§§©©

‚GL ïëålLîä íéøôk äLïéL:ìLe ãçàå íéòaøàå äàî íéðBöéçä íéðL ïéa Lé íàLé–úà éòöîà äNò §¥§¨§¨¦©§ª¨¦¦¥¥§©¦©¦¦¥¨§©§¨¦§¤¨§¦¨¨¤§¨¦¤
ìLãçàk úBéäì ïzL. §¨§¨¦§§¤¨
„änà íéMîç ìL ìáça àlà ïéããBî ïéà,øúBé àGå úBçt àG.Baì ãâðk àlà ãcîé àGå.òébäå ããBî äéä ¥§¦¤¨§¤¤¤£¦¦©¨¨§¥§¦§Ÿ¤¨§¤¤¦¨¨¥§¦¦©

øãâì Bà àéâì–Búcîì øæBçå Bòéìáî.øäì òébä–Búcîì øæBçå Bòéìáî,íeçzì õeç àöé àHL ãáìáe.íà §©§§¨¥©§¦§¥§¦¨¦¦©§¨©§¦§¥§¦¨¦§©¤¥¥©§¦
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éLçäL éîíeçzì õeç C,úçà änà elôà–ñðké àG.ïBòîL éaøøîBà:úBnà äøNò Lîç elôà–ñðké, ¦¤¤§¦©§£¦©¨©©¦¨¥©¦¦§¥£¦£¥¤§¥©¦¨¥
úBcnä úà ïévîî úBçBLnä ïéàL,ïéòBhä éðtî. ¤¥©¨§©¦¤©¦¦§¥©¦

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡íéøòä úà ïéøaòî ãöék?àöBé úéa ñðëð úéa,àöBé íeât ñðëð íeât;íéçôè äøNò úBäBáb úBiãeãb íL eéä, ¥©§©§¦¤¤¨¦©¦¦§¨©¦¥¨¦§¨¨¥¨¨§¦§£¨¨§¨¦

äøéc úéa ïäa LiL úBLôðe íéøLâe–ïcâðk äcnä úà ïéàéöBî,úòaøî àìáè ïéîk dúBà ïéNBòå,àäiL éãk §¨¦§¨¤¥¨¤¥¦¨¦¦¤©¦¨§¤§¨§¦¨§¦©§¨§ª©©§¥¤§¥
úBiåfä úà økNð. ¦§¨¤©¨¦

:íåçúì õåç åì äëùçå êøãä ïî àá äéäù.qpki `läð÷ àì øéòáå ,åîå÷îá äúéáù úåð÷ì äöåø åðéàù åúòã äìéâ éøäù äúéáù äð÷ àì åîå÷îáã
:íåçúì õåçî àöéù éî ïéãë úåîà òáøà àìà åì ïéà êëìéä ,äîà íéôìàî øúåé øéòä ïéáå åðéá ùéù äúéáù.dn` e"h crúåçô ïéãä àåäã à÷åã åàì

:äôé åáùéì éúòãé àìå ,à÷åã å"è éùøôîã úéàå .èòî øúåé åà.zegeyndúåãîä úà ïéöîî ïéà .íåçúä óåñì ïîéñ ïéùåòå úåøééòì íéîåçúä éããåî
:íéôìà êåúì ïúåà ïéñðåë àìà ùîî íéôìà óåñá ïîéñä úåùòì.oirehd iptn,åäééúòãà åàìå ïéøæåçå åðîî ïìäì íéàöåéù íéîòôå ïîéñä ïéøéëî ïéàù

éëéä éë äéì ïéøéîçî àìå ,ñðëéì äéì ïðéøù ñåðà äæ äéäù ïåéëå ,ïä íåçúä êåúá úåîà å"è åìàù àöîðå ,íéôìà êåúá ñåðëì ãéîú ïéìéâø éëä íåùîå
:ù"øë äëìä ïéàå .àöé àìù åúòãá úúìå øäæéì äéì äåä íúäã ,íåçúì õåç àöéù éîì ïðéøéîçîã

d`̀.oixarn cvikøéòä íåçú ïîéñ ïééöì àáùë .'åëå àöåé úéá ñðëð úéá íà .øéòì øåáò äì ùé ãöéë øîà÷ éëäå .èìåá äñéøëù úøáåòî äùà ïåùì
ùéå ,äîåâô åúñéðë úéàøðå åøáçî øúåé øéòä êåúì ñðëð úéá ùéå ,íéøáåçîå ïéëåîñ íéúá àìà ä÷ìç äúîåç äúéä àì íà ,äì äöåç íéôìà ãåãîì àáå

:åøáçî øúåé õåçì àöåéå èìåá úéá.`vei mebt qpkp mebt e`íéîòô ,äîåçá íéèìåá íéìãâî ùéù:õåçì íéîòô íéðôì íéèìåá.my eidy e`úçàì
:øéò ìù úåðø÷ä.zedeab zeicecb:øéòì íéøéùå äîà íéòáù êåú ïðùéå ,íéúá úåáøç ìù äîåç éøáù.zeytp e`àäéù àåäå .øá÷ä ìò ïéùåòù ïéðá
:äøéã úéá ïäá.ocbpk dcnd z` oi`ivenúéîåøã úéçøæî ïø÷á äãâðë úøçà äèéìá ãåò ùé åìéàë íéàåø úéðåôö úéçøæî ïø÷ ìöà åììä úåèéìáä íà

:øö÷ ïàëå êåøà ïàë äéäé àìå úåðø÷ä éúùì äåù íåçúä àäéù éãë ,õåçìå èåçä ïî ããåîå åæì åæî çåúî èåçå.oze` oiyereàäéù ,íéòáåøî .ïéîåçúä
:ìåâò øáã êøãë íéèòîúî íä íéããöáå ,òöîàá íéôìà ïäì àäéù ,íéìåâò àìå .òöîàáë íéããöì íéôìà
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ñðké((גגממרראא  )),,התחום àG לו ואין העיר, לתחום להיכנס לו אסור – ÄÈÅ
אר בתחומו.אלא מובלעות שאינן  לפי  אמות, iaxkבע dkld oi`e
.xfril`íeçzì õeç CéLçäL éî בערב הדרך מן  בא שהיה – ÄÆÆÀÄÇÀ

העיר , לתחום קרוב לו  וחשכה לעיר , ליכנס היה וסבור elôàÂÄשבת,
úçà änà,לתחום חוץ אחת אמה היה אפילו –ñðké àGכלומר – ÇÈÇÇÄÈÅ

העיר, לתחום מחוץ עומד  והוא שהואיל  אמות, ארבע אלא לו שאין
"שביתתי אמר  אם אף אמה, מאלפיים יותר העיר  ובין בינו  שיש  היינו 
דעתו  גילה שהרי  שביתה, קנה לא במקומו  וגם כלום, אמר  לא בעיר",

חוץ  שיצא כמי דינו הלכך בעיר , אלא שביתה בו  לקנות רוצה שאינו 
אמות. ארבע אלא לו  ואין  qpkiמפרש:ההררממבב""םםלתחום, `l,לעיר –

בלבד, אמה אלפיים השמשות בין שם שעמד  ממקום הוא מהלך  שכן
לעיר חוץ כלות אלו אמה אלפיים ייאא))..והרי ככזז  ,, ששבבתת   ïBòîL((ההלל'' éaøÇÄÄÀ
úBnà äøNò Lîç elôà :øîBà,לתחום חוץ החשיך  –ñðké ÅÂÄÂÅÆÀÅÇÄÈÅ
העיר , כבני  דינו  ויהא העיר לתחום –úBçBLnä ïéàLמודדי – ÆÅÇÈ

úBcnäהתחומים, úà ïévîî שאינם התחום, במידת מדייקים – ÀÇÄÆÇÄ
אותו  עושים אלא ממש, אמה אלפיים בסוף התחום סימן  את קובעים

אלפיים, לפני  בערך אמה עשרה ïéòBhäחמש  éðtî האנשים מפני – ÄÀÅÇÄ
מי הלכך  וחוזרים, לו  חוצה בשבת ויוצאים התחום בסימן  הטועים

אמה, עשרה חמש עד  בו  מקילים הוא, שאנוס לתחום, חוץ שמחשיך
להיכנס  לו  צריךשמותר  והיה הואיל לתחום, חוץ שיצא מי ברם, .

מפרשים: יש  לעיל. ששנינו כמו בו , החמירו לצאת, שלא להיזהר
mirehd iptnעד האמה אלפיים במדידת הטועים המודדים מפני –

של בחבל  שמודדים מבואר, ד) (ה, להלן שכן אמות, עשרה חמש 
וחבל חבל  וכל אמה, לאלפיים חבלים ארבעים ונמצא אמה, חמישים

מכאן , וזה מכאן  החבל  את אוחז שזה אחיזות, שתי  בשיעור מתמעט
האחיזות  כל  שיעור והרי  אגודל, וחצי טפח הוא האחיזה ושיעור 
4 = (טפח טפחים עשרה שהם אגודל  ארבעים ועוד טפח שמונים

אמות. עשרה חמש שהם טפח תשעים הכל בין  נמצא אגודלים),

âששנניי âייווםם
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נקראת  לשנה חודש ותוספת החודש" "עיבור נקראת לחודש  יום שתוספת כשם

בית  כל ואמנם העיר ". "עיבור נקראת לעיר שטחים תוספת כך השנה", "עיבור 
אמה, שלישי ושני אמה משבעים יותר  העיר  ובין  בינו  ואין לעיר  מחוץ העומד

מצטרף  הריהו מרובעות), אמה 5000) סאתיים בית ששטחו  ריבוע של צלע שהוא

הראשון לבית קרוב שני  ובית אמה, שבעים לעיר  קרוב בית היה – העיר. לשטח

הל' (רמב"ם עיר לאותה מצטרף הכל  הרי  ימים, כמה מהלך עד וכן אמה, שבעים

העיר  שבקצות ומגדלים חומות של בליטות וכן  הללו  הבתים כל  א-ב). כח, שבת

שאלפיים  ללמד , באה משנתנו – העיר ". של "עיבורה נקראים הם הרי  בהם וכיוצא

של הגבולות סימון לאחר העיר, לעיבור  מחוץ נמדדות השבת תחום של אמה

מלבן. או ריבוע בצורת ישרים בקווים כולה העיר

íéøòä úà ïéøaòî ãöékלעיר שמחוץ שטחים קובעים כיצד  – ÅÇÀÇÀÄÆÆÈÄ
העיר ? בגבולות הנכללים כשטחים היינו העיר, של  úéaÇÄכעיבורה

àöBé úéa ñðëð עומדים אינם העיר של  הקיצוניים הבתים אם – ÄÀÈÇÄÅ
יוצא  אחד ובית השורה מן  לפנים נכנס אחד  בית אלא אחת בשורה

או לשורה. àöBéחוץ íeât ñðëð íeât,חומה מוקפת בעיר  כגון  – ÈÄÀÈÈÅ
מפרשים: ויש  הבולטים; מגדלים בה בכותל–mebtשיש בליטה

אם וכן  גזוזטרה; או זיז כגון  íLהבית, eéä,העיר בקצות –úBiãeãb ÈÈÀÄ
הרוס, בית של  מחיצות –íéçôè äøNò úBäBáb ובין בינן  ואין – ÀÂÈÈÀÈÄ

אמה, שלישי  ושני אמה משבעים יותר  שישíéøLâeהעיר  כגון – ÀÈÄ
למוכס, דירה בית תחתיהם או שעלúBLôðeעליהם בניינים או  – ÀÈ

äøécהקברים, úéa ïäa LiL;לפעמים שם דר הקברות ששומר  – ÆÅÈÆÅÄÈ
ולכן  הם, העיר של  מעיבורה אלו ïcâðkכל  äcnä úà ïéàéöBîÄÄÆÇÄÈÀÆÀÈ

צפונית, מזרחית בקרן  הן הבליטות אם כגון לבליטות, מחוץ אל –

ומותחים  דרומית מזרחית בקרן גם כאלו  בליטות יש  כאילו  רואים
קו  מאותו  ומודדים העיר , של  המזרח גבול את המסמן ישר קו שם

רוחות  שאר  בכל עושים וכן השבת, תחום של אמה אלפיים את ולחוץ
dúBàהעיר, ïéNBòå,העיר את –úòaøî àìáè ïéîk בין – ÀÄÈÀÄÇÀÈÀËÇÇ

מסמנים  הרבה, צלעות בעלת או  משולשת שהיא בין עגולה היא שהעיר 
ישרים  קווים בארבעה הצדדים, שבכל לבליטות חוצה גבולותיה, את

מלבן ), או  (ריבוע מרובעת טבלה úàבצורת økNð àäiL éãkÀÅÆÀÅÄÀÈÆ
úBiåfä מתווספות מרובעת טבלה בצורת הגבולות סימון  ידי  שעל – ÇÈÄ

הללו  הגבולות מקווי  השבת תחום את ומודדים העיר, לשטח זוויות
ולחוץ.

izdw - zex`ean zeipyn
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למ  (בהקדמה בארנו  בינוכבר ואין  לעיר, מחוץ העומד בית שכל הקודמת), שנה
העיר , לשטח מצטרף הריהו אמה, שלישי  ושני  אמה משבעים יותר העיר  ובין 
משנתנו – בית. לאותו  מחוץ מודדים שבת תחום של  אמה אלפיים לעיר וכשמודדים
אף  אמה, שלישי ושני  אמה שבעים של  באורך העיר לשטח מגרש בתוספת דנה

תנאים. בזה ונחלקו  בית, שם כשאין

øéòì ótø÷ ïéðúBðכמבואר העיר , גבולות את שמסמנים לאחר  – ÀÄÇÀÅÈÄ
עוד  מוסיפים הקודמת, אמה stxw,במשנה שבעים של מגרש  היינו

את  ומודדים העיר , מן  כחלק עוד נחשב שהוא אמה, שלישי  ושני

ולהלן; ממנו  אמה אלפיים øéàîתחום éaø éøácמבואר בגמרא – ÄÀÅÇÄÅÄ
הלויים בערי שכתוב דד))::טעמו, ללהה,, אלף ((בבממדדבברר   וחוצה העיר  "מקיר 

לה  תן  כלומר: מדוד, כך ואחר  "חוצה" תן  תורה: אמרה – אמה"
והלאה. משם מדוד  כך ואחר ושיריים אמה שבעים של íéîëçåÇÂÈÄקרפף
úBøéò ézL ïéa àlà ,ótø÷ eøîà àG :íéøîBà שהן – ÀÄÈÀÇÀÅÆÈÅÀÅÂÈ

לזו, זו  íéòáLסמוכות Bæìå ,íéøéLå änà íéòáL Bæì Lé íàÄÅÈÄÀÄÇÈÀÄÇÄÀÈÄÀÄ
íéøéLå änà אלא מזו זו  רחוקות אינן העיירות שתי שאם כלומר  – ÇÈÀÄÇÄ

) אמה ושליש אמה ואחת ארבעים בקירוב היינו miixiyמאה אמה

קרפפות, שני כשיעור ה), ב, לעיל  ïäézLìכמבואר ótø÷ äNBòÆÇÀÅÄÀÅÆ
úçàk úBéäìידי ועל  האלו , העיירות מן אחת לכל קרפף נותנים – ÄÀÀÇÇ

בשבת  מהלך מהן באחת הדר  וכל  אחת, כעיירה שתיהן נחשבות כך

אמה. אלפיים להן  וחוצה לזו  מזו

המפרשים  רוב פירשוה שכן  א), נז, (עירובין  בגמרא הונא רב לפי משנתנו  בארנו 
בר חייא לפי אותה מפרשים יש אבל ישראל"), "תפארת ברטנורא; (רמב"ם;
שאין כלומר  עיירות, לשתי  אחד קרפף רק נותנים תכמים שלדעת (שם), רב

עיי יותרשתי אינו  ביניהן  המרחק כן  אם אלא כאחת נחשבות סמוכות רות
מסיימת: שהמשנה ומה ושיריים. אמה miixiyeמשבעים dn` miray efl yi m`"

"zg`k zeidl odizyl stxw dyer ,miixiye dn` miray efleמאיר רבי  דברי  המשך ,
ozbei)הוא x"xd).

âששללייששיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

לעיר . קרפף תוספת בדין ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

GL ïëåíéøôk äL ÀÅÀÈÀÈÄ
ïéLlLîä העומדים – ÇÀËÈÄ

היינו  כזה:במשולש , סגול , בצורת

íéðBöéçä íéðL ïéa Lé íàÄÅÅÀÇÄÇÄÄ
LéìLe ãçàå íéòaøàå äàîÅÈÀÇÀÈÄÀÆÈÀÄ

שני בין בשורה עומד כאילו האמצעי  הכפר את שרואים כלומר  –
בין  וכן  לאמצעי  הראשון בין אין  ואם שממולו , בשטח החיצונים,

אמה ושליש ואחת ארבעים מאה אלא לאחרון  היינו ((ררממבב""םם  ))האמצעי ,
אחד, לכל קרפף ãçàkכשיעור úBéäì ïzLìL úà éòöîà äNòÈÈÆÀÈÄÆÀÈÀÈÄÀÀÆÈ

השבת  תחום את בהם ומודדים כאחד נחשבים הכפרים שלשת כל  –
שמדובר מבואר , בגמרא יחד. שלשתם את המקיפים לגבולות מחוץ
פחות, או אמה אלפיים אלא לאמצעי  החיצונים בין שאין בכגון  כאן 

עירוב, בלא בשבת לזה זה לבוא יכולים הללו  הכפרים ובני  שהואיל
החיצונים. שני בין  עומד כאילו האמצעי  את שרואים אומרים אנו לפיכך

אין  אמה, מאלפיים יותר הוא לחיצונים האמצעי  בין  המרחק אם אבל 
"רואים". אומרים

ברם, מברטנורא. הרב גם פירשה וכן והרמב"ם, רש"י  לפי המשנה את בארנו 
החיצונים", שניים בין יש "אם המשנה לשון שכן  זה, פירוש על משיגים יש
המשנה  שכוונת מפרש, הראב"ד  – פירוש. אותו  לפי כך  כל  מתיישב אינו 

ה  את ימלא האחרים, שניים בין האמצעי  הכפר  את נראה שאם ריווח היא,
וארבעים  מאה של פנוי שטח אלא החיצונים שני בין  יישאר שלא עד  שביניהם
לאחרון האמצעי  בין  וכן לאמצעי הראשון  שבין  כלומר ושליש, אמה ואחת

אחד קרפף כשיעור  אלא יהיה my)לא eilk i`yepe ;d ,gk zay 'ld m"anx oiir).

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שבת. תחום של אמה אלפיים מודדים כיצד ללמדנו  באה זו משנה

ïéããBî ïéà,השבת תחום את –änà íéMîç ìL ìáça àlà ÅÀÄÆÈÀÆÆÆÂÄÄÇÈ
אמה, חמישים ארכו  שמידת פשתן של  בחבל –úBçt àG– È

בראש אוחז  אחד אנשים, בשני  נעשית שהמדידה מפני מחמישים,
נמתח  הריהו קצר , הוא החבל  ואם מכאן, בקצהו והשני מכאן, החבל 

התחום, אורך  את מרבה ונמצא מתארכת, ומידתו מדי, יותר  ידם על 

aa.xirl stxw mipzepíéôìà ãåãîì ìéçúî íùîå äîà éùéìù éðùå äîà íéòáù ïäù íéøéùå äîà íéòáù ìù øéåà øéòì çéðî ïéîåçú ãåãîì àáä ìë
øîàðù ,äîà( äì øáãîá)ë"çàå íéøéùå äîà íéòáù ìù óôø÷ äì ïú øîåìë ,ãåãî êë øçàå äöåç ïú äøåú äøîà ,áéáñ äîà óìà äöåçå øéòä øé÷î

:äàìäå íùî ãåãî.zexiir izy oia `l` stxw exn` `lúåôéôø÷ é"ò ïøáçì éãë úçà ìëì íéøéùå äîà íéòáù ïéðúåð åæì åæ úåëåîñä úåøééò éúù
åììä úåôéôø÷ éãé ìò úçà øéòë ïäéúùù éðôî ,äúøáçì õåçî äîà íéôìà åì íéããåî äúøáç [êøã] ïäî úçàî úëìì àáäå ,úçà øéòë úåéäì åììä

:ãáìá úåøééò éúù ïéá àìà úçà øéòì óôø÷ ïéðúåð ïéàù ,íéîëçë äëìäå .ïäéðéá ïéøáçîù
bb.miyleyn mixtk dyly okeàìà äæì äæ ïéá ïéàå ïäéðéáì éòöîà ñéðëî åìéàù ìëå ,íéðåöéçä ïéá ãâðë ÷åçøî ãîåò éùéìù àìà ,ùîî íéùìåùî àì

á ïéà úøçàä äðåöéçä øéòä ãöì ïëå ,åæì íéùéìù éðùå äîà 'òå åæì íéùéìù éðùå äîà 'ò ïäù ,ùéìùå äîà à"î÷íéòáøàå äàî àìà äðéáì úéòöîàä ïé
,úéðåöéçì úéòöîàä ïéá àäé äîëå .äðåöéçä äúøáç úîåçî äðåî äéúåøáç êøã êìéì ïäî úçàî àöåéäå ,úçàë úåáùçð ïúùìù éøä ,ùéìùå äîà ãçàå
íéôìàî øúåé ä÷åçø íà ìáà .ïäéðéá äðåúð úéòöîà åìéàë ïéàåø ïðéøîà áåøéò àìá úéòöîàì äðåöéçå äðåöéçì úéòöîà àáì äìåëéå ìéàåäã ,äîà íéôìà

:ïéàåø ïðéøîà àì
cc.oiccen oi`:äîà íéùîç êåøà ïúùô ìù ìáçá àìà úáù íåçú ìù äîà íéôìà.zegt `lì"ö] (äîàä) êéøàîå äáøä çúîð øö÷ ìáçäùëù

: [äãîä.xzei `le:øö÷úîå åúéòöîàá åìéôëî åãáåë äáøä êåøà àåäùëù.eal cbpk `l`,åáì ãâð ãçà ìë ìáçä ùàø íåùì íå÷î íéîëç åì åòá÷
:ïéèòîúî ïéîåçúäå øö÷úî ìáçä åéìâø ãâðë äæå åøàåö ãâðë äæ ïúé íàù.xcbl:òôåùîå äåáâ ìâ úéùòðå äìôðù íéðáà úîåç.erilanáçø åðéà íà

·øéòì ótø÷ ïéðúBð;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:"ótø÷" eøîà àG,úBøéò ézL ïéa àlà;Bæì Lé íà §¦©§¥¨¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨§©§¥¤¨¥§¥£¨¦¥¨
íéøéLå änà íéòáL,íéøéLå änà íéòáL Bæìå–ì ótø÷ äNBòúçàk úBéäì ïäézL. ¦§¦©¨§¦©¦§¨¦§¦©¨§¦©¦¤©§¥¦§¥¤¦§§©©

‚GL ïëålLîä íéøôk äLïéL:ìLe ãçàå íéòaøàå äàî íéðBöéçä íéðL ïéa Lé íàLé–úà éòöîà äNò §¥§¨§¨¦©§ª¨¦¦¥¥§©¦©¦¦¥¨§©§¨¦§¤¨§¦¨¨¤§¨¦¤
ìLãçàk úBéäì ïzL. §¨§¨¦§§¤¨
„änà íéMîç ìL ìáça àlà ïéããBî ïéà,øúBé àGå úBçt àG.Baì ãâðk àlà ãcîé àGå.òébäå ããBî äéä ¥§¦¤¨§¤¤¤£¦¦©¨¨§¥§¦§Ÿ¤¨§¤¤¦¨¨¥§¦¦©

øãâì Bà àéâì–Búcîì øæBçå Bòéìáî.øäì òébä–Búcîì øæBçå Bòéìáî,íeçzì õeç àöé àHL ãáìáe.íà §©§§¨¥©§¦§¥§¦¨¦¦©§¨©§¦§¥§¦¨¦§©¤¥¥©§¦

c dpyn iying wxt oiaexir zkqn
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Bòéìáäì ìBëé Bðéà–øîà Bæaéàpé éaø øa éàzñBc éaøíeMîøéàî éaø:ézòîLíéøäa ïéøc÷nL. ¥¨§©§¦¨¨©©¦§©©©¦©©¦©¦¥¦¨©§¦¤§©§¦¤¨¦
‰äçînä ïî àlà ïéããBî ïéà.øçà íB÷îì èòîe ãçà íB÷îì äaø–äaøL íB÷îì ïéòîBL;èòîe ãçàì äaø ¥§¦¤¨¦©ª§¤¦¨§¨¤¨¦¥§¨©¥§¦¦§¤¦¨¦¨§¤¨¦¥

åúôù ìò ãåîòé äæ àìà ,íåçúä úãîì åðåøãî úãî äìòú íéøîåà ïéà ,óìàî øúåé êåìä åðåøãîá ùéù ô"òà ,äìòîìî åúôù ìà åúôùî äîà íéùéîç
:ãçà ìáçá åðåøãî åòéìáéå ïàëî åúôù ìò ãåîòé äæå ïàëî.ezcnl xfegeåðéàå íéùîçî øúåé øéòä ãâðë åáçø äéä íàù òîùî ,åúãîì øæåç éðú÷ãî

åá äìëù íå÷îä ãâðë ãò äàìäå åúôùî íù êìåäå ããåîå ,íù åòéìáîå êìåä ,åòéìáäì ìåëé øéòä ãâðë àìù åéùàøî ãçàáå ,ìáçá íù åòéìáäì ìåëé
:åéîåçú úãî úà íéìùîå øéòä ãâðë åúãîì øæåçå øéòä ãâðë àéâä áçåø.erilan xdl ribdùîç êåìäáù ,òôåùî àìà äáøä óå÷æ øä äéäé àìù àåäå

:êìåäå ãáìá åãîåà àìà ,åòéìáî åðéà ,íéçôè äøùò óå÷æ úåîà ùîç êåìäî úåçôáù ãò óå÷æ àåä íà ìáà ,íéçôè 'é àìà äáâé àì åðîî úåîà`ede
.megzl ueg `vi `lyë"çà øåæçéù éãë íù íòéìáäì ìåëéù íéøö÷ àéâä éùàøù íå÷îì íåçúì õåç àöé àì ,àéâä åà øää òéìáäì ããåîä êìåäùë

:ïàë ãò äàá øéòä éãö ìù íéîåçú úãîù øîàé íù êìåäå ããåî åúåà äàåøäù éðôî äøéæâ ,øéòä ãâðë åúãîì.i`zqec iax xn` efaøéò éèåòîì åæá
:ïäá ïéøã÷î ïéàù ììçä ìà äáåø÷ä äôåøò äìâòå èì÷î.oixcwn'îâá ïðéøîàãë ,åðåøãî úãî èòîì á÷ðä êøã íéããåîå ïúåà ïéá÷åð åìéàë ïéàåø ,ïéá÷åð

ìù ïåøãî èòîúîå úåîà 'ã úåîà 'ã åìåë åúåà ïéããåî ïëå ,åéìâø ãâðë ïåéìòäå åáì ãâðë ìáçä úà çéðî ïåúçúäå úåîà 'ã ìù ìáçá åúåà ïéããåîù
:éàúñåã éáøë äëìäå .íãà úîå÷ éöç úåîà 'ã ìë

dd.dgnend on `l` oiccen oi`úøðë íé [óúë] ìò äçîå ïåùì äçîåî ùøéô ïåàâå .äãéãîá é÷áä íãà( ãì øáãîá)ïéîåçúä ãåãîì íéðååëúîù øîåìë
:øã÷ì êéøö àäé àìù éãë øùéäå äåùä íå÷îä ïî äìçúëì.xg` mewnl hrine cg` mewnl daixéðîéñ ãâðëî ïéèìåáå ïéëåøà åæ íåçú éðîéñ åàöîðù

:äãâðëù ïø÷ íåçú.daixy mewnl oirneyåçúîì êéøö àåäù àúôñåúá àéðúå .åëøö ìë ìáçä äìçúî çúî àìù éðôî äãâðë ,äøö÷ä úãî ïéàéöåîå

`xephxa yexit

øúBé àGå,כראוי נמתח אינו  מדי  ארוך שחבל  לפי  אמה, מחמישים – ÀÅ
התחום אורך  את ממעט ונמצא מתקצרת, אמרו ((גגממרראא  ))ומידתו  וכן  ;

zegt,בירושלמי : `l,ונשכר שנמתח xzei,מפני  `le שנקמץ מפני 
Baìומפסיד. ãâðk àlà ãcîé àGå יאחז מהמודדים אחד  כל – ÀÄÀÙÆÈÀÆÆÄ

ראש את שם לשים מקום קבעו חכמים לבו ; כנגד  החבל  ראש  את
רגליו  כנגד  והאחר צווארו  כנגד המודדים אחד  יתן  שלא כדי  החבל ,

חוששים  ואין מתמעט. והתחום מתקצרת המידה ונמצאת בזה, וכיוצא
בני הם המודדים הסתם שמן בקומתם, שווים אינם המודדים שמא

בינוניים ããBî((ההממאאיירריי))..אדם äéä,חבל אחרי  חבל  –àéâì òébäå ÈÈÅÀÄÄÇÀÇÀ
לעמק, –øãâì Bà,ומשופע גבוה אבנים גל כגון –Bòéìáî– ÀÈÅÇÀÄ

שיפועו , את ומודדים לתוכו יורדים שאין הגיא, מדרון  את מבליע
ואת  גבהו  את מבליע בגדר וכן לשפה, משפה רחבו את מודדים אלא

משני במשופע אותו  ומותחים החבל את עליו  מעלים שאין  שיפועו ,
למעלה. הגדר עובי  את ומודדים החבל את מגביהים אלא הגדר , צדי

אמה, חמישים רחב אינו  שהגיא בכגון כאן  שמדובר מבואר , בגמרא
החבל ומותחים מכאן , שפתו על  עומד  וזה מכאן שפתו על עומד שזה

לשפה; משפה הגיא Búcîìמעל øæBçå, מכאן מדייקים בגמרא – ÀÅÀÄÈ
לצד כגון העיר , כנגד מודדים היו  שאם להשמיע, באה שמשנתנו
מספיק  החבל  ואין אמה, מחמישים יותר הרחב לגיא והגיעו  מזרח,

העיר כנגד  שלא שמאל לצד או  ימין לצד ילכו  אם אבל להבליעו, כדי 
מקום  שאותו  פי  על אף שם, להבליעו  ואפשר מתקצר  הגיא את ימצאו 

הגיא, את להבליע כדי שם לילך מותר  מקום מכל העיר, כנגד אינו
התחום. מידת את ומשלימים העיר , שכנגד הקודם לקו חוזרים כך  ואחר

øäì òébä, להר הגיע אם וכן  –Bòéìáî, שיפועו את מבליע – ÄÄÇÀÈÇÀÄ
מתוח  והחבל  זה מצד וכלונס ההר  של  זה מצד  כלונס שמעמיד כגון

בגמרא  ההר ; גבי מעל האחר  הכלונס לראש  האחד  הכלונס מראש
dxyrאמרו: hwlznd xda `l` epy `lטפחים,zen` yng jezn

עשרה  של לגובה אלא עולה אינו  אמות חמש ההר על  שההולך כלומר
`rax,טפחים, jezn dxyr hwlznd xda la` זקוף שההר כלומר

el,הרבה, jlede ecne` כלונסאות ידי  על  להבליעו וקשה שהואיל 
באומד; מידתו  את קובעים בזה, ãáìáeוכיוצא ,Búcîì øæBçåÀÅÀÄÈÄÀÇ

çzì õeç àöé àHLíeבתוך מאד רחבים ההר  או  הגיא אם – ÆÅÅÇÀ
מחוץ  אבל אמה, חמישים של  בחבל להבליעם אפשר שאי עד התחום,

שם  להבליעם כדי לתחום מחוץ לצאת לו אסור צרים, הם לתחום
הרואים, יאמרו  שמא גזירה העיר , שכנגד  למידתו  לחזור  כך ואחר

שם. שהבליעו המקום אותו  עד באה התחום ìBëéשמידת Bðéà íàÄÅÈ

Bòéìáäì רחב התחום שבתוך  ארכו  בכל ההר או  שהגיא כגון  – ÀÇÀÄ
אמה, מחמישים íeMîהוא éàpé éaø øa éàzñBc éaø øîà BæaÈÈÇÇÄÀÇÇÇÄÇÇÄ

íéøäa ïéøc÷nL ézòîL :øéàî éaøכלומר בהם, נוקבים – ÇÄÅÄÈÇÀÄÆÀÇÀÄÆÈÄ
שתחתיהם. הקרקע את ומודדים נקובים הם כאלו  ההרים את שרואים

והעומד אמות, ארבע של  קצר  בחבל  ההר את שמודדים מבואר , בגמרא
וכך רגליו , כנגד נותנו למעלה והעומד  לבו , כנגד אוחזו למטה בהר 

ידי על  בגדר . או  בגיא גם עושים וכן  ההר; מדרון כל את מודדים
למעלה  העומד  שהרי אמות, ארבע בכל  ההר מידת מתמעטת זו  מדידה

המשנה ונקטה רגליו . כנגד  אלא לבו  כנגד  החבל  את מותח "efaאינו
"i`zqec iax xn`,בהרים מקדרים שבת תחום במדידת שדווקא לומר ,

היא  איזו  לידע כשמודדים ערופה, עגלה שבעניין במדידה לא אבל 
מפני מקלט, ערי של תחומן  במדידת ולא החלל , אל  הקרובה העיר

התורה. מן היא שמדידתם

âררבבייעעיי âייווםם
ה ה נ ש מ ר ו א ב

äçînä ïî àlà ïéããBî ïéà נעשית התחום מדידת שאין  כלומר – ÅÀÄÆÈÄÇËÀÆ
ב  הקרקע. במדידת הבקי  מומחה, ידי על פירושתתווסספפוותת  אלא מובא

כנרת""dgnen"אחר: ים כתף על  "ומחה ייאא  )),,מלשון ללדד,, כלומר((בבממדדבברר  

לפי מפרשים ויש  העיר . כנגד  ומכוונת ישרה בדרך  אלא מודדים שאין
ממנו  להגיע שיוכל  ממקום אלא למדוד לו  אין שלכתחילה התוספות,

אחר למקום ולילך המדידה מקום להניח יצטרך ולא התחום סוף עד 
גדר . או גיא להבליע øøçàכדי íB÷îì èòîe ãçà íB÷îì äa ÄÈÀÈÆÈÄÅÀÈÇÅ

ובקרן  דרומית מזרחית בקרן  כגון  קרנותיה, משתי  אחת רוח מדד  –
בחברתה, מאשר  התחום גדול  אחת שבקרן  ונמצא צפונית, מזרחית

äaøL íB÷îì ïéòîBL ומוסיפים שריבה התחום אחר הולכים – ÀÄÄÀÆÄÈ
כל מתח לא המועט שבמקום אומרים, שאנו  מפני  שמיעט, המקום על 

אבל  המדידה. חבל  את שבת ההררממבב""םם  צרכו תחומי לנו  היו  כותב:
ומיעט  אחד, במקום התחום את וריבה ומדד , מומחה ובא מוחזקים,

שריבה בתחום לו  שומעין  אחר , ייזז  ))..במקום ככחח  ,, ששבבתת ובגמרא ((ההלל''
שמיעט. למקום שכן וכל  לו , שומעים שריבה למקום שאף מבואר,

øçàì èòîe ãçàì äaø מומחים שני מדדו  שאם מפורש, בגמרא – ÄÈÀÆÈÄÅÀÇÅ
חברו , משל מרובה אחד  של תחומו  ונמצא זה, אחר  ïéòîBLÀÄזה

äaøîì.שריבה המודד של  התחום אחרי  הולכים –,ãáò elôà ÇÀËÆÂÄÆÆ
äçôL elôà,כנענים –úaL íeçz ïàk ãò :øîBì ïéðîàð– ÂÄÄÀÈÆÁÈÄÇÇÈÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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øçàì–äaøîì ïéòîBL.ãáò elôà,äçôL elôà,øîBì ïéðîàð:úaL íeçz ïàk ãò,eøîà àHLíéîëçúà §©¥§¦©§ª¤£¦¤¤£¦¦§¨¤¡¨¦©©¨§©¨¤¨§£¨¦¤
ì÷äì àlà øéîçäì øácä. ©¨¨§©§¦¤¨§¨¥

Âíéaø ìL úéNòðå ãéçé ìL øéò–dlk úà ïéáøòî.ãéçé ìL úéNòðå íéaø ìLå–dlk úà ïéáøòî ïéà; ¦¤¨¦§©£¥¤©¦§¨§¦¤ª¨§¤©¦§©£¥¤¨¦¥§¨§¦¤ª¨
k íà àlàäãeäéaL äLãç øéòk dì äöeç äNò ï,íéøeic íéMîç da LiL;éøácäãeäé éaø.ïBòîL éaøøîBà: ¤¨¦¥¨¨¨¨§¦£¨¨¤¦¨¤¤¨£¦¦¦¦¦§¥©¦§¨©¦¦§¥

GLíézá éðL ìL úBøöç L. ¨£¥¤§¥¨¦
ÊBðáì øîàå çøæna äéäL éî:áøòna éì áøò;Bðáì øîàå áøòna:çøæna éì áøò;íétìà Búéáìe epîéä Lé íà ¦¤¨¨©¦§¨§¨©¦§¨¥¦©©£¨©©£¨§¨©¦§¨¥¦©¦§¨¦¥¥¤§¥©§©¦

ïàkî øúBé Báeøéòìe úBnà,Báeøòì øeñàå Búéáì øzî;ïàkî øúBé Búéáìe änà íétìà Báeøòì,Búéáì øeñà ©§¥¥¦¨ª¨§¥§¨§¥§¥©§©¦©¨§¥¥¦¨¨§¥

:åçë ìëá.xg`l hrine cg`l daix:èòéî äæå äáéø äæ íéçîåî íãà éðá éðù åããîù ,øçà èòéîå ãçà äáéø ,øîà÷ éëä
ee.cigi ly xirá ìë øéëùî àåäå äìåë äð÷ ãçà íãàù ïåâë:íéáø ìù úéùòð ë"çàå .äá íéøãä íãà éðáì äéú.dlek z` oiaxrnïéáøòî åéäù êøãë

:øåéù äëéøö äúéä àìù ãéçé ìù äúéäùë.dlek z` oiaxrn oi`øåéù àåääã ,áåøéò àìá íéòåãé íéúá äá øééùî ïéà íà íéáø ìù øéò áøòì øåñàù
úéðåãð ãéçé ìù àéåä àúùäã â"òà øåéù äëéøö äúéäå íéáø ìù äúéäå ìéàåä åæå .íéáøä úåùø úøåú çëúùú àìå àåä áåøéò íåùî àîòèã øëéä éåä

:äìçúáë.dl dveg dyr ok m` `l`:øéòä øàùì ìéòåî äì äöåç ìù øåéù åìéôàù ì"î÷ àúåáøå .øéòä øàù íò åáøéò àìù øåéùdycg xirk
.dcediayäëåîñä äìåãâ øéòì øåéù äúéä àéäå äãåäé õøà ìëáù äðè÷ øúåéä øéòä àéäå íéøåéã 'ð àìà äá åéä àìå äùãç äîùå äãåäéá äúéä øéò

:àøéëä íåùî íéøçàä íò åáøòé àìù øéòá øééùì êéøöù øåéùä øåòéù àåäå ,äì.'ek zexivg yly xne` oerny iaxãçà úéá åìéôà äëìää ÷ñôå
:øåéù ö"à íéáø ìù äúéä åìéôà ãáìá ãçà çúô àìà äì ïéàù øéòå .øåéù éåä ãçà øöçá

ff.gxfna didy inåúúéáù äéì àéåä ,åìèéìå êìéì ìåëé åðéàù ïåéë áåøéò åáåøéò ïéà éøäå íéôìàî øúåé åáåøéòî ÷åçø àåäå íåéä íù åéìò ùã÷å ,äãùá
:áåøéò åáåøéò ïéàùë åúúéáù àäúù äéì àçéð åúéáá àîúñîå ãîåò àåä åúéá íåçúá éøäù åúéáá.ezial xeq`:çåø ìëì íéôìà åúéáî úåðîìdxeaira

`xephxa yexit

לכאן, והגיע התחום את מדד  מומחה שפלוני שראינו àHLÆכלומר
ì÷äì àlà øéîçäì øácä úà íéîëç eøîàהואיל כלומר  – ÈÀÂÈÄÆÇÈÈÀÇÀÄÆÈÀÈÅ

הולכים  אין  מדרבנן , הוא שבת תחום של לאלפיים מחוץ היציאה ואיסור

לקולה. אלא לחומרה התחום בענין

ו ה נ ש מ ר ו א ב

חצרות  בעירובי  אלא תחומים בעירובי  עוסקת שאינה פרקנו, מענין  אינה זו  משנה
jkl).ומבואות xaqd `evnl miywzn miyxtnd ?o`k dxceq dnle)

אחדים: דברים להקדים יש  משנתנו  ולהבנת
בלילה, להינעל הראויות דלתות לה ויש טפחים עשרה גבוהה חומה המוקפת עיר 
בכולה  לטלטל מותר  שבה המבואות או החצרות כל "שיתוף" ידי  שעל  כמבוי , דינה
יחיד, לאדם השייכת היינו יחיד, של עיר בין  זה בענין הבדל יש  ברם, בשבת.
משתתפים  יחיד  של בעיר  שכן רבים, של עיר  ובין לדיירים, בתיה משכיר  והוא
משתתפים  אין רבים של בעיר אבל בכולה, לטלטל  ומותר אחד, ב"שיתוף" דייריה כל
משתתפים, והשאר  שיתוף, בלא העיר  של  חלק מניחים אלא כולה, את ומערבים
היכר  משום זה ודבר ששיירו . חלק מאותו חוץ העיר בכל  לטלטל  הם ומותרים
זו, בעיר  לטלטל להם מותר  בלבד  עירוב ידי שעל  העיר, אנשי  שידעו כדי הוא,
השתתפו שלא האחר בחלק שהרי  הרבים, כרשות נראית והיא בה עוברים שרבים אף
"שיתוף" לעשות רשאים האחר  שבחלק הדיירים גם אמנם לטלטל. הם אסורים בו 
בחלקם  אלא העיר כל  בשאר לטלטל  מותרים אינם אבל  הם, רבים אם לעצמם,

k-hi`).בלבד  ,d oiaexir 'ld m"anx) ונעשתה יחיד של שהיתה בעיר דנה משנתנו 
של בעיר לשייר שצריכים חלק אותו בגודל המשנה דנה כן  להיפך. או  רבים של

במשנתנו. תנאים בזה ונחלקו  רבים,

ãéçé ìL øéò בתיה את השכיר  והוא העיר , בעל היה אחד  שאדם – ÄÆÈÄ
íéaøלדיירים, ìL úéNòðå,רבים של לעיר כך אחר ונעשתה – ÀÇÂÅÆÇÄ

היחיד, מיד  אותה dlkשקנו úà ïéáøòî מערבים העיר  דיירי  כל  – ÀÈÀÄÆËÈ
ב"שיתוף" משתתפים שבה החצרות שכל  כלומר  חצרות", "עירוב
בכולה, לטלטל ומותרים מבוי , של  ב"שיתוף" שמשתתפים כמו העיר,

בהקדמה  שבארנו (כמו  יחיד של  כשהיתה מערבים שהיו כדרך
íéaøלמשנתנו ). ìLå,רבים של שהיתה ועיר –ãéçé ìL úéNòðå ÀÆÇÄÀÇÂÅÆÈÄ

יחיד , של קניינו ונעשתה –dlk úà ïéáøòî ïéà כמו שדינה – ÅÀÈÀÄÆËÈ
רבים, של  כשהיתה עירבוה שלא äöeçבתחילה, äNò ïk íà àlàÆÈÄÅÈÈÈ

dì,עירוב בלי שהניחוהו מקום היינו לעיר , חוץ שיור עשה –øéòk ÈÀÄ
íéøeic íéMîç da LiL ,äãeäéaL äLãç בגמרא בברייתא – ÂÈÈÆÄÈÆÆÈÂÄÄÄÄ

mixeic,מבואר: miyng da eide ,dny "dycg"e dcedia dzid zg` xir"

,"xeiy dzid `ide ,minkg mixryn eid dae ,she miype miyp`כלומר

היו  ידיה שעל לה, הסמוכה הישנה לעיר  כשיור  נחשבה זו  שעיר 
שצריך רבים של  עיר בכל  הדין  והוא הישנה. העיר כל  את מערבים

ואפילו  כולה; את יערבו  שהשאר  כדי  חדשה, עיר כשיעור  לשייר 
שיור. בלי כולה את מערבים אין  יחיד , של עיר éaøנעשתה éøácÄÀÅÇÄ

äãeäéעיר של  כשיעורה דיורים חמשים של  שיור שצריך הסובר  – ÀÈ
GLחדשה. :øîBà ïBòîL éaøíézá éðL ìL úBøöç L– ÇÄÄÀÅÈÂÅÆÀÅÈÄ

בכל שיש חצרות בשלש  דיו  שיור  לשם להניח שצריך  המקום שיעור
ברם, בתים. שני  מהן id`:אחת dkldd בית בה שיש אחת חצר אפילו

ככ  ))אחד הה  ,, עעייררוובבייןן ההלל  '' רבים,((ררממבב""םם   של  עיר  שאפילו אמרו , בגמרא .
כולה  את ומערבים יחיד, של כעיר דינה אחד , פתח אלא לה אין אם

שיור . dkld.בלי  oke

âחחממייששיי âייווםם
ז ה נ ש מ ר ו א ב

תחומים. עירוב בענין  ללמד חוזרת משנתנו

äéäL éîכגון לעירו, מחוץ השמשות בין שבת בערב –çøæna ÄÆÈÈÇÄÀÈ
העיר , של מזרח בצד  –Bðáì øîàå יו מבעוד שיצא – לפני ם, ÀÈÇÄÀ

áøònaמביתו : éì áøò מערב לצד  תחומים עירוב בשבילי  הנח – ÈÅÄÇÇÂÈ
השמשות בין שהיה או áøòהעיר ,áøònaהעיר ; :Bðáì øîàå ÇÇÂÈÀÈÇÄÀÈÅ

çøæna éì; העירúBnà íétìà Búéáìe epîéä Lé íà אם – ÄÇÄÀÈÄÅÅÆÀÅÇÀÇÄÇ
אלפיים  יש לביתו ועד השמשות בין בו עומד  שהוא מקום מאותו 

ïàkîאמה, øúBé Báeøéòìe בשבילו הניח שבנו  לעירוב עד  אבל  – ÀÅÅÄÈ
אמה, מאלפיים יותר  Búéáìיש  øzîשמותר ביתו, לתחום כלומר  – ËÈÀÅ

רוח, לכל  אמה אלפיים מביתו לו  ויש ביתו , עד לילך  øeñàåÀÈלו
Báeøòìיכול לא השמשות ובין שהואיל עירובו, לתחום כלומר  – ÀÅ

לפיכך אמה, מאלפיים יותר  ממנו רחוק הוא שהרי  אליו , להגיע היה

שמן  אומרים אנו  ביתו , בתחום עומד שהוא וכיון  עירוב; עירובו אין 
שתהא  – עירוב אינו בשבילו בנו  שהניח העירוב שאם – דעתו הסתם

בביתו . ïàkîשביתתו  øúBé Búéáìe änà íétìà Báeøòì– ÀÅÇÀÇÄÇÈÀÅÅÄÈ
יותר יש  לביתו עד ואילו אמה, אלפיים לעירובו  ועד  ממקומו יש  ואם

ועירובו  מביתו, מזרחית דרומית בקרן שעומד  כגון אמה, מאלפיים

izdw - zex`ean zeipyn
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Bòéìáäì ìBëé Bðéà–øîà Bæaéàpé éaø øa éàzñBc éaøíeMîøéàî éaø:ézòîLíéøäa ïéøc÷nL. ¥¨§©§¦¨¨©©¦§©©©¦©©¦©¦¥¦¨©§¦¤§©§¦¤¨¦
‰äçînä ïî àlà ïéããBî ïéà.øçà íB÷îì èòîe ãçà íB÷îì äaø–äaøL íB÷îì ïéòîBL;èòîe ãçàì äaø ¥§¦¤¨¦©ª§¤¦¨§¨¤¨¦¥§¨©¥§¦¦§¤¦¨¦¨§¤¨¦¥

åúôù ìò ãåîòé äæ àìà ,íåçúä úãîì åðåøãî úãî äìòú íéøîåà ïéà ,óìàî øúåé êåìä åðåøãîá ùéù ô"òà ,äìòîìî åúôù ìà åúôùî äîà íéùéîç
:ãçà ìáçá åðåøãî åòéìáéå ïàëî åúôù ìò ãåîòé äæå ïàëî.ezcnl xfegeåðéàå íéùîçî øúåé øéòä ãâðë åáçø äéä íàù òîùî ,åúãîì øæåç éðú÷ãî

åá äìëù íå÷îä ãâðë ãò äàìäå åúôùî íù êìåäå ããåîå ,íù åòéìáîå êìåä ,åòéìáäì ìåëé øéòä ãâðë àìù åéùàøî ãçàáå ,ìáçá íù åòéìáäì ìåëé
:åéîåçú úãî úà íéìùîå øéòä ãâðë åúãîì øæåçå øéòä ãâðë àéâä áçåø.erilan xdl ribdùîç êåìäáù ,òôåùî àìà äáøä óå÷æ øä äéäé àìù àåäå

:êìåäå ãáìá åãîåà àìà ,åòéìáî åðéà ,íéçôè äøùò óå÷æ úåîà ùîç êåìäî úåçôáù ãò óå÷æ àåä íà ìáà ,íéçôè 'é àìà äáâé àì åðîî úåîà`ede
.megzl ueg `vi `lyë"çà øåæçéù éãë íù íòéìáäì ìåëéù íéøö÷ àéâä éùàøù íå÷îì íåçúì õåç àöé àì ,àéâä åà øää òéìáäì ããåîä êìåäùë

:ïàë ãò äàá øéòä éãö ìù íéîåçú úãîù øîàé íù êìåäå ããåî åúåà äàåøäù éðôî äøéæâ ,øéòä ãâðë åúãîì.i`zqec iax xn` efaøéò éèåòîì åæá
:ïäá ïéøã÷î ïéàù ììçä ìà äáåø÷ä äôåøò äìâòå èì÷î.oixcwn'îâá ïðéøîàãë ,åðåøãî úãî èòîì á÷ðä êøã íéããåîå ïúåà ïéá÷åð åìéàë ïéàåø ,ïéá÷åð

ìù ïåøãî èòîúîå úåîà 'ã úåîà 'ã åìåë åúåà ïéããåî ïëå ,åéìâø ãâðë ïåéìòäå åáì ãâðë ìáçä úà çéðî ïåúçúäå úåîà 'ã ìù ìáçá åúåà ïéããåîù
:éàúñåã éáøë äëìäå .íãà úîå÷ éöç úåîà 'ã ìë

dd.dgnend on `l` oiccen oi`úøðë íé [óúë] ìò äçîå ïåùì äçîåî ùøéô ïåàâå .äãéãîá é÷áä íãà( ãì øáãîá)ïéîåçúä ãåãîì íéðååëúîù øîåìë
:øã÷ì êéøö àäé àìù éãë øùéäå äåùä íå÷îä ïî äìçúëì.xg` mewnl hrine cg` mewnl daixéðîéñ ãâðëî ïéèìåáå ïéëåøà åæ íåçú éðîéñ åàöîðù

:äãâðëù ïø÷ íåçú.daixy mewnl oirneyåçúîì êéøö àåäù àúôñåúá àéðúå .åëøö ìë ìáçä äìçúî çúî àìù éðôî äãâðë ,äøö÷ä úãî ïéàéöåîå
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øúBé àGå,כראוי נמתח אינו  מדי  ארוך שחבל  לפי  אמה, מחמישים – ÀÅ
התחום אורך  את ממעט ונמצא מתקצרת, אמרו ((גגממרראא  ))ומידתו  וכן  ;

zegt,בירושלמי : `l,ונשכר שנמתח xzei,מפני  `le שנקמץ מפני 
Baìומפסיד. ãâðk àlà ãcîé àGå יאחז מהמודדים אחד  כל – ÀÄÀÙÆÈÀÆÆÄ

ראש את שם לשים מקום קבעו חכמים לבו ; כנגד  החבל  ראש  את
רגליו  כנגד  והאחר צווארו  כנגד המודדים אחד  יתן  שלא כדי  החבל ,

חוששים  ואין מתמעט. והתחום מתקצרת המידה ונמצאת בזה, וכיוצא
בני הם המודדים הסתם שמן בקומתם, שווים אינם המודדים שמא

בינוניים ããBî((ההממאאיירריי))..אדם äéä,חבל אחרי  חבל  –àéâì òébäå ÈÈÅÀÄÄÇÀÇÀ
לעמק, –øãâì Bà,ומשופע גבוה אבנים גל כגון –Bòéìáî– ÀÈÅÇÀÄ

שיפועו , את ומודדים לתוכו יורדים שאין הגיא, מדרון  את מבליע
ואת  גבהו  את מבליע בגדר וכן לשפה, משפה רחבו את מודדים אלא

משני במשופע אותו  ומותחים החבל את עליו  מעלים שאין  שיפועו ,
למעלה. הגדר עובי  את ומודדים החבל את מגביהים אלא הגדר , צדי

אמה, חמישים רחב אינו  שהגיא בכגון כאן  שמדובר מבואר , בגמרא
החבל ומותחים מכאן , שפתו על  עומד  וזה מכאן שפתו על עומד שזה

לשפה; משפה הגיא Búcîìמעל øæBçå, מכאן מדייקים בגמרא – ÀÅÀÄÈ
לצד כגון העיר , כנגד מודדים היו  שאם להשמיע, באה שמשנתנו
מספיק  החבל  ואין אמה, מחמישים יותר הרחב לגיא והגיעו  מזרח,

העיר כנגד  שלא שמאל לצד או  ימין לצד ילכו  אם אבל להבליעו, כדי 
מקום  שאותו  פי  על אף שם, להבליעו  ואפשר מתקצר  הגיא את ימצאו 

הגיא, את להבליע כדי שם לילך מותר  מקום מכל העיר, כנגד אינו
התחום. מידת את ומשלימים העיר , שכנגד הקודם לקו חוזרים כך  ואחר

øäì òébä, להר הגיע אם וכן  –Bòéìáî, שיפועו את מבליע – ÄÄÇÀÈÇÀÄ
מתוח  והחבל  זה מצד וכלונס ההר  של  זה מצד  כלונס שמעמיד כגון

בגמרא  ההר ; גבי מעל האחר  הכלונס לראש  האחד  הכלונס מראש
dxyrאמרו: hwlznd xda `l` epy `lטפחים,zen` yng jezn

עשרה  של לגובה אלא עולה אינו  אמות חמש ההר על  שההולך כלומר
`rax,טפחים, jezn dxyr hwlznd xda la` זקוף שההר כלומר

el,הרבה, jlede ecne` כלונסאות ידי  על  להבליעו וקשה שהואיל 
באומד; מידתו  את קובעים בזה, ãáìáeוכיוצא ,Búcîì øæBçåÀÅÀÄÈÄÀÇ

çzì õeç àöé àHLíeבתוך מאד רחבים ההר  או  הגיא אם – ÆÅÅÇÀ
מחוץ  אבל אמה, חמישים של  בחבל להבליעם אפשר שאי עד התחום,

שם  להבליעם כדי לתחום מחוץ לצאת לו אסור צרים, הם לתחום
הרואים, יאמרו  שמא גזירה העיר , שכנגד  למידתו  לחזור  כך ואחר

שם. שהבליעו המקום אותו  עד באה התחום ìBëéשמידת Bðéà íàÄÅÈ

Bòéìáäì רחב התחום שבתוך  ארכו  בכל ההר או  שהגיא כגון  – ÀÇÀÄ
אמה, מחמישים íeMîהוא éàpé éaø øa éàzñBc éaø øîà BæaÈÈÇÇÄÀÇÇÇÄÇÇÄ

íéøäa ïéøc÷nL ézòîL :øéàî éaøכלומר בהם, נוקבים – ÇÄÅÄÈÇÀÄÆÀÇÀÄÆÈÄ
שתחתיהם. הקרקע את ומודדים נקובים הם כאלו  ההרים את שרואים

והעומד אמות, ארבע של  קצר  בחבל  ההר את שמודדים מבואר , בגמרא
וכך רגליו , כנגד נותנו למעלה והעומד  לבו , כנגד אוחזו למטה בהר 

ידי על  בגדר . או  בגיא גם עושים וכן  ההר; מדרון כל את מודדים
למעלה  העומד  שהרי אמות, ארבע בכל  ההר מידת מתמעטת זו  מדידה

המשנה ונקטה רגליו . כנגד  אלא לבו  כנגד  החבל  את מותח "efaאינו
"i`zqec iax xn`,בהרים מקדרים שבת תחום במדידת שדווקא לומר ,

היא  איזו  לידע כשמודדים ערופה, עגלה שבעניין במדידה לא אבל 
מפני מקלט, ערי של תחומן  במדידת ולא החלל , אל  הקרובה העיר

התורה. מן היא שמדידתם

âררבבייעעיי âייווםם
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äçînä ïî àlà ïéããBî ïéà נעשית התחום מדידת שאין  כלומר – ÅÀÄÆÈÄÇËÀÆ
ב  הקרקע. במדידת הבקי  מומחה, ידי על פירושתתווסספפוותת  אלא מובא

כנרת""dgnen"אחר: ים כתף על  "ומחה ייאא  )),,מלשון ללדד,, כלומר((בבממדדבברר  

לפי מפרשים ויש  העיר . כנגד  ומכוונת ישרה בדרך  אלא מודדים שאין
ממנו  להגיע שיוכל  ממקום אלא למדוד לו  אין שלכתחילה התוספות,

אחר למקום ולילך המדידה מקום להניח יצטרך ולא התחום סוף עד 
גדר . או גיא להבליע øøçàכדי íB÷îì èòîe ãçà íB÷îì äa ÄÈÀÈÆÈÄÅÀÈÇÅ

ובקרן  דרומית מזרחית בקרן  כגון  קרנותיה, משתי  אחת רוח מדד  –
בחברתה, מאשר  התחום גדול  אחת שבקרן  ונמצא צפונית, מזרחית

äaøL íB÷îì ïéòîBL ומוסיפים שריבה התחום אחר הולכים – ÀÄÄÀÆÄÈ
כל מתח לא המועט שבמקום אומרים, שאנו  מפני  שמיעט, המקום על 

אבל  המדידה. חבל  את שבת ההררממבב""םם  צרכו תחומי לנו  היו  כותב:
ומיעט  אחד, במקום התחום את וריבה ומדד , מומחה ובא מוחזקים,

שריבה בתחום לו  שומעין  אחר , ייזז  ))..במקום ככחח  ,, ששבבתת ובגמרא ((ההלל''
שמיעט. למקום שכן וכל  לו , שומעים שריבה למקום שאף מבואר,

øçàì èòîe ãçàì äaø מומחים שני מדדו  שאם מפורש, בגמרא – ÄÈÀÆÈÄÅÀÇÅ
חברו , משל מרובה אחד  של תחומו  ונמצא זה, אחר  ïéòîBLÀÄזה

äaøîì.שריבה המודד של  התחום אחרי  הולכים –,ãáò elôà ÇÀËÆÂÄÆÆ
äçôL elôà,כנענים –úaL íeçz ïàk ãò :øîBì ïéðîàð– ÂÄÄÀÈÆÁÈÄÇÇÈÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iying wxt oiaexir zkqn

øçàì–äaøîì ïéòîBL.ãáò elôà,äçôL elôà,øîBì ïéðîàð:úaL íeçz ïàk ãò,eøîà àHLíéîëçúà §©¥§¦©§ª¤£¦¤¤£¦¦§¨¤¡¨¦©©¨§©¨¤¨§£¨¦¤
ì÷äì àlà øéîçäì øácä. ©¨¨§©§¦¤¨§¨¥

Âíéaø ìL úéNòðå ãéçé ìL øéò–dlk úà ïéáøòî.ãéçé ìL úéNòðå íéaø ìLå–dlk úà ïéáøòî ïéà; ¦¤¨¦§©£¥¤©¦§¨§¦¤ª¨§¤©¦§©£¥¤¨¦¥§¨§¦¤ª¨
k íà àlàäãeäéaL äLãç øéòk dì äöeç äNò ï,íéøeic íéMîç da LiL;éøácäãeäé éaø.ïBòîL éaøøîBà: ¤¨¦¥¨¨¨¨§¦£¨¨¤¦¨¤¤¨£¦¦¦¦¦§¥©¦§¨©¦¦§¥

GLíézá éðL ìL úBøöç L. ¨£¥¤§¥¨¦
ÊBðáì øîàå çøæna äéäL éî:áøòna éì áøò;Bðáì øîàå áøòna:çøæna éì áøò;íétìà Búéáìe epîéä Lé íà ¦¤¨¨©¦§¨§¨©¦§¨¥¦©©£¨©©£¨§¨©¦§¨¥¦©¦§¨¦¥¥¤§¥©§©¦

ïàkî øúBé Báeøéòìe úBnà,Báeøòì øeñàå Búéáì øzî;ïàkî øúBé Búéáìe änà íétìà Báeøòì,Búéáì øeñà ©§¥¥¦¨ª¨§¥§¨§¥§¥©§©¦©¨§¥¥¦¨¨§¥

:åçë ìëá.xg`l hrine cg`l daix:èòéî äæå äáéø äæ íéçîåî íãà éðá éðù åããîù ,øçà èòéîå ãçà äáéø ,øîà÷ éëä
ee.cigi ly xirá ìë øéëùî àåäå äìåë äð÷ ãçà íãàù ïåâë:íéáø ìù úéùòð ë"çàå .äá íéøãä íãà éðáì äéú.dlek z` oiaxrnïéáøòî åéäù êøãë

:øåéù äëéøö äúéä àìù ãéçé ìù äúéäùë.dlek z` oiaxrn oi`øåéù àåääã ,áåøéò àìá íéòåãé íéúá äá øééùî ïéà íà íéáø ìù øéò áøòì øåñàù
úéðåãð ãéçé ìù àéåä àúùäã â"òà øåéù äëéøö äúéäå íéáø ìù äúéäå ìéàåä åæå .íéáøä úåùø úøåú çëúùú àìå àåä áåøéò íåùî àîòèã øëéä éåä

:äìçúáë.dl dveg dyr ok m` `l`:øéòä øàùì ìéòåî äì äöåç ìù øåéù åìéôàù ì"î÷ àúåáøå .øéòä øàù íò åáøéò àìù øåéùdycg xirk
.dcediayäëåîñä äìåãâ øéòì øåéù äúéä àéäå äãåäé õøà ìëáù äðè÷ øúåéä øéòä àéäå íéøåéã 'ð àìà äá åéä àìå äùãç äîùå äãåäéá äúéä øéò

:àøéëä íåùî íéøçàä íò åáøòé àìù øéòá øééùì êéøöù øåéùä øåòéù àåäå ,äì.'ek zexivg yly xne` oerny iaxãçà úéá åìéôà äëìää ÷ñôå
:øåéù ö"à íéáø ìù äúéä åìéôà ãáìá ãçà çúô àìà äì ïéàù øéòå .øåéù éåä ãçà øöçá

ff.gxfna didy inåúúéáù äéì àéåä ,åìèéìå êìéì ìåëé åðéàù ïåéë áåøéò åáåøéò ïéà éøäå íéôìàî øúåé åáåøéòî ÷åçø àåäå íåéä íù åéìò ùã÷å ,äãùá
:áåøéò åáåøéò ïéàùë åúúéáù àäúù äéì àçéð åúéáá àîúñîå ãîåò àåä åúéá íåçúá éøäù åúéáá.ezial xeq`:çåø ìëì íéôìà åúéáî úåðîìdxeaira
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לכאן, והגיע התחום את מדד  מומחה שפלוני שראינו àHLÆכלומר
ì÷äì àlà øéîçäì øácä úà íéîëç eøîàהואיל כלומר  – ÈÀÂÈÄÆÇÈÈÀÇÀÄÆÈÀÈÅ

הולכים  אין  מדרבנן , הוא שבת תחום של לאלפיים מחוץ היציאה ואיסור

לקולה. אלא לחומרה התחום בענין

ו ה נ ש מ ר ו א ב

חצרות  בעירובי  אלא תחומים בעירובי  עוסקת שאינה פרקנו, מענין  אינה זו  משנה
jkl).ומבואות xaqd `evnl miywzn miyxtnd ?o`k dxceq dnle)

אחדים: דברים להקדים יש  משנתנו  ולהבנת
בלילה, להינעל הראויות דלתות לה ויש טפחים עשרה גבוהה חומה המוקפת עיר 
בכולה  לטלטל מותר  שבה המבואות או החצרות כל "שיתוף" ידי  שעל  כמבוי , דינה
יחיד, לאדם השייכת היינו יחיד, של עיר בין  זה בענין הבדל יש  ברם, בשבת.
משתתפים  יחיד  של בעיר  שכן רבים, של עיר  ובין לדיירים, בתיה משכיר  והוא
משתתפים  אין רבים של בעיר אבל בכולה, לטלטל  ומותר אחד, ב"שיתוף" דייריה כל
משתתפים, והשאר  שיתוף, בלא העיר  של  חלק מניחים אלא כולה, את ומערבים
היכר  משום זה ודבר ששיירו . חלק מאותו חוץ העיר בכל  לטלטל  הם ומותרים
זו, בעיר  לטלטל להם מותר  בלבד  עירוב ידי שעל  העיר, אנשי  שידעו כדי הוא,
השתתפו שלא האחר בחלק שהרי  הרבים, כרשות נראית והיא בה עוברים שרבים אף
"שיתוף" לעשות רשאים האחר  שבחלק הדיירים גם אמנם לטלטל. הם אסורים בו 
בחלקם  אלא העיר כל  בשאר לטלטל  מותרים אינם אבל  הם, רבים אם לעצמם,

k-hi`).בלבד  ,d oiaexir 'ld m"anx) ונעשתה יחיד של שהיתה בעיר דנה משנתנו 
של בעיר לשייר שצריכים חלק אותו בגודל המשנה דנה כן  להיפך. או  רבים של

במשנתנו. תנאים בזה ונחלקו  רבים,

ãéçé ìL øéò בתיה את השכיר  והוא העיר , בעל היה אחד  שאדם – ÄÆÈÄ
íéaøלדיירים, ìL úéNòðå,רבים של לעיר כך אחר ונעשתה – ÀÇÂÅÆÇÄ

היחיד, מיד  אותה dlkשקנו úà ïéáøòî מערבים העיר  דיירי  כל  – ÀÈÀÄÆËÈ
ב"שיתוף" משתתפים שבה החצרות שכל  כלומר  חצרות", "עירוב
בכולה, לטלטל ומותרים מבוי , של  ב"שיתוף" שמשתתפים כמו העיר,

בהקדמה  שבארנו (כמו  יחיד של  כשהיתה מערבים שהיו כדרך
íéaøלמשנתנו ). ìLå,רבים של שהיתה ועיר –ãéçé ìL úéNòðå ÀÆÇÄÀÇÂÅÆÈÄ

יחיד , של קניינו ונעשתה –dlk úà ïéáøòî ïéà כמו שדינה – ÅÀÈÀÄÆËÈ
רבים, של  כשהיתה עירבוה שלא äöeçבתחילה, äNò ïk íà àlàÆÈÄÅÈÈÈ

dì,עירוב בלי שהניחוהו מקום היינו לעיר , חוץ שיור עשה –øéòk ÈÀÄ
íéøeic íéMîç da LiL ,äãeäéaL äLãç בגמרא בברייתא – ÂÈÈÆÄÈÆÆÈÂÄÄÄÄ

mixeic,מבואר: miyng da eide ,dny "dycg"e dcedia dzid zg` xir"

,"xeiy dzid `ide ,minkg mixryn eid dae ,she miype miyp`כלומר

היו  ידיה שעל לה, הסמוכה הישנה לעיר  כשיור  נחשבה זו  שעיר 
שצריך רבים של  עיר בכל  הדין  והוא הישנה. העיר כל  את מערבים

ואפילו  כולה; את יערבו  שהשאר  כדי  חדשה, עיר כשיעור  לשייר 
שיור. בלי כולה את מערבים אין  יחיד , של עיר éaøנעשתה éøácÄÀÅÇÄ

äãeäéעיר של  כשיעורה דיורים חמשים של  שיור שצריך הסובר  – ÀÈ
GLחדשה. :øîBà ïBòîL éaøíézá éðL ìL úBøöç L– ÇÄÄÀÅÈÂÅÆÀÅÈÄ

בכל שיש חצרות בשלש  דיו  שיור  לשם להניח שצריך  המקום שיעור
ברם, בתים. שני  מהן id`:אחת dkldd בית בה שיש אחת חצר אפילו

ככ  ))אחד הה  ,, עעייררוובבייןן ההלל  '' רבים,((ררממבב""םם   של  עיר  שאפילו אמרו , בגמרא .
כולה  את ומערבים יחיד, של כעיר דינה אחד , פתח אלא לה אין אם

שיור . dkld.בלי  oke

âחחממייששיי âייווםם
ז ה נ ש מ ר ו א ב

תחומים. עירוב בענין  ללמד חוזרת משנתנו

äéäL éîכגון לעירו, מחוץ השמשות בין שבת בערב –çøæna ÄÆÈÈÇÄÀÈ
העיר , של מזרח בצד  –Bðáì øîàå יו מבעוד שיצא – לפני ם, ÀÈÇÄÀ

áøònaמביתו : éì áøò מערב לצד  תחומים עירוב בשבילי  הנח – ÈÅÄÇÇÂÈ
השמשות בין שהיה או áøòהעיר ,áøònaהעיר ; :Bðáì øîàå ÇÇÂÈÀÈÇÄÀÈÅ

çøæna éì; העירúBnà íétìà Búéáìe epîéä Lé íà אם – ÄÇÄÀÈÄÅÅÆÀÅÇÀÇÄÇ
אלפיים  יש לביתו ועד השמשות בין בו עומד  שהוא מקום מאותו 

ïàkîאמה, øúBé Báeøéòìe בשבילו הניח שבנו  לעירוב עד  אבל  – ÀÅÅÄÈ
אמה, מאלפיים יותר  Búéáìיש  øzîשמותר ביתו, לתחום כלומר  – ËÈÀÅ

רוח, לכל  אמה אלפיים מביתו לו  ויש ביתו , עד לילך  øeñàåÀÈלו
Báeøòìיכול לא השמשות ובין שהואיל עירובו, לתחום כלומר  – ÀÅ

לפיכך אמה, מאלפיים יותר  ממנו רחוק הוא שהרי  אליו , להגיע היה

שמן  אומרים אנו  ביתו , בתחום עומד שהוא וכיון  עירוב; עירובו אין 
שתהא  – עירוב אינו בשבילו בנו  שהניח העירוב שאם – דעתו הסתם

בביתו . ïàkîשביתתו  øúBé Búéáìe änà íétìà Báeøòì– ÀÅÇÀÇÄÇÈÀÅÅÄÈ
יותר יש  לביתו עד ואילו אמה, אלפיים לעירובו  ועד  ממקומו יש  ואם

ועירובו  מביתו, מזרחית דרומית בקרן שעומד  כגון אמה, מאלפיים

izdw - zex`ean zeipyn
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Báeøòì øzîe.øéò ìL døeaòa Báeøò úà ïúBpä–íeìë àGå äNò àG.íeçzì õeç Bðúð,úçà änà elôà– ª¨§¥©¥¤¥§¦¨¤¦¨¨§§§¨©§£¦©¨©©
ãéñôî àeä økNpM äî. ©¤¦§©©§¦

Áäpè÷ øéò ìk úà ïéëläî äìBãb øéò éLðà,äìBãb øéò ìk úà ïéëläî äpè÷ øéò éLðà ïéàå.ãöék?äéäL éî ©§¥¦§¨§©§¦¤¨¦§©¨§¥©§¥¦§©¨§©§¦¤¨¦§¨¥©¦¤¨¨
äpè÷ øéòa Báeøò úà ïúðå äìBãb øéòa,äìBãb øéòa Báeøò úà ïúðå äpè÷ øéòa–Cläîdì äöeçå dlk úà §¦§¨§¨©¤¥§¦§©¨§¦§©¨§¨©¤¥§¦§¨§©¥¤ª¨§¨¨

änà íétìà.àáé÷ò éaøåøîBà:änà íétìà Báeøò íB÷nî àlà Bì ïéà. ©§©¦©¨§©¦£¦¨¥¥¤¨¦§¥©§©¦©¨

.xir ly:íééøéùå äîà 'ò êåúá íéãîåòä íéúáä ïî ãçàá.melk `le dyr `líò øéòä ìëå ,çåø ìëì íéôìà øéòä ïî åì ùé éîð áåøéò àìá éøäù
:úåîà òáøàë åì íéáùçð äøåáéò.megzl ueg epzp:àøîâá äì ùøôî éëäå ,øéò ìù äøåáéòì õåç.xkypy dnéøäù .äãâðëù çåøì ãéñôî äæ çåøì

áøòî ìù íéôìàå óìà øëúùðå øéòì íéôìà äùìù óåñá çøæî ìù íéôìà úåìëù àöîð çøæîì óìà óåñá åðúð íàå çåø ìëì íéôìà áåøéòä ïî äðåî
íéôìàä úåìë ïéàùë éìéî éðäå .úåîà 'ãë äìåë àìà áøòî ìù íéôìàä ïåáùçá äìåò øéòä ïéàã ì"î÷å .óìà ãéñôäå øéòä áøòî ìù óìà óåñá úåìë
íå÷î ãò àìà øéòä êåúá êìéì ìåëé åðéà äëåúá íå÷î äæéàá åà øéòä òöîàá úåìë íà ìáà ,äì äöåç åà øéòä óåñá àìà øéòä ãöì áåøéòä ïîù

:êåîñá ïðúãë ,àì åúå áåøéò ìù äîà íéôìàä úåìëù
gg.dlecb xir iyp`ïäì äëåîñä äðè÷ä øéòä ìë úà ïéëìäî ,äëåîñä äðè÷ä êøã íéëìåäå ïéðåîå ïøéòî íéàöåéå íéôìà êåúá äðè÷ øéò ïäì äúéäù

:äì äöåç ïúãî íéîéìùîå úåîà òáøàë.dlecbd z` oikldn dphw xir iyp` oi`eêëéôì äìåãâ øéò òöîàá äìë ïéîåçú úãîù éôì ,úåîà 'ãë äìåë
:ïîåçú óåñ ãò àìà äá íéëìåä ïéàå úåîà 'ãë íäì úáùçð äìåãâ øéò ïéà.dlecb xirn didy in cvikøéò éùðà ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

,øéòä êåúá åáåøéò ïúåðä ìáà ,äîà íéôìà ããåîá íéøåîà íéøáã äîá ,äìåãâ øéò ìë úà ïéëìäî äðè÷ øéò éùðà ïéàå äðè÷ øéò ìë úà ïéëìäî äìåãâ
øéòî äéäù éî ãöéë ,úåîà 'ãë äá çðåî áåøéòäù øéòä ìë ïéëìäî ,äìåãâá ïáåøéò äðè÷ øéò éùðà åðúð ïéá äðè÷á ïáåøéò äìåãâ øéò éùðà åðúð ïéá

:'åë äðè÷ øéòá åáåøéò úà ïúðå äìåãâ.`aiwr 'xeàìà íéôìà íéðåî ïéàå ,úåîà 'ãë äá çðåî àåäù øéòä äùåò áåøéòä ïéàù øáñå ÷"ú ìò ÷ìåç
:ò"øë äëìä ïéàå .áåøéòä íå÷îî

`xephxa yexit

כזה: מערבית, דרומית בקרן
Búéáì øeñà לתחום כלומר – ÈÀÅ

שביתתו  מקום אינו  שביתו  ביתו,
רוח, לכל אלפיים ממנו  למנות

Báeøòì øzîe לתחום כלומר  – ËÈÀÅ
העירוב  ממקום לו שיש  עירובו,

לביתו  ואף רוח; לכל  אמה אלפיים
העירוב  בין  אם ללכת, הוא יכול 
אמה. מאלפיים יותר אין  לביתו 

øéò ìL døeaòa Báeøò úà ïúBpä העומדים הבתים מן  באחד – ÇÅÆÅÀÄÈÆÄ
בהקדמה  שבארנו (כמו לעיר  שמחוץ ושיריים אמה שבעים בתוך

א), íeìëלמשנה àGå äNò àG לו יש  העירוב בלי  גם שהרי  – ÈÈÀÀ
הרי עיר של ועיבורה העיר , לגבולות מחוץ רוח לכל אמה אלפיים

שמודדים  א), משנה לעיל  שבארנו (כמו  העיר גבולות בתוך  הוא כלול
בעירוב  הרוויח שלא נמצא ולהלן , העיר  לעיבור  מחוץ אמה אלפיים

כלום. העירוב,Bðúðזה את נתן –íeçzì õeç חוץ כלומר – ÀÈÇÀ
עיר  של  úçà((גגממרראא)),,לעיבורה änà elôà, לו חוצה –økNpM äî ÂÄÇÈÇÇÇÆÄÀÇ
ãéñôî àeä, עירובו את בה שנתן  זו ברוח מרוויח שהוא מה – ÇÀÄ

לכל אמה אלפיים העירוב מן  לו  יש  שהרי שכנגדה, ברוח מפסיד הוא

מהלך הריהו העיר , של במזרחה אמה אלף לסוף עירב אם וכגון  רוח.
ואלפיים  העירוב עד אמה אלף מעירו, אמה אלפים שלשת מזרח לצד

אמה  אלף אלא מהלך אינו  מערב לצד ואילו  ולהלן ; מעירובו  אמה
בגמרא  מערב. לצד הפסידן  מזרח לצד  שנשכר  אמה אלף נמצא בלבד.

אמות. כארבע היא שנחשבת המניין, מן אינה עצמה שהעיר אמרו ,
כלות  אינן העיר לצד  מעירובו אמה כשאלפיים אמורים? דברים במה

אינו  העיר, בתוך  כלות הן  אם אבל  לה, חוצה או  העיר בסוף אלא
ממקום  אמה אלפיים שכלות המקום עד אלא העיר בתוך  לילך יכול

ב  ברם, לא. מכן יותר בעירו תתווסספפוותת  עירובו, לן  אם מקום שמכל אמרו,

להלך שיוכל אמות, כארבע לו נחשבת אינה אבל  כולה, את מהלך
לה. חוצה

ח ה נ ש מ ר ו א ב

לכל אמה אלפיים לה וחוצה כולה העיר כל  את מהלך בעיר  שהשובת הזכרנו כבר 

עקיבא  רבי  למחלוקת באנו הסמוכה, העיר  בתוך עירובו את אדם נתן ואם רוח.
במשנתנו, העיר ,וחכמים מלבד  אמה אלפיים לו ויש בתוכה, השובת כדין דינו  אם

שכבר  (מה ללמד  משנתנו באה ברישא ברם, אמה. אלפיים בכלל  היא שהעיר  או 
מעירו אמה אלפיים שהמודד  הכל ), לדברי  והוא הקודמת, המשנה בסוף הזכרנו 
מידת  אם עיר , נמצאת האלפיים ובתוך  תחומו, את לקבוע כדי שביתתו, ממקום או 
האלפיים, במידת עולה ואינה אמות כארבע העיר  נחשבת העיר, בסוף כלה התחום
לעיר  ועד שביתתו  ממקום אם כגון לה, חוצה האלפיים מידת את משלימים אלא
מהלך הריהו  אמה, מאות ושמונה אלף הוא העיר ואורך אמות, ושש תשעים יש
נחשבת  כולה העיר  שכן  אמה, מאות ותשע אלף עוד  לה וחוצה כולה, העיר  כל
עד אלא מהלך אינו העיר , באמצע כלה התחום מידת אם אבל  אמות. כארבע

עירובו. ממקום אמה אלפיים

äìBãb øéò éLðà,קטנה עיר שוכנת תחומה שבתוך –ïéëläî ÇÀÅÄÀÈÀÇÀÄ
äpè÷ øéò ìk úàהעיר של אלפיים בתוך  מובלעת והיא שהואיל  – ÆÈÄÀÇÈ

הלכך אמות, כארבע הגדולה העיר  לאנשי נחשבת היא הרי  הגדולה,

לה. חוצה תחומם מידת ומשלימים כולה את הם éLðàמהלכים ïéàåÀÅÇÀÅ
äìBãb øéò ìk úà ïéëläî äpè÷ øéò כלה תחומם מידת שכן  – ÄÀÇÈÀÇÀÄÆÈÄÀÈ

כארבע  להם נחשבת הגדולה העיר אין ולפיכך  הגדולה, העיר בתוך
להוסיף  יש כאן  – תחומם. סוף עד  אלא בה הולכים ואינם אמות,

zayבמשנתנו: megz ly dn` miitl` ccena ?mixen` mixac dna
dlecb xir iyp` ,zxg` xira eaexir ozepd la` .zxg` xirl ribne exirn
.dlecb xir lk z` oikldn dphw xir iyp`e dphw xir lk z` oikldn

äéäL éî ?ãöékדרäpè÷ øéòa Báeøò úà ïúðå äìBãb øéòa ÅÇÄÆÈÈÀÄÀÈÀÈÇÆÅÀÄÀÇÈ
דר שהיה מי וכן תחומה, בתוך הנמצאת –úà ïúðå äpè÷ øéòaÀÄÀÇÈÀÈÇÆ

äìBãb øéòa Báeøò,תחומה בתוך הנמצא חלק באותו –îClä ÅÀÄÀÈÀÇÅ
dlk úà העיר כל  את –änà íétìà dì äöeçå שנתינת – ÆËÈÀÈÈÇÀÇÄÇÈ

אמות. כארבע כולה אותה עושה בעיר  øîBà:העירוב àáé÷ò éaøåÀÇÄÂÄÈÅ
änà íétìà Báeøò íB÷nî àlà Bì ïéà חולק עקיבא רבי  – ÅÆÈÄÀÅÇÀÇÄÇÈ

בה  מונח שהוא העיר  את עושה העירוב שאין  וסובר, קמא תנא על 
ממקום  בלבד  אמה אלפיים אלא מהלך המערב אין הלכך אמות, כארבע

aiwr`.עירובו . iaxk dkld oi`e

âששייששיי âייווםם
ט ה נ ש מ ר ו א ב

רבי בו  שנחלקו  בעיר, עירובו  הנותן בענין הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
וחכמים. עקיבא

izdw - zex`ean zeipyn
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Ëïäì øîààáé÷ò éaø:äøòna Báeøò ïúBða éì íéãBî ízà éà,änà íétìà àlà Báeøò íB÷nî Bì ïéàL? ¨©¨¤©¦£¦¨¦©¤¦¦§¥¥©§¨¨¤¥¦§¥¤¨©§©¦©¨
Bì eøîà:éúîéà?ïéøeic da ïéàL ïîæa;ìáàïéøeic da Lé–änà íétìà dì äöeçå dlk úà Cläî.àöîð ¨§¥¨©¦§©¤¥¨¦¦£¨¤¨¦¦§©¥¤ª¨§¨¨©§©¦©¨¦§¨

dab ìòî dëBz ì÷.eøîàL ããBnìå–íétìà Bì ïéðúBð,äøòna äìk Búcî óBñ elôàL. ©¨¥©©¨§©¥¤¨§§¦©§©¦¤£¦¦¨¨¤©§¨¨
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡øöça éøëpä íò øcä,áeøòa äãBî BðéàL éî íò Bà–åéìò øñBà äæ éøä;éøácøéàî éaø.ïa øæòéìà éaø ©¨¦©¨§¦¤¨¥¦¦¤¥¤¨¥£¥¤¥¨¨¦§¥©¦¥¦©¦¡¦¤¤¤
á÷òéøîBà:øñBà Bðéà íìBòì,äæ ìò äæ ïéøñBà íéìàøNé éðL eäiL ãò. ©£Ÿ¥§¨¥¥©¤§§¥¦§§¥¦§¦¤©¤

hh.mixeic da oi`y onfa izni`'ãë àìà äìåë úáùçð äðéà ïéøåéã åéùëò äá ïéàù ô"òà ïéøåéãì äéåàø íàù ,ïéøåéãì äéåàø äðéàå äéúåöéçî åöøôðù
:àéëåèðàë äìåãâ àéä åìéôàå ,úåîà 'ãë úáùçð åáåøéò äá ïúðù áéáñ äîåç äì ùéå äá áùåé ïéàù øéò ïëå .íéîëç éøáãì úåîàlrn dkez lw `vnp

.dabíéôìà äì äöåçå äìåë úà êìäî äëåúå ïéøåéãì éåàø åðéà äáâã ,åáåøéò íå÷îî äîà íéôìà àìà åì ïéà åáåøéò íù ïúð íà äøòî ìù äáâ åìéàã
:äîà.exn`y ccenleåúãî äúìëå åúúéáù íå÷îî àáäù ïä íéãåî ,úåîà 'ãë åì øéòä ìëù øîåì øéòá åáåøéò ïúåðá ò"ø ìò íéîëç íé÷ìåçù ô"òà

:íåìë åúãîî ïìäì ñðëð åðéàù ïéøåéã äá ùéù äøòîá åìéôà äîà íéôìà ìù
e`̀.aexira dcen epi`y in .xcd:éúåë.eilr xqe` df ixd:øöçá åì ùéù úåùø åðîî øåëùéù ãò ,øöçì åúéáî ìèìèìeidiy cr xqe` epi` mlerl

.mil`xyi ipyìàøùé øåãé àìù éãë ïðáø øåæâã àìà ,øåñàú àìù àåä ïéãáå äøéã äîù åàì íéáëåë ãáåò úøéã á÷òé ïá øæòéìà éáøì ïéá àî÷ àðúì ïéá
ãáåòä íò ìàøùé øééãå éø÷îã ïéðîæ ,åîò ãçéúäì ìàøùéì øåñàå íéîã úëéôùà ãéùç í"åëòã â"òà øáñ ÷"ú .åéùòîî ãîìé àìù íéáëåë ãáåòä íò
àì êë êåúîå íéôùëì ùééçã øéëùé àì í"åëòäå ,øéëùéù ãò í"åëò íå÷îá ìéòåî úåùø ìåèá ïéàå í"åëò íå÷îá ìéòåî áåøéò ïéà ïðáø øåîàå ,íéáëåë

ã ,éøú ,íéîã úëéôùà ãåùç í"åëòã ïåéë øáñ á÷òé ïá à"øå .åéùòîî ãåîìé àìå í"åëòä íò øåãì ìàøùé àáéçéëù àìã ,ãç ,ïðáø åäá åøæâ éøééãã éçéëù
ïéàù ô"òàå .úáùá åìéôàå äèåøô äåùî úåçôá åìéôà íéáëåë ãáåòä ïî íéøëåùå .é"áàøë äëìäå .ïðáø äéá åøæâ àì í"åëòä íò ãçéúäì øåñàù , øééãã
øåñà àåä äéäéå ,êì úìèåáî éúåùø åáøéò àìùë åøáçì øîàéù àåäå ,úáùá åìéôàå úåùø ìèáì ìåëé ìàøùé ,åðîî øåëùéù ãò åúåùø ìèáî í"åëòä

:øåñà åøáçå øúåî àåä äéäéå åúåùø åì ìèáìå øåæçì åøáç ìåëé åì êéøöù äî ìèìèì åøáç íéìùäù øçà åöøé íàå ,øúåî åøáçå øöçá ìèìèì

`xephxa yexit

àáé÷ò éaø ïäì øîà:לחכמים –ïúBða éì íéãBî ízà éà ÈÇÈÆÇÄÂÄÈÄÇÆÄÄÀÅ
änà íétìà àlà Báeøò íB÷nî Bì ïéàL ,äøòna BáeøòÅÇÀÈÈÆÅÄÀÅÆÈÇÀÇÄÇÈ
חולקים  אתם ולמה אמות? כארבע לו  נחשבת כולה המערה ואין –

בעיר ? עירובו את בנותן Bìעלי eøîà:עקיבא לרבי חכמים – ÈÀ
éúîéà כארבע עירובו , את בה שנותן  למי נחשבת, המערה אין – ÅÈÇ
ïéøeicאמות? da ïéàL ïîæa לדירה ראויה שאינה כלומר – ÄÀÇÆÅÈÄÄ
בה,((גגממרראא  )) ללון אדם ומתיירא מחיצותיה, שנפלו  כגון ,da Lé ìáàÂÈÆÈ
ïéøeic דיורין בה שאין  פי  על אף לדיורין, היא שראויה כלומר – ÄÄ

עירובו בה הנותן åעכשיו, dlk úà Cläîíétìà dì äöeç ÀÇÅÆËÈÀÈÈÇÀÇÄ
änà.אמות כארבע לו  נחשבת כולה המערה שכל –ì÷ àöîð ÇÈÄÀÈÇ
dëBz,המערה של  –dab ìòî המערה בתוך  עירוב שהנותן – ÈÅÇÇÈ

עירובו  הנותן אבל  המערה, מלבד  אמה אלפיים לו  יש לדירה, הראויה
אלא  למערב אין  לדירה, ראוי המערה גב ואין הואיל  המערה, גב על 

עירובו. ממקום אמה eøîàLאלפיים ããBnìå במשנה חכמים – ÀÇÅÆÈÀ
אמה, אלפיים שביתתו ממקום שמודד íétìàהקודמת, Bì ïéðúBðÀÄÇÀÇÄ

עירובו  בנותן עקיבא רבי על חכמים שחולקים פי על אף כלומר, –
מקום  מכל  אמות, כארבע לו נחשבת שכולה לדיורין, הראויה במערה

נותנים  שאין  שביתתו , ממקום תחומו  במודד עקיבא לרבי הם מודים
אמה, אלפיים אלא äøònaלו  äìk Búcî óBñ elôàL אינו – ÆÂÄÄÈÈÆÇÀÈÈ

בתוכה  יש  ואפילו בלבד, תחומו  מידת סוף עד  אלא בה ללכת רשאי 
הקודמת. במשנה ששנינו כמו  דיורין,
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ושיתופי חצרות בעירובי המשניות עוסקות התשיעי הפרק סוף ועד זה בפרק החל 
epzpynl)מבואות dgizt oiir) השתתף לא החצר מדיירי אחד  שאם למדנו  וכבר .

מהחצר  ולהכניס לחצר מבתיהם להוציא הדיירים כל על אוסר  הריהו בעירוב,
ואז בשבת, ואפילו הדיירים, לשאר  רשותו לבטל  דייר  אותו  יכול ברם, לבתיהם;
הוא  שבחצר הדיירים אחד שאם ללמד, באה משנתנו  בחצר . לטלטל מותרים כולם
מהחצר  ולהכניס לחצר מבתיהם להוציא הישראלים הדיירים על אוסר  הריהו  נכרי,

שהנכרי  צריך  אם כי רשות, ביטול ולא עירוב לא בו  מועיל  ואין  xikyiלבתיהם,
בחצר . לו  שיש  רשותו לישראלים

áeøòa äãBî BðéàL éî íò Bà ,øöça éøëpä íò øcä– ÇÈÄÇÈÀÄÆÈÅÄÄÆÅÆÈÅ
כותי, åéìòכגון øñBà äæ éøä מביתו להוציא הישראלי , על  – ÂÅÆÅÈÈ

לו  שיש הרשות את ממנו  שישכור עד  לביתו , ממנה ולהכניס לחצר
øéàîבחצר; éaø éøác עם דר אחד ישראלי  שאפילו  הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ

עליו . אוסר  הנכרי הרי בחצר, øîBà:נכרי  á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅ
øñBà Bðéà íìBòì,אוסר הנכרי אין  –íéìàøNé éðL eäiL ãò ÀÈÅÅÇÆÀÀÅÄÀÀÅÄ
äæ ìò äæ ïéøñBàרבי ובין מאיר  רבי שבין  מבואר , בגמרא – ÀÄÆÇÆ

הנכרי אין הדין  ומן  דירה, שמה אין הנכרי  שדירת סוברים, אליעזר

שגזרו  אלא אחת, בחצר עמו הדרים הישראלים על הטלטול את אוסר
למנוע  כדי  רשותו, להם שישכיר  עד  עליהם יאסור  שהנכרי חכמים,

שהרי ממעשיו, ילמדו שלא נכרי , עם מלדור הישראלים את כך  ידי  על 
אוסר ונמצא לישראלי, רשותו להשכיר  יסכים לא הסתם מן  הנכרי

גזרו  שלא יעקב, בן  אליעזר רבי וסובר  בחצר ; הטלטול את עליהם
אחת, בחצר הנכרי  עם הדרים יותר או ישראלים בשני  אלא חכמים
לא  בחצר נכרי עם הדר אחד  בישראל  אבל הוא, מצוי  זה דבר שכן

מצוי זה אין דמים, שפיכת על חשוד ונכרי  שהואיל  חכמים, גזרו
חכמים אמרו  וכבר  אחת, בחצר  נכרי  עם ידור אחד  ((עעבבוודדהה  שישראל 

אא  )),, בב,, סובר,זזררהה   מאיר רבי  אבל  נכרי. עם להתייחד  לישראל  שאסור 
אחת, בחצר נכרי  עם דר אחד ישראל  שאפילו  מקרים ויש שהואיל

שהבאנו  מהטעם הנכרי, עליו  שאוסר חכמים גזרו אחד  בישראל אף
ממעשיו . ילמד  ולא הנכרי עם לדור ישראל  יבוא לא כך  שמתוך לעיל ,

הנכרי, משום היתה חכמים גזירת שעיקר מבואר, ב) סא, (עירובין בתוספות
בכותי, גם אסרו  הנכרי  אגב אלא הכותי, משום ולא ממעשיו , ילמד שמא
בכותי. גם נחלקו  כך בנכרי יעקב בן אליעזר  ורבי  מאיר  רבי  שנחלקו  וכשם

ממעשיו ילמד  שלא חכמים, גזרו הכותי  לגבי  שאף סוברים, ozpedi).ויש x"xd)

âקקוודדשש âששבבתת
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משנתנו באה כנכרי, דינו בעירוב מודה שאינו  שמי הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
למינות  שנתפס אלא הוא, ישראל שכן  מכותי , צדוקי  ושונה צדוקי . בענין  לדון
הבית  בתקופת ביהודה כת היו  הצדוקים (רש"י). פה שבעל בתורה מודה ואינו
אבי שם על  "צדוקים", הכת: אנשי  ונקראו  שבעלֿפה, לתורה שהתנגדה השני ,
מבואר , בגמרא – נתן ). דרבי  (אבות סוכו איש  אנטיגנוס של  מתלמידיו  צדוק, הכת

שנויה: היא וכך משנתנו, בהתחלת פיסקה l`ilnbשחסרה oax ,ixkpk `ed ixd iwecv
,ixkpk epi` :xne`כדין רשותו  להשכיר  צריך  ואינו  רשות, ביטול בו  שמועיל  כלומר
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Báeøòì øzîe.øéò ìL døeaòa Báeøò úà ïúBpä–íeìë àGå äNò àG.íeçzì õeç Bðúð,úçà änà elôà– ª¨§¥©¥¤¥§¦¨¤¦¨¨§§§¨©§£¦©¨©©
ãéñôî àeä økNpM äî. ©¤¦§©©§¦

Áäpè÷ øéò ìk úà ïéëläî äìBãb øéò éLðà,äìBãb øéò ìk úà ïéëläî äpè÷ øéò éLðà ïéàå.ãöék?äéäL éî ©§¥¦§¨§©§¦¤¨¦§©¨§¥©§¥¦§©¨§©§¦¤¨¦§¨¥©¦¤¨¨
äpè÷ øéòa Báeøò úà ïúðå äìBãb øéòa,äìBãb øéòa Báeøò úà ïúðå äpè÷ øéòa–Cläîdì äöeçå dlk úà §¦§¨§¨©¤¥§¦§©¨§¦§©¨§¨©¤¥§¦§¨§©¥¤ª¨§¨¨

änà íétìà.àáé÷ò éaøåøîBà:änà íétìà Báeøò íB÷nî àlà Bì ïéà. ©§©¦©¨§©¦£¦¨¥¥¤¨¦§¥©§©¦©¨

.xir ly:íééøéùå äîà 'ò êåúá íéãîåòä íéúáä ïî ãçàá.melk `le dyr `líò øéòä ìëå ,çåø ìëì íéôìà øéòä ïî åì ùé éîð áåøéò àìá éøäù
:úåîà òáøàë åì íéáùçð äøåáéò.megzl ueg epzp:àøîâá äì ùøôî éëäå ,øéò ìù äøåáéòì õåç.xkypy dnéøäù .äãâðëù çåøì ãéñôî äæ çåøì

áøòî ìù íéôìàå óìà øëúùðå øéòì íéôìà äùìù óåñá çøæî ìù íéôìà úåìëù àöîð çøæîì óìà óåñá åðúð íàå çåø ìëì íéôìà áåøéòä ïî äðåî
íéôìàä úåìë ïéàùë éìéî éðäå .úåîà 'ãë äìåë àìà áøòî ìù íéôìàä ïåáùçá äìåò øéòä ïéàã ì"î÷å .óìà ãéñôäå øéòä áøòî ìù óìà óåñá úåìë
íå÷î ãò àìà øéòä êåúá êìéì ìåëé åðéà äëåúá íå÷î äæéàá åà øéòä òöîàá úåìë íà ìáà ,äì äöåç åà øéòä óåñá àìà øéòä ãöì áåøéòä ïîù

:êåîñá ïðúãë ,àì åúå áåøéò ìù äîà íéôìàä úåìëù
gg.dlecb xir iyp`ïäì äëåîñä äðè÷ä øéòä ìë úà ïéëìäî ,äëåîñä äðè÷ä êøã íéëìåäå ïéðåîå ïøéòî íéàöåéå íéôìà êåúá äðè÷ øéò ïäì äúéäù

:äì äöåç ïúãî íéîéìùîå úåîà òáøàë.dlecbd z` oikldn dphw xir iyp` oi`eêëéôì äìåãâ øéò òöîàá äìë ïéîåçú úãîù éôì ,úåîà 'ãë äìåë
:ïîåçú óåñ ãò àìà äá íéëìåä ïéàå úåîà 'ãë íäì úáùçð äìåãâ øéò ïéà.dlecb xirn didy in cvikøéò éùðà ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

,øéòä êåúá åáåøéò ïúåðä ìáà ,äîà íéôìà ããåîá íéøåîà íéøáã äîá ,äìåãâ øéò ìë úà ïéëìäî äðè÷ øéò éùðà ïéàå äðè÷ øéò ìë úà ïéëìäî äìåãâ
øéòî äéäù éî ãöéë ,úåîà 'ãë äá çðåî áåøéòäù øéòä ìë ïéëìäî ,äìåãâá ïáåøéò äðè÷ øéò éùðà åðúð ïéá äðè÷á ïáåøéò äìåãâ øéò éùðà åðúð ïéá

:'åë äðè÷ øéòá åáåøéò úà ïúðå äìåãâ.`aiwr 'xeàìà íéôìà íéðåî ïéàå ,úåîà 'ãë äá çðåî àåäù øéòä äùåò áåøéòä ïéàù øáñå ÷"ú ìò ÷ìåç
:ò"øë äëìä ïéàå .áåøéòä íå÷îî
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כזה: מערבית, דרומית בקרן
Búéáì øeñà לתחום כלומר – ÈÀÅ

שביתתו  מקום אינו  שביתו  ביתו,
רוח, לכל אלפיים ממנו  למנות

Báeøòì øzîe לתחום כלומר  – ËÈÀÅ
העירוב  ממקום לו שיש  עירובו,

לביתו  ואף רוח; לכל  אמה אלפיים
העירוב  בין  אם ללכת, הוא יכול 
אמה. מאלפיים יותר אין  לביתו 

øéò ìL døeaòa Báeøò úà ïúBpä העומדים הבתים מן  באחד – ÇÅÆÅÀÄÈÆÄ
בהקדמה  שבארנו (כמו לעיר  שמחוץ ושיריים אמה שבעים בתוך

א), íeìëלמשנה àGå äNò àG לו יש  העירוב בלי  גם שהרי  – ÈÈÀÀ
הרי עיר של ועיבורה העיר , לגבולות מחוץ רוח לכל אמה אלפיים

שמודדים  א), משנה לעיל  שבארנו (כמו  העיר גבולות בתוך  הוא כלול
בעירוב  הרוויח שלא נמצא ולהלן , העיר  לעיבור  מחוץ אמה אלפיים

כלום. העירוב,Bðúðזה את נתן –íeçzì õeç חוץ כלומר – ÀÈÇÀ
עיר  של  úçà((גגממרראא)),,לעיבורה änà elôà, לו חוצה –økNpM äî ÂÄÇÈÇÇÇÆÄÀÇ
ãéñôî àeä, עירובו את בה שנתן  זו ברוח מרוויח שהוא מה – ÇÀÄ

לכל אמה אלפיים העירוב מן  לו  יש  שהרי שכנגדה, ברוח מפסיד הוא

מהלך הריהו העיר , של במזרחה אמה אלף לסוף עירב אם וכגון  רוח.
ואלפיים  העירוב עד אמה אלף מעירו, אמה אלפים שלשת מזרח לצד

אמה  אלף אלא מהלך אינו  מערב לצד ואילו  ולהלן ; מעירובו  אמה
בגמרא  מערב. לצד הפסידן  מזרח לצד  שנשכר  אמה אלף נמצא בלבד.

אמות. כארבע היא שנחשבת המניין, מן אינה עצמה שהעיר אמרו ,
כלות  אינן העיר לצד  מעירובו אמה כשאלפיים אמורים? דברים במה

אינו  העיר, בתוך  כלות הן  אם אבל  לה, חוצה או  העיר בסוף אלא
ממקום  אמה אלפיים שכלות המקום עד אלא העיר בתוך  לילך יכול

ב  ברם, לא. מכן יותר בעירו תתווסספפוותת  עירובו, לן  אם מקום שמכל אמרו,

להלך שיוכל אמות, כארבע לו נחשבת אינה אבל  כולה, את מהלך
לה. חוצה
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לכל אמה אלפיים לה וחוצה כולה העיר כל  את מהלך בעיר  שהשובת הזכרנו כבר 

עקיבא  רבי  למחלוקת באנו הסמוכה, העיר  בתוך עירובו את אדם נתן ואם רוח.
במשנתנו, העיר ,וחכמים מלבד  אמה אלפיים לו ויש בתוכה, השובת כדין דינו  אם

שכבר  (מה ללמד  משנתנו באה ברישא ברם, אמה. אלפיים בכלל  היא שהעיר  או 
מעירו אמה אלפיים שהמודד  הכל ), לדברי  והוא הקודמת, המשנה בסוף הזכרנו 
מידת  אם עיר , נמצאת האלפיים ובתוך  תחומו, את לקבוע כדי שביתתו, ממקום או 
האלפיים, במידת עולה ואינה אמות כארבע העיר  נחשבת העיר, בסוף כלה התחום
לעיר  ועד שביתתו  ממקום אם כגון לה, חוצה האלפיים מידת את משלימים אלא
מהלך הריהו  אמה, מאות ושמונה אלף הוא העיר ואורך אמות, ושש תשעים יש
נחשבת  כולה העיר  שכן  אמה, מאות ותשע אלף עוד  לה וחוצה כולה, העיר  כל
עד אלא מהלך אינו העיר , באמצע כלה התחום מידת אם אבל  אמות. כארבע

עירובו. ממקום אמה אלפיים

äìBãb øéò éLðà,קטנה עיר שוכנת תחומה שבתוך –ïéëläî ÇÀÅÄÀÈÀÇÀÄ
äpè÷ øéò ìk úàהעיר של אלפיים בתוך  מובלעת והיא שהואיל  – ÆÈÄÀÇÈ

הלכך אמות, כארבע הגדולה העיר  לאנשי נחשבת היא הרי  הגדולה,

לה. חוצה תחומם מידת ומשלימים כולה את הם éLðàמהלכים ïéàåÀÅÇÀÅ
äìBãb øéò ìk úà ïéëläî äpè÷ øéò כלה תחומם מידת שכן  – ÄÀÇÈÀÇÀÄÆÈÄÀÈ

כארבע  להם נחשבת הגדולה העיר אין ולפיכך  הגדולה, העיר בתוך
להוסיף  יש כאן  – תחומם. סוף עד  אלא בה הולכים ואינם אמות,

zayבמשנתנו: megz ly dn` miitl` ccena ?mixen` mixac dna
dlecb xir iyp` ,zxg` xira eaexir ozepd la` .zxg` xirl ribne exirn
.dlecb xir lk z` oikldn dphw xir iyp`e dphw xir lk z` oikldn

äéäL éî ?ãöékדרäpè÷ øéòa Báeøò úà ïúðå äìBãb øéòa ÅÇÄÆÈÈÀÄÀÈÀÈÇÆÅÀÄÀÇÈ
דר שהיה מי וכן תחומה, בתוך הנמצאת –úà ïúðå äpè÷ øéòaÀÄÀÇÈÀÈÇÆ

äìBãb øéòa Báeøò,תחומה בתוך הנמצא חלק באותו –îClä ÅÀÄÀÈÀÇÅ
dlk úà העיר כל  את –änà íétìà dì äöeçå שנתינת – ÆËÈÀÈÈÇÀÇÄÇÈ

אמות. כארבע כולה אותה עושה בעיר  øîBà:העירוב àáé÷ò éaøåÀÇÄÂÄÈÅ
änà íétìà Báeøò íB÷nî àlà Bì ïéà חולק עקיבא רבי  – ÅÆÈÄÀÅÇÀÇÄÇÈ

בה  מונח שהוא העיר  את עושה העירוב שאין  וסובר, קמא תנא על 
ממקום  בלבד  אמה אלפיים אלא מהלך המערב אין הלכך אמות, כארבע

aiwr`.עירובו . iaxk dkld oi`e

âששייששיי âייווםם
ט ה נ ש מ ר ו א ב

רבי בו  שנחלקו  בעיר, עירובו  הנותן בענין הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
וחכמים. עקיבא

izdw - zex`ean zeipyn
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Ëïäì øîààáé÷ò éaø:äøòna Báeøò ïúBða éì íéãBî ízà éà,änà íétìà àlà Báeøò íB÷nî Bì ïéàL? ¨©¨¤©¦£¦¨¦©¤¦¦§¥¥©§¨¨¤¥¦§¥¤¨©§©¦©¨
Bì eøîà:éúîéà?ïéøeic da ïéàL ïîæa;ìáàïéøeic da Lé–änà íétìà dì äöeçå dlk úà Cläî.àöîð ¨§¥¨©¦§©¤¥¨¦¦£¨¤¨¦¦§©¥¤ª¨§¨¨©§©¦©¨¦§¨

dab ìòî dëBz ì÷.eøîàL ããBnìå–íétìà Bì ïéðúBð,äøòna äìk Búcî óBñ elôàL. ©¨¥©©¨§©¥¤¨§§¦©§©¦¤£¦¦¨¨¤©§¨¨
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡øöça éøëpä íò øcä,áeøòa äãBî BðéàL éî íò Bà–åéìò øñBà äæ éøä;éøácøéàî éaø.ïa øæòéìà éaø ©¨¦©¨§¦¤¨¥¦¦¤¥¤¨¥£¥¤¥¨¨¦§¥©¦¥¦©¦¡¦¤¤¤
á÷òéøîBà:øñBà Bðéà íìBòì,äæ ìò äæ ïéøñBà íéìàøNé éðL eäiL ãò. ©£Ÿ¥§¨¥¥©¤§§¥¦§§¥¦§¦¤©¤

hh.mixeic da oi`y onfa izni`'ãë àìà äìåë úáùçð äðéà ïéøåéã åéùëò äá ïéàù ô"òà ïéøåéãì äéåàø íàù ,ïéøåéãì äéåàø äðéàå äéúåöéçî åöøôðù
:àéëåèðàë äìåãâ àéä åìéôàå ,úåîà 'ãë úáùçð åáåøéò äá ïúðù áéáñ äîåç äì ùéå äá áùåé ïéàù øéò ïëå .íéîëç éøáãì úåîàlrn dkez lw `vnp

.dabíéôìà äì äöåçå äìåë úà êìäî äëåúå ïéøåéãì éåàø åðéà äáâã ,åáåøéò íå÷îî äîà íéôìà àìà åì ïéà åáåøéò íù ïúð íà äøòî ìù äáâ åìéàã
:äîà.exn`y ccenleåúãî äúìëå åúúéáù íå÷îî àáäù ïä íéãåî ,úåîà 'ãë åì øéòä ìëù øîåì øéòá åáåøéò ïúåðá ò"ø ìò íéîëç íé÷ìåçù ô"òà

:íåìë åúãîî ïìäì ñðëð åðéàù ïéøåéã äá ùéù äøòîá åìéôà äîà íéôìà ìù
e`̀.aexira dcen epi`y in .xcd:éúåë.eilr xqe` df ixd:øöçá åì ùéù úåùø åðîî øåëùéù ãò ,øöçì åúéáî ìèìèìeidiy cr xqe` epi` mlerl

.mil`xyi ipyìàøùé øåãé àìù éãë ïðáø øåæâã àìà ,øåñàú àìù àåä ïéãáå äøéã äîù åàì íéáëåë ãáåò úøéã á÷òé ïá øæòéìà éáøì ïéá àî÷ àðúì ïéá
ãáåòä íò ìàøùé øééãå éø÷îã ïéðîæ ,åîò ãçéúäì ìàøùéì øåñàå íéîã úëéôùà ãéùç í"åëòã â"òà øáñ ÷"ú .åéùòîî ãîìé àìù íéáëåë ãáåòä íò
àì êë êåúîå íéôùëì ùééçã øéëùé àì í"åëòäå ,øéëùéù ãò í"åëò íå÷îá ìéòåî úåùø ìåèá ïéàå í"åëò íå÷îá ìéòåî áåøéò ïéà ïðáø øåîàå ,íéáëåë

ã ,éøú ,íéîã úëéôùà ãåùç í"åëòã ïåéë øáñ á÷òé ïá à"øå .åéùòîî ãåîìé àìå í"åëòä íò øåãì ìàøùé àáéçéëù àìã ,ãç ,ïðáø åäá åøæâ éøééãã éçéëù
ïéàù ô"òàå .úáùá åìéôàå äèåøô äåùî úåçôá åìéôà íéáëåë ãáåòä ïî íéøëåùå .é"áàøë äëìäå .ïðáø äéá åøæâ àì í"åëòä íò ãçéúäì øåñàù , øééãã
øåñà àåä äéäéå ,êì úìèåáî éúåùø åáøéò àìùë åøáçì øîàéù àåäå ,úáùá åìéôàå úåùø ìèáì ìåëé ìàøùé ,åðîî øåëùéù ãò åúåùø ìèáî í"åëòä

:øåñà åøáçå øúåî àåä äéäéå åúåùø åì ìèáìå øåæçì åøáç ìåëé åì êéøöù äî ìèìèì åøáç íéìùäù øçà åöøé íàå ,øúåî åøáçå øöçá ìèìèì

`xephxa yexit

àáé÷ò éaø ïäì øîà:לחכמים –ïúBða éì íéãBî ízà éà ÈÇÈÆÇÄÂÄÈÄÇÆÄÄÀÅ
änà íétìà àlà Báeøò íB÷nî Bì ïéàL ,äøòna BáeøòÅÇÀÈÈÆÅÄÀÅÆÈÇÀÇÄÇÈ
חולקים  אתם ולמה אמות? כארבע לו  נחשבת כולה המערה ואין –

בעיר ? עירובו את בנותן Bìעלי eøîà:עקיבא לרבי חכמים – ÈÀ
éúîéà כארבע עירובו , את בה שנותן  למי נחשבת, המערה אין – ÅÈÇ
ïéøeicאמות? da ïéàL ïîæa לדירה ראויה שאינה כלומר – ÄÀÇÆÅÈÄÄ
בה,((גגממרראא  )) ללון אדם ומתיירא מחיצותיה, שנפלו  כגון ,da Lé ìáàÂÈÆÈ
ïéøeic דיורין בה שאין  פי  על אף לדיורין, היא שראויה כלומר – ÄÄ

עירובו בה הנותן åעכשיו, dlk úà Cläîíétìà dì äöeç ÀÇÅÆËÈÀÈÈÇÀÇÄ
änà.אמות כארבע לו  נחשבת כולה המערה שכל –ì÷ àöîð ÇÈÄÀÈÇ
dëBz,המערה של  –dab ìòî המערה בתוך  עירוב שהנותן – ÈÅÇÇÈ

עירובו  הנותן אבל  המערה, מלבד  אמה אלפיים לו  יש לדירה, הראויה
אלא  למערב אין  לדירה, ראוי המערה גב ואין הואיל  המערה, גב על 

עירובו. ממקום אמה eøîàLאלפיים ããBnìå במשנה חכמים – ÀÇÅÆÈÀ
אמה, אלפיים שביתתו ממקום שמודד íétìàהקודמת, Bì ïéðúBðÀÄÇÀÇÄ

עירובו  בנותן עקיבא רבי על חכמים שחולקים פי על אף כלומר, –
מקום  מכל  אמות, כארבע לו נחשבת שכולה לדיורין, הראויה במערה

נותנים  שאין  שביתתו , ממקום תחומו  במודד עקיבא לרבי הם מודים
אמה, אלפיים אלא äøònaלו  äìk Búcî óBñ elôàL אינו – ÆÂÄÄÈÈÆÇÀÈÈ

בתוכה  יש  ואפילו בלבד, תחומו  מידת סוף עד  אלא בה ללכת רשאי 
הקודמת. במשנה ששנינו כמו  דיורין,

א ה נ ש מ ר ו א ב

ושיתופי חצרות בעירובי המשניות עוסקות התשיעי הפרק סוף ועד זה בפרק החל 
epzpynl)מבואות dgizt oiir) השתתף לא החצר מדיירי אחד  שאם למדנו  וכבר .

מהחצר  ולהכניס לחצר מבתיהם להוציא הדיירים כל על אוסר  הריהו בעירוב,
ואז בשבת, ואפילו הדיירים, לשאר  רשותו לבטל  דייר  אותו  יכול ברם, לבתיהם;
הוא  שבחצר הדיירים אחד שאם ללמד, באה משנתנו  בחצר . לטלטל מותרים כולם
מהחצר  ולהכניס לחצר מבתיהם להוציא הישראלים הדיירים על אוסר  הריהו  נכרי,

שהנכרי  צריך  אם כי רשות, ביטול ולא עירוב לא בו  מועיל  ואין  xikyiלבתיהם,
בחצר . לו  שיש  רשותו לישראלים

áeøòa äãBî BðéàL éî íò Bà ,øöça éøëpä íò øcä– ÇÈÄÇÈÀÄÆÈÅÄÄÆÅÆÈÅ
כותי, åéìòכגון øñBà äæ éøä מביתו להוציא הישראלי , על  – ÂÅÆÅÈÈ

לו  שיש הרשות את ממנו  שישכור עד  לביתו , ממנה ולהכניס לחצר
øéàîבחצר; éaø éøác עם דר אחד ישראלי  שאפילו  הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ

עליו . אוסר  הנכרי הרי בחצר, øîBà:נכרי  á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅ
øñBà Bðéà íìBòì,אוסר הנכרי אין  –íéìàøNé éðL eäiL ãò ÀÈÅÅÇÆÀÀÅÄÀÀÅÄ
äæ ìò äæ ïéøñBàרבי ובין מאיר  רבי שבין  מבואר , בגמרא – ÀÄÆÇÆ

הנכרי אין הדין  ומן  דירה, שמה אין הנכרי  שדירת סוברים, אליעזר

שגזרו  אלא אחת, בחצר עמו הדרים הישראלים על הטלטול את אוסר
למנוע  כדי  רשותו, להם שישכיר  עד  עליהם יאסור  שהנכרי חכמים,

שהרי ממעשיו, ילמדו שלא נכרי , עם מלדור הישראלים את כך  ידי  על 
אוסר ונמצא לישראלי, רשותו להשכיר  יסכים לא הסתם מן  הנכרי

גזרו  שלא יעקב, בן  אליעזר רבי וסובר  בחצר ; הטלטול את עליהם
אחת, בחצר הנכרי  עם הדרים יותר או ישראלים בשני  אלא חכמים
לא  בחצר נכרי עם הדר אחד  בישראל  אבל הוא, מצוי  זה דבר שכן

מצוי זה אין דמים, שפיכת על חשוד ונכרי  שהואיל  חכמים, גזרו
חכמים אמרו  וכבר  אחת, בחצר  נכרי  עם ידור אחד  ((עעבבוודדהה  שישראל 

אא  )),, בב,, סובר,זזררהה   מאיר רבי  אבל  נכרי. עם להתייחד  לישראל  שאסור 
אחת, בחצר נכרי  עם דר אחד ישראל  שאפילו  מקרים ויש שהואיל

שהבאנו  מהטעם הנכרי, עליו  שאוסר חכמים גזרו אחד  בישראל אף
ממעשיו . ילמד  ולא הנכרי עם לדור ישראל  יבוא לא כך  שמתוך לעיל ,

הנכרי, משום היתה חכמים גזירת שעיקר מבואר, ב) סא, (עירובין בתוספות
בכותי, גם אסרו  הנכרי  אגב אלא הכותי, משום ולא ממעשיו , ילמד שמא
בכותי. גם נחלקו  כך בנכרי יעקב בן אליעזר  ורבי  מאיר  רבי  שנחלקו  וכשם

ממעשיו ילמד  שלא חכמים, גזרו הכותי  לגבי  שאף סוברים, ozpedi).ויש x"xd)

âקקוודדשש âששבבתת
ב ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו באה כנכרי, דינו בעירוב מודה שאינו  שמי הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
למינות  שנתפס אלא הוא, ישראל שכן  מכותי , צדוקי  ושונה צדוקי . בענין  לדון
הבית  בתקופת ביהודה כת היו  הצדוקים (רש"י). פה שבעל בתורה מודה ואינו
אבי שם על  "צדוקים", הכת: אנשי  ונקראו  שבעלֿפה, לתורה שהתנגדה השני ,
מבואר , בגמרא – נתן ). דרבי  (אבות סוכו איש  אנטיגנוס של  מתלמידיו  צדוק, הכת

שנויה: היא וכך משנתנו, בהתחלת פיסקה l`ilnbשחסרה oax ,ixkpk `ed ixd iwecv
,ixkpk epi` :xne`כדין רשותו  להשכיר  צריך  ואינו  רשות, ביטול בו  שמועיל  כלומר
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·øîàìàéìîb ïaø:íéìLeøéa éBána eðnò øc äéäL ãçà é÷ecöa äNòî,eðì øîàåàaà:úà eàéöBäå eøäî ¨©©¨©§¦¥©£¤§©¦¤¨¤¨¨¨¦¨©¨¦¨©¦§¨©¨©¨©£§¦¤
éBánì íéìkä ìk,íëéìò øñàéå àéöBé àHL ãò.äãeäé éaøøîBà:ìaøçà ïBL:ãò éBána íëéëøö eNòå eøäî ¨©¥¦©¨©¤¦§¤¡Ÿ£¥¤©¦§¨¥§¨©¥©£©£¨§¥¤©¨©

íëéìò øñàéå àéöBé àHL. ¤¦§¤¡Ÿ£¥¤
‚áøò àGå ïäî ãçà çëML øöç éLðà–íäìå Bì àéöBälîe ñéðëälî øeñà Búéa,Låíäìå Bì ïéøzî íäl. ©§¥¨¥¤¨©¤¨¥¤§¥¥¥¨¦§©§¦¦§¦§¨¤§¤¨¤ª¨¦§¨¤

ïúeLø Bì eðúð–ïéøeñà ïäå øzî àeä.íéðL eéä–äæ ìò äæ ïéøñBà;ìèBðå úeLø ïúBð ãçàLúeLø,íéðL ¨§§¨ª¨§¥£¦¨§©¦§¦¤©¤¤¤¨¥§§¥§§©¦
úeLø ïéìèBð ïéàå úeLø íéðúBð. §¦§§¥§¦§

aa.iwecva dyrnåùòå åøäî àáà åðì øîàå 'åë ãçà é÷åãöá äùòîå ,í"åëòë åðéà øîåà â"ø ,í"åëòë àåä éøä é÷åãö ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç 'éðúî
,ïî÷ìãë øñåà ãéæîá ïéá ââåùá ïéá àéöåäå øæçå åúåùø ìèáîäù éðôîå ,úåùø ìèáì ìåëéå àåä ìàøùéëã î"ù .íëéìò øñàéå àéöåé àìù ãò íëéëøö
í"åëòä ïéàå àåä í"åëòë éà ìáà ,íëéìò øñàéå ìèáù åúåùøá äëæéå øåæçéå øöçì åéìë àåä àéöåé àìù ãò íëéëøö åùòå åøäî â"ø øîà÷ éëä íåùî

:éîã ìé÷ùå åäì øéâàã øçàî åäééìò øñéîì éöî éåä éëéä ,øåëùéù ãò ìèáì ìåëé.xne` i"xeì"ñ í"åëòë àåä éøä é÷åãö íìåòìã ,â"ø øîà êë àì
íåéä àöé àìù ãò àìà ,úøîàãë åéìë àéöåé àìù ãò àìå ,êùçúù íãå÷ ù"òá íëéëøö åùòå åøäî â"ø åäì ÷"äã ,äéàø äðéà äùòî äúåàå ,â"øì
êøãë åðîî íéøëåù àìà ,úåùø ìèáî åðéàå åîò ïéáøòî ïéàå íéáëåë ãáåòë àåä éøä àéñäøôá úáù ììçîù ìàøùé ìëù ,äëìää ÷ñôå .íëéìò øñàéå
úáù íéøîùîù äæä ïîæá íé÷åãöä ïåâë ,áåøéò úøåúá äãåî åðéàå àòðöá åúåà ììçî íéîòôù ô"òà àéñäøôá úáù øîùîäå .í"åëòä ïî íéøëåùù

:í"åëò ãáåò äéäé àìù àåäå ,åðîî øåëùì ö"àå úåùø ìèáì ìåëé ìáà ,åîò ïéáøòî ïéà æ"ä ,áåøéò úøåúá íéãåî íðéàå
bb.`ivedle qipkdl xeq` eziaíäì ìèá àìå ,øöçá íäîò åì ùéù ÷ìçä øîåìë åøéöç úåùø íäì ìèáù ïåâëå .øöçä éùðà ïéá àåä ïéá ,øöçì åúéáî

:åäãéã àúåùø øöçå äéãéã àúåùø úéá äéì äåä êëìä ,ìèá àì ìèá àìù äîå ìèá ìèáù äî àðú éàä øáñã ,åúéá.mdlyeïéøúåî ,ïäìù íéúá
àéðñëà úåùøá ìèìèî çøåàù ,åäééáâ çøåàë éåä áøéò àìã â"òà àåäå .àéä úçà úåùø øöçå íäìù íéúá àäã ,íä ïéá àåä ïéá øöçì ïäî àéöåäì

:åìù.el epzpéáâì ãçã ,äéáâ íéçøåà éåä àìå .øöçì åúéáî ìèìèì åìéôà íéøåñà ïäå ,åúåùøë ìëäù øöçì åúéáî àéöåäì øúåî àåä ,ïøéöç úåùø íä
:íéçøåà ååä àì ãéçé éáâì íéáø ,çøåà éåä íéáø.mipy eidàéä øöçäù éðôî ,äæ ìò äæ íéøñåà íäéðù ,íúåùø íäì åìèá øöç éðá øàùå ,åáøéò àìù

åðéà ,äéøáçì äéì ìéèáå åäééðî ãç øãäã â"òàå .åøáç ìùå åìù úåùøì åì úãçåéîä úåùøî àéöåî ïéàå ,åéìòáì úéá ìë íéãçåéî íéúáäå íäéðù ìù
éöî àì ìèáî øãä éëå ,éðäî àì éàî÷ ìåèáã çëúùà ,äæ ìò äæ íéøñåà åéä åáøéò àìù íéðùä åìàì íúåùø øöçä éðá åìèáù äòùáå ìéàåä ,ìéòåî
åáøéòù ïúåà ïéàå ,åáøéòù ïúåàì ïúåùø ïéìèáî åáøéò àìù ïúåà åáøéò àì ïúö÷å åáøéò ïúö÷ù øöç éðá êëìä .äééð÷ àì àäã åäãéã àúåùø ééåð÷àì

:ãçàå ãçà ìëì ìèáîù ùøôéù êéøö øöç éðáì åúåùø ìèáîäå .ïøîàãë éããäà éøñàã åáøéò àìù ïúåàì ïúåùø ïéìèáî
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אבא. מבית מעשה גמליאל רבן  מביא לדבריו  וכסיוע נכרי .

eðnò øc äéäL ãçà é÷ecöa äNòî :ìàéìîb ïaø øîàÈÇÇÈÇÀÄÅÇÂÆÀÇÄÆÈÆÈÈÈÄÈ
íéìLeøéa éBánaשבת מערב רשותו לנו  וביטל ררממבב""םם  )),,– ((ררשש""יי;; ÇÈÄÈÇÄ

éBánì íéìkä ìk úà eàéöBäå eøäî :àaà eðì øîàå– ÀÈÇÈÇÈÇÂÀÄÆÈÇÅÄÇÈ
השבת, כניסת בשעת בו  àéöBéוהחזיקו  àHL ãò שיוציא קודם – ÇÆÄ

למבוי, כליו את íëéìòהצדוקי øñàéå יוציא הצדוקי שאם כלומר – ÀÆÁÙÂÅÆ
עליכם, אוסר ונמצא מביטולו, לחזור  הוא יכול למבוי , כליו  ראשון 
לשם, כליו שיוציא קודם במבוי  ראשונה אתם שתחזיקו כיון אבל 

זו  חזקה שאין  פי על  ואף מביטולו; בו  לחזור  הצדוקי יוכל לא שוב
בעירובים, חכמים הקילו  מקום מכל בהן, נקנה שקרקע חזקות כשאר 

חזקות כשאר ההממאאיירריי))..שתועיל ייווננתתןן  ;; øîBà:((ההרר""רר   äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
øçà ïBLìaמועיל ואין  כנכרי, דינו  שצדוקי סובר, יהודה רבי – ÀÈÇÅ

לבני גמליאל  רבן של  אביו  אמר אחר ובלשון  רשות, ביטול בו
éBánaמשפחתו: íëéëøö eNòå eøäî,שבת מערב –àHL ãò ÇÂÇÂÈÀÅÆÇÈÇÆ
àéöBéהיום יצא שלא עד כלומר  שתחשך,((גגממרראא  )),,– øñàéåקודם ÄÀÆÁÙ
íëéìò.הצדוקי – ÂÅÆ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

אוסר  הריהו  הדיירים, שאר  עם עירב לא החצר מדיירי אחד  שאם הזכרנו , כבר 
להם  ביטל אם ברם, לבתיהם. מהחצר להכניס או  לחצר מבתיהם להוציא עליהם
ומחצר  לחצר  הבתים מן  ולהכניס להוציא מותרים כולם חצרו, ורשות ביתו רשות
שאר  אצל כאורח הוא הרי שם רשותו  כל ביטל עירב שלא וזה שהואיל  לבתים,
דנה  כך על בלבד , שבחצר רשותו להם ביטל ואם אוסר. אינו  והאורח החצר, בני

משנתנו.

áøò àGå ïäî ãçà çëML øöç éLðà עם חצרות עירובי  – ÇÀÅÈÅÆÈÇÆÈÅÆÀÅÅ
ביטל שהשוכח בכגון כאן שמדובר  בגמרא, ומבואר החצר ; אנשי שאר
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לחצר , ממנו ולהוציא לביתו  החצר  íäìåמן Bì עירב שלא לזה – ÀÈÆ
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íäìå Bì ïéøzî בתיהם נעשו  שבחצר , רשותו להם שביטל שכיון – ËÈÄÀÈÆ
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בלבד, שבחצר  רשותם ïéøeñàאלא ïäå,מבתיהם ולהוציא להכניס – ÀÅÂÄ
כאורחים  שהם אומרים אנו  ואין להוציא, הם אסורים מביתו ואפילו 
כאורחים  נחשבים רבים אין  אבל  רבים, אצל  כאורח נחשב שיחיד אצלו ,

היחיד. íéðLאצל  eéäהחצר בני ושאר עירבו, ולא ששכחו  – ÈÀÇÄ
שבחצר, רשותם את להם ביטלו ביניהם äæשעירבו  ìò äæ ïéøñBàÀÄÆÇÆ

אסור הלכך  עירבו, לא והם היא, שניהם של  החצר  מעתה שהרי –
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לחברו , האחד של רשות ביטול  איפוא, מועיל , ïúBðואין ãçàLÆÆÈÅ

úeLø,עמהם עירב שלא האחרים, החצר אנשי לכל רשותו  מבטל – À
úeLø ìèBðå את לו  לבטל  הם שיכולים שעירבו, הדיירים מן – ÀÅÀ

úeLøרשותם; íéðúBð íéðL רשותם מבטלים עירבו שלא שניים – ÀÇÄÀÄÀ
שעירבו, האחרים úeLøלדיירים ïéìèBð ïéàå,האחרים מן  – ÀÅÀÄÀ

עירבו , שלא לשניים רשותם מבטלים אינם ביניהם שעירבו  שהדיירים
אמרו , בגמרא לעיל. שבארנו כמו  זה, על  זה אוסרים והם הואיל 

החצ  לאנשי רשותו  ואחד.שהמבטל אחד  לכל שמבטל  לפרש  צריך  ר ,
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משנתנו.

áøò àGå ïäî ãçà çëML øöç éLðà עם חצרות עירובי  – ÇÀÅÈÅÆÈÇÆÈÅÆÀÅÅ
ביטל שהשוכח בכגון כאן שמדובר  בגמרא, ומבואר החצר ; אנשי שאר
רשות  את אף להם מבטל  שהוא אמר לא אבל  שבחצר, רשותו את

ביטל לא ביתו רשות חצרו, רשות שהמבטל  התנא, וסובר  ((גגממרראא  ביתו ,

ללפפייככךך   בב));; ססטט  ,, àéöBälîeעעייררוובבייןן ñéðëälî øeñà Búéa להכניס – ÅÈÄÀÇÀÄÄÀÄ
לחצר , ממנו ולהוציא לביתו  החצר  íäìåמן Bì עירב שלא לזה – ÀÈÆ

את  להם ביטל ולא שהואיל ביניהם, שעירבו  האחרים החצר ולאנשי 
המיוחדת  רשות ביתו  נמצא בלבד , שבחצר רשותו  אם כי  ביתו, רשות

להם; המיוחדת רשות והחצר שלהם,íälLåלו, הבתים אבל – ÀÆÈÆ
íäìå Bì ïéøzî בתיהם נעשו  שבחצר , רשותו להם שביטל שכיון – ËÈÄÀÈÆ

כאורח  הריהו עצמו  והוא אחת, כרשות העירוב ידי  על החצר  עם
ואור הוא אצלם, גם הלכך  האכסניה, בעל של רשותו בכל מטלטל  ח

שעירבו  החצר אנשי  של מבתיהם לחצר  להוציא מותרים הם וגם
לבתיהם, החצר  מן ïúeLøולהכניס Bì eðúðהחצר אנשי  אם – ÈÀÀÈ

שבחצר , רשותם את לו ביטלו øzîשעירבו àeä ולהוציא להכניס – ËÈ
לו  ביטלו  לא שהרי  מבתיהם, לא אבל  כרשותו , שהכל  לחצר, מביתו 

בלבד, שבחצר  רשותם ïéøeñàאלא ïäå,מבתיהם ולהוציא להכניס – ÀÅÂÄ
כאורחים  שהם אומרים אנו  ואין להוציא, הם אסורים מביתו ואפילו 
כאורחים  נחשבים רבים אין  אבל  רבים, אצל  כאורח נחשב שיחיד אצלו ,

היחיד. íéðLאצל  eéäהחצר בני ושאר עירבו, ולא ששכחו  – ÈÀÇÄ
שבחצר, רשותם את להם ביטלו ביניהם äæשעירבו  ìò äæ ïéøñBàÀÄÆÇÆ

אסור הלכך  עירבו, לא והם היא, שניהם של  החצר  מעתה שהרי –
בגמרא  לבתים. החצר מן  להכניס או לחצר הבתים מן להוציא להם

מועיל, אינו  לחברו , רשותו את וביטל  מהם אחד חזר  שאפילו מבואר,
לא  ביטולם רשותם, את הדיירים שאר  להם שביטלו  שבשעה לפי

כולם, ברשות עדיין  שהחצר נמצא חברו , על אסר  האחד שהרי  הועיל ,
לחברו , האחד של רשות ביטול  איפוא, מועיל , ïúBðואין ãçàLÆÆÈÅ

úeLø,עמהם עירב שלא האחרים, החצר אנשי לכל רשותו  מבטל – À
úeLø ìèBðå את לו  לבטל  הם שיכולים שעירבו, הדיירים מן – ÀÅÀ

úeLøרשותם; íéðúBð íéðL רשותם מבטלים עירבו שלא שניים – ÀÇÄÀÄÀ
שעירבו, האחרים úeLøלדיירים ïéìèBð ïéàå,האחרים מן  – ÀÅÀÄÀ

עירבו , שלא לשניים רשותם מבטלים אינם ביניהם שעירבו  שהדיירים
אמרו , בגמרא לעיל. שבארנו כמו  זה, על  זה אוסרים והם הואיל 

החצ  לאנשי רשותו  ואחד.שהמבטל אחד  לכל שמבטל  לפרש  צריך  ר ,

izdw - zex`ean zeipyn

zekxa zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

.a cenr b sc,jlnd cec ly ezniw zry oipra ,sqep xn`n d`ian `xnbd
:ezeciqg lcebemildza xn`p(aÎ` et)dNtY'ãåãì'ebeék éLôð äøîL §¦¨§¨¦¨§¨©§¦¦

.'éðà ãéñçewlgpe .ciqg envrl `xw recn oiadl yie÷çöé éaøå éåì ¨¦¨¦¥¦§©¦¦§¨
.xacd xe`iaa

ãç[mdn cg`Î]BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà Ck ,øîà ©¨©¨¨©¨¦¦§¥©¨¨¦
,íìBò ìLikeãò íéðLé áøòîe çøæî éëìî ìkL ,éðà ãéñç àì ¤¨Ÿ¨¦¨¦¤¨©§¥¦§¨©£¨§¥¦©

ìLúBòL L,meiay ziyilyd dryd cr -éðàå`l` ,mzenk ipi`úBöç' ¨Ÿ¨©£¦£
'Cì úBãBäì íe÷à äìéì(aq hiw my). ©§¨¨§¨

Cãéàåy ,x`ia ipyde -BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà Ck §¦¨¨¨©¨¦¦§¥©¨¨¦
,íìBò ìLikeíéáLBé áøòîe çøæî éëìî ìkL ,éðà ãéñç àì ¤¨Ÿ¨¦¨¦¤¨©§¥¦§¨©£¨§¦

úBceâà úBceâàmiwqere zexeag zexeag -íãBáëaéðàå ,wqer ipi` ££¦§¨©£¦
,daxc` `l` ,iceakaíãa úBëìëeìî éãéweca`y ick ,il ze`xn miypdy ¨©§§¨§¨

,dcp meyn mi`nhd ze`xndn `ed m`åzeklkeln iciøéôLa,cle xer - §§¨¦
àéìLáe,`ily e` xity dlitn dy` xy`ky ,ekeza akey cledy yeal oin - §¦§¨

mixaca dfazn ip`e ,dcil z`neha dze` `nhn `ed m` wecal eze` il mi`xn
el`.dìòáì äMà øäèì éãk§¥§©¥¦¨§©§¨
:xne`e jlnd cec siqenãBò àìå[jka il ic `leÎ]àlàyéðàM äî ìk §Ÿ¤¨¨©¤£¦

äNBò,dxen ip`y dkld lka -,Bì øîBàå ,éaø úLáéôîa Cìîð éðà ¤£¦¦§¨¦§¦Ÿ¤©¦§¥
ézðc äôé ,éaø úLáéôîzeytp ipice zepenn ipicae .ie`xk izpc m`d - §¦Ÿ¤©¦¨¤©§¦

m`d ,l`eye siqen ip`,ézáéiç äôém`d.éúékæ äôéd`neh zekldae ¨¤¦©§¦¨¤¦¦¦
m`d ,l`ey ip` dxdhe,ézøäè äôém`d.éúànè äôécinz izl`y jk ¨¤¦©§¦¨¤¦¥¦

àø÷ éàî ,éãéà áøc déøa òLBäé éaø øîà .ézLBa àìåedn - §Ÿ§¦¨©©¦§ª©§¥§©¦¦©§¨
`ed weqtd .df oipr fnxp ea weqtd(en hiw mildz)éúBãòá äøaãàå'ãâð E ©£©§¨§¥¤¤¤

'LBáà àìå íéëìî`le ,jlnk didy zyeaitn len jzxez ixac izxaic - §¨¦§Ÿ¥
.jka izyiiazd

:zyeaitn `xwp cec ly eax recn zx`an `ziixadàðz,`ziixaaàì ¨¨Ÿ
BîL úLáéôî,izin`d eny df oi` -änìå ,BîL úLa Léà àlà §¦Ÿ¤§¤¨¦Ÿ¤§§¨¨

BîL àø÷ðeze` epik recn -,úLáéôîmeyn.äëìäa ãåc éðt Léiáî äéäLakxen 'zyeaitn' myd ,xnelk ¦§¨§§¦Ÿ¤¤¨¨§©¥§¥¨¦©£¨¨
cec did minrtly ,cecl dyea minxeb eid eitn mi`vei eidy dkld ixacy meyn ok edepike ,'zyea itn' zeaizdn

.jka eze` yiiane ,drhy el xne` did `ede ,dreh:`ziixad dtiqenCëéôì,envr z` oihwn did cecy df xkya - §¦¨
epnî àöéå ãåc äëæepa,áàìkidy.oldlck ,dklda zyeaitn ipt z` milkne dxeza lecb d ¨¨¨¦§¨¨¦¤¦§¨

:ezlrn my lr 'a`lk' `xwpy x`ia opgei iaxy d`ian `xnbdBîL áàìk àì ,ïðçBé éaø øîàåeny df oi` - §¨©©¦¨¨Ÿ¦§¨§
,izin`dBîL àø÷ð änìå ,BîL ìàiðc àlàeze` epik recn -,áàìkiptnúLáéôî éðt íéìëî äéäL ¤¨¨¦¥§§¨¨¦§¨§¦§¨¤¨¨©§¦§¥§¦Ÿ¤

רש"י 

.íãá úåëìëåìî éãémiypdy
xedh m` `nh m` dcp mc el ze`xn

:dy`a xedh mc ze`xn yiy.øéôùáå
micibde zenvrdy cled xer `ed
xity yie .ekeza mixevp xyade
inie d`neh ini eilr zayei dy`dy
sc) dcp 'qnae mwexnd df df i`e dxdh
min `ln xity yie dl yxtn (a ck
eilr ayil cle aeyg epi`y mce

:dzxdh inie zclei z`neh.àéìùáå
`ede cle `la `ily oi` (.ek my) opzc
oixewe dkeza akey cledy yeal oink
`ily oi` (my) `ipze f"rla xec"ihye
axr ly hegk dzlgze ,gthn dzegt
eiptl dze` oi`ian eide qenxezk dteqe
dieyr m`e xeriyk da yi m` ze`xl
dkeza cle didy dpwifgpy `ily zck
m` dxdhe d`neh ini eilr ayze genpe

:e`l.éúáééçå éúéëæipica jiiy
:'eytp ipice zepennéúàîè

.éúøäèå:dxdhe d`neh zeklda
.úùåáéôîdkld ixaca [zyea itn]

minrty cecl zyea did eitn oi`veid
:zirh el xne` `ede dreh didy

.êëéôìenvr oihwn cec didy zekfa
:a`lk epnn `vie dkfìàéðã àìà

.åîù(b a l`eny) xne` cg` mewna
'ebe lap zy` libia`l a`lk edpyne
l`ipc ipyde xne` xg` mewnae

:(b `) minid ixaca libia`läéäù
.úùåáéôî éðô íéìëîa` lk

eda a` didy axd z` milkn:ze`x
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éøáñ ìlä úéáewxyäéìò eøæb [dLeb] (àøéåà) íeMîlr wxy - ¥¦¥¨§¥¦¨¨§¨¤¨
,d`neh minkg exfb minrd ux` xtr yeb lr lid`nd e` rbepd
`l ,lid`n epi`e rbep epi`y lcbne daiz dciya qpkpd la`
d`nehl dnec ef d`nehy oeike .minrd ux` z`neha `nhp
`l m`y ,ezexifp oipn lk z` xezqiy minkg exingd ,`ziixe`c
,dxezd on ez`nehy ,xawa `nhpd mby xnele zerhl e`eai ok

,`xnbd dgec .ezexifp oipn lk z` xzeq epi`àìxnel oi` - Ÿ
xnel yiy ,lld ziae i`ny zia ewlgp ef `xaqayëcàîìò éle §¥¨§¨

s`y mixaeq[àøéåà] (äùåâ) íeMî,éøáñ éànL úéáe ,äéìò eøæb ¦£¦¨¨§¨¤¨¥©©¨§¥
yyg oi`e ,`ziixe`c d`nehl dnec dpi` ef d`nehy oeiky
wx okl ,mei miyely wx xzeq `ziixe`c d`neha mby exn`iy

àðñéð÷ úeøéæð íúñazexifp mzqk wx dpniy minkg eze` eqpw - ¦§¨§¦¨¦§¨
.mei miyely `idyàðñéð÷ ék ,éøáñ ìlä úéáeeze` eqpwyk - ¥¦¥¨§¥¦¨¦§¨

xifpk didiy edeqpw ,minkg,úeøéæð úléçúalk z` zepnl jixve ¦§¦©§¦
d`nehl dnec dpi` ef d`nehy it lr s`e ,dligzn ezexifp
ielb df xac oi` mewn lkn ,dxie`n mb `nhny jka `ziixe`c
d`neh efy exaqiy miyp` eidi `ny minkg eyyge ,lkl recie
wx zxzeq `ziixe`c d`neh s`y xnele lwdl e`eaie ,`ziixe`c
dpny dn lk z` xezqi ef d`neha mby exfb okl ,mei miyely

:dligzn ezexifp zepnl ligzie
:epizpyna e`aedy dcedi iax ixac z` yxtl zxfeg `xnbd

dpyna epipy'eëå äkìnä éðìéäa äNòîmixyr dxifp z`vnpe ©£¤§¦§¦©©§¨§
dxyr rax` `l` dxifp dzid `l dcedi iax xn` .dpy zg`e
,dpy zg`e mixyr dxifp dzid iplidy minkg zrca :dpy
dzexifp dbdp mipy rayy meyn ,`ed mrhdy dpyna x`azd
ux`l d`ay zngn eid zeipyd mipyd raye ,ux`l uega
zngn eid zepexg`d mipyd raye ,lld zia zrcke ,l`xyi
dxifp dzidy xn`y dcedi iax la` ,dpipn z` dxzqe d`nhpy

okle ,enrh x`azd `l ,dpy dxyr rax` wxeäì àéòaéà- ¦©§¨§
iax wlg minkg ixacn hxt dfi` lr ,daiyid ipa ewtzqd

did dyrndy minkg mr mikqn `ed m`d ,dcediúàîèpLa§¤¦§¥
dilr did okle ,dpipn dxzqe ,l`xyi ux`ay zexifpd ini seqa
zngn mipy ray cer dzpn `ly dne ,mipy ray cer zepnl
minkg lr dcedi iax welgy meyn `ed l`xyi ux`l dzrbd

,oicaådl exedy xaeq,éànL úéác àaélàmiyely zepnl icy §©¦¨§¥©©
.l`xyi ux`l dzrbda mei,àîìc Bàlr wlg dcedi iaxy ¦§¨

did dyrndy cinrde ,dyrnd seba minkgúàîèð àlLa,llk §¤Ÿ¦§¥
meyn `ed dpy dxyr rax` dxifp dzidy dneiax mikqny

dilry l`xyi ux`l dribdyk dl exedy minkg ixacl dcedi
,dligzn mipyd ray z` zepnl ligzdl,ìlä úéác àaélàåokle §©¦¨§¥¦¥

.dpy dxyr rax` dxfpy `vnp
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,epizpynaòáL ãBò äøéæð àäzL ìlä úéa äeøBäå õøàì äúìò̈§¨¨¨¤§¨¥¦¥¤§¥§¦¨¤©
,'eëå úBøçà íéðLdxifp z`vnpe ,z`nhp mipy ray seqae ¨¦£¥§

rax` `l` dxifp dzid `ly dcedi iax xn` ,dpy zg`e mixyr
.dpy dxyrCzòc à÷ìñ éàådid dyrndy xaeq dcedi iaxy §¦¨§¨©§¨
,úàîèpLameyn `ed dpy dxyr rax` wx dxifp dzidy dne §¤¦§¥

,mei miyely wx l`xyi ux`a zepnl dkixvy dl exedyàaélàå§©¦¨
éëä éà ,éànL úéácy dpyna xn`p recn ok m` -øîBà äãeäé éaø §¥©©¦¨¦©¦§¨¥

y,äðL äøNò òaøà àlà äøéæð äúéä àìixdäðL äøNò òaøà Ÿ¨§¨§¦¨¤¨©§©¤§¥¨¨©§©¤§¥¨¨
ìLedéì éòaéî íBé íéLmei miyely zepnl dilr did `ld - §Ÿ¦¦¨¥¥

seqa ux`l dribdyk ixdy ,dpy dxyr rax`d lr mitqep
zia ixack mei miyely cer zepnl dkixv dzid mipy rayd

ray zepnl dilr mei miyelyd seqa d`nhpyke ,i`nymipy
d`nhp `ly xnel dcedi iax zpeeky jgxk lr `l` .zetqep
lld ziak dl exed mipy rayd seqa ux`l dribdyke ,llk

.dpy dxyr rax` wx dzpn okle ,mipy ray cer zepnl dkixvy
:ztqep di`x d`ian `xnbd,éëä énð àéðz,`ziixaa epipyéaø ©§¨©¦¨¦©¦

,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäéoipnl oexg`d meia `nhpy xifp §¨¥¦©¦¡¦¤¤
,mei miyely wx `l` ,dpny zexifpd lk z` xzeq epi` ezexifp

dnn z`f cnleàø÷ øîàc(bi e xacna)øéæpä úøBz úàæ'mFiA §¨©§¨Ÿ©©¨¦§
y yxece ,'z`lnäøîà äøBzäcàîèð ékxifpdúàìî íBéaini §Ÿ©¨¨§¨¦¦§¨§§Ÿ

,ezexifpBì ïzly sqep oipnúøBzmzq,øéæð`id zexifp mzqe ¥©¨¦
`l iplidy xaeq dcedi iaxy jgxk lr oky oeike .mei miyely
,i`ny ziak dl exedy xn`p m`y ,lld ziak dl exede ,d`nhp
`ld ,dpipn dxzqe d`nhpy zngn md zetqepd mipy rayde
miyely wx zxzeq `id ixd dpipnl oexg`d meia d`nhpy oeik
xn` ji`e ,mei miyye mipy ray wx dxifp dzidy `vnpe ,mei
`ly jgxk lr `l` .dpy dxyr rax` dxifp dzidy dcedi iax
dl exedy meyn `ed ,dxifp dzidy dpy dxyr rax`de ,d`nhp

y ,lld ziaklk z` zepnle xefgl dilr l`xyi ux`l dribda
:dligzn dzexifp

äðùî
BúBà úBãéòî íéãò ézék ézL eéäL éî,zexifp envr lr laiwy ¦¤¨§¥¦¥¥¦§¦

y `l`elàzg` zkay micrd -íézL øæpL íéãéòîlr laiwy - ¥§¦¦¤¨©§©¦
,zeiexifp izy envrelàådipyd zkay micrd -L íéãéòîdze`a §¥§¦¦¤

dryLîç øæp,zeiexifp,íéøîBà éànL úéamiyigkny oeik ¨©¨¥¥©©§¦
ixd ,el` z` el` micrdúeãòä ä÷ìçð,dlhaeåoklïàk ïéà ¤§§¨¨¥§¥¨

úeøéæð.llk,íéøîBà ìlä úéáeixdíézL Lîç ììëa Lémb - §¦¥¦¥§¦¥¦§¨¨¥§©¦
`vnpe ,mizy aiigy llkp ,yng aiigy ecirdy micrd ixaca
epic ok lr ,micrd oia dygkd oi` zeiexifp izya eaeig oiprly

`edíézL øéæð àäiL:zeiexifp izy bedpl aiigy - ¤§¥¨¦§©¦

àøîâ
zwelgny zxaeqe epizpyn lr zwlegy `ziixa d`ian `xnbd

:xg` ote`a `id lld ziae i`ny ziaïéúéðúîxn`py epizpyn - ©§¦¦
micr izik izya `id lld ziae i`ny zia zwelgny da

`id ,ef z` ef zeyigkndàpz éàä ék àìc`pzd zhiyk `ly - §Ÿ¦©©¨
,oldl z`aend `ziixaayïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨

íéãò ézék ézL ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,øîBà à÷Bøa ïa¤§¨¥Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©§¥¦¥¥¦
yúçàodnúøîBàxfpyíézL.zeiexifp izy -úçàåodnúøîBà ©©¤¤§©¦§©©¤¤

xfpyLîç,zeiexifpaiigy lld zial i`ny zia micen dfay ¨¥
oeik ,zeiexifp izy bedpl,íézL Lîç ììëa LiLizyy `vnpe ¤¥¦§¨¨¥§©¦

epl xexay s`e .zeiexifp izy zegtd lkl aiigy zecirn zezkd
zxne` odn zg` zky oeik mewn lkn ,zxwyn zezkdn zg`y
izya ezaiign `id ixd ,[odn efi` mircei ep` oi`y s`] zn`

.zeiexifp`l`e÷ìçp äî ìò,lld ziae i`ny ziaúçà úk ìò ©©¤§§©©©©
y ,micr ipy lyãçàmicrdnøîBàxfpyíézL,zeiexifp izy - ¤¨¥§©¦

ãçàåmicrdnøîBàxfpyLîç,zeiexifp,íéøîBà éànL úéaL §¤¨¥¨¥¤¥©©§¦
çðïúeãò ä÷ìepi` i`ce micrdn cg`y meyn ,dliha ozecr - ¤§§¨¥¨

.cg` cr ly zecr `l` o`k oi`e ,zn` xne`,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦
,íézL Lîç ììëa Léaiig `edy micirn micrd ipyy `vnpe ¥¦§¨¨¥§©¦

ixd ,llk dygkd oi` zeiexifp izy oiprly oeike ,zeiexifp izy
.zeiexifp izya aiig `ed

ìkä ,áø øîàzeiexifp izya aiigy exn`y lld zia elit` - ¨©©©Ÿ
äðBîa íéãBîzecrd lk dlhay ,zeiexifpd z` mipen micrdyk - ¦§¤

izy lr mb dygkd yiy aygp df ote`ay meyn ,llk xifp epi`e
.zeiexifpd

øîà÷ éàî ,àcñç áøì àîç áø déì øîàax oiekzd dnl - ¨©¥©¨¨§©¦§¨©¨¨©
,'dpen' xn`ykàîéìéày `id ezpeeky xn`z m` -ãçàmicrdn ¦¥¨¤¨
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טיר

oiglbn el`e` cenr k sc ± iyily wxtxifp
åøæâ àøéåà íåùî éøáñ ììä úéáåiedizc dkixv ikd meyne ,dz`neh `xinge Ð

.dlgzakåøæâ äùåâ íåùî àîìò éìåëã àìxcdizc dl exn`c i`de .d`neh `liwc Ð

.deqpwc `ed `nlra `qpw Ð dzexifplåäì àéòáéàdzid `lc dcedi iax xn`c `d Ð

.xn`w z`nhpya ,dxyr rax` `l` dxifpéàîù úéáã àáéìàåux`l dzlrykc Ð

z`nhp ,i`ny ziak mei miyly dyer dzide

ray dzyre ,lkd z` dxzqe zn z`neha

.dlgzak mixg` mipyúàîèð àìù àîìã åà
dzlre minrd ux`a z`ay liaya `l` Ð

,dlgzak mipy ray dzyr l`xyi ux`l

.lld ziac `ail`eéàå õøàì äúìò òîù àú
'åë êúòã à÷ìñ,z`nhpyk jzrc `wlq i`e Ð

dpy dxyr rax` ikd i` ,i`ny ziac `ail`e

miyly jeza ixdy .dil `irain mei miylye

dpy ray rxtnly lk dxzqe ,z`nhp

mei miylye mipy ray ok m` Ð mei miylye

ikd ipz `lcn `l` .odizgz zepnl dl did

`lac dpin rny Ð dpy dxyr rax` `l`

.lld ziac `ail`e ,dcedi iax ixiin z`nhp

dcedi iax xn`c `d :edl `irai` :xg` oipr

Ð dpy dxyr rax` `l` dxifp dzid `l

dray seqa zxg` d`neh cer z`nhpyk

mei dl yi oiicre ,z`ln mei `l la` ,mipey`x

ray seqale ,mipy rayd on mipy e` cg`

,zexg` mipy ray dzpne ux`l dzlr mipy

,lkd ixacl mipey`x mipy ray zxzeq ixdy

ikdle .dpy dxyr rax` ixd Ð z`nhp `dc

mei miyly zepnl dkixvc i`ny zia ixn` `l

`idy mipy ray oze`a dl ibq `dc ,ux`a

i`e .'ek ux`l dzlr rny `z .ux`a dpen

i`ny ziac `ail`e ,z`nhpyk jzrc `wlq

z`nhpe dxfge mipey`x ray seqa z`nhpc

ikd i` Ð `nw `pz xn`ck ,dxyr rax` seqa

iaxl dil irai` mei miylye dpy dxyr rax`

rax` seqa z`nhpy oeikc .xninl dcedi

dzid ,z`ln meic dxyrcer zepnl dkixv

meia z`nhp ikc dil `xiaq `dc ,miyly

iaxlc ,ikd inp `ipz .miyly dpen z`ln

dpen z`ln meia z`nhp ikc dil zi` dcedi

`d i`ce Ð ikd dil `xiaqc oeike .miyly

rax` `l` dxifp dzid `l dcedi iax xn`c

`pz` bilt `we ,z`nhp `lya Ð dpy dxyr

z`nhp `lc dcedi iaxl dil `xiaqc ,`nw

,ux`l dzlr mipy ray seql `l` ,llk

iptl ield wgvi iax oa xfril` iax oc dfd oeylae .mipy ray cer dxifp `dzy dexede

.(o"eilb d"f l"k) dlawe epiaxúçà úëcg`e ,zexifp eilr laiw mipy izy xne` cg` Ð

.mipy yng xne`úåãòä ä÷ìçð íéøîåà éàîù úéáùlr micr ipy my oi`e li`ed Ð

.mipy izyíéøîåà ììä úéáållka yie ,mipy izy lr micirn mdipy mewn lkn Ð

zxne` zg`e mizy zxne` zg` ,micr izik ipya la` .ozecr dwlgp `le ,mizy yng

.mizy yng llka yi lkd ixac Ð yngäðåîá íéãåî ìëä áø øîà.ozecr dwlgpy Ð

ùîç àìå íéúù øîåà ãçàå íéúù àìå ùîç øîåà ãçàá àîéìéà øîà÷ éàî`hiyt Ð

.iccd` iygkn `w `dc ,ozecr dwlgpcàìà,"mizy zg`" xne` cg`dy oebk Ð

."yng rax` yly" xne` cg`de
àä
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àîéìmeyn ixaq lld ziae exfb `yeb meyn minrd ux` ixaq i`ny ziac ibltinw `da

exfb `xie``yeb meyn minrd ux` ixaq i`ny ziac ,ikd iqxbc mixtq zi` Ð

lr elit` ixaq lld ziae ,lcbne daiz dciya da qpkil xzene ,`xie` lr `le dilr exfb

?i`ny ziac `nrh i`nc ,ef `qxibl dywe .lkd xezql exingd ikd meyne ,exfb `xie`

mewn lkn Ð `yeb meyn m` ik exfb `lc idpc

epi`c zexawd zia` dedc icin ,lkd xezql

d`xp okl !lkd xzeq ikd elit`e ,xie`a `nhn

`xie` meyn ixaq i`ny zia :`kti` opiqxbc

ixaq lld ziae .minrd ux`a exingde ,exfb

i`n ,inp `zyde :xn`z m`e .exfb `yeb meyn

xzei da exingdc meyn eh` ?i`ny ziac `nrh

oi`c :xnel yie ?miyly `l` xezqi `l xawn

Ð `xie` lr xefbl da exingdc oeikc ,inp ikd

jkle ,opaxcn `l` dpi` d`neh dze`c lkl ielb

d`neha `tlgin `lc ,mei miyly xezqic ol ibq

,exfb `yeb meyn :ixaq lld ziae .`ziixe`c

meyne ,lkd xezqiy jixv Ð xawk dpicc oeike

ef `xaq oiprke .zexawa minrd ux` `tlginc

i` :xn`wc (a,cp xifp) "lecb odk" wxta `ki`

meyn i` la` ,d`fd il dnl Ð `xie` meyn

.ze`neh x`yk d`fdc `nrhc ,`gip Ð `yeb

meyn `nlr ilekc ,`l :opiqxb ikd df itle

qipw `lc i`ny zial `gip jkle .exfb `xie`

ielbc ab lr s` :ixaq lld ziae ,mei miyly `l`

Ð ld` x`yk dpi`e ,`ed opaxc d`nehc lkl

.ibiltc `ed `qpwae .zexifp zligza dil opiqpw

úàîèðùái`ny ziac `ail`e[xn`] Ð

ux`a mei miyly zepnl dkxvedc dcedi iax

,l`xyi ux`a mei miyly seqa d`nhpe ,l`xyi

lk xezql dkxved ixdy ,mipy ray cer dzpne

dxyr rax` dzid dcedi iaxlc `vnpe .zexifp

oi`c ,i`ny zial `wec epiide .mei miylye mipy

.cal mei miyly wx l`xyi ux`a zepnl jixv

ux`a zepnle xefgl dwewf Ð lld zial i`c

oipn seqa z`nhp i` ,mixg` mipy ray l`xyi

ly oipn seqa d`nhpy jk did lirlc ,z`nhpk

mixyr zexifp `dl dkixv dzid ok m`e ,ux`d

iaxce ,z`nhp `lya `nlc e` .dpy zg`e

`l i`ny zialc ,`wec lld ziac `ail` dcedi

mipy rayae ,mipy dxyr rax`l dkxved

.ibq mei miylyeàúl`xyi ux`l dzlr rny

pa jzrc `wlq i`e 'ekeziac `ail`e z`nh

dxifp dzid `l xne` dcedi iax ikd i` i`ny

dil irain mei miylye dpy dxyr rax` dpy dxyr rax` `l`aezky dn opiqxb `le Ð

,mipey`xd mipy raya mirlaen eid mei miyly `nlce :xn`z m`e .oizipzn cere :mixtqa

ray [ixd] Ð ux`a `qpwc mei miylye ,ycg xqg mipy ray ux`l dvega dzyry oebk

rax` ixd Ð mipy ray cer dzyre ,qpwd ly mei miyly seqa d`nhpe .xzei `le mipy

dcedi iax ixac `l` `iai `l ?`nw `pz ixac jix`dl el dnl :dyw cere !lkd oia dxyr

ixiin `l `nw `pzlc igeke`l Ð `nw `pz ixac iziin ikd meync :xnel yie !mdn wcwcl

miylye) dpy zg`e mixyr dxifp z`vnpe z`nhp mipy ray seqale :ipzwc ,drlada

mei miylye mipy dxyr rax` ok m`e ,drlada ixiin `l dcedi iax ixac mb [ok m`] ,(mei

.dil irainéîoicirn el`e zexifp ipy xcpy oicirn el` eze` zecirn micr izk izy eidy

ozecr dwlgp yng xcpyxcepd wzy m` ?inc ikid :xn`z m`e .llk zexifp o`k oi`e Ð

,wzeyyk :inp i` .zecrd itl oecil jixv `zyde ,rcei ipi` xne`a :inp i` ?ez`cedk didi `l dnl Ð zg`l dcen i`c .zg`e zg` lk yigkn xcepdy :xnel yie !`inc d`cedk dwizy Ð

,mizy [dpene] ,mizy yng llka yi :mixne` lld ziae .df z` df oiyigkn odizy `d Ð oyigkdl il dn :xn`c ,`ed dcen e`lc ,d`cedk dizewizy ied `lc ,cgi zezikd izy e`ae

.zxcp mizy :odizy exn` eli`k iedc

[a,hi lirl jiiy df xeaic]éðú÷'ek i`ny zia `yix.dpeyn xifp oeyle .opiniiw `yixa i`cec ,jixv did `l df lk Ðïéúéðúîzecr izk izya lld ziae i`ny zia ibiltc ipzwc Ð

.l`rnyi iaxc `pz [i`dk `lc] Ðøîàdpena micen lkd axepiid ,zg` zka lld ziae i`ny zia ibiltc xn`c ,l`rnyi iaxl .zecrd dwlgpy Ð

.zecrd dwlgp Ð lif`e wiqnck ,dpen m` la` .yng xne` cg`e ,mizy cg` xne`ykéàîxn`wxn`wck ,`icdl iccd` iygkn `wc `nili` ?xn`wc dpen inc ikide ,xnelk Ð

?ax ol rnyn `w i`ne ,ozecr dwlgpc `hiyt Ð 'ek mizy `le yng
`l`
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:éøáñ ìlä úéáe,àì ¯ ?äéìò eøæb àøéåà íeMî ¥¦¥¨§¦¦£¦¨¨§¨¤¨¨
éànL úéáe ,äéìò eøæb dLeb íeMî àîìò éleëc§¥¨§¨¦¨¨§¨¤¨¥©©
ék :éøáñ ìlä úéáe ,àðñéð÷ úeøéæð íúña :éøáñ̈§¦¦§¨§¦¨¥§¨¥¦¥¨§¦¦

î" .úeøéæð úléçúa ¯ àðñéð÷"äkìnä éðìéäa äNò ¨¥§¨¦§¦©§¦©£¤§¥¤¥©©§¨
,éànL úéác àaélàå úàîèpLa eäì àéòaéà .'åëå¦©£¨§§¤¦§¥§©¦¨§¥©©
¯ ?ìlä úéác àaélàå úàîèð àlLa àîìc Bà¦§¨§¤Ÿ¦§¥§©¦¨§¥¦¥
àäzL ìlä úéa äeøBäå õøàì äúìò :òîL àz̈§©¨§¨¨¨¤§¨¥¦¥¤§¥
Czòc à÷ìñ éàå .'åëå úBøçà íéðL òáL ãBò äøéæð§¦¨¤©¨¦£¥§¦¨§¨©§¨
äãeäé éaø ,éëä éà ,éànL úéác àaélàå úàîèpLa§¤¦§¥§©¦¨§¥©©¦¨¦©¦§¨
?äðL äøNò òaøà àlà äøéæð äúéä àì øîBà¥Ÿ¨§¨§¦¨¤¨©§©¤§¥¨¨

ìLe äðL äøNò òaøàéîð àéðz !déì éòaéî íBé íéL ©§©¤§¥¨¨§¦¦¨¥¥©§¨©¦
àø÷ øîàc :øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé éaø ,éëä̈¦©¦§¨¥¦©¦¡¦¤¤§¨©§¨
íBéa àîèð ék :äøîà äøBzä ¯ "øéæpä úøBz úàæ"Ÿ©©¨¦©¨¨§¨¦¦§¨§

.øéæð úøBz Bì ïz ¯ úàìîäðùîézL eéäL éî §Ÿ¥©¨¦¦¤¨§¥
íézL øæpL íéãéòî elà ,BúBà úBãéòî íéãò ézéë¦¥¥¦§¦¥§¦¦¤¨©§©¦
ä÷ìçð :íéøîBà éànL úéa ,Lîç øæpL íéãéòî elàå§¥§¦¦¤¨©¨¥¥©©§¦¤§§¨
ììëa Lé :íéøîBà ìlä úéáe .úeøéæð ïàk ïéàå ,úeãòä̈¥§¥¨§¦¥¦¥§¦¥¦§©

.íézL øéæð àäiL ,íézL Lîçàøîâàìc ïéúéðúî ¨¥§©¦¤§¥¨¦§©¦©§¦¦§¨
,àéðúc .àpz éàä ékïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ¦©©¨§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨

ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì :øîBà à÷Bøa ïa¤§¨¥Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©
úøîBà úçàå íézL úøîBà úçà ,íéãò ézéë ézL§¥¦¥¥¦©©¤¤§©¦§©©¤¤
ìò ¯ e÷ìçp äî ìò .íézL Lîç ììëa LiL ,Lîç̈¥¤¥¦§©¨¥§©¦©©¤§§©
úéaL .Lîç øîBà ãçàå íézL øîBà ãçà ,úçà úk©©©¤¨¥§©¦§¤¨¥¨¥¤¥
:íéøîBà ìlä úéáe ,ïúeãò ä÷ìçð íéøîBà éànL©©§¦¤§§¨¥¨¥¦¥§¦
.äðBîa íéãBî ìkä :áø øîà .íézL Lîç ììëa Lé¥¦§©¨¥§©¦¨©©©Ÿ¦§¤
àîéìéà ?øîà÷ éàî :àcñç áøì àîç áø déì øîà£©¥©¨¨§©¦§¨©¨¨©¦¥¨

L àìå Lîç øîBà ãçàíézL øîBà ãçàå ,íéz ¤¨¥¨¥§Ÿ§©¦§¤¨¥§©¦
ãçà :àlà .éããäà éLçëî à÷ àä ¯ Lîç àìå§Ÿ¨¥¨¨©§©¦©£¨¥¤¨¤¨

ìL :øîBà ãçàå ,íézLe úçà øîBàLîç òaøà L ¥©©§©¦§¤¨¥¨©§©¨¥
àä
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oiglbnטכ el`ea cenr k sc ± iyily wxtxifp
éì äîì àä.ipzinle xcdinl Ðáø øîà àúøéîç øîåì ùé àúùäizy eedc `kid Ð

dil opirny ,"yng rax` yly" zxne` dipye ,"mizy zg`" zxne` zg`e ,micr izk

ozecr dwlgpc xn` `l Ð cge cg `l` eed `lc ,`zliwa .ozecr dwlgp axl?`hiyt !

wxt) zinlyexi oixcdpq zkqna Ð ikd xn`c axl dil opirny `kide !xn` i`cec

,`kdc oizipzn jdl mzd ipzwc ,(iying

izik izy eidy in ,onz opipz ikd :onz `aizke

mizy xfpy micirn el` ,eze` micirn micr

:mixne` i`ny zia ,yng xfpy micirn el`e

lld ziae .llk zexifp o`k oi`e ,ozecr dwlgp

xifp `diy ,mizy yng llka yi :mixne`

Ð hxta la` ,ewlgp llka :ax xn`e .mizy

ixac:xne` opgei iaxe .zecrd dwlgp lkd

yng llka yi Ð llka la` ,ewlgp hxta

zg`dy oebk Ð hxt .mizy xifp `di ,mizy

yly" zxne` dipyde ,"mizy zg`" zxne`

,mizy zxne` zg`dy Ð llk ."yng rax`

.yng zxne` dipydeïéà àáøòîá éøîà
äðåîá äùçëäzg`" xne` cg` m`y Ð

oi` Ð "yng rax` yly" xne` cg`e "mizy

xifp `die ,mizy yng llka yie ,dygkd ef

.mizy

øîàù éî êìò ïøãä

äðùîåøéáç òîùå øéæð éðéøä øîàù éî
'åë éðàå øîàå."ip`e" xn` exiag oke Ðøúåä

ïìåë åøúåä .åúåøéæð ìò ìàùðù ïåùàøÐ

.oey`xa ozexifp elz olekyàøîâùéø áéúé
øîà÷å áéúéå äàéùð äãåäé éáøã äéî÷ ùé÷ìÐ

oebk Ð "mixifp oleke" oizipzna opz ik

,oey`x ly xeac ick jeza olek eqitzdy

yly dia zi`c ,axl cinlz zli`y ickac

oixz `l` ipz `lc ,"ip`e" "ip`e" :ipzwc oizipzne .olek eqitzd "iax jilr mely" zeaiz

jpdl dil ztxvne "xifp ipixd" xn`c `nwn daiz `cgl zlwy ikc .ipzw `wec Ð

oiieedc ,axl cinlz mely zli`y ick jeza excp dyly oleky ,"ip`e" "ip`e" ixn`c

.zeaiz dyly inpàãéîìúì àçååø ú÷áù àì áåú.ilin zlz jpd `l` dil `nilc Ð

`w `nlra `zlin `l` ,ith dil `nilc d`iyp dcedi iaxl dil zi`c meyn e`le

.yiwl yixl dil riiqne ,ol rnyn
àéðú
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yexita miyigkn mpi`e "ynge rax`e yly" xne` cg`e "mizye zg`" xne` cg` `l`

zaa mizy xne` epi` dfy ,`piipnl zgp cge cg lkc oeikc ,ax ol rnyn `we .df z` df

:xn` eli`k Ð "mizye zg`" `le "ynge rax`e yly" dfe ,"mizye zg`" xne` `l` ,zg`

:xne` eli`k Ð "mizye zg`" xn`y dfe .ynge rax`e yly ly `l` ,xcp mizye zg` `l

.ynge rax`e yly xcp `le

éëä`zxing xnel yi `zyd il dnl ez opiqxb

xn` :opiqxb `le .oky lk `l `zliw xn`

iedc xn`w [i`n`] :jixtc ,eyexit ikde .ax

yly" [xn`] dfc oeik opixn`c meyn Ð dygkd

ied Ð "mizye zg`" mb xn` `le "yng rax`

?i`n` .xfp mizye zg` `le :yexita xne` eli`k

zg`" xikfd `ly dne ,dygkd ied `lc `nip

epiidc ,`zxing ?xikfdl el dnc Ð "mizye

`d !?xn` `l `zliw ,xn` ,"ynge rax`e yly"

siqene ,eixac llka "mizye zg`"c xninl epivn

.dygkd ied `l i`ce `l` .cg`d lr `ed

éøîàdpena dygkd oi` `axrnaik i`cec Ð

`l Ð "ynge rax`e yly" jci` xn`

inlyexiae ."mizye zg`" xcepd xn` `ly hrin

,ith elit` dygkd ied dpenc rnyn oixcdpqc

yly [`l`] mizye zg` [`l] :xn` eli`k

,llka zwelgn :ax xn` :mzd xn`wc .rax`e

o`k oi`e ,ozecr dwlgp `nlr ilekl hxta la`

llka la` ,ewlgp hxta :xne` opgei iaxe .zexifp

.mizy yng llka yi `nlr ilekl Ð

øîàù éî êìò ïøãä

éîip`e ip`e xn`e exiag rnye xifp ipixd xn`y

,zexifp lawy oey`xl erny mipy ,xnelk Ð

Ð "ip`e" xne` ipyd oke ,"ip`e" xne` cg`de

`a oey`xd m` ,oey`xd xzed .mixifp mlek

.excpa mdixcp elze ,"edenk ip`e" exn`y itl ,exzed mipexg`d mb Ð excp el xizde mkgl

ici lr mdixcp md mb exizi `l m` ,mixeq` oleke xzen `ed Ð mkg ici lr oexg`d xzed

.oexg`d xcpa mdixcp elz `ly ,`l Ð dxzd `la la` .mkgéôixd exryk ixry eitk

xifp df.yxtn `xnba Ðéðéøämiiw elye dly z` xtin ip`e dxn`e ezy` drnye xifp

xak `edy xg` "jenk dxifp ip`e" dxn` `id ,daxc` `l` .dxcpa excp llk dlz `lc Ð

.xifpa xcpéðéøäxtdl leki epi` ip`e xn`e dlra rnye dxifpigek`l ira `xnba Ð

k"` Ð dl xtin m`y ,xtdl leki epi` jkle .exwirn ezy` xcp xwr `w xwrin lrac dpin

e`ay olek exzed Ð oey`xd xzed :lirl opzcke ,dxcpa ielz excpy ,ely z` mb lhazi

,`zydn jli`e dxtdn fiib fbin mlerlc :`xnba igce .el oilgen mixg` la` ,lgin epi` `ed :opiyxce ,"exac lgi `l" aizkck ,lhean excp zeidl xac mexbl i`yx epi`e ,oey`xc dizngn

.dxcp dl miiw Ð "ip`e" xn`c oeikc ,xtdl leki epi` dizexifpe ,dzr cr dxcp lg mewn lkn Ð miiw elye dly z` xtin inp ik la`éðéøäz`e xifpxecil dvex z` mb ike ,xnelk Ð

dn i`ce .dgxk lra dxicdl leki epi`y ,zxzen `id Ð "on`" dxn` `l m` la` .dxcpa excp dlz `lc Ð miiw elye ,dly z` xtin .zexifp dilr dlaw :yexit ."on`" dxn`e ?xifpa

.meiw ied `l jkle ,e`l m` eplawz m` rcei epi` oiicre ,"on`" dxn`yk `l` dilr lg xcpd oi`y ,meiw ied `l Ð "z`e" dl xn`céðéøädz`e dxifprnye :mz epiax qxb ikd Ð

bk sc onwl jiiy) .lirlck "ip`e" enk ,"on`" xn` ik meiw iedc meyn Ð fiib fbin i`e .ezexifp lhazi ok m`c meyn ,`gip Ð [xwr `w] xwrin i` .xtdl leki epi` Ð "on`" xn`e dlra

(` cenréøämirax`d z` zbteq efdpeekzpc ab lr s` ,`yecig iedc ,'eke zbteq dpi`e :`tiq ipzinl ira `wc meyne ,`ed `hiyte .dlra dl xtid `ly :wiqn (a,`k) `xnba Ð

(` cenr bk sc onwl jiiy) .zbteqe `yix inp `pz ,zbteq dpi` Ð xzid dcia dlrc oeik ,`xeqi`léáøzecxn zkn betqz mirax`d z` zbteq dpi` m` xne` dcedidpeekzpy ,opaxcn Ð

(`,ak) zeknc `xza wxtae .cifna `xeqi`l,dxary lr dwelc `kdc iaxl `wtqne .eilr lawny cr e` ,eytp `vzy cr oikn `l` ,oipn ila zecxn zkn la` ,dxezd on mirax` zekn :

?xtd `l m` `ziixe`cn xzei dwlz dnl Ð dxar xaky `kd la` ,xtqn ila eze` oikn devnd dze` miiwl dvex oi`yk `wecc .`l eze mirax` `wec `nyc`xnb d"bdáéúéiax

xeaic ick jeza mlek eqitzdy `ede xn`we aizie d`iyp dcedi iaxc dinw yiwl oa oernyikd .zeaiz yly "iax jilr mely" epiidc ,axl cinlz mely zli`y ick :jlede yxtnck Ð

envr qitzdl leki epi` iriaxd la` .oey`xd on xeaic ick jez oexg`d elit`c ,zeaiz yly md "ip`e" xn` cg` lky ,xifpa xcpy oey`xa onvr qitzdl miyp` dyly oileki inp

.iriax` zexifp liig `l jkle ,oey`xd on xeaic ick edy xaky ,"ip`e" xn` elit` oey`xaøîà`cinlzl `geex zway `l ez dilywae ,xifpa xcpy cg`l rnyy cinlz ,xnelk Ð

oi`e .xeaic ick ddy xaky ;"ip`e" xn`i m` xifpa qitzdl lirei `l aey Ð [zeaiz yly mde] "iax jilr mely" xnele mely el micwdl aiig `ede ,eiptl eax xaer jk jezae "ip`e" xnel

.xeaic ick xg` zvw ddyy ,qtzp epi` i`ce iyingd la` ."ip`e" xn` xeac ick xg` xzl`l `l` ,xeac ick xg`l llk ddy `le li`ed ,qtzp iriaxd mb i`ce `l` ,`xaq ef
`ipz
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,áø øîà àúøéîç øîBì Lé àzLä ?éì änì àä̈¨¨¦¨§¨¥©£¦§¨£©©
äLçëä ïéà :àáøòîa éøîà !?øîà àì àúlé÷¦§¨¨£©¨§¦§©©§¨¥©§¨¨

.äðBîa§¤

øîàù éî êìò ïøãä

éî,"éðàå" øîàå Bøéáç òîLå ,"øéæð éðéøä" øîàL ¦¤¨©£¥¦¨¦§¨©£¥§¨©©£¦
eøzeä ¯ ïBLàøä øzeä .íéøéæð ílek ¯ "éðàå"©£¦¨§¦¦©¨¦§

leëå ,øzeî ïBøçàä ¯ ïBøçàä øzeä .ïlek.ïéøeñà í ¨©¨©£¨©£¨§¨£¦
éøòNe åéôk ét" øîàå Bøéáç òîLå ,"øéæð éðéøä" øîà̈©£¥¦¨¦§¨©£¥§¨©¦§¦§¨¦
BzLà äòîLå ,"øéæð éðéøä" .øéæð äæ éøä ¯ "BøòNk¦§¨£¥¤¨¦£¥¦¨¦§¨§¨¦§
éðéøä" .íéi÷ BlLå ,dlL úà øôéî ¯ "éðàå" äøîàå§¨§¨©£¦¥¥¤¤¨§¤©¨£¥¦
.øôäì ìBëé Bðéà ¯ "éðàå" øîàå dìòa òîLå ,"äøéæð§¦¨§¨©©§¨§¨©©£¦¥¨§¨¥
,dlL úà øôéî ¯ "ïîà" äøîàå ,"zàå øéæð éðéøä"£¥¦¨¦§©§§¨§¨¨¥¥¥¤¤¨
Bðéà ¯ "ïîà" øîàå "äzàå äøéæð éðéøä" .íéi÷ BlLå§¤©¨£¥¦§¦¨§©¨§¨©¨¥¥

.øôäì ìBëéàøîâäãeäé éaøc dén÷ Lé÷ì Léø áéúé ¨§¨¥§¥¥¨¦©¥§©¦§¨
éãk CBúa ïlek eñétúäL àeäå :øîà÷å áéúéå ,äàéNð§¦¨¦¥§¨¨©§¤¦§¦¨§§¥

.øeaéc,íBìL úìàL éãk ¯ øeaéc éãk CBz änëå ¦§©¨§¥¦§¥§¥©¨
ãéîìz íBìL øîBàL éãk ¯ íBìL úìàL éãk änëå§©¨§¥§¥©¨§¥¤¥¨©§¦
.àãéîìúì àçååø z÷áL àì áez :déì øîà ¯ .áøì§©£©¥¨¨§©§©§¨§©§¦¨
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lld zia micen df ote`a recn ,zeywdl `ng ax jiynn ,mle`
xnel yi `ld ,zepey`xd zeiexifpd izy lr mb dygkd o`k yiy
z` xikfd `le ,'ynge rax` yly' wx ipyd crd xn`y dny

c iptn `ed ,zepey`xd zeiexifpd ipyél änì àäel dnl - ¨¨¨¦
,exiag xikfd xaky zepey`xd zeiexifpd ipy z` xikfdlàzLä©§¨

áø) øîà àzøéîç øîBì Lé(,xnelk ,xzei xengd z` xn`y oeik - ¥©£¦§¨¨©©
ike ,exiag ixac lr siqedy zeiexifpd zyely z`àúlé÷izy - ¦§¨

exiag mb xn`y zepey`xd zeiexifpd,øîà àìlk `ld ,dinza Ÿ¨©
oi` oky oeike ,mxne`le xefgl eilr recne ,eixaca ellkpy oky

dygkd o`kipy ly zecr yiy `vnpe ,oey`xd crd ixac lr
zia miceny ax xn` recne ,zepey`xd zeiexifpd izy lr micr

.llk zexifpa aiig epi`e ,dfk ote`a zecrd dwlgpy lld
ok`y `xnbd dwiqnàáøòîa éøîàixack l`xyi ux`a exn` - ¨§¥§©£¨¨

y ,`ng axäðBîa äLçëä ïéàxtqn z` mipen micrd m` mbe - ¥©§¨¨§¤
zia itl zeiexifp izy aiig `l` ,dygkd aygp df oi` ,zeiexifpd

:lld

øîàù éî êìò ïøãä
rneyd xnelk ,zexifpa dqtzd :mipipr drax` ex`azi df wxta
ipic .zexifp `ed mb lawle sxhvdl ywane zexifp lawn exiagy
epa z` xicnd mc` oic .ezy` zexifpl lrad znwde zxtd

.eia` ly zexifp zepaxw `iadl leki mc`y ote`d .xifpa

äðùî
:zexifpd zqtzd ipica dpc dpyndòîLå ,'øéæð éðéøä' øîàL éî¦¤¨©£¥¦¨¦§¨©

Bøéáç,zexifp lawl `ed mb dvexe ,eixac z`'éðàå' øîàåxnelk , £¥§¨©©£¦
xn` `ed mbe sqep mc` rnye ,ixagk did` ip` mbílek ,'éðàå'©£¦¨

íéøéæð'ip`e' zxin`a `l` ,'xifp ip`e' yxetna exn` `ly s` . §¦¦
m`e .zexifp laiwy oey`xd ixacl mitxhvnïBLàøä øzeädf - ©¨¦

,ezexifp z` xizde mkgl l`yp 'xifp ipixd' xn`yïlek eøzeä- §¨
mzexifp z` elz 'ip`e' mzxin`a ik .'ip`e' exn`y el` lk
,rxtnl oey`xd zexifp dlhazp xzidd ici lre .oey`xd zexifpa
dzid `l mlerny zexifpa mzexifp z` eqitzd mixg`dy `vnpe

m` la` .dliren mzqtzd oi` `linne ,zniiwïBøçàä øzeä©¨©£
,ezexifpn,ïéøeñà íleëå øzeî ïBøçàäxizdl dliren ezxzd oi`e ¨©£¨§¨£¦

.elya mzexifp z` elz `ly oeik ,mipey`xd z`
m` :dqtzd ly sqep ote`øîàcg`Bøéáç òîLå ,'øéæð éðéøä' ¨©£¥¦¨¦§¨©£¥
'BøòNk éøòNe åéôk ét' øîàå,ixag ly eitk oii ziizya xq`i it - §¨©¦§¦§¨¦¦§¨

,ixag ly exryk dfifba xq`i ixry mbe,øéæð äæ éøädlib ixdy £¥¤¨¦
.oey`xd enk xifp zeidl epevxay

exifpa dqitznd dy` oicxn` :dlra zBzLà äòîLå ,'øéæð éðéøä'£¥¦¨¦§¨§¨¦§
dlL úà øôéî ,'éðàå' äøîàå,dzexifp z` xtdl dlra leki - §¨§¨©£¦¥¥¤¤¨

,ezy` ixcp xtin lrad ixdyå,dl xtd m` s`íéi÷ BlL- §¤©¨

,zniiw ely zexifpd`l`] dlya ezexifp z` dlz `l `edy oeik
.[elya dzlz `id wx

dligz dxn` `id m` la`,'éðàå' øîàå dìòa òîLå ,'äøéæð éðéøä'£¥¦§¦¨§¨©©£¨§¨©©£¦
øôäì ìBëé Bðéàdlib dzexifpa qitzdy oeikn ik .dzexifp z` ¥¨§¨¥

epi` ezy` xcp z` miiwny ine ,dzexifp meiwa dvexy ezrc
.eze` xtdl leki

lrad xn` m` :df oipra sqep oic,'øéæð éðéøä'ezy` l` dpte £¥¦¨¦
dl l`yezàå,dxifp zeidl dvex z` mb m`d -,'ïîà' äøîàå §©§§¨§¨¨¥

lrad ,zexifp dlaw jkaeúà øôéîzexifpdå ,dlL,xtid m` s` ¥¥¤¤¨§
,íéi÷ BlL.dzexifpa ezexifp z` dlz `ly oeik ¤©¨

dxn` dy`d m` la`ðéøä','äøéæð éel dl`ye dlra l` dzpte £¥¦§¦¨
äzàå,xifp zeidl uetgz m`d -,'ïîà' øîàå,jka xifp dyrp §©¨§¨©¨¥

eøôäì ìBëé Bðéà,dzexifpa ezexifp z` dlzy meyn ,dzexifp z` ¥¨§¨¥
xtdl leki epi` aeye ,dzexifp meiwa dvexy ezrc dlib jkae

:eze`

àøîâ
äàéNð äãeäé éaøc dén÷ Lé÷ì Léø áéúéiptl yiwl yix ayi - ¨¦¥¨¦©¥§©¦§¨§¦¨

,`iypd dcedi iaxøîà÷å áéúéå,xn`e yiwl yix ayie -àeäå- §¨¦§¨¨©§
,xg` mc` ly zexifpa qitzdl xyt`y dpyna epipyy df oic

ote`a `weec epiidøeaéc éãk CBúa ïlek eñétúäL'ip`e' exn`y - ¤¦§¦¨§§¥¦
in la` ,oey`xd ly 'xifp ipixd' zxin`l xeaic ick jeza

.zexifp eilr dlg oi` ,df onf xeriy xary xg` qitzdy
:eixac xxal yiwl yix siqedänëå-ly onfd xeriy ednCBz §©¨

íBìL úìàL éãk .øeaéc éãk.mely zxin` ly onfd xeriy -oeike §¥¦§¥§¥©¨
jix`ny yiy ,mc` lk lv` dey mely zxin` ly xeriyd oi`y

,eixac xxal yiwl yix siqed ,xvwn yieíBìL úìàL éãk änëå§©¨§¥§¥©¨
.mely zxin` xeriy edn -áøì ãéîìz íBìL øîBàL éãk- §¥¤¥¨©§¦§©

onf xnelk ,'iax jilr mely' eaxl cinlzd xne`y onf xeriy
dyely `weec ,yiwl yix ixacle .cala zeaiz yely zxin`

iag xg` cin 'ip`e' xn`i mdn cg` lky miyp`mileki ,ex
'ip`e' xnel leki iyilyd mby oeik ,oey`xa mzexifp z` qitzdl
'ip`e' xn`iy iriax mc` la` .oey`xd ixacl xeaic ick jeza
ick jez onf xary oeik ,zexifp eilr legz `l iyilyd xg` cin

.cala zeaiz yly `edy xeaic
déì øîàxeriy zzpy xeriyd ,yiwl yixl d`iyp dcedi iax ¨©¥

,ok m`e ,`ed ohwàãéîìúì àçååø z÷áL àì áezzzp `l aey - Ÿ¨§©§©§¨§©§¦¨
.exiag zexifpa qitzdl lkeiy ick ,cinlzl onf ly geex
,'xifp ipixd' xn` exiagy xg`l cin eax z` d`exd cinlzy
leki epi` aeye ,'iax jilr mely' xnele micwdl `ed aiegn
xaq `l` .xeaic ick ly onfd xar xaky ,exiag zexifpa qitzdl
,xeaic ick xg`l cin mb qitzdl xyt`y ,d`iyp dcedi iax
,'ip`e' xnel jk xg` cine 'iax jilr mely' xnel cinlzd lekie

.zexifp eilr legze ezqtzd lireze
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חבט  לו  ואין  בלימוד  מצליח  אינו  דעתו  לפי  ואשט  מצבו  אודות  שכותב  במה 
. לפלא שאינו טואה האמת, שהרענות הם מתחבולות היצט הטע   . וכו'  מתאים 

לבלבלו מללכת בדטך הרובה לפניו בגשמיות ובטוחניות גם יחד
ממכתב כ"א שבר תשר"ז
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:yiwl yix ixacl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy - ©§¨©¦¨¦
,yiwl yixkääLå Bøéáç òîLå ,'øéæð éðéøä' øîàL éîxeriykéãk ¦¤¨©£¥¦¨¦§¨©£¥§¨¨§¥

å ,øeacjk xg`àeä ,'éðàå' øîà[oey`xd-]øeñàeilr dlg - ¦§¨©©£¦¨
,zexifp,øzeî Bøéáçå'ip`e' xn`y oeik ,zexifp eilr dlg `ly ©£¥¨

:`ziixad zx`ane .xeaic ick xg`änëåly xeriyd `edéãk §©¨§¥
.áøì ãéîìz íBìL úìéàL éãk ,øeacick ddyy oeiky rnyne ¦§¥§¥©¨©§¦§©

,zexifp eilr dlg `l ,'ip`e' xn` jk xg` cin m` elit` ,xeaic
.d`iyp dcedi iaxk `le ,yiwl yix ixacke

:yiwl yixl ztqep di`xdéì àòéiñî àîéìdnn ,yiwl yixl ¥¨§©§¨¥
,epizpyna epipyy,'éðàå' øîàå Bøéáç òîLå ,øéæð éðéøä øîàL éî¦¤¨©£¥¦¨¦§¨©£¥§¨©©£¦

xn`e sqep mc` rnye,'éðàå'wx `pzd dpyy dnne .mixifp mlek ©£¦
'ip`e' miinrt,àì eúådcedi iaxl ixdy .yiwl yixk wcwecn §Ÿ

,drax` `pzd dpy `l dnle ,qitzdl mileki drax` mb d`iyp
ixg` qitzdy iriaxd lr s` zexifp dlgy eprinydl ick

.xeaic ick ly xeriyd
:`xnbd dgecìéæéìå áéLçéì àìëBø ék àpz`ed `pzd ike - ©¨¦§¨¦§¦§¥¦

.ezxegq ihxt lk z` dpene fixkny zexiira xfgnd lkexk
,yecig dfa yiy s` drax` zepnl `pzd yyg `l ,xnelk
dlg zexifpy oicd xwir z` wx xnel `ae xvwl ekxcy

.dqtzda
ok m` ,lkd zepnl `pzd jxc oi`y oeik :df lr dywn `xnbd

ìe ãç éðúéìåéðä ïðéòîL,'ip`e' zg` mrt wx dpniy `pzl eic - §¦§¥©§©§¦©¨¥
zepnl `weeca citwdy gken dfn `l` ,miinrt dpn dnlemizy

:`xnbd zvxzn .yiwl yix ixacke ,x`yd z` hrnl ickéëä̈¦
énð,zg` mrt wx 'ip`e' zepnl leki did ok` -éðz÷c íeMîe ©¦¦§¨¨¥

àôéñm`y dpey jynday oeik -,ïlek eøzeä ,ïBLàøä øzeä' ¥¨©¨¦§¨
,'ïéøeñà ïleëå øzeî ïBøçàä ,ïBøçàä øzeä'olek'e 'oey`x' oeylde ©¨©£¨©£¨§¨£¦

,'olek'e 'oexg`' okeéòöîà àkéàc ììkîcalny ernyn - ¦§¨§¦¨¤§¨¦
,oey`xa qitzdy irvn` cer yi oexg`de oey`xdéëä íeMîe¦¨¦

éðz÷dpy okl -'éðàå' 'éðàå'z` hrnl ick `l la` ,miinrt ¨¨¥©£¦©£¦
.x`yd

:dqtzd oica zwtzqn `xnbd,eäì àéòaéàxzei e` miyp` ipy ¦©§¨§
,'ip`e' xne` mdn cg` lke ,'xifp ipixd' xn`y mc` mirneyy

m`dñétúéî déøáça ãçdfa ezexifp qitzdl oeekzn cg` lk - ©§©§¥¦§¦
.eiptlyéñtúéî àn÷a ,àîìc Bàxn`y oey`xa miqitzn mlek - ¦§¨§©¨¦§§¥

.'xifp ipixd'
:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîì.:`xnbd zx`anìæéîe éñetúàì §©©§¨¦¨§©§¥¥©

xnele qitzdl mileki miyp` dnk ,xnelk .qitzdle jiyndl -
.'ip`e'ñétúî déøáça ãç zøîà éàqitzn cg` lky yxtz m` - ¦¨§©§©§©§¥©§¦

,eiptly dfaíìBòì ïéìæàå ïéñtúîmiyp`d xtqnl xeriy oi` - ©§§¦§¨§¦§¨
'xifp ipixd' oey`xd xn`y xg` ax onf elit`e ,qitzdl milekiy
xeaic ick jeza ok xn`iy calae ,'ip`e' xnele mc` `eal leki

.el mcwy exiag zxin`léñtúî àn÷a zøîà éàåm` la` - §¦¨§©§§©¨©§§¥
ok m` ,oey`xd ly excpa miqitzn mleky yxtzøeac éãkî éôè§¥¦§¥¦

ïéñtúî àìzxin`n xeaic ick xg` qitzdl mileki oi` - Ÿ©§§¦
.ea miqitzn mlek ixdy ,oey`xdéàî`id dn -.dfa drxkdd ©
:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àzxne`d ,epizpynn ¨§©

,'éðàå' øîàå Bøéáç òîLå ,øéæð éðéøä'xn`e sqep mc` rnye,'éðàå' £¥¦¨¦§¨©£¥§¨©©£¦©£¦
'ip`e' miinrt wx `pzd dpye .mixifp mlek,éãéî àì eúåyie §Ÿ¦¦

dfn wcwcléñtúîc àeä àn÷a dpéî òîLmiqitzn mleky - §©¦¨§©¨§©§§¥
miyp` hrn wx okle ,oey`xamikixvy oeik ,qitzdl mileki

,oey`xd ixacl xeaic ick jeza 'ip`e' xnelãç Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨©
ñétúéî déøáça,el mcewa qitzn cg` lk eli`y -àáeè éðúéì §©§¥¦§¦¦§¥¨

'éðàå'miaxy epcnll ick ,'ip`e' zeax minrt `pzd dpyi - ©£¦
.exiagl xeaic ick jeza 'ip`e' xn`i cg` lk m` qitzdl mileki

:`xnbd dgecìéæéìå áéLçéì àìëBø ék àpz-bdep `pzd ike ©¨¦§¨¦§¦§¥¦
`pzd dpn `l ,xnelk .lkd dpene ezxegq lr fixknd lkexk
,ok m` :`xnbd dywn .qitzdl mileki miaxy t"r` ,mipy `l`

ãç éðúéìå,zg` mrt wx dpyi -ìeïBälek ïðéòîLdfn cnlpe - §¦§¥©§©§¦©§
dnle ,[ipyd xzed oey`xd xzed m`y mbe] dqtzdd oic cal

:`xnbd zvxzn .mipy eazkpéðz÷c éãéiàdpy jynday oeik - ©§¥§¨¨¥
`pzdøzeî ïBøçàä ,ïBøçàä øzeä ,ïlek eøzeä ,ïBLàøä øzeä'©¨¦§¨©¨©£¨©£¨

,'ïéøeñà ïleëårnyn df oeylyéòöîà àkéàc ììkîcalny - §¨£¦¦§¨§¦¨¤§¨¦
,oey`xa qitzdy irvn` cer yi oexg`de oey`xdéëä íeMî¦¨¦

'éðàå' 'éðàå' éðz÷o`k yi 'xifp ipixd' xne`d mr cgiy ,miinrt ¨¨¥©£¦©£¦
.dyly

di`x:dpynd jyndn ztqep,òîL àz,epizpyna epipyøzeä ¨§©©
ïBLàøä,'xifp ipixd' xn`yïlek eøzeäexn`y mixg`d lk - ¨¦§¨

d m` wxy rnyne .'ip`e'ïBLàø,xzedeøLc àeäote`a `weec - ¦§¨
,mlek exzed dféòöîà àä,xzed irvn`d m` la` -àìexzed ¨¤§¨¦Ÿ

,irvn`d xzedyk mb ixd ,exiaga qitzn cg` lk m`e ,mixg`d
`l` .ea dielz ezexifp ixdy ,oexg`d z` xizdl yidpéî òîL§©¦¨

mlekyïéñtúî àn÷aexzed ,xzed `ed m` wx okle ,oey`xa - §©¨©§§¦
.mlek

:di`xd z` dgec `xnbdñétúî déøáça ãç íìBòì ,Cì àîéà- ¥¨¨§¨©§©§¥©§¦
ezexifpn irvn`d xzed m` mbe ,eiptly dfa qitzn cg` lk

,oexg`d xzede,oey`xd xzed `weec dpyna epipyy dnécéià©§¥
'ïlek eøzeä' àðúéî éòácmleky ote` eprinydl dvxy oeik - §¨¥¦§¨§¨

,oey`xd xzedy ote`a hwp okl ,mzexifpn mixzenàðz éàc- §¦¨¨
d xzed' dpy eli`y,'éòöîàixdéøzLî àìc ïBLàø àkéà- ¤§¨¦¦¨¦§Ÿ¦§§¥

,enr xzip epi` ['xifp ipixd' xn`y] oey`xdéðz÷ éëä íeMî¦¨¦¨¨¥
d xzed','ïBLàø.ynn mlek exzed df ote`ay ¦Â

dpynd ixac jyndn di`x:,òîL àzm` ,epizpyna epipyøzeä ¨§©©
,ïéøeñà ïleëå øzeî ïBøçàä ,ïBøçàämixeq` mleky rnyne ¨©£¨©£¨§¨£¦

oexg`d xzed m` `weecdéøúa àðéøçà àkéà àìcqitzd `ly - §Ÿ¦¨©£¦¨©§¥
,eixg` cg` cerìáàd xzed m`déøúa àðéøçà àkéàc ,éòöîà £¨¤§¨¦§¦¨©£¦¨©§¥

`ed mb ,zexifp ea qitzdy mc` cer eixg` yiy -éøzLî- ¦§§¥
.dxzed irvn`d zexifpy ici lr ezexifpn xzeddpéî òîL- §©¦¨

c ,dfn cnlpñétúî déøáça ãçeiptly dfa qitzn cg` lky - ©§©§¥©§¦
,oey`xa `leoeik ,xzen eixg`y df ,irvn`d xzed m` okle

.ea qitzdy
:di`xd z` dgec `xnbdïéñtúéî àn÷a êì àîéà íìBòìzn`a - §¨¥¨¨§©¨¦§§¦

irvn`d xzed m` mbe ,oey`xa miqitzn mleky xnel xyt`
,mixeq` mixg`d lk eidiéðz÷c 'ïBøçà' éàîeyexitd dne - ©©£§¨¨¥

d edf ,dpyna epipyy 'oexg`',éòöîà,oexg` `xwp `ed mby ¤§¨¦
ed m`y dpynd zpeekemlek ,oey`xd caln ,mdn cg` xz

.[envra xzipdn ueg] mixeq`åxzed' `pzd hwpy mrhd §
,'irvn`d' `le 'oexg`d'ïBLàø' àðúc écéià`yixa dpyy ab` - ©§¥§¨¨¦

oey`xd xzed'àðz 'oeyl `tiqa'ïBøçà'.ektd `edy ¨¨©£
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbd,àéãäa àéðúc ,òîL àz̈§©§©§¨§¤§¨

ïleëå øzeî ïBøçàä ,ïBøçàä øzeä ,ïlek eøzeä ,ïBLàøä øzeä'©¨¦§¨©¨©£¨©£¨§¨
ähîìe epîéä ,éòöîà øzeä ,'ïéøeñà,[eixg` elaiwy el` lk-] £¦©¤§¨¦¥¤§©¨

mxcp,øzeîäìòîìe epîéämxcp ,[eiptl elaiwy el`-]øeñà. ¨¥¤§©§¨¨
ñétúî déøáça ãç dpéî òîL.eiptly dfa qitzn cg` lky - §©¦¨©§©§¥©§¦

xzid ici lr mixzip eid `l ,oey`xa miqitzn mlek eid eli`y
,drixkn `xnbd .irvn`ddpéî òîL:`ziixadn gken jk ok` - §©¦¨

xne`d :dpyna epipyéøòNe åéôk ét øîàå Bøéáç òîLå ,øéæð éðéøä£¥¦¨¦§¨©£¥§¨©¦§¦§¨¦
,'eëå BøòNkm`d :`xnbd dywn :xifp dyrpåéôk ét' øîàc íeMî ¦§¨§¦§¨©¦§¦

éøä ,'BøòNk éøòNe`ed,øéæð,jkn xzei xnel jixv epi`e §¨¦¦§¨£¥¨¦
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oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtxifp
éëä éîð àéðú.xeac ick jeza oiqtzp ediy opirac Ðøåñà àåäÐxn`y oey`xd

Ð ddy `l m` `d .xeac ick ddyy itl ,xzen Ð "ip`e" xn`y ipyde ."xifp ipixd"

.ezenk xifp df ixdéðàå éðàå øîàå åøéáç òîùå øéæð éðéøä øîàù éî äéì òééñî àîéì
ly xeac ick ied `l ith ipzw i`c meync dpin rny Ð oixz jpd `l` ipzw `lcne Ð

eze ,xeaic ick jez iedilc opira op`e ,oey`x

dil dedc `ed oicac ,dil riiqz `l `kdn .`l

ik `pzc .digxe` e`l `l` ,d`n cr ipzinl

,ely dihnbxta zexiird lr xfgnc ,`lkex

zeqeke oihgn il yi :dpene fixkne jlede

meyn e`l i`e .lifile aiygil inp ikd ,zexrwe

ikd) ipd opirnyle ,`l eze cg ipzil ,`weec

inp ikd oi` .xeac ick jeza ied `weec e`l (inp

irai`c irvn` da zgkyn `lc meyn `l` Ð

."ip`e ip`e" ipz inp ikd meyn Ð `pzinl dil

ñéôúéî äéøáçá ãç åäì àéòáéàyixk [`le] Ð

.oilf`e oiqtzin d`n cr elit`e ,yiwlàú
éðàå éðàå òîùdpin rny Ð ith ipzw `lcn Ð

.oiqtzin `nwac Ð mrh epiidcàåä ïåùàø
éøùãixzyi`c oey`x meyn ,xnelk Ð

`l Ð irvn` xzed m` `d .edlek inp exzyi`

dpin rnye .epnid dhnly oexg` xzen `di

.oiqtzin `nwac meyn ied `nrhcíìåòì
ñéôúéî äéøáçá ãç êì àîéàxzed ike Ð

dl ipzw `lc `de .oexg` inp xzed Ð irvn`

ik `pzinl irac icii`c .xyt` `lc meyn Ð

oi` m`y meyn ,olek exzed oey`x xzed

ipz i`e .oexg` oi`e irvn` oi` Ð oey`x

`dc ,olek exzed `pzinl ivn `l Ð irvn`

.'ek ixzyn `lc oey`x `ki`ïåøçàä øîà÷ãî
íéøåñà ïìåëå øúåîelit`e Ðeqitzdy eze`

,oiqtzin `nwac dpin rny Ð iyily xg`l

`kil `kdn dil xn` .exzyin `l ikd meyne

Ð `pixg` `kilc ixiin `kdc ,icin rnynl

irvn`` Ð "mixeq` oleke" xn`wc `de dicda

.i`w oey`x`eàðéøçà àëéàã éòöîà ìáà
äéãäái`dl dpin zwiic `l i`c ,xnelk Ð

xn`wcnc .`qib jci`l dpin wec Ð `qib

`pixg` `kilc ,oixeq` oleke xzen oexg`d

dil zi`c ,irvn` xzed i`c llkn Ð dicda

`xza `edd inp ixzyi`c Ð dicda ipixg`

.qitzn dixaga cgc dpin rnye .dia qitzinc

ïåøçà éàäå ïéñôúéî àî÷á êì àîéà íìåòì
éòöîà åðééä øîà÷ãly elit`c jl xn`we Ð

i`de .oiqtzin `nwac meyn ,xzed `l oexg`

icii` `l` ,`wec e`l Ð oexg` dil ixn`wc

.oexg` `pz oey`x `pzcàéðúã òîù àú
øúåî äèîìå åðîéä éòöîàä øúåä 'åë àéãäá
cge cg lkc dpin rnye ,oexg` epiidc Ð

.dpin rny ,qitzn dixagaéô øîà÷ã íåùî
åéôë,"xifp ixrye xifp it" xn`wc rnync Ð

xifp ied in?
åäðéîøå
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àéðúikd inp.yiwl oa oerny iaxk yexit Ðéîddye exiag rnye xifp ipixd xn`y

xeac ick,xeq` `ed Ð "ip`e" cin xne`e ,xzei `le `weec xeac ick :yexit Ð

jez mlek ody `l` iqetzi`l ivn `lc `nl` .xzen exiage ,xifpa xcpy oey`xd :yexit

.yiwl yixk ,`l Ð xeac ick xg` ddyy iriaxd la` ,xeac ickàîéìin dil riiqn

xifp ipixd xn`yipzwe .'eke `id oizipzn Ð

ipzinl ivn d`iyp dcedi iaxl ,`l eze "ip`e"

iaxle :xn`z m`e .minrt rax` "ip`e" "ip`e"

yly "ip`e" "ip`e" ipzip inp yiwl oa oerny

iaxl `nlya :xn`w ikdc :xnel yie !minrt

hvi` [`l] yiwl oa oerny`l` ipznl dil `kix

qtzp ipyd mbc opireny`l Ð "ip`e" minrt izy

ab lr s`e ,xeac ick jez `edy ,oey`xa

`ede ,iyilyl oey`x oia exeaca wiqtn irvn`c

,oey`xa qitzi "ip`e" xn`iy iyilyl mbc oicd

mdipyy ,iyilyl ipy oia wlgl `xaq mey oi`c

,d`iyp dcedi iaxl la` .xeac ick jez micner

,ipzil Ð oey`xa qtzp inp iriaxc `zi` i`

dil `kixhvi`e ,`ed yecg i`ce `dc

,xeac ick jez xak edyc ab lr s` ,opireny`l

eh` :ipyne !xeac ickl xzl`l jenq `edy oeik

ivn iedc inp ikd oi` ,xnelk 'ek `lkex ik `pz

lk zepnl yg `le ,"ip`e" minrt rax` iiepzi`l

.zepnl leki didy dn

éðùîå'eke `tiq ipzwc meyne inp ikd oi`

ipzw ikd meyn irvn` `ki`c llkn

ip`e ip`e,iywiz `teb `idc :xn`z m`e Ð

Ð oey`xd xzed :ipzil `tiqe ,"ip`e" cg ipzilc

yie !oey`xd xzed `l Ð ipyd xzed ,ipyd xzed

,qitzn dixaga cg onwl xn`c o`nlc :xnel

ipixg` `kilc `ed oexg` dipin wcinl hwp

,dixza ipixg` `ki`c ,irvn` la` .dixza

o`nle .onwl wiicck ,eixg`y eze` ixzyine

wcinl irvn` ipze eqtzin `nwac xn`c

irvn` `d ,eixg` ly ixyc `ed oey`x :jenqak

.qitzn `nwac ,eixg` ly xzed `l Ðãç
qitzn dixaga,el jenqa cg` lk epiidc Ð

xn`y ,`nwa `nlc e` .exiagl xeac ick jezae

.mlek eqtzin "xifp ipixd"åñôúéîelf`e

mlerlith Ð qitzin `nwa i`e .d`n elit`e Ð

yiwl oa oerny iaxl ,qitzin did `l xeac ickn

,iriax elit` d`iyp dcedi iaxle ,dil zi`ck

.xzl`l xeac ickl jenqac oeikàúin rny

cg jzrc `wlq i`c 'eke xifp ipixd xn`y

.`aeh "ip`e" "ip`e" ipzil Ð qitzin dixaga

ììëîip`e ip`e ipzw ikd meyn irvn` `ki`c

jlede wcwcy enk ,irvn` [`ki`c] wcwcle Ð

.oizipzn mipt izylïåùàøexyc `edÐ

cn ,qitzn (dxifp ci) eixg`y mze`:ipzw `l

.oexg` xzed irvn` xzedïåøçà`kilc `ed

dixza ipixg`olek Ð `ed xzedyk ,jkld Ð

Ð dixza ipixg` `ki`c ,irvn`l la` .oixeq`

lyc ,mixeq` olek `ed xzed ,ipzinl ivn `l

.xzed inp oexg`òîùdixaga cg dpin

qitzinxzen `ed irvn`d xzed :`pz `lcn Ð

.oey`xl oexg` `edc ,inp `de ,oexg`c `pyil `pz Ð oey`x `pzc icii`e .irvn` epiid oexg`c :ipyne .oixeq` olekeàúÐ xzen dhnle epnid irvn` xzed 'eke `icda `ipzc rny

.qitzin dixaga cg `nl`

[a cenrl jiiy]øîàãoiin eitk itÐ xifp exiagc driny `la ,envrn xn`wc `ziixaa la` .oii xeqi` oiprl ikd xn`w i`ce Ð xcpy exiag rnye li`ed ,ip`y oizipzna ,xnelk Ð

oke ,zecin rxb `lc ,dcen `kd Ð olekn xifiy cr (a,b) lirl xn`c ,oerny iaxl elit` ipdn Ð "oiin eitk ite" .[ea dielz] dnypd oi`c oeik ,`ed melk e`l

:xnel yie !zexawd ziaa qpkdln elbxk ilbxe ,miznl ze`nhdln ecik ici :xn`w ikdc [`nip] "xifpici" inp xn` ik :xn`z m`e .xifp iedc ,(`,a xifp) `nw wxtc "lklkne lqlqn ipixd"n

.xifp df ixd Ð "elbxk ilbx" ,"ecik ici" :`icda `ziixac `yixa (iyily wxt) `ztqeza `ipz inp ikde .ipdn Ð "ecik ici" xn`e ,xifpa xcpy exiagl rny i`c ,inp ikd oi`c
ici
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,Bøéáç òîLå "øéæð éðéøä" øîàL éî :éëä éîð àéðz©§¨©¦¨¦¦¤¨©£¥¦¨¦§¨©£¥
Bøéáçå øeñà àeä ¯ "éðàå" øîàå ,øeac éãk ääLå§¨¨§¥¦§¨©©£¦¨©£¥
ãéîìz íBìL úìéàL éãk ¯ øeac éãk änëå .øzeî¨§©¨§¥¦§¥§¥©¨©§¦
"øéæð éðéøä" øîàL éî :déì àòéiñî àîéì .áøì§©¥¨§©§¨¥¦¤¨©£¥¦¨¦
ék àpz ¯ .àì eúå "éðàå" "éðàå" øîàå Bøéáç òîLå§¨©£¥§¨©©£¦©£¦§¨©¨¦

ìå ãç éðúéìå ¯ !ìéæéìå áéLçéì àìëeø!éðä ïðéòîL §¨¦§¦§¥¦§¦§¥©§©§¨¦©¨¥
ïBLàøä øzeä" àôéñ éðú÷c íeMîe ,éîð àëä ¯¨¨©¦¦§¨¨¥¥¨©¨¦
ïleëå øzeî ïBøçàä ¯ ïBøçàä øzeä ,ïlek eøzeä§¨©¨©£¨©£¨§¨
éðú÷ éëä íeMîe ¯ éòöîà àkéàc ììkî ,"ïéøeñà£¦¦§¨§¦¨¤§¨¦¦¨¦¨¨¥
Bà ,ñétúéî déøáça ãç :eäì àéòaéà ."éðàå" "éðàå"©£¦©£¦¦©£¨§©§©§¥¦§¦
éñetúàì ¯ dpéî à÷ôð éàîì ?éñtúéî àn÷a àîìc¦§¨§©¨¦§§¦§©¨§¨¦¨§©§¥
ïéñtúî ¯ ñétúî déøáça ãç zøîà éà .ìæéîe¥©¦¨§©§©§©§¥©§¦¦§§¦
éãkî éôè ¯ éñtúî àn÷a zøîà éàå .íìBòì ïéìæàå§¨§¦§¨§¦¨§©§§©¨¦§§¦§¥¦§¥
"øéæð éðéøä" :òîL àz ?éàî ,ïéñtúî àì øeac¦¨¦§§¦©¨§©£¥¦¨¦
.écéî àì eúå ¯ "éðàå" "éðàå" øîàå Bøéáç òîLå§¨©£¥§¨©©£¦©£¦§¨¦¥
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טכג

oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtxifp
éëä éîð àéðú.xeac ick jeza oiqtzp ediy opirac Ðøåñà àåäÐxn`y oey`xd

Ð ddy `l m` `d .xeac ick ddyy itl ,xzen Ð "ip`e" xn`y ipyde ."xifp ipixd"

.ezenk xifp df ixdéðàå éðàå øîàå åøéáç òîùå øéæð éðéøä øîàù éî äéì òééñî àîéì
ly xeac ick ied `l ith ipzw i`c meync dpin rny Ð oixz jpd `l` ipzw `lcne Ð

eze ,xeaic ick jez iedilc opira op`e ,oey`x

dil dedc `ed oicac ,dil riiqz `l `kdn .`l

ik `pzc .digxe` e`l `l` ,d`n cr ipzinl

,ely dihnbxta zexiird lr xfgnc ,`lkex

zeqeke oihgn il yi :dpene fixkne jlede

meyn e`l i`e .lifile aiygil inp ikd ,zexrwe

ikd) ipd opirnyle ,`l eze cg ipzil ,`weec

inp ikd oi` .xeac ick jeza ied `weec e`l (inp

irai`c irvn` da zgkyn `lc meyn `l` Ð

."ip`e ip`e" ipz inp ikd meyn Ð `pzinl dil

ñéôúéî äéøáçá ãç åäì àéòáéàyixk [`le] Ð

.oilf`e oiqtzin d`n cr elit`e ,yiwlàú
éðàå éðàå òîùdpin rny Ð ith ipzw `lcn Ð

.oiqtzin `nwac Ð mrh epiidcàåä ïåùàø
éøùãixzyi`c oey`x meyn ,xnelk Ð

`l Ð irvn` xzed m` `d .edlek inp exzyi`

dpin rnye .epnid dhnly oexg` xzen `di

.oiqtzin `nwac meyn ied `nrhcíìåòì
ñéôúéî äéøáçá ãç êì àîéàxzed ike Ð

dl ipzw `lc `de .oexg` inp xzed Ð irvn`

ik `pzinl irac icii`c .xyt` `lc meyn Ð

oi` m`y meyn ,olek exzed oey`x xzed

ipz i`e .oexg` oi`e irvn` oi` Ð oey`x

`dc ,olek exzed `pzinl ivn `l Ð irvn`

.'ek ixzyn `lc oey`x `ki`ïåøçàä øîà÷ãî
íéøåñà ïìåëå øúåîelit`e Ðeqitzdy eze`

,oiqtzin `nwac dpin rny Ð iyily xg`l

`kil `kdn dil xn` .exzyin `l ikd meyne

Ð `pixg` `kilc ixiin `kdc ,icin rnynl

irvn`` Ð "mixeq` oleke" xn`wc `de dicda

.i`w oey`x`eàðéøçà àëéàã éòöîà ìáà
äéãäái`dl dpin zwiic `l i`c ,xnelk Ð

xn`wcnc .`qib jci`l dpin wec Ð `qib

`pixg` `kilc ,oixeq` oleke xzen oexg`d

dil zi`c ,irvn` xzed i`c llkn Ð dicda

`xza `edd inp ixzyi`c Ð dicda ipixg`

.qitzn dixaga cgc dpin rnye .dia qitzinc

ïåøçà éàäå ïéñôúéî àî÷á êì àîéà íìåòì
éòöîà åðééä øîà÷ãly elit`c jl xn`we Ð

i`de .oiqtzin `nwac meyn ,xzed `l oexg`

icii` `l` ,`wec e`l Ð oexg` dil ixn`wc

.oexg` `pz oey`x `pzcàéðúã òîù àú
øúåî äèîìå åðîéä éòöîàä øúåä 'åë àéãäá
cge cg lkc dpin rnye ,oexg` epiidc Ð

.dpin rny ,qitzn dixagaéô øîà÷ã íåùî
åéôë,"xifp ixrye xifp it" xn`wc rnync Ð

xifp ied in?
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àéðúikd inp.yiwl oa oerny iaxk yexit Ðéîddye exiag rnye xifp ipixd xn`y

xeac ick,xeq` `ed Ð "ip`e" cin xne`e ,xzei `le `weec xeac ick :yexit Ð

jez mlek ody `l` iqetzi`l ivn `lc `nl` .xzen exiage ,xifpa xcpy oey`xd :yexit

.yiwl yixk ,`l Ð xeac ick xg` ddyy iriaxd la` ,xeac ickàîéìin dil riiqn

xifp ipixd xn`yipzwe .'eke `id oizipzn Ð

ipzinl ivn d`iyp dcedi iaxl ,`l eze "ip`e"

iaxle :xn`z m`e .minrt rax` "ip`e" "ip`e"

yly "ip`e" "ip`e" ipzip inp yiwl oa oerny

iaxl `nlya :xn`w ikdc :xnel yie !minrt

hvi` [`l] yiwl oa oerny`l` ipznl dil `kix

qtzp ipyd mbc opireny`l Ð "ip`e" minrt izy

ab lr s`e ,xeac ick jez `edy ,oey`xa

`ede ,iyilyl oey`x oia exeaca wiqtn irvn`c

,oey`xa qitzi "ip`e" xn`iy iyilyl mbc oicd

mdipyy ,iyilyl ipy oia wlgl `xaq mey oi`c

,d`iyp dcedi iaxl la` .xeac ick jez micner

,ipzil Ð oey`xa qtzp inp iriaxc `zi` i`

dil `kixhvi`e ,`ed yecg i`ce `dc

,xeac ick jez xak edyc ab lr s` ,opireny`l

eh` :ipyne !xeac ickl xzl`l jenq `edy oeik

ivn iedc inp ikd oi` ,xnelk 'ek `lkex ik `pz

lk zepnl yg `le ,"ip`e" minrt rax` iiepzi`l

.zepnl leki didy dn

éðùîå'eke `tiq ipzwc meyne inp ikd oi`

ipzw ikd meyn irvn` `ki`c llkn

ip`e ip`e,iywiz `teb `idc :xn`z m`e Ð

Ð oey`xd xzed :ipzil `tiqe ,"ip`e" cg ipzilc

yie !oey`xd xzed `l Ð ipyd xzed ,ipyd xzed

,qitzn dixaga cg onwl xn`c o`nlc :xnel

ipixg` `kilc `ed oexg` dipin wcinl hwp

,dixza ipixg` `ki`c ,irvn` la` .dixza

o`nle .onwl wiicck ,eixg`y eze` ixzyine

wcinl irvn` ipze eqtzin `nwac xn`c

irvn` `d ,eixg` ly ixyc `ed oey`x :jenqak

.qitzn `nwac ,eixg` ly xzed `l Ðãç
qitzn dixaga,el jenqa cg` lk epiidc Ð

xn`y ,`nwa `nlc e` .exiagl xeac ick jezae

.mlek eqtzin "xifp ipixd"åñôúéîelf`e

mlerlith Ð qitzin `nwa i`e .d`n elit`e Ð

yiwl oa oerny iaxl ,qitzin did `l xeac ickn

,iriax elit` d`iyp dcedi iaxle ,dil zi`ck

.xzl`l xeac ickl jenqac oeikàúin rny

cg jzrc `wlq i`c 'eke xifp ipixd xn`y

.`aeh "ip`e" "ip`e" ipzil Ð qitzin dixaga

ììëîip`e ip`e ipzw ikd meyn irvn` `ki`c

jlede wcwcy enk ,irvn` [`ki`c] wcwcle Ð

.oizipzn mipt izylïåùàøexyc `edÐ

cn ,qitzn (dxifp ci) eixg`y mze`:ipzw `l

.oexg` xzed irvn` xzedïåøçà`kilc `ed

dixza ipixg`olek Ð `ed xzedyk ,jkld Ð

Ð dixza ipixg` `ki`c ,irvn`l la` .oixeq`

lyc ,mixeq` olek `ed xzed ,ipzinl ivn `l

.xzed inp oexg`òîùdixaga cg dpin

qitzinxzen `ed irvn`d xzed :`pz `lcn Ð

.oey`xl oexg` `edc ,inp `de ,oexg`c `pyil `pz Ð oey`x `pzc icii`e .irvn` epiid oexg`c :ipyne .oixeq` olekeàúÐ xzen dhnle epnid irvn` xzed 'eke `icda `ipzc rny

.qitzin dixaga cg `nl`

[a cenrl jiiy]øîàãoiin eitk itÐ xifp exiagc driny `la ,envrn xn`wc `ziixaa la` .oii xeqi` oiprl ikd xn`w i`ce Ð xcpy exiag rnye li`ed ,ip`y oizipzna ,xnelk Ð

oke ,zecin rxb `lc ,dcen `kd Ð olekn xifiy cr (a,b) lirl xn`c ,oerny iaxl elit` ipdn Ð "oiin eitk ite" .[ea dielz] dnypd oi`c oeik ,`ed melk e`l

:xnel yie !zexawd ziaa qpkdln elbxk ilbxe ,miznl ze`nhdln ecik ici :xn`w ikdc [`nip] "xifpici" inp xn` ik :xn`z m`e .xifp iedc ,(`,a xifp) `nw wxtc "lklkne lqlqn ipixd"n

.xifp df ixd Ð "elbxk ilbx" ,"ecik ici" :`icda `ziixac `yixa (iyily wxt) `ztqeza `ipz inp ikde .ipdn Ð "ecik ici" xn`e ,xifpa xcpy exiagl rny i`c ,inp ikd oi`c
ici
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oiglbnטכד el`ea cenr `k sc ± iyily wxtxifp
'åë ììëä äæ 'åë åäðéîøåxriyl fiib i`c ,ea dielz dnypdy xac ied `l xriye dte Ð

.ziin `l Ð mizty aipl jizgeïééî åéôë éô äùòé éëä øîàã äãåäé áø øîàli`edc Ð

.xifp ied Ð ikd yixtcåðéàå ïéøéæð íäéðù éðàå øîàå äìòá òîùå äøéæð éðéøä äøîà
äì øôäì ìåëéxn`c oeikc Ð,idi` dxcp `wc i`na dil `gipc dizrc` ilb Ð "ip`e"

.dl miiwn `zydeø÷ò ø÷òéî úøîà éàåÐ

`iddac gkzyi` ,exwirn xcpd z` lra

dlr liig `lc "ip`e" dzxiag dxn`wc `zry

.llk zexifpæééâ æâéî úøîà éàåo`knc Ð

zeed rxtnl la` ,zexifp dlr liig `l `adle

.dxifpàøéñà äúøéáçå éàøúùéà éäéàiklc Ð

.`ilrn dxifp dzxiag zeed Ð "ip`e" dxn`

æééâ æâéî ìòá êúòã à÷ìñ éàåxcpd z` Ð

meyn xtdl leki epi` i`n` ,`adle o`kn

"ip`e" xn`wc?ikdl ,"ip`e" xn`c i`dc `nip

cr dry itl dxifp iedzc ,ikd xn`wc `ed

ezy` zexifpl diifbile ,zexifp dilr lawilc

dilr legiz dicic zexifpe ,`adle o`kn

!rxtnle o`kn xtin epi` `dc ,`xwirnckàìà
äðéî òîù åàìezy` zexifpl xtin ik lrad Ð

xtdl leki epi` ikd meyne .dl xwr xwrin Ð

,ely z` xtin `vnp Ð dl xtin `di m`y ,dl

xtdl leki epi`c `nrh epiide .xwr xwrinc

"ip`e" xn`c `zry `iddac meyn ,dly z`

dilr liigc cr dxifp iedzc dil `gip Ð

`zry `iddne ,dry itl dl miiw `dc ,zexifp

.xwr xwrin lrac meyn ,xtin ivn `l jli`e

`la `adle o`kn xtdl leki epi` mlerlc

miiw `dc ,xtin ivn `l rxtnl `kde ,rxtn

.dry itl dlæééâ æâéî íìåòì àìepiid `l` Ð

dl xn`c oeikc ,dl xtin ivn `lc `nrh

,inc jizexifp miiw dl xn`c o`nk Ð "ip`e"

miiwn `wc `d` ,eznwd` liyzin i` jklde

ivn `l Ð `l i`e ,xtin ivn Ð `yixa dl

.xtinäîäáä äúéä äìù íàådpwdy oebke Ð

oi`y zpn lr" dl xn`e ,dzexifpl xg` dl

."da zeyx jilralàîòè åðééäå,zenzc Ð

dyixtdy oeikc`zyde ,`xwirn z`hg myl

dlra dl xtid `dc ,dxtkl dkxhvn `l

z`hgk dl `ied Ð exwirn xcpd z` xwre

oi`y itl ,`lf` dzinlc ixinbc ,dilra ezny

dkixvc oeik :iyxtnc zi`e .miznl dxtk

`l `zyde ,oiid on dnvr dxrivy lr dxtk

dl `ied Ð `xwirn dlra dl xtidc ,dkixv

.`lf` dzinlc ixinbc ,dilra ezny z`hgk

daxw `lc dcen xtwd xfrl` iax elit`c

z`hgk dl `iedc meyn ,xrvd lr elit`

opixnb dnda z`hgac meyn ,dilra ezny

opixnb `l Ð serd z`hga la` .zenzc

.zenzcìòá äì øôéäã àèéùô àìàipzwe Ð

.dl xtidy mcew miznl d`nhne oii dzey dzidy lr mirax`d z` zbteqcíìåòì
ìòá äì ø÷ò ø÷òéî êì àîéà`lc oebk Ð mirax`d z` zbteqc opiwqr i`na `kde Ð

meyn `l` ,`kixv `l i`ce Ð xninl `kixv lra dl xtid `l i` :zxn`wce .dl xtid

.'ek `tiq ipzwcúâôåñ äðéàdpeekzpc oeik betqzc jzrc `wlqc ,xninl `kixvc Ð

.`xeqi`l
àðú

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

éãé'ek dxifp`l Ð "xifp ixry"e "xifp it" `l` ,"eitk it" `l i` oizipzna oicd `ede Ð

.ea dielz dnypd oi`c ,melk xn`

ìòáxwr `w xwrinenk ,mlern lg `l eli`k iede ,ezy`l xtnyk `xwirn xcpd Ð

cre ,xcpd lhaznc `ed jli`e dxtdn Ð fiib fbin e` .exwirn xcpd xwery mkg

.miiewn did dxtddéàxwr xwrin opixn`

lg `l eli`k `ed ixdy ,i`xzyin inp dzxiag

`id Ð fiib fbin opixn` i`e .mlern xcpd

dzidy itl ,dxeq` dzxiage i`xzyin

xitye ,dxtdd cr zexifp oic lka dpey`xd

zlren dpi` dpey`xd zxtde ,dipy da qitzin

oey`xd xcpd xzed mkg iablc idpe .dipyl

xcpd xwer mkgc meyn epiid Ð mlek exzed

lra la` .mlern lg `l eli`k `vnpe ,exwirn

,exwirn xcpd xwer epi` Ð dhxg `la xtiny

`wtpc xninl ivnc oicd `ede .fiib fbin `l`

xg`e cifna dglbe d`nhpe oiia dzzy m` dpin

i`e ,dwel dpi` Ð xwr xwrin i`c ,dl xtid jk

bbeya d`nhp m` oiprl oke .dwel Ð fiib fbin

zler `iaz `l Ð xwr xwrin i` ,xtid jk xg`e

serd zler d`ian Ð fiib fbin i`e ,my`e serd

.dzr cr zexifpd lg ixdy ,my`eàìàrny

xwr xwrin lra dpindzxzdae Ðxzen `ed

Ð xtin epi` jkle .mlern xcpd lg `lc ,dzenk

jixve .el oilgen mixg` `l` ,envrl xtin epi`c

xtdl i`yxc oeikc ,mixg`l inc `lc ,oeir

i` :eyexit ikdc edil` epiax axd uxize !ezy`l

,xtdl leki epi` xwr xwrin `nlya zxn`

did `l Ð dl miiw `l m`y .dl miiwc `hiytc

m` Ð fiib fbin zxn` i` `l` .xac mey exeaic

Ð exeaca ielz oi`y oeike ,exeaca ielz epi` ok

.xten ied `linnïàîëinc ikil miiw xn`c

xtin ivn eznwd` liyzi` i`xn`y [i`na] Ð

,dnwdd lr oil`ypc `ed zn`c ,"ikil miiw"

.(`,hq) mixcpa opgei iax xn` ikdc

äùàädznda dyixtde xifpa dxcpyÐ

dzid ely m` .minlye dler z`hg

`vz Ð dlra ly zendan :yexit ,dndad

dl xtidy oeik ,`id oileg ,xnelk .xcra drxze

dl [dpwn] ikc (`,ck) onwl yxtncke ,dlra

xtid `l m` xnelk ,dl jixvc `zlin Ð dlra

,dkixv `lc `zlina .xifp zepaxwl dkixvy ,dl

xifp zepaxwl dkixv dpi`e dlra dl xtidy oebk

.dl ipwn `l Ðéàåxwrin lra jzrc `wlq

oilegl wetiz xwr `w,exwirn xcpd xwrc Ð

eznda yixtnd mc`k iede .mlern xcpd lg `le

`ype zexifpl:(`,`l xifp) opzc ,exizde mkgl l

.oilegl `wtpc

åðééäådxtk dkixvc oeikc `nrhlr Ð

xfrl` iaxke ,oiid on dnvr dxrivy

,dl xtdc ab lr s` .dilra ezny (serd) z`hg dil ded Ð `ed `heg xifpc xn`c ,xtwd

.dl yicwne dxnbc ,`id [dly] dndad m` ,z`hg oic dndad lr [xeqi`] oiprl

éëéälra dl xtid `lc `nili` inc,`id dxifp `dc ?dwelc xninl `kixv ,llk Ð

,dzzyy xg`e d`nhpy xg` lrad dl xtidc `hiyt `l` !dwelc `ed dhiyte

.fiib fbin lrad dpin rnye ,dxifp ied oiia dzzyc `zry `iddac ,dwel ikd elit`e

íìåòìxwr xwrin,`tiq meyn Ð xninl `kixv zxn`wce .xtid `ly ixiine Ð

zkn dwel Ð oii dzzye dlra dl xtid inp ikc xn`c ,dcedi iaxcn iwet`l ,ipzinl dil `kixhvi` `tiqe .zbteqc `tiq ab` `yix ipz ,zbteq dpi` ipzinl dil jixhvi`c

hwp dcedi iax meync :xnel yie !xwr xwrinc oeik zbteq [dpi`c] ,dl xtid (dzzy) jk xg`e d`nhpe dzzy opireny`l ?dzey dzid jk xg`e dl xtid `ixi` i`n :xn`z m`e .zecxn

.dpeekzp `xeqi`lc oeik ,xtid xakc ab lr s` zecxn zkn zbteq dzzy jk xg`e xtida elit`c ,ikd
ikd
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,íeìk øîà àì ¯ "äøéæð éìâø"å "äøéæð éãé" :eäðéîøe§¦§¨¦§¦¨§©§¦§¦¨Ÿ¨©§
äæ .øéæð äæ éøä ¯ "äøéæð éãák" "äøéæð éLàø"Ÿ¦§¦¨§¥¦§¦¨£¥¤¨¦¤
øîà !øéæð äæ éøä ¯ Ba äéeìz äîLpäL øác :ììkä©§¨¨¨¤©§¨¨§¨£¥¤¨¦£©
éøòNe ,ïéiî åéôk ét äNòé :éëä øîàc :äãeäé áø©§¨§¨©¨¦©£¤¦§¦¦©¦§¨¦
éðàå øîàå dìòa òîLå äøéæð éðéøä" .æBâlî BøòNk¦§¨¦¨£¥¦§¦¨§¨©©§¨§¨©©£¦

:eäì àéòaéà ."øôäì ìBëé BðéàBà ,ø÷ò ø÷òéî ìòa ¥¨§¨¥¦©£¨§©©¦£©¨©
äøãpL äMàì ¯ dpéî à÷ôð éàîì ?æééb æâéî àîìc¦§¨¥©¨¥§©¨§¨¦¨§¦¨¤¨§¨
dìòa òîLå ,"éðàå" äøîàå dzøáç äòîLå ,øéæða§¨¦§¨§¨£¤§¨§¨§¨©£¦§¨©©§¨
¯ ø÷ò ø÷òéî zøîà éà ;dì øôäå äðBLàø ìL¤¦¨§¥¥¨¦¨§©§¦£©¨©
éäéà ¯ æééb æâéî zøîà éàå ,éàøzLéà éîð àéää©¦©¦¦§§©§¦¨§©§¥©¨¥¦¦
éðéøä" :òîL àz ?éàî .àøéñà dzøáç ,éàøzLéà¦§§©£¤§¨£¦¨©¨§©£¥¦
.øôäì ìBëé Bðéà ¯ "éðàå" øîàå dìòa òîLå "äøéæð§¦¨§¨©©§¨§¨©©£¦¥¨§¨¥
àeäå ,BzLéàì øôéì ¯ æééb æâéî ìòa Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨©©¥©¨¥¥¥§¦§§
!ø÷ò ø÷òéî ìòa ¯ dpéî òîL åàì àlà !øñzéì¦©©¤¨¨§©¦¨©©¦£©¨©
eðééäå ,dì øôéìc àeä ïéãáe .æééb æâéî íìBòì ,àì ¯¨§¨¥©¨¥§¦§¥¥¨Ç§©§
ïàîk ¯ "éðàå" dì øîàc ïåék :øôéî éöî àìc àîòè©£¨§¨¨¥¥¥¥¨©£©¨©£¦§©
éöî ¯ Búîwäà ìéLúî éà ;éîc "éëéì íéi÷" øîàc©£©©¨¥¦¨¥¦¦§¦©©¨¨¨¥
äMàä :òîL àz .øôéî éöî àì ¯ àì éàå ,øôéî¥¥§¦¨¨¨¥¥¥¨§©¨¦¨
øôä Ck øçàå ,dzîäa úà äLéøôäå øéæða äøãpL¤¨§¨§¨¦§¦§¦¨¤§¤§¨§©©¨¥¥
äòøúå àöz ¯ äîäaä äúéä BlL íà ,dìòa dì̈©§¨¦¤¨§¨©§¥¨¥¥§¦§¤
.úeîz ¯ úàhçä ,äîäaä äúéä dlL íàå ,øãòä¥¤§¦¤¨¨§¨©§¥¨©©¨¨
!ïéleçì ÷etéz ¯ ø÷ò ø÷òéî ìòa Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨©©¦£©¨©¥§¦
àîéà íìBòì ¯ .æééb æâéî ìòa ¯ dpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨©©¥©¨¥§¨¥¨
äëéøö àìc ïåék :àîòè eðééäå ,ø÷ò ø÷òéî ìòa Cì̈©©¦£©¨©§©§©£¨¥¨§¨§¦¨
úàhçc éøéîâe ,äéìòa eúnL úàhçk úåä ¯ äøtk©¨¨£©§©¨¤¥§¨¤¨§¦¦§©¨
,øéæða äøãpL äMàä :òîL àz .úeîz äéìòa eúnL¤¥§¨¤¨¨¨§©¨¦¨¤¨§¨§¨¦
úâôBñ Bæ éøä ¯ íéúnì äànhîe ïéé äúBL äúéäå§¨§¨¨©¦¦©§¨©¥¦£¥¤¤
ìòa dì øôéä àìc àîéìéà ?éîc éëéä .íéòaøàä úà¤¨©§¨¦¥¦¨¥¦¥¨§¨¥¥¨©©
.ìòa dì øôéäc ¯ àèéLt àlà ?øîéîì àëéøö ¯§¦¨§¥©¤¨§¦¨§¥¥¨©©
úâôBñ éànà ¯ ø÷ò ø÷òéî ìòa Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨©©¦£©¨©©©¤¤
¯ .æééb æâéî ìòa ¯ dpéî òîL åàì àlà ?íéòaøà©§¨¦¤¨¨§©¦¨©©¥©¨¥

íìBòìéðú÷c íeMîe ,ø÷ò ø÷òéî ìòa Cì àîéà §¨¥¨¨©©¦£©¨©¦§¨¨¥
äúBL äúéäå ,äòãé àì àéäå dìòa dì øôéä :àôéñ¥¨¥¥¨©§¨§¦Ÿ¨§¨§¨§¨¨
,íéòaøàä úà úâôBñ dðéà ¯ íéúîì äànhîe ïéé©¦¦©§¨§¥¦¥¨¤¤¤¨©§¨¦
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טכה

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

eäðéîøexne`d ,`ziixaa epipy ixde -å ,'äøéæð éãé'xne`d ok §¦§¨¦§¦¨§
íeìk øîà àì ,'äøéæð éìâø'xn` m` la` .zexifp eilr dlg `le ©§¦§¦¨Ÿ¨©§

,'äøéæð éLàø'e`,ììkä äæ .øéæð äæ éøä ,'äøéæð éãák'laiw m` Ÿ¦§¦¨§¥¦§¦¨£¥¤¨¦¤©§¨
`edy xa` lr zexifpBa äéeìz äîLpäL øácxa`d lhpi m`y - ¨¨¤©§¨¨§¨

,cak e` y`x oebk ,mc`d zeni,øéæð äæ éøäig eteb lk ixdy £¥¤¨¦
laiw m` la` .zexifp eilr dlge eixg` xxbp okle ,xa`d eze`n
ixg` xxbp eteb lk oi` ,ea dielz dnypd oi`y xa` lr zexifp
recn ,dyw df itle .cg` xa` lr zexifp jiiy oi`e ,dfd xa`d
lhpi m` s` `ld ,xifp `ed ixd 'exryk ixrye eitk it' xne`d

zgi e` exry.zeni `l eizty ek
:`xnbd zvxzn,äãeäé áø øîàwx xn`y dpeekd oi` epizpyna ¨©©§¨

`l` ,'exryk ixry' e` 'eitk it'éëä øîàc,jk xn` -ét äNòé' §¨©¨¦¥¨¤¦
å 'ïéiî åéôkdyri' ok,'æBâlî BøòNk éøòNyexita xn`y oeike §¦¦©¦§§¨¦¦§¨¦¨

exry e` eit z` xeq`l ezpeek oi` ,dl` zepeyl ipyn cg`
leki epi` okle exiag enk xifp `ed ixdy xnel ezpeek `l` ,cala

:exry fefbl leki epi` oke ,oii zezyl
dxn`y dy` :dpyna epipyøîàå dìòa òîLå ,'äøéæð éðéøä'£¥¦§¦¨§¨©©£¨§¨©

,'éðàå',zexifp eilr mb dlg jkaeøôäì ìBëé Bðéàzexifp z` ©£¦¥¨§¨¥
:mixcp zxtd xcba dpc `xnbd :ezy`,eäì àéòaéàìòaxtind ¦©§¨§©©

,ezy` ixcpø÷ò ø÷òéî,exwirn xcpd z` xwer `ed m`d - ¦£©¨©
,mlern dxcp `l eli`ke,àîìc Bà`l` rxtnl exwer `ed oi` ¦§¨

æééb æâéîdzr cr mpn`y ,`adle o`kn xcpd z` jzege ffeb - ¥©¨¥
.dxcp lha jli`e o`kne ,miiw xcpd did

:`xnbd zxxan.dpéî à÷ôð éàîì:`xnbd zx`anìiabäMà §©©§¨¦¨§¦¨
'éðàå' äøîàå dzøáç äòîLå ,øéæða äøãpLixacl xeaic ick jez ¤¨§¨§¨¦§¨§¨£¤§¨§¨§¨©£¦

,dpey`xd.dipyd lr mb zexifp dlgeeokn xg`lìL dìòa òîL̈©©£¨¤
d dy`däðBLàøzexifp lrezy`dì øôäådf ote`a .dxcp z` ¦¨§¥¥¨

,xen`d wtqa ielz dipyd ly dpic didizøîà éàxn`z m` - ¦¨§©§
ezy` ixcp xtiny lradyø÷ò ø÷òéîeli`k xcpd z` xwer - ¦£©¨©

`linn ok m` ,mlern miiw did `léàøzLéà énð àéäädxcp - ©¦©¦¦§§©
dpey`xd ly dxcp xwrpy xg`n ik .`ed mb xzed dzxag ly
`ly xcpa dqitzd 'ip`e' dxn`y dzxagy `vnp ,ezligzn

.mlern miiw didzøîà éàåxtiny lrady ,xn`z m` la` - §¦¨§©§
xcpd z`æééb æâéîeiykr cr la` ,`adle o`kn xcpd z` jzeg - ¥©¨¥

wx ok m` ,miiw didéäéàéàøzLéàdlray ,dpey`xd dy`d - ¦¦¦§§©
la` ,dzexifp dxzed ,dl xtddzøáç,da dqitzdy -àøéñà- £¤§¨£¦¨

dpey`xd zexifp oiicr 'ip`e' dxn`y drya ik ,dxeqi`a cenrz
.dqtzdd dlge ,zniiw dzidéàî.dfa drxkdd idn - ©

òîL àzdxn`y dy` ,epizpyna epipyy dnn,'äøéæð éðéøä' ¨§©£¥¦§¦¨
øôäì ìBëé Bðéà ,'éðàå' øîàå dìòa òîLåici lr ik ,dzexifp z` §¨©©£¨§¨©©£¦¥¨§¨¥

.envr ixcp xtdl leki mc` oi`e ,ezexifp mb lhazz dfà÷ìñ éàå§¦¨§¨
Czòcyæééb æâéî ìòaok m` ,`adle o`kn wx xtin -BzLàì øôéì ©§¨©©¥©¨¥¥¥§¦§

øñzéì àeäådrya ixdy ,exeqi`a x`yi `ede ezy`l xti - §¦§©
erpen dne .ezqtzd dlge dxifp ezy` dzid oiicr 'ip`e' xn`y

.dl xtdlndpéî òîL åàì àlàgken `l` -y dfnø÷òéî ìòa ¤¨¨§©¦¨©©¦£©
ø÷ò`linn ezy` zexifp z` xti m` okle ,rxtnl xcpd xwer - ¨©

`ly zexifpa qitzdy rxtnl xxazpy xg`n ,ezexifp mb xtez
.mlern zniiw dzid

:`xnbd dgecàì,rxtnl xcpd xwery o`kn gikedl oi` - Ÿ
cíìBòìy xnel xyt`æééb æâéîezy`l xtinyke ,`adle o`kn §¨¥©¨¥

,envr zexifp z` xtin `ed oi`å,jky oeikéãadì øôéìc àeä ï- §§¦§¥¥¨
,dl xtdl lekiy ozep oicd didøôéî éöî àìc àîòè eðééäåj` - §©§©§¨§Ÿ¨¥¥¥
,`ed xtdl leki epi`y mrhdny'éðàå' dì øîàc ïåékoeik - ¥¨§¨©¨©£¦
,dzexifpa qitzde 'ip`e' xn`y,dxcpn dvexn `edy ezrc dlib

eéîc 'éëéì íéi÷' øîàc ïàîklra oi`e ,'jl miewn' xn` eli`ke - §©§¨©©¨¥¦¨¥

`l` .mniiwy xg` ezy` ixcp xtdl lekiBúî÷äà ìéLúî éà¦¦§¦©£¨¨
øôéî éöî,mwdd z` el lhaie ,mkg lv` eznwd lr l`yi m` - ¨¥¥¥

,dxcp z` dl xtdl i`yx didiàì éàå-,l`yi `l m`eéöî àì §¦ŸŸ¨¥
øôéî.dl xtdl leki epi` - ¥¥

:dpynn df wtq iabl di`x d`ian `xnbdòîL àzdpyndn ¨§©
onwl(.ck),å ,øéæða äøãpL äMàäjk xg`dzîäa úà äLéøôä- ¨¦¨¤¨§¨§¨¦§¦§¦¨¤§¤§¨

,zexifpd ini seqa aixwdl dkixvy zendad zyely z`øçàå§©©
dìòa dì øôä Ckdkixv dpi`e dxifp dpi`y `vnpe ,dxcp z` ¨¥¥¨©£¨

,oldlck zendad ly opic .zepaxwd aixwdlBlL íàly-] ¦¤
[dlraäîäaä äúéä,dpaxwl dyixtdyàözdndadäòøúå ¨§¨©§¥¨¥¥§¦§¤
øãòaitl .llk oaxw zyecw dl oi`y ,oileg zenda x`y lkk ¨¥¤

oeike ,milrad zeyx `la oaxwl dnda yicwdl leki mc` oi`y
zaiig dpi`e dxifp dpi`y xxazp dlra dl xtdy dryay

.dyixtdl zeyx dl dzid `l ,oaxwaäîäaä äúéä dlL íàå§¦¤¨¨§¨©§¥¨
,okle ,zendad lr oaxw zyecw dlg ixd ,dyixtdyúàhçä©©¨

,úeîzaixwdl xyt` i`e ,zexifpd xear daxw dpi`y xg`n ¨
xyt` i`e z`hg zyecw dilr dlgy oeike ,dacpa z`hg

.zenzy cr oefne min dpnn rpene zial dqipkn ,daixwdl
:epipiprl `xnbd dgikenCzòc à÷ìñ éàåyø÷ò ø÷òéî ìòaz` §¦¨§¨©§¨©©¦£©¨©

,z`hgd z` zindl jixv recn ,rxtnl xcpdïéleçì ÷etéz- ¥§¦
oeikn .oilegl dndad z`vei ,dl xtin lrady xg`n ixd
.z`hgd zyxtd dlg `le dxifp dzid `l mlerny xxazpy

dpéî òîL åàì àlày dfn gken `l` -,æééb æâéî ìòacr la` ¤¨¨§©¦¨©©¥©¨¥
oeike ,z`hgd zyxtd dlg okle ,miiw xcpd did dxtdd zry

.zenz ,daixwdl xyt` i` dzry
:di`xd z` dgec `xnbdø÷ò ø÷òéî ìòa Cì àîéà íìBòì- §¨¥¨¨©©¦£©¨©

,exwirn xcpd z` xwery okzi zn`aàîòè eðééäåedf j` - §©§©§¨
,dzinl z`hgd oicy mrhdäëéøö àìc ïåékef dy`,äøtkixdy ¥¨§Ÿ§¦¨©¨¨

,dzexifp dxtedúåä[dndad-] `id ixd -äéìòa eúnL úàhçk £¨§©¨¤¥§¨¤¨
,deyixtdy xg`léøéîâeipiqn dynl dkldn epcnl -úàhçc §¦¥§©¨
úeîz äéìòa eúnL,,dzinl dpic dilra ezny z`hgy myky ¤¥§¨¤¨¨

dxwrpy ef dy`a oicd `ed ,dxtk aiegny in o`k oi`y t"r`
.zenl z`hgd oic ,dxtk aeig mey dzr dl oi`y t"r` ,dzexifp

:df wtq iabl ztqep di`xòîL àzoldl dpyndn(.bk),äMàä ¨§©¨¦¨
,øéæða äøãpLdzexifp lr dxare,ïéé äúBL äúéäåådzid m` ok ¤¨§¨§¨¦§¨§¨¨©¦§

íéòaøàä úà úâôBñ Bæ éøä ,íéúîì äànhîmeyn ,zewln dwel - ¦©§¨§¥¦£¥¤¤¤¨©§¨¦
.dyrz `l lr dxary:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna - ¥¦¨¦

àîéìéàote`a dpynd cinrp m`,ìòa dì øôéä àìcike ,dyw ¦¥¨§Ÿ¥¥¨©©
øîéîì àëéøöike -oeiky `ed heyt `ld ,z`f zelbl `pzd jixv §¦¨§¥©

.zewln zaiig e`l xeqi` lr dxaryàèéLt àlàxaecny ¤¨§¦¨
ote`a,ìòa dì øôéäc,dxtdd mcew d`nhp e` dzzy `ide §¥¥¨©©

.dl xtd seqaly s` zewln zaiigy `pzd eprinydeà÷ìñ éàå§¦¨§¨
Czòcy,ø÷ò ø÷òéî ìòa,íéòaøà úâôBñ éànàlha xcpd ixd ©§¨©©¦£©¨©©©¤¤©§¨¦

.mixeqi`d dilr elg `l mlerny `vnpe ,exwirnòîL åàì àlà¤¨¨§©
dpéîy dfn gken -,æééb æâéî ìòadzexifp lr dxary dryae ¦¨©©¥©¨¥

.dwel okle ,zniiw dzexifp dzid
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòìxnel yi zn`a -yø÷òéî ìòa §¨¥¨¨©©¦£©

,ø÷ò,dwel dpi` dl xtd jk xg`e mixeqi`d lr dxar m`e ¨©
,dl xtd `ly xaecn dpynaeå,df oic eprinyd `pzdíeMî §¦

àôéñ éðz÷cm`y ,`tiqa dpyy -äòãé àì àéäå dìòa dì øôéä §¨¨¥¥¨¥¥¨©£¨§¦Ÿ¨§¨
,ezxtdnúà úâôBñ dðéà ,íéúîì äànhîe ïéé äúBL äúéäå§¨§¨¨©¦¦©§¨§¥¦¥¨¤¤¤
íéòaøàälr dwel dpi`e ,xeqi` lr xearl dxeaq dzidy s` ¨©§¨¦

zecxn zkn dwely xaeqe my wleg dcedi iaxe] dzaygn
[opaxcn
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dwel dpi` `nw `pz zrcly `tiqa eprinydy yecigd ab`e
,llkúâôBñ àLéø énð àðzdl xtd `l m`y `yixa mb epipy - ¨¨©¦¥¨¤¤

.yecig dfa oi`y it lr s` ,mirax`d z` zbteq dlra
:rxtnl xcpd z` xwer lray di`x d`ian `xnbdòîL àz̈§©

,`ziixaa epipyy dnn di`xúàîèðå ,øéæða äøãpL äMàämiznl ¨¦¨¤¨§¨§¨¦§¦§¥
,zepaxw dyely `iadl daiigzpedìòa dì øôä Ck øçàåz` §©©¨¥¥¨©£¨

,dzexifpäàéáîwx.óBòä úìBò äàéáî dðéàå ,óBòä úàhçdfne §¦¨©©¨§¥¨§¦¨©¨
,`xnbd dgikenCzòc à÷ìñ éàåy jzrc lr dlrz m`e -ìòa §¦¨§¨©§¨©©

ezxtdaæééb æâéîzry cr la` ,`adle o`kn wx zexifpd z` ¥©¨¥
dyw ok m` ,zniiw dzexifp dzid dxtddóBòä úìBò énð éúééz©§¥©¦©¨

d`nhpy dryay oeik ,`nhpy xifp oick serd zler mb `iazy -
,rxtnl xcpd z` xwer lray gikedl yi `l` .dxifp dzid
d`ian dpi` okle ,d`neha dxq`p `l mlerny xxazp ezxtdae

.serd zler
:`xnbd dywnéàî àlàålray ,gikedl jpevx dn `l` -ø÷òéî §¤¨©¦£©

,ø÷òok m` ,serd zler d`ian dpi` okleàì énð óBòä úàhç ¨©©©¨©¦Ÿ
éúéézdxifp dzid `l mlerny xxazpy oeik ,`iaz `l mb - ©§¥

.dz`neh lr zepaxw `iadl zaiig dpi`e
d zvxzn:`xnbénð éëäxcpd z` xwer lray `ed jk ok` - ¨¦©¦

zaiig mewn lkne ,dxifp dzid `l mlerny `vnpe rxtnl
,serd z`hg `iadlépî àäå,ok xaeqd `pzd `ed ine -éaø §¨©¦©¦

,àéä øtwä øæòìàzexifp zlaw mvra `hg yi ezrc itly ¤§¨¨©©¨¦
serd z`hg d`ian dxifp dzid `ly xxazpy s` okle ,oldlck

.zexifpd zlawa d`hgy lràéðúc,`ziixaa epipyy -éaø §©§¨©¦
éaéøa] (éáø øá) øtwä øæòìàxecd lecb -øîBì ãeîìz äî ,øîBà [ ¤§¨¨©©¨§¦¦¥©©§©

`nhpy xifpa xen`d weqtd epcnll `a dn -(`i e xacna)xRke'§¦¤
eilr,'Lôpä ìò àèç øLàî`la `nhpy mc`a xaecny oeik ¨¨¥£¤¨¨©©¨¤

,'ytpd lr `hg' oeyl aezkd qtz dn iptn x`al jixv dpeekéëå§¦
äæ àèç Lôð Bæéàaxeng e`hg oi` `lde ,eytpa `hg dna - §¥¤¤¨¨¤

.bbeya mi`hg x`ynàèBç àø÷ð ïéiä ïî Bîöò øòévL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¦¥©§¦©©¦¦§¨¥
envr xrive ,dxezd ezaiig `ly zexifp envr lr laiwy dna -

iax siqene .'eytpa `hg' edfe ,`hg `xwp ,oii zezyl `ly
,xtwd xfrl`øîBçå ì÷ íéøác àìäåxnege lw oecl yi - ©£Ÿ§¨¦©¨¤

,mixen`d mixacdnäf äîe[xifpd-]ïéiä ïî àlà Bîöò øòéö àlL ©¤¤Ÿ¦¥©§¤¨¦©©¦
ok it lr s`e ,oii caln ze`pd x`yn zepdil envrl gipdeàø÷ð¦§¨

àèBçmc` ,eytpaänëå änk úçà ìò ,øác ìkî Bîöò øòönä ¥©§©¥©§¦¨¨¨©©©©¨§©¨
z` `ziixad daiig ezhiy itle .`heg `xwpe miievx eiyrn oi`y
dxrivy xg`n ,dl xtd dlray it lr s` z`hg `iadl dy`d

.daiigl oi` xcpd lelig lry it lr s` ,oiid on dnvr z`
o`kn xcpd z` fiib fbin lray `ziixan di`x d`ian `xnbd

:`adleàéãäa àéðúc ,òîL àzyiy zyxetn `ziixa epipyy - ¨§©§©§¨§¤§¨
,df wtq dpnn heytläøîàå dzøéáç äòîLå ,øéæða äøãpL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨¦§¨§¨£¤§¨§¨§¨

'éðàå',jzenk dxifp did` ip` mb -ìL dìòa àáedy`d ©£¦¨©£¨¤
ddì øôäå äðBLàø,dzexifp z`úøzeî àéäixdy ,dzexifpn ¦¨§¥¥¨¦¤¤

,dl xtd dlraäøeñà dzøéáçåxiag la` -dqitzdy dz ©£¤§¨£¨
.dxeqi`a zcner `l` dnr zxzen dpi` dzexifpadpéî òîL- §©¦¨

y ,o`kn gikedl yiæééb æâéî ìòa,`adle o`kn wx zexifpd z` ©©¥©¨¥
dzid oiicr 'ip`e' dxn` xy`ky oeik ,dxeq` dzxag okle
z` xwer lray xn`z m` la` .zniiw dpey`xd ly dzexifp
dzid `l dpey`xdy xxazpy oeikn ok m` ,rxtnl zexifpd
dzr ixdy ,zxzen zeidl dkixv dzid dipyd mb ,mlern dxifp
.zniiw dpi`y zexifpa dzexifp z` dqitzdy dxtdd i"r xxazn

:`ziixad ixac meiq z` d`ian `xnbdïBòîL éaølr siqen ©¦¦§
e `nw `pz ixac,øîBàly dlra `a m`y `ziixaa epipyy dny ¥

`weec df lk ,dxeq` dzxage zxzen `id ,dl xtde dpey`xd
la` ,'ip`e' oeyla zexifp dipyd dqitzd m`éðéøä' dì äøîà íà¦¨§¨¨£¥¦

éúBîk'Czexifp z` xtd dpey`xd ly dlra m`y ,dpey dpic §¥
ezy`,úBøzeî ïäézLzernyn 'jizenk ipixd' zxne`d ik §¥¤¨

zepzdl dzpeeke ,oipr lka dzxag enk zeidl dvex `idy dixac
`l ,didiy mrh dfi`n zxzen didz dpey`xd seqa m`y xnele

.xwir lk zexifp dilr legz

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

oiglbn el`e` cenr ak sc ± iyily wxtxifp
úâôåñ àùéø éîð àðú.dkixv dpi`c ,mirax`d z` Ðúàîèðå øéæðá äøãðù äùàä

óåòä úàèç äàéáî äìòá äì øôä êë øçàåezny z`hgk iedizc opixn` elit`c Ð

.dzinl lifizc da ogky` `l Ð dl xwr xwrin lrac oeik ,dilraóåòä úìåò éîð éúéð
zexifpa qpkil jixvy mewna `l` `a my` oi`c ,my` inp iziizc jixt `l my`ne Ð

.dxdha zexifp eilr legizc ikid ik ,zxg`àä
éðî,zexifp dil xwrizc ab lr s` ipzc Ð

z`hg dil iziin.serdàéä øô÷ä øæòìà éáø
.oiid on envr xrivy lr dxtk jixvc xn`c Ð

äøåñà äúøéáçå úøúåî àéä.fiib fbin lrac Ð

dxn` m` :xne` oerny iax :`ziixad miiqne

jizexifp miiwzp m` :rnync ,"jizenk ipixd"

dl xtdy oeike ,`l Ð e`l m`e ,miiwl ilr

.zexzen odizy Ð dpey`xl dlra
øî
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13

éëäserd zler iziiz fiib fbin jzrc `wlq i`e opiqxbdl irai` inp my`c oicd `ede Ð

.iaizk `xw cga serd zlere serd z`hgc meyn serd zler hwp `l` ,iiez`làä
`id iax xa xtwd xfrl` iax ipnzler d`ian dpi` jkle ,xwr xwrin mlerl :yexit Ð

.(`,i) mixcpc `nw wxta `zi` ikde .wtqd lr `iz`c meyn Ð `ziin serd z`hge .serd

i`n :dywe .xwr xwrin lrac opiwqn `zyde

,xtwd xfrl` iaxc `zlin dlek iziin `kd `py

iin `l lirle,xwr xwrin mlerl :xn`wc ,dl iz

d`xp ok lr ?'eke] ded dxtk dkixvc oeike

dil ded Ð dxtk dkixv `lc oeike :ikd [opiqxbc

mlerl :eyexit ikde .dilra ezny z`hgk

`l Ð dzyicwdy oeik mewn lkne ,xwr [xwrin]

z`hgk dl ded Ð dl xtid ike ,oilegl `wtp

,`gip inp mixtqd zqxibl inp i` .dilra ezny

oi`c Ð xfrl` iaxk lke lkn opicar `l lirlc

iaxc `zlin xity iziin axwc `kd la` .axw

.lke lkn dizeek iedc ,xfrl`àú`ipzc rny

lrac `nl` dxeq` dzxiage zxzen `id `icda

fiib fbind`iancn hiyt lirlc :dyw zvwe Ð

xcdn dzre ,xwrw xwrinc Ð dler `le z`hg

!cenlzd zhiy df oi` ,fiib fbin lrac hytinl

xfrl` iaxk dil `pniwe` `iddc :xnel yie

i`pzc `zbeltc dfl iziine .opax jde ,xtwd

ipixd" dxn` m` :xn` oerny iaxc ,`id

fbinc oeik dzxiag zxzda zxzen didz ji` ,dilr lge ,zexifp dlaiwy oeik :dnize .zxzen ip` mb did` Ð xzezykle ,jikxc lkl jizenk ipixd :rnync ,zexzen odizy Ð "jizenk

ikdc :wgvi epax xne`e :(`,d xifp) `nw wxta opzck ,mei miylyn zegt zexifp oi`c ,mei miyly xifp ied Ð "xifp ipi` xgnle meid xifp ipixd" xn` eli`e .oi`vgl zexifp oi` `d ?fiib

ilr legi `l Ð zxzen didzy jteq m` :dl dxn`w ikdc oerny iaxl dil rnync meyn ,ikd dxn` m` zexzen odizy Ð "jizenk `l` zeidl izpeekzp `le" :(b"t) `ztqeza `zi`

cal "ip`e" elit` oerny iaxlc :ocr eznyp uxt iax axd epixen xne`e .dil dcen `nw `pz mbe .dilr siqedl `l` ,`nw `pzc `zln lr ibeltl `a `l oerny iaxe .xwir lk zexifp

.oerny iaxe opax ibilt `dae ,[jizenk] zeidl `l` [izpeekzp] `l :yexita dxn` eli`k ,ikd `zlinl opiyxtn

[a cenrl jiiy]øî`l e` qitzn `xwirna ypi` qitzn ik edn minly igaf xyak ilr ixd `ng xa inx irac `ng xa inxc epiid xn` ixn axc dixa `xhefrnyn (a,`i) mixcpa Ð

.dlik`a xzen dwixf xg`e ,dlik`a xeq` dwixf mcew minly xyae ,"minly igaf xyak ilr df xkk" xn`e ,mincd ewxfpy xg` `ng xa inxl dil `irainc dil

xg` `zyd minly xyak ezrc `ny e` ,xeq` xkkde ,dwixf mcew ,`xwirn minly gaf xya didy enk xnel xcepd zrc m` "minly igaf xyak ilr df xkk" xn` ik dil `iraine

xkkd mbe ,ixyc ,dwixfhiyte ,dxeq` dzxiage zxzen `id `icdl `ipzc `ziixan cenlzd hyty `zehiytd igcinl ira ixn axc dixa `xhef xnc miyxtn yi oizrnyae .xzen didi

,xnelk ,dqtzin `xwirnac meyn epiid Ð dxeq`c dzxiage .serd zler d`ian dpi`e serd z`hg d`ianc `iddn `pwiq`ck ,xwr xwrin mlerl :igc `xhef xn `zyde .fiib fbin `nipc

,ikd dil `iran `ng xa inxc ogky`ck .rxtnl dxcp xewrie dlra xti elit` cenrle xecpl dzrc xeqi` eze`ae ,dxeq` `idy ,dlra dl xti `ly cr dzenk zeidl dytp dqtzin

dwixfn `l` xyad zxzn dpi` dwixfd `ng xa inxc `iraa mzdc :cere .qitznw `xwirnac dil hiyt `l `ng xa inxc :`cg ;`yexit i`dl `aeh dywe .qitzn `xwirnak opixn` i`

ixdy ,zxzen zeidl dl did Ð dzxiag qitzn `xwirnk zxn` m` elit` ,xwrw xwrin i` ,lrac dxtd iab la` .xeq` Ð qitzn `xwirnk xn` i` i`ce mzde .rxtnl `le ,jli`e

exwirn xcpd xwr lrad m` elit` xninl opira [`kde] .exwirn xcpd xwer mkgc meyn ,mlek inp exzed oey`xd xzed ik ipzwc ,oizipznn `py i`nc :cere .mlern lg `l eli`k xcpd

dfd xcpd did `l eli`k ied oey`xd xizdyk ,jklde .`xwirn zerh xcpl dil [deyne] ,dhxge gzta `l` xizn epi` mkgd ik :xnele ,wgeca ayiil opivn [dfe] ?dxeq` dzxiag Ð

.dxeq` dzxiage ,zvw xcp dilr x`yp eli`k aiyg df oiprl xwrw xwrin i` elit` jkld ,aezkd zxifbn ,gzte dhxg `la ezy`l xtin lrad la` .mlek exzed jkld ,llk mlern

,dzxiag drnye xifpa dxcpy dy`l Ð dpin `wtp i`nl `zehiyta cenlzd xn`w lirle .dzxiag xqziz xwrw xwrin lra i` elit` xninl ira `xhef xn `zydc :dyw cere .wgece

"minly igaf xyak ilr ixd" xn`c oeik mzd ,inc in :igc ik ,ikd xzac :dyw cere .`ibeq `idd xzeq `xhef xn `vnp .i`xzyi` inp (idi`) Ð xwr `w xwrin zxn` i` ,"ip`e" dxn`e

(`kdc) ab lr s` ,xnelk .`ed dpeyn xifp oeyle .`id `xhef xnc dizlin dleke ,inc ine yiwl yixc :xnele ayiil yie .dketd `xaqdc ,`yexit i`dl xity diigcd `z` `l Ð 'eke

wirnac xnel epl yi ,`irad `kdn [lc] ?`ng xa inxc `irad `iadl epl dn :cere .wgece .(inc) qitznw `xwirnac zehiyta xnel epl yi i`ce `kd Ð dheyt dpi` `irad [mzdc]`x

`xwirnac `kd dl xn`p `l Ð `xaq `d `nlra [opirny e`l] i`c .qitznw `xwirnac `xaqd epricedl Ð `irad `iad ikd meync :wgeca ayiil yie !lif`e yxtnck qitznw

,zehiytd igc `l `xhef xnc :yxtl dyn epiax axdl d`xp okle .i`we "`icda `ipz" inp (`,`k) lirl `ipzck ,`niiw zehiytd [rnyn] "`icda `ipz"c `pyilc :dyw cere .qitznw

,qitzn `xwirna `nl` Ð "ip`e" dxn` ik dxeq` dzxiagc opixn`c ikid ikc ,`ng xa inxc `ira `ziixa jdn heytz :xnelk ,`ng xa inxc epiid :xn`we .fiib fbin lrac `niiw `l`

xkk" xn`yk `nip inp ikd .ip` mb did` Ð eiykr dxeq` dxn`y enk ,`xwirnk "ip`e" opixn` `l` ,dlra xtiy ici lr xzid icil `al dleki dy`d z`fy zrcei dzxiagc ab lr s`

`ng xa inxc la` ."ip`e" dxn`e dxcp dzxiag xeqi` zryac meyn ,`xwirn` dzrcc opixn` dy` iab i`cec ?inc inc :dyw j` .dwixf mcewk xninl irac "minly gaf xyak df

df xkk ixd" xn`wc ,`peeb i`dka ixii` inp `ng xa inxc `irac dil `xiaq [`kdc] `ibeqc xnel jixve ?`xwirn` dizrcc `nip i`n`e ,minc zwixf xg` xzid zrya xcep xcepd

mzdc minc zwixf xg`lc xninl `ki`c (d"dbd) ."minc zwixf xg`l minly igaf xyak ilr ixd" xn`wc ,mzd mixcpc `ibeq` ocic `ibeq ibilt ikdae "dwixf mcew minly gaf xyak

iptlc zeidl lekie .dwixf xg` qitzny Ð dwixf xg`l :cenlzd yxtn ok lre ?edn "minly igaf xyak ilr ixd" :`l` ,xzei xn` `l `ng xa inxc .`ng xa inxc `pyiln dpi` `xnba

`aa) "`nw lfebd" wxtae ,oilz la xaer oiprl (`,aiw `rivn `aa) "lawnd" wxta cenlzd dl yxtnc ,ilk gaya dpew one`c `iraa yxtn oke .`kdc `ibeq xaeq oke ,dl`y dwixf

cenlzd igce .(d"dbd) mipencw zra yxcnd ziaa `zlnl dl`yp ji` `irad mipt dnka yxtn cenlzd ,zexexvl iepiy yic (`,hi) `nw `aac ipy wxta oke .xg` oipra (`,hv `nw

dyecw yi izk` xnelk ,yicw ycwin Ð uega dil lik` ivn mincd ewxfpy xg`lc ab lr s` "minly igaf xyak ilr ixd" xn`c oeik ,mzdc .inc `lc ,`ziixa jdn `d heytz `lc

ke ,sebd z`neha minly xya lek`l xeq`c ,sebd z`neh oiprl dyecw da zi`c xninl ivnc oicd `ede .milyexil ueg lek`l xeq`c oiprl xyaa:xnelk .hwp ediipn `cge ,opnfl ueg o

`ki` jkle Ð dia iqetz`l jiiy ,ueg oiprl dwixf xg` mb dyecw xyaa yiy ixg` `nil Ð dreh mc`dy itl ,dwixf xg`l e` dwixf mcewa Ð qitzn `xwirna m` xninl `ki` mzd

jzrc `wlq i`c .dlra dl xtiy mcewa xq`ile qtzil `xwirn` dzrcc xnel epevx i`cec xnel epl yi "ip`e" dxn`y dy`d z`f ,`kd la` .xg` e` `xwirn` ezrc m` iwetql

Ð iqetzi`l [`ppiva] i`e .dlra dl xtidy mcewa ,qitznw `xwirnac xnel yi ok lr .xeqi`d el jlde ophvpy xg` ,dxtdd xg` Ð `ppiv yexit .dlra dl xtd `d Ð qitzn `ppiva

.ziyixtc ,ilin dnke ueg oiprl dwixf xg` xyaa mb dyecw yiy itl ,dwixf xg` mb qitzdl dreh minlya la` ?dxtdd xg` qitzdl irhiz dnae ,llk xeqi` o`k oi` ok m`
`ki`
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  י"ח שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 
אשר כבקשתו אקראהו בעת רצון על הציון הק' שלו.

בעל  אשר  ישיבת...  בתלמידי  הטובות  פעולותיו  אודות  מאומה  מזכיר  שאינו  ולפלא 
ההילולא הי' ממיסדי' ומנהלי' ולא עזב הרועה את צאן מרעיתו להגן עליהם - ובפרט על מוסדות 
הק' שמסר נפשו עליהם - מכל הקמים עליהם והמסייעים בידיהם וצדיק דאתפטר אשתכח בהאי 
שצדיקים  אלא  וביאורו,  הזקן  לרבינו  אשר  ובאגה"ק  בארוכה  וכמבואר  מבחיוהי  יתיר  עלמא 
דומים לבוראם הרי מתחלה מתחילים בדרכים של חסד וכו' וכולי האי ואולי תתגבר הנפה"א של 
הקם על תורת דא"ח ונשיאה הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר ותשבור את הנה"ב בקול רעש ורוגז, וכלשון 
רבנו הזקן בתניא פכ"ט: לומר לו אתה רע ורשע ומשוקץ ומתועב ומנוול וכו' ככל השמות שקראו 
לו חכמינו ז"ל באמת עד מתי תסתיר לפני אור א"ס ב"ה הממכ"ע הי' הוה ויהי' בשוה גם במקום 

זה שאני עליו כו' ואתה מנוול וכו' מכחיש האמת הנראה לעינים דכולא קמי' כלא ממש וכו'...

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,
מזכיר:
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טכז

oiglbn el`e` cenr ak sc ± iyily wxtxifp
úâôåñ àùéø éîð àðú.dkixv dpi`c ,mirax`d z` Ðúàîèðå øéæðá äøãðù äùàä

óåòä úàèç äàéáî äìòá äì øôä êë øçàåezny z`hgk iedizc opixn` elit`c Ð

.dzinl lifizc da ogky` `l Ð dl xwr xwrin lrac oeik ,dilraóåòä úìåò éîð éúéð
zexifpa qpkil jixvy mewna `l` `a my` oi`c ,my` inp iziizc jixt `l my`ne Ð

.dxdha zexifp eilr legizc ikid ik ,zxg`àä
éðî,zexifp dil xwrizc ab lr s` ipzc Ð

z`hg dil iziin.serdàéä øô÷ä øæòìà éáø
.oiid on envr xrivy lr dxtk jixvc xn`c Ð

äøåñà äúøéáçå úøúåî àéä.fiib fbin lrac Ð

dxn` m` :xne` oerny iax :`ziixad miiqne

jizexifp miiwzp m` :rnync ,"jizenk ipixd"

dl xtdy oeike ,`l Ð e`l m`e ,miiwl ilr

.zexzen odizy Ð dpey`xl dlra
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éëäserd zler iziiz fiib fbin jzrc `wlq i`e opiqxbdl irai` inp my`c oicd `ede Ð

.iaizk `xw cga serd zlere serd z`hgc meyn serd zler hwp `l` ,iiez`làä
`id iax xa xtwd xfrl` iax ipnzler d`ian dpi` jkle ,xwr xwrin mlerl :yexit Ð

.(`,i) mixcpc `nw wxta `zi` ikde .wtqd lr `iz`c meyn Ð `ziin serd z`hge .serd

i`n :dywe .xwr xwrin lrac opiwqn `zyde

,xtwd xfrl` iaxc `zlin dlek iziin `kd `py

iin `l lirle,xwr xwrin mlerl :xn`wc ,dl iz

d`xp ok lr ?'eke] ded dxtk dkixvc oeike

dil ded Ð dxtk dkixv `lc oeike :ikd [opiqxbc

mlerl :eyexit ikde .dilra ezny z`hgk

`l Ð dzyicwdy oeik mewn lkne ,xwr [xwrin]

z`hgk dl ded Ð dl xtid ike ,oilegl `wtp

,`gip inp mixtqd zqxibl inp i` .dilra ezny

oi`c Ð xfrl` iaxk lke lkn opicar `l lirlc

iaxc `zlin xity iziin axwc `kd la` .axw

.lke lkn dizeek iedc ,xfrl`àú`ipzc rny

lrac `nl` dxeq` dzxiage zxzen `id `icda

fiib fbind`iancn hiyt lirlc :dyw zvwe Ð

xcdn dzre ,xwrw xwrinc Ð dler `le z`hg

!cenlzd zhiy df oi` ,fiib fbin lrac hytinl

xfrl` iaxk dil `pniwe` `iddc :xnel yie

i`pzc `zbeltc dfl iziine .opax jde ,xtwd

ipixd" dxn` m` :xn` oerny iaxc ,`id

fbinc oeik dzxiag zxzda zxzen didz ji` ,dilr lge ,zexifp dlaiwy oeik :dnize .zxzen ip` mb did` Ð xzezykle ,jikxc lkl jizenk ipixd :rnync ,zexzen odizy Ð "jizenk

ikdc :wgvi epax xne`e :(`,d xifp) `nw wxta opzck ,mei miylyn zegt zexifp oi`c ,mei miyly xifp ied Ð "xifp ipi` xgnle meid xifp ipixd" xn` eli`e .oi`vgl zexifp oi` `d ?fiib

ilr legi `l Ð zxzen didzy jteq m` :dl dxn`w ikdc oerny iaxl dil rnync meyn ,ikd dxn` m` zexzen odizy Ð "jizenk `l` zeidl izpeekzp `le" :(b"t) `ztqeza `zi`

cal "ip`e" elit` oerny iaxlc :ocr eznyp uxt iax axd epixen xne`e .dil dcen `nw `pz mbe .dilr siqedl `l` ,`nw `pzc `zln lr ibeltl `a `l oerny iaxe .xwir lk zexifp

.oerny iaxe opax ibilt `dae ,[jizenk] zeidl `l` [izpeekzp] `l :yexita dxn` eli`k ,ikd `zlinl opiyxtn

[a cenrl jiiy]øî`l e` qitzn `xwirna ypi` qitzn ik edn minly igaf xyak ilr ixd `ng xa inx irac `ng xa inxc epiid xn` ixn axc dixa `xhefrnyn (a,`i) mixcpa Ð

.dlik`a xzen dwixf xg`e ,dlik`a xeq` dwixf mcew minly xyae ,"minly igaf xyak ilr df xkk" xn`e ,mincd ewxfpy xg` `ng xa inxl dil `irainc dil

xg` `zyd minly xyak ezrc `ny e` ,xeq` xkkde ,dwixf mcew ,`xwirn minly gaf xya didy enk xnel xcepd zrc m` "minly igaf xyak ilr df xkk" xn` ik dil `iraine

xkkd mbe ,ixyc ,dwixfhiyte ,dxeq` dzxiage zxzen `id `icdl `ipzc `ziixan cenlzd hyty `zehiytd igcinl ira ixn axc dixa `xhef xnc miyxtn yi oizrnyae .xzen didi

,xnelk ,dqtzin `xwirnac meyn epiid Ð dxeq`c dzxiage .serd zler d`ian dpi`e serd z`hg d`ianc `iddn `pwiq`ck ,xwr xwrin mlerl :igc `xhef xn `zyde .fiib fbin `nipc

,ikd dil `iran `ng xa inxc ogky`ck .rxtnl dxcp xewrie dlra xti elit` cenrle xecpl dzrc xeqi` eze`ae ,dxeq` `idy ,dlra dl xti `ly cr dzenk zeidl dytp dqtzin

dwixfn `l` xyad zxzn dpi` dwixfd `ng xa inxc `iraa mzdc :cere .qitznw `xwirnac dil hiyt `l `ng xa inxc :`cg ;`yexit i`dl `aeh dywe .qitzn `xwirnak opixn` i`

ixdy ,zxzen zeidl dl did Ð dzxiag qitzn `xwirnk zxn` m` elit` ,xwrw xwrin i` ,lrac dxtd iab la` .xeq` Ð qitzn `xwirnk xn` i` i`ce mzde .rxtnl `le ,jli`e

exwirn xcpd xwr lrad m` elit` xninl opira [`kde] .exwirn xcpd xwer mkgc meyn ,mlek inp exzed oey`xd xzed ik ipzwc ,oizipznn `py i`nc :cere .mlern lg `l eli`k xcpd

dfd xcpd did `l eli`k ied oey`xd xizdyk ,jklde .`xwirn zerh xcpl dil [deyne] ,dhxge gzta `l` xizn epi` mkgd ik :xnele ,wgeca ayiil opivn [dfe] ?dxeq` dzxiag Ð

.dxeq` dzxiage ,zvw xcp dilr x`yp eli`k aiyg df oiprl xwrw xwrin i` elit` jkld ,aezkd zxifbn ,gzte dhxg `la ezy`l xtin lrad la` .mlek exzed jkld ,llk mlern

,dzxiag drnye xifpa dxcpy dy`l Ð dpin `wtp i`nl `zehiyta cenlzd xn`w lirle .dzxiag xqziz xwrw xwrin lra i` elit` xninl ira `xhef xn `zydc :dyw cere .wgece

"minly igaf xyak ilr ixd" xn`c oeik mzd ,inc in :igc ik ,ikd xzac :dyw cere .`ibeq `idd xzeq `xhef xn `vnp .i`xzyi` inp (idi`) Ð xwr `w xwrin zxn` i` ,"ip`e" dxn`e

(`kdc) ab lr s` ,xnelk .`ed dpeyn xifp oeyle .`id `xhef xnc dizlin dleke ,inc ine yiwl yixc :xnele ayiil yie .dketd `xaqdc ,`yexit i`dl xity diigcd `z` `l Ð 'eke

wirnac xnel epl yi ,`irad `kdn [lc] ?`ng xa inxc `irad `iadl epl dn :cere .wgece .(inc) qitznw `xwirnac zehiyta xnel epl yi i`ce `kd Ð dheyt dpi` `irad [mzdc]`x

`xwirnac `kd dl xn`p `l Ð `xaq `d `nlra [opirny e`l] i`c .qitznw `xwirnac `xaqd epricedl Ð `irad `iad ikd meync :wgeca ayiil yie !lif`e yxtnck qitznw

,zehiytd igc `l `xhef xnc :yxtl dyn epiax axdl d`xp okle .i`we "`icda `ipz" inp (`,`k) lirl `ipzck ,`niiw zehiytd [rnyn] "`icda `ipz"c `pyilc :dyw cere .qitznw

,qitzn `xwirna `nl` Ð "ip`e" dxn` ik dxeq` dzxiagc opixn`c ikid ikc ,`ng xa inxc `ira `ziixa jdn heytz :xnelk ,`ng xa inxc epiid :xn`we .fiib fbin lrac `niiw `l`

xkk" xn`yk `nip inp ikd .ip` mb did` Ð eiykr dxeq` dxn`y enk ,`xwirnk "ip`e" opixn` `l` ,dlra xtiy ici lr xzid icil `al dleki dy`d z`fy zrcei dzxiagc ab lr s`

`ng xa inxc la` ."ip`e" dxn`e dxcp dzxiag xeqi` zryac meyn ,`xwirn` dzrcc opixn` dy` iab i`cec ?inc inc :dyw j` .dwixf mcewk xninl irac "minly gaf xyak df

df xkk ixd" xn`wc ,`peeb i`dka ixii` inp `ng xa inxc `irac dil `xiaq [`kdc] `ibeqc xnel jixve ?`xwirn` dizrcc `nip i`n`e ,minc zwixf xg` xzid zrya xcep xcepd

mzdc minc zwixf xg`lc xninl `ki`c (d"dbd) ."minc zwixf xg`l minly igaf xyak ilr ixd" xn`wc ,mzd mixcpc `ibeq` ocic `ibeq ibilt ikdae "dwixf mcew minly gaf xyak

iptlc zeidl lekie .dwixf xg` qitzny Ð dwixf xg`l :cenlzd yxtn ok lre ?edn "minly igaf xyak ilr ixd" :`l` ,xzei xn` `l `ng xa inxc .`ng xa inxc `pyiln dpi` `xnba

`aa) "`nw lfebd" wxtae ,oilz la xaer oiprl (`,aiw `rivn `aa) "lawnd" wxta cenlzd dl yxtnc ,ilk gaya dpew one`c `iraa yxtn oke .`kdc `ibeq xaeq oke ,dl`y dwixf

cenlzd igce .(d"dbd) mipencw zra yxcnd ziaa `zlnl dl`yp ji` `irad mipt dnka yxtn cenlzd ,zexexvl iepiy yic (`,hi) `nw `aac ipy wxta oke .xg` oipra (`,hv `nw

dyecw yi izk` xnelk ,yicw ycwin Ð uega dil lik` ivn mincd ewxfpy xg`lc ab lr s` "minly igaf xyak ilr ixd" xn`c oeik ,mzdc .inc `lc ,`ziixa jdn `d heytz `lc

ke ,sebd z`neha minly xya lek`l xeq`c ,sebd z`neh oiprl dyecw da zi`c xninl ivnc oicd `ede .milyexil ueg lek`l xeq`c oiprl xyaa:xnelk .hwp ediipn `cge ,opnfl ueg o

`ki` jkle Ð dia iqetz`l jiiy ,ueg oiprl dwixf xg` mb dyecw xyaa yiy ixg` `nil Ð dreh mc`dy itl ,dwixf xg`l e` dwixf mcewa Ð qitzn `xwirna m` xninl `ki` mzd

jzrc `wlq i`c .dlra dl xtiy mcewa xq`ile qtzil `xwirn` dzrcc xnel epevx i`cec xnel epl yi "ip`e" dxn`y dy`d z`f ,`kd la` .xg` e` `xwirn` ezrc m` iwetql

Ð iqetzi`l [`ppiva] i`e .dlra dl xtidy mcewa ,qitznw `xwirnac xnel yi ok lr .xeqi`d el jlde ophvpy xg` ,dxtdd xg` Ð `ppiv yexit .dlra dl xtd `d Ð qitzn `ppiva

.ziyixtc ,ilin dnke ueg oiprl dwixf xg` xyaa mb dyecw yiy itl ,dwixf xg` mb qitzdl dreh minlya la` ?dxtdd xg` qitzdl irhiz dnae ,llk xeqi` o`k oi` ok m`
`ki`

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

äøãpL äMàä :òîL àz ,úâôBñ àLéø éîð àðz§¨©¦¥¨¤¤¨§©¨¦¨¤¨§¨
äàéáî ¯ dìòa dì øôä Ck øçàå ,úàîèðå øéæða§¨¦§¦§¥§©©¨¥¥¨©§¨§¦¨
à÷ìñ éàå .óBòä úìBò äàéáî dðéàå ,óBòä úàhç©©¨§¥¨§¦¨©¨§¦¨§¨
¯ !óBòä úìBò éîð éúééz ¯ æééb æâéî ìòa Czòc©§¨©©¥©¨¥©§¥©¦©¨
àì éîð óBòä úàhç ?ø÷ò ø÷òéî ¯ éàî àlàå§¤¨©¦£©¨©©©¨©¦¨
.àéä øtwä øæòìà éaø ¯ épî àäå ,éîð éëä !éúééz©§¥¨¦©¦§¨©¦©¦¤§¨¨©©¨¦
ãeîìz äî :øîBà éaø øa øtwä øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤©©¨©©¦¥©©§
àèç Lôð Bæéàa éëå ,"Lôpä ìò àèç øLàî" øîBì©¥£¤¨¨©©¨¤§¦§¥¤¤¨¨
äf äîe :øîBçå ì÷ íéøác àìäå .àèBç àø÷ð ïéiä ïî Bîöò øòévL éðtî àlà ?äæ¤¤¨¦§¥¤¦¥©§¦©©¦¦§¨¥©£Ÿ§¨¦©¨¤©¤
úçà ìò ¯ øác ìkî Bîöò øòöîä ,àèBç àø÷ð ¯ ïéiä ïî àlà Bîöò øòéö àlL¤Ÿ¦¥©§¤¨¦©©¦¦§¨¥©§©¥©§¦¨¨¨©©©
äøîàå dzøéáç äòîLå ,øéæða äøãpL äMàä :àéãäa àéðúc ,òîL àz .änëå änk©¨§©¨¨§©§©§¨§¤§¨¨¦¨¤¨§¨§¨¦§¨§¨£¤§¨§¨§¨
:dpéî òîL .äøeñà dzøéáçå ,úøzeî àéä ¯ dì øôäå äðBLàø ìL dìòa àáe ,"éðàå"©£¦¨©§¨¤¦¨§¥¥¨¦¤¤©£¤§¨£¨§©¦¨

.æééb æâéî ìòaéúBîk éðéøä" dì äøîà íà :øîBà ïBòîL éaø.úBøzeî ïäézL ¯ "C ©©¥©¨¥©¦¦§¥¦¨§¨¨£¥¦§¥§¥¤¨
øî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

נזיט. פטק טביעי - מי שאמט - דף כב עמוד א - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
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oiglbnטכח el`ea cenr ak sc ± iyily wxtxifp
øîà éøî áøã äéøá àøèåæ øîdrnye ,xifpa dxcpy dy` `kd ol `irainc `d Ð

fbin lra xn`c o`nl elit` ,dl xtde dpey`x ly dlra rnye ,"ip`e" dxn`e dzxiag

.mixcp zkqnc `nw wxta `ng xa inx irac epiid Ð fiibíéîìù éçáæ øùáë éìò éøä
edn ,"dfk df" xn`e ,dinw `xzidc inp zigne ,minly gaf xya eiptl gpeny oebk Ð?

ñéôúî àø÷éòá ùéðéà ñéôúî éëipd oiiedck Ð

.`xiq`e ,dwixf mcew minly igafàîìéã åà
ñéôúî àððöáepiide ,dia zi`c `xizda Ð

.`ixye ,dlik`a xya xzedy ,dwixf xg`l

mg `edy xac lkc ,seqal epiid Ð `ppva

ik ,`zzi` jd iabl inp ikde .seqal ophvn

Ð qitzn `xwirac zxn` i` ,"ip`e" dxn`

zxn` i`e .`xiq`e ,dxtd mcewk dl `ied

,dxtd xg`lk dl `ied Ð `ppva dqtzinc

.`ixyeøùáë éìò éøä øîà éë íúä éîã éî
íéîìù éçáæ,qitzin `ppvac zxn` elit` Ð

zwixf xg`l minly igafc .xeq` ikd elit`

ipyl `l` lk`p epi`c ,yicw ycwin minc

qitzi` ikd xninl `ki`c .cg` dlile mini

dixeaic ipd` i`n Ð ok `l m`c ,`ppiva?ìáà
'åë àëä.heytz `l `kdne ,llk inc `le Ð

àîç øá éîøã åðééä éøîàã àëéàs` :xn`c Ð

oeik ,yicw ycwin minc zwixf xg`lc ab lr

,xird lka dxfr znegl ueg dil lik` ivnc

zxn` i`ikd `l` .ixy i`ce Ð qitz `ppiva

jiawira ipixd .el dxn` (i`ce) ,jl `irai`

o`nc `ail` ,dl xtde dpey`x ly dlra `ae

edn fiib fbin lra xn`c?`d :opixn` [in]

`zln ileka "jiawira ipixd" dl dxn`wc

Ð xtidl m` ,zexifpl Ð zexifpl m` ,rnyn

`ixzyin Ð dpey`xl dlra xtidc oeike ,xtid

.seqa :rnyn "jiawira" [i`de] .dzxiag inpåà
äìòá äì øôéìã éî÷éîë àîìã.rnyn Ð

cr jizenk dxifp ipixd" dxn`c enk rnync

,lrac dxtdl jenq epiidc ,"jizexifp seq

.lra dl xtdy cr dlf`e dkyn dzexifpc

.dzexifp seqa dl dlf` Ð lra dl xtdyke

xtd ike ,dxn`w lra dl xtilc inwin mlerle

.dzxiag dxeq` Ð dpey`xl dlra dlàú
øîàå äìòá òîùå øéæðá äøãðù äùàä òîù

àø÷éòîë êéá÷éòá éðéøä äì øîà éëã êúòã à÷ìñ éàå øôäì ìåëé åðéà éðàåinwn Ð

xn` `le ,mzq "ip`e" xn`c `kid oky lke .fiib fbin lrac inp ol `niiwe ,rnyn dxtd

rnyn "ip`e" dl xn`w ikc gkzy` ok m` Ð qitzin `xwirac rnync ,"jiawira"

xtile .zexifp 'ielir liawle "ip`e" edi` `nilc cr zexifp delir miiwzzc dil `gipc

`l` !dxtd inwna `l` dxcpa qitzi` e`l `d .dicic zexifp miiwle ,dcic zexifp dl

ivn `l `ed ,jklde .qitzin `zlin dlekac Ð dl xtdl leki epi`cn ,dpin rny e`l

ipixd" dl dxn`c zxg` dy` `d .ely z` xtin `vnp Ð dly z` xtin i`c ,xtin

.zxzen inp idi` Ð dpey`xl lra xtidc oeik ,"jiawiraíìåòì àìjl `ni` Ð

.qitzn `xwiracàëäå"ip`e" dl xn`c oeikc ,dl xtin ivn `lc `ed i`n `nrh Ð

.inc "ikil miiw" xne`k Ðúàå øéæð éðéøääìù úà øôéî ïîà äøîàåxn`c i`de Ð

.xifpa ezy` z` xifdl leki mc` oi`y itl ,meiw ied `l "z`e" dlåøãð äìúù éðôî
äøãðáÐ "on`" dxn` `lc oeike ,dxifp `dz z` m` xifp ipixd :xn`wc rnync Ð

.oixzen mdipyàîéú åìéôà øîà ééáàopiwqr i`nae .`iyw `le ,oixzen mdipy Ð

`dz m` xifp ipixd :dl xn`wc rnync ,"z`e xifp ipixd" dl xn`c oebk Ð `ziixaa

mdipy Ð "on`" dxn` `l ike ,oixeq` mdipy Ð "on`" dxn`c `kid ,jklde .dxifp

.dxfpa exfp dlez `ed oky ,oixzen
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àëéài`ce `ng xa inxc epiid ixn`c,lirlc `ziixan inxc `ira hytinl `ki` Ð

.iccd` enc i`cec ,mdipia wlgl `ay ef digc zegcl oi`eäøîàipixd dl

jiawira."jiawira ipixd" dl dxn`e dzxiag drnye ,xifpa dxcpy dy`d :yexit Ð

m` ,jkxc seqa :xnelk ,(b ziy`xa) "awr epteyz dz`e" oeyl ,jteqa ipixd :dxn` eli`k

law` `ly ,zxzen did` ip` mb Ð z` xzez

inwn ik `nlc e` .ilr legi `le zexifp ilr

yi "jiawira" ik ,dxeq`e ,dlra dl xtilc

'ebe "ilewa mdxa` rny xy` awr" enk eyxtl

dipyd Ð dpey`xd xzez m` elit`e ,(ek my)

dl xtiy mcew `xwirnk zeidl dzrcac ,dxeq`

,"ip`e" dxn` eli`k "jiawira" dxn`yke ,dlra

dzxiage zxzen `id :`ziixaa lirl opixn`c

rwt `l Ð zexifp dilr lgc oeikc .dxeq`

.fiib fbin lrac ,dpey`xd zxzdaéàå`wlq

qitznw `xwira jiawira xn` ik jzrcÐ

ok m` ,dxeq` dipyd dpey`xd xzez elit`e

dl xtil ?dl xtin epi` i`n` ,inp oizipzna

dleka dpin rny `l` !dicic miwele ,dcic

`id Ð "jiawira" dxn`y dze`e ,qitzin `zln

inp ikde .`ed `nlra oeyl zekix`e ,zxzen inp

dlek` dizrc Ð "ip`e" dl xn` ik lrad zrc

,xzen didi `ed mby Ð `id xzez m` ,`zlin

lgi `l"a i`wc ,xtin ivn `l jkld .legi `le

m` ik xn` `l oizipzna `de :xn`z m`e ."exac

ikid ikc ,dil incn ikdc :xnel yie !"ip`e"

dleka Ð "jiawira ipixd" dxn`c dy`c

.qitzin `zlin dleka Ð lra inp ikd ,`zlin

ezrc "ip`e" xn`y `nlra yipi`c i`cec idpc

ozep epi`e ,xizdl ecia oi`y iptn ,`xwirnk

ezrc Ð dxizdl eciay lra la` .xizdl ezrc

xn` eli`k iede ,miqitzn x`yn xzei xizdl

`xwirnk mlerl ,`l :igce ."jiawira ipixd"

oeik ,`kd xtdl leki epi` mewn lkne .qitzn

liyzin i` ,inc "ikil miiw" xne`k "ip`e" xn`c

.`l Ð `l i`e ,xtin Ð eznwd`

åäðéîøåmdipy on` dxn`e z`e xifp ipixd

iptn mixzen mdipy e`l i`e oixeq`

dxcpa excp dlzyxwrin lrac dil `xiaqe Ð

Ð dl xti i`e ,xwr `w`l"a [i`we] ,xzei ely mb

."m`" xn` `l elit`e ,z` m` xifp ipixd :xn`w ikdc `ziixac `pzl dil `xiaqc ."lgi

ipixd" dl xn` ik ipzwc ,oizipzn` jixtwc epiide .oixeq` odipy Ð "on`" dxn` m` ,jkle

iptn ,oixzen mdipy Ð "on`" dxn` `ly ,e`l m`e ,miiw elye dly xtinc Ð "z`e xifp

.dxifp `id mb didz `l m` xifp zeidl `pic `le .dxcpa excp dlzyøîàipz dcedi ax

`le .xti `ly cr oixeq` mdipy :`yixa ipze ,oizipznk ,miiw elye dly xtin :`yixa Ð

excp dlzy rnyn `tiqc idpc .dly z` xtdl leki epi`y `xwirn oixeaq epiidy enk

dil `xiaqc meyn ,dly xtdl leki ikd elit` Ð oixzen mdipy e`l m`e :xn`wc ,dxcpa

lk mixeq` :ipzwc `yix la` .opireny`l `z`c yecigd edfe .fiib fbin lrac `pz i`dl

.xtd `ly onf lk oixeq` mdipyc `hiytc ,yecig mey df oi` Ð xtd `ly onfééáà
ipzwc oizipzn dxcpa excp ilz `wc z` m`e xn`c oebk `ziixa ipzwck `niz elit` xn`

miiw elye dly xtin ikd meyn z`e xifp ipixdipixd" dl xn`c oebk `ziixa [:yexit] Ð

mdipy [jkitl] ,legi izexifp mb Ð dxifp z` m` :xnelk ,dxcpa excp dlzy ,"z` m`e xifp

dlzy itl Ð `nrh epiide ."oixeq` mdipy"c `pyil rnynck ,xtdl leki epi`e ,oixeq`

lrac dil `xiaqc ,"lgi `l"a i`we ,lhazi ely z` mb Ð dly z` xti m`e ,dxcpa excp

`ed `l` ,dxcpa excp dlez epi`y :yexit ,"z`e xifp ipixd" ipzwc oizipzne .xwr xwrin

lawn `ed `l` ,dxcpa excp dlez epi`y Ð yexit ,"z`e" .jytp dnn diytp` lawn

l `ivn `id mb m` dl l`yy Ð xn`wc "z`e" ,diytp` zexifp"z`e" ,dytp` zexifp law

?ok enk zxcep zeidl z` dvex :xnelk ,dl xn`w dl`y oeyla ,dinza ,l`yy Ð xn`wc
dy`a
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éîøc eðééä éàä :øîà éøî áøc déøa àøèeæ øî̈§¨§¥§©¨¦£©©©§§¨¦
çáæ øNák éìò éøä" :àîç øa éîø éòác .àîç øa©¨¨§¨¥¨¦©¨¨£¥¨©¦§©¤©
,ñétúî àøwéòa ¯ Léðéà ñétúî ék ?eäî "íéîìL§¨¦©¦©§¦¦¦§¦¨¨©§¦
ïåék íúä !?éîc éî ¯ ?ñétúî àððöa àîìc Bà¦§¨¦§¨¨©§¦¦¨¥¨¨¥¨
áb ìò óà "íéîìL çáæ øNák éìò éøä" øîàc©£©£¥¨©¦§©¤©§¨¦©©©
Lc÷éî ¯ õeça déì ìéëà éöî Bîc ÷øæpL øçàìc¦§©©¤¦§©¨¨¥¨¥¥©¦§¨
ñétúî à÷ àððöa Czòc à÷ìñ éà ,àëä ìáà .Léã÷̈¥£¨¨¨¦¨§¨©§¨¦§¨¨¨©§¦
éîøc eðééä :éøîàc àkéà !dìòa dì øôä àä ¯¨¥¥¨©§¨¦¨§¨§¦©§§¨¦

éáwéòa äøéæð éðéøä" dì äøîà .éàcå àîç øa"C ©¨¨©©¨§¨¨£¥¦§¦¨§¦§©¦
éáwéòa éðéøä ?eäîBà .àéøLå ,àúléî àleëa ¯ C ©£¥¦§¦§©¦§¨¦§¨§©§¨

:òîL àz ?àøéñàå ,dìòa dì øôéìc énwéîk àîìc¦§¨§¦©¥§¥¥¨©§¨©£¦¨¨§©
¯ "éðàå" øîàå dìòa òîLå ,øéæða äøãpL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨¦§¨©©§¨§¨©©£¦
éðéøä" dì øîà ék Czòc à÷ìñ éàå .øôäì ìBëé Bðéà¥¨§¨¥§¦¨§¨©§¨¦£©¨£¥¦

éáwéòa,dãéãì dì øôéì ¯ ñétúî à÷ àøwéòa "C §¦§©¦§¦¨¨¨©§¦¥¥¨§¦¨
àúìéîc àleëa dpéî òîL ,åàì àlà !déãéc íé÷Bìå§¦¦¥¤¨¨§©¦¨§¨§¦§¨
äMà àä ,øôéî éöî àìc àeä ,Ckìäå .ñétúî©§¦§¦§¨§¨¨¥¥¥¨¦¨

éáwéòa éðéøä" äøîàc,àì ¯ .úøzeî éîð àéä ¯ "C §¨§¨£¥¦§¦§©¦¦©¦¤¤¨
"éðàå" dì øîàc ïåék ,àëäå ,ñétúî àøwéòa íìBòì§¨§¦¨¨©§¦§¨¨¥¨©£©¨©£¦
¯ Búîwäà ìéLúî éàå ,éîc "éëéì íéi÷" øîBàk ¯§¥©¨¥¦¨¥§¦¦§¦©©¨¨
äøîàå "zàå øéæð éðéøä"" .àì ¯ àì éàå ,øôéî éöî̈¥¥¥§¦¨¨£¥¦¨¦§©§§¨§¨
éðéøä" :eäðéîøe ."íéi÷ BlLå ,dlL úà øôéî ¯ "ïîà"¨¥¥¥¤¤¨§¤©¨§¦§£¥¦
íàå ,ïéøeñà íäéðL ¯ "ïîà" äøîàå "zàå øéæð̈¦§©§§¨§¨¨¥§¥¤£¦§¦
!døãða Bøãð äìzL éðtî ,ïéøzeî íäéðL ¯ åàì̈§¥¤¨¦¦§¥¤¨¨¦§§¦§¨
."íéi÷ BlLå dlL úà øôéî" éðz :äãeäé áø øîà£©©§¨§¥¥¥¤¤¨§¤©¨

øîà ééaàïBâk ¯ àúééøa ,éðú÷ãk àîéz eléôà : ©©¥£©£¦¥¨¦§¨¨¥¨©§¨§
,døãða Bøãð éìz à÷c ,"zàå øéæð éðéøä" dì øîà÷c§¨¨©¨£¥¦¨¦§©§§¨¨¥¦§§¦§¨
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טכר

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

:lirl x`eandn cenll yiy sqep oic d`ian `xnbdàøèeæ øî©§¨
éàä ,øîà éøî áøc déøam`y ,`ziixaa x`eand dfd oicd - §¥§©¨¦¨©©

dipyd ,dpey`xd ly dlra xtde dzxag zexifpa dqitzd
,dxeq`àîç øa éîøc eðééä,`ng xa inx ly oecipl dnec df - ©§§¨¦©¨¨

.o`kn ewtq z` heytl lkepe xg` oipra wtzqdy
:dixac zx`an `xnbd,àîç øa éîø éòáczgpen dzidy mc` §¨¥¨¦©¨¨

qitzne ,enc wxfp `l oiicry minly oaxwn xya zkizg eiptl
,oeyld dfa oileg x`y e` zexit eaéìò éøäel` zexitçáæ øNák £¥¨©¦§©¤©

íéîìL,dfeäîm`d .Léðéà ñétúî ékxyaa mc` qitzn xy`k - §¨¦©¦©§¦¦¦
,minlyñétúî àøwéòaitk minlyd xyaa qitzn `ed ixd - §¦¨¨©§¦

xyady ,dwixfd mcew [dzr `edy enk epiidc] ezligza `edy
,dlik`a ixnbl xeq`àððöa àîìc Bà[seqa-]ñétúî`ny - ¦§¨¦§¨¨©§¦

,dwixfd xg`l eteqa didiy itk minlyd xyaa qitzdl ezpeek
`xhef xn `ae .zexitd exq`p `l ok m`e ,dlik`a xzen didiy
dzxag dxn`e zexifp zlawndy ,xen`d oicd on wtqd heytl
dipyde zxzen dpey`xd ,dpey`xd ly dlra xtde 'ip`e'
dzidy itk dpey`xa dqitzd dipydy dfn gkene .dxeq`
xteiy xg`l ,seqal didzy itk `le ,dqtzdd zrya dligzn
itk qitzdl ezpeek oi` ,minly xyaa qitznd oicd `ede .dxcp

.mcd zwixf xg`l eteqa didiy
:`xhef xn ixac z` dgec `xnbdéîc éîmipicd ipy minec ike - ¦¨¥

,mdipia wlgl yi ixd ,dfl dfíúämcew minly xyaa qitzna - ¨¨
,dwixf,'íéîìL çáæ øNák éìò éøä' øîàc ïåékezpeeky okzi ¥¨§¨©£¥¨©¦§©¤©§¨¦

c oeik ,dwixf xg`l eidiy itk mda qitzdløçàìc áb ìò óà©©©¦§©©
õeça déì ìéëà éöî Bîc ÷øæpLleki dwixf xg`ly t"r` - ¤¦§©¨¨¥¨¦¥©

df xya oiicr mewn lkn ,milyexi lka dxfrl uegn elke`l
Léã÷ Lc÷éî,milyexil uegn e`ivedl xeq`y ,dyecw ea yi - ¦§©¨¦

xyt`y zerha xaeq `edy okzi okle.ea qitzdlàëä ìáà- £¨¨¨
da qitzdl dzpeek i`ce ,dzxaga zexifp dqitzdy dy`a

c oeik ,dxifp `idy ,dligzakñétúî à÷ àððöa Czòc à÷ìñ éà- ¦¨§¨©§¨¦§¨¨¨©§¦
xtiy xg`l seqal didzy itk da qitzdl dzpeeky xn`z m`

c ,dxcpl zernyn oi` ixd ,dlra dldìòa dì øôä àädpi`e ¨¥¥¨©£¨
.dxifp dpi`y ina qitzdl dipyd dpeekzpy okzi `le ,llk dxifp

mle`éøîàc àkéàxn ixac z` zegcl oi`y ,mixne` yi - ¦¨§¨§¥
,`xhef`l`,éàcå àîç øa éîøc eðééä:dfa wlgl oi` mzrcle ©§§¨¦©¨¨©©

drnye 'dxifp ipixd' dxn`y dy` :dqtzd iabl xg` wtq
e dzxagéá÷éòa äøéæð éðéøä' ,dì äøîàeäî ,'Cote`a oicd ¨§¨¨£¥¦§¦¨§¦§©¦©

.`l e` dxeq` dipyd didz m`d ,dl xti dpey`xd ly dlray
dixac yexit m`d :wtqd iccv z` `xnbd zx`anéðéøä'£¥¦

éá÷éòa'àúléî àleëa Clk iabl jteqa iidz z`y enk ipixd - §¦§©¦§¨¦§¨
,jzenk did` ip` mb ,dxifp iidz `l seqal m`e .xacåok m` §

td xg`ldipyd mb ,dpey`xd zxàéøL.[zxzen-],àîìc Bà ¨§¨¦§¨
dzxaga qitzdl dzpeekdìòa dì øôéìc én÷éîkdzidy enk - §¦©¥§¥¥¨©£¨

,dxtdd mcewåok m`àøéñà.dxtdd xg`l s` §£¦¨

:wtqd heytl dqpn `xnbd,òîL àz,epizpynnäøãpL äMàä ¨§©¨¦¨¤¨§¨
øôäì ìBëé Bðéà ,'éðàå' øîàå dìòa òîLå ,øéæðaoeik ,dzexifp z` §¨¦§¨©©£¨§¨©©£¦¥¨§¨¥

.envr ixcp xtdl mc`l xeq`e ,ezexifp mb lhazz df ici lry
.'jiawira ipixd' xne`k `ed ixd 'ip`e' xne`y lraeà÷ìñ éàå§¦¨§¨

Czòccéá÷éòa éðéøä' dì øîà ékñétúî à÷ àøwéòa ,'Cm`y - ©§¨¦¨©¨£¥¦§¦§©¦§¦¨¨¨©§¦
mcew dligza `idy enk zeidl epevx 'jiawra ipixd' lrad xn`

,dxtdddãéãì dì øôéì,dxcp z` xti -déãéc íé÷Bìåelye - ¥¥¨§¦¨§¦¦¥
ok m`e ,dligza dxifp dzidy itk da qitzd ixdy ,miiw x`yi

.dl xtdl leki epi` recndpéî òîL åàì àlàipixd' xne`dy ¤¨¨§©¦¨
'jiawirañétúî àúléîc àleëalk iabl exiagk zeidl ezpeek - §¨§¦§¨©§¦

,lhazz ezexifp mb exiag zexifp lhazz seqal m`y ,xacCkìäå§¦§¨
øôéî éöî àìc àeäxtin jkay oeik ,xtdl leki lrad oi` okle - §Ÿ¨¥¥¥

ok enke .ezexifp z` mbäMà àäef dy` -éá÷éòa éðéøä' äøîàc'C ¨¦¨§¨§¨£¥¦§¦§©¦
,dl xti dpey`xd ly dlra m`y ,ok dpicàéä[dipyd-]énð ¦©¦

.úøzeî¤¤
:di`xd z` dgec `xnbdàì,xnel yiy ,o`kn di`x oi` -íìBòì Ÿ§¨

ñétúî àøwéòaezy` zexifpa qitzn 'ip`e' xne`d lra zn`a - §¦¨¨©§¦
,ezexifpa cenri ,dl xti m` mbe ,dligza `idy itkàëäådn - §¨¨

dfa mrhd oi` ,ezy`l xtdl leki epi`y dpyna o`k epipyy
,`ed mrhd `l` ,excp mb xtei df ici lry meyndì øîàc ïåék¥¨§¨©¨

'éðàå'e ,eiptl dvexne laewn dxcpy ezrc dlib'éëéì íéi÷' øîBàk ©£¦§¥©¨¥¦
éîc.'jl miiewn' xn` eli`k -åxcp lrad miiw m`y ,`ed oicd ¨¥§

wx ,ezy`øôéî éöî Búî÷äà ìéLúî éàeznwd lr l`yi m` - ¦¦§¦©£¨¨¨¥¥¥
,dxcp z` xtdl leki ,mwdd z` el lhaie ,mkg lv`àì éàå§¦Ÿ

,mwdd lr l`yiàì:eniwdy xg`n ,dl xtdl lkei Ÿ
ezy`l xne`d :dpyna epipy,'ïîà' äøîàå ,'zàå øéæð éðéøä'øôéî £¥¦¨¦§©§§¨§¨¨¥¥¥

dlL úà,dzexifp z` -å,dl xtdy it lr s`:íéi÷ BlL`xnbd ¤¤¨§¤©¨
:dfl dxizq dywneäðéîøexne`d ,`ziixaa epipyy dnn §¦§

ezy`lïéøeñà íäéðL ,'ïîà' äøîàå ,'zàå øéæð éðéøä'-leki epi`e £¥¦¨¦§©§§¨§¨¨¥§¥¤£¦
,dxcp z` xtdlåàì íàå,on` dxn` `l m` -,ïéøzeî íäéðL §¦¨§¥¤¨¦

,zexifp dlg `l eilr s`edøãða Bøãð äìzL éðtîlr lawny - ¦§¥¤¨¨¦§§¦§¨
m`y `yixa epipyy dne .lawz `id mb m` wx zexifp envr
ixacl xzeq ,dl xtdl leki epi`e mixeq` mdipy on` dxn`

.miiw elye dly z` xtiny epizpyn:`xnbd zvxznáø øîà̈©©
éðz ,äãeäé,`ziixaa zFpWl yi -,'íéi÷ BlLå dlL úà øôéî'enk §¨§¦¦§¥¥¤¤¨§¤©¨

.dpyna
:xg` uexizéðz÷ãk àîéz eléôà ,øîà éiaàenk qexbz elit` - ©©¥¨©£¦¥¨¦§¨¨¥

ay ,dxizqd uxzl yi ,`qxibd dpyz `le ,epiptl `edyàúééøä©§¨
xaecn,'zàå øéæð éðéøä' dì øîà÷c ïBâkoeyla `le `zegip oeyla §§¨¨©¨£¥¦¨¦§©§

mb m` xifp did`' eixac zernyne ,dl`yepi` okle ,'ok iidz z`
oeik ,dxcp z` xtdl lekidøãða Bøãð éìz à÷cexcp z` dlzy - §¨¨¥¦§§¦§¨

mb dxcp z` xti m` ,exwirn xcpd z` xwer lray oeike ,dxcpa
.envr ixcp z` xtdl mc`l xeq`e ,lhazi excp
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מוסיפים  אליהם,  והשייכים  קטוביהם  וכל  והכלה  שהחתן  ישטאל  מנהג  ידוע 
במצוות בכלל ובמצוות הצדקה במיוחד בקשט עם יום החתונה
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והדר"טל עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד כג דף רביעי)נזיר (ליום

ïéúéðúîexaecn dpyna la` -,'øéæð éðéøä' dì øîàc ïBâkl`ye ©§¦¦§§¨©¨£¥¦¨¦
dl'éàî zàå'-,dzexifpa ezexifp z` dlz `le ,lawl ivxz m`d §©§©

eéëä íeMîokl -:íéi÷ BlLå dlL úà øôéî ¦¨¦¥¥¤¤¨§¤©¨

äðùî
äànhîe ,ïééa äúBL äúéäå ,øéæða äøãpL äMàä[d`nhpy e`-] ¨¦¨¤¨§¨§¨¦§¨§¨¨§©¦¦©§¨

íéúîì,cifnaíéòaøàä úà úâôBñ Bæ éøäm` j` .zewlndì øôä §¥¦£¥¤¤¤¨©§¨¦¥¥¨
dìòa,dzexifp z`äúBL äúéäå ,dìòa dì øôäL äòãé àì àéäå ©£¨§¦Ÿ¨§¨¤¥¥¨©£¨§¨§¨¨

íéúîì äànhîe ïééaxeqi`l dpeekzpy it lr s` ,cifnadðéà §©¦¦©§¨§¥¦¥¨
,íéòaøàä úà úâôBñ.lreta xeqi` lr dxar `lyäãeäé éaø ¤¤¤¨©§¨¦©¦§¨

,øîBàs`íày xacd oekpíéòaøàä úà úâôBñ dðéà,dxezd on ¥¦¥¨¤¤¤¨©§¨¦
mewn lknúecøî úkî âBtñz:xearl dpeekzpe li`ed ,opaxcn ¦§©©©§

àøîâ
,ïðaø eðzdxeza xn`p(bi l xacna)lha ,xcpd z` lrad xtd m`y ¨©¨¨

' ,aezkd miiqne ,xeqi`d'dì çìñé 'äå íøôä dLéà,xn`p recn ¦¨£¥¨©¦§©¨
d`hg dna ,'dl glqi 'de'`l` ,àì àéäå dìòa dì øôäL äMàa§¦¨¤¥¥¨©£¨§¦Ÿ

øaãî áeúkä äòãé`la dl xtd dlray ote`a xaecn weqtd - ¨§¨©¨§©¥
'de' aezkd xn`e ,dxtdd xg`l dxcp lr dxar `ide ,dzrici

,'dl glqiäçéìñe äøtk äëéøö àéäL.drxd dzpeek lräéäLëe ¤¦§¦¨©¨¨§¦¨§¤¨¨
àáé÷ò éaø òébîecenilaäëBa äéä ,äæ ÷eñt ìöà,cenll yi oky ©¦©©¦£¦¨¥¤¨¤¨¨¤

,xnege lwaBãéa úBìòì ïåekúpL éî äîedlik`l,øéæç øNadrhe ©¦¤¦§©¥©£§¨§©£¦
äìè øNa Bãéa äìòå,xzend,äçéìñe äøtk ïeòèmeyn wx §¨¨§¨§©¨¤¨©¨¨§¦¨

,drxd daygndå ,øéæç øNa Bãéa úBìòì ïåekúnäok`Bãéa äìò ©¦§©¥©£§¨§©£¦§¨¨§¨
øéæç øNa,ezaygn itkänëå änk úçà ìò.dxtk oerh `edy §©£¦©©©©¨§©¨

øîBà äzà øáca àöBikxn`py weqtdn df xac cenll xyt` - ©¥©¨¨©¨¥
bbeya `hg m` wtzqny mc` iabl(fi d `xwie),'`hgz iM Wtp m`e§¦¤¤¦¤¡¨

'ebe'BðBò àNðå íLàå òãé àìå`hg `l m` `hg m` rcei epi` - §Ÿ¨©§¨¥§¨¨£
,dxtk jixv `ed ok it lr s`elw `lde .ielz my` oaxw `iane

,`ed xnegeäîeiabl m`äìòå äìè øNa Bãéa úBìòì ïåekúpL éî ©¦¤¦§©¥©£§¨§©¨¤§¨¨
øéæç øNa Bãéaxac ecia dlre xzend xac lek`l oeekzpy - §¨§©£¦

e ,xeqi` wtq `edyïBâkeiptl dzidyäëéúç`idy zg`ìL ÷ôñ §£¦¨¨¥¤
ïîeLe xzendáìç ìL ÷ôñoney `idy xeaq did `ede ,xeq`d ¨¨¥¤¥¤

,dlk`e'BðBò àNðå' àø÷ øîàaezkd xn` eilr -oerh `edy ¨©§¨§¨¨£
ok m` ,dxtkïåekúpL éîcifnaBãéa úBìòìdlik`løéæç øNa ¦¤¦§©¥©£§¨§©£¦

xeq`dåok`øéæç øNa Bãéa äìò,ezpeek itkänëå änk úçà ìò §¨¨§¨§©£¦©©©©¨§©¨
.dxtk jixv `edyøîBà äãeäé ïa éñéàote`a xnege lw yxec - ¦¦¤§¨¥

,xg`'BðBò àNðå íLàå òãé àìå'äîe ,iabl m`úBìòì ïåekúpL éî §Ÿ¨©§¨¥§¨¨£©¦¤¦§©¥©£
Bãéa äìòå äìè øNa Bãéawtqøéæç øNa,xeq`dïBâkzegpen eidy §¨§©¨¤§¨¨§¨§©£¦§

eiptl,ïîeL ìL úçàå áìç ìL úçà ,úBëéúç ézL`ny wtzqne §¥£¦©©¤¥¤§©©¤¨
,algd z` lk`aezkd xn`'BðBò àNðå',ielz my` `iane §¨¨£

ò ,øéæç øNa Bãéa äìòå øéæç øNa Bãéa úBìòì ïåekúnäänk úçà ì ©¦§©¥©£§¨§©£¦§¨¨§¨§©£¦©©©©¨
änëå.íéåBcä eåãé äæ øác ìòmdl yiy el` exnxnzie exrhvi - §©¨©¨¨¤¦§©¦

.oicd xneg z` mze`xa ,xrhvdl al
:`xnbd dywnél änì éðä ìëå`iadl `ziixad dkixv recn - §¨¨¥¨¨¦

.zenewn dylyn di`xmlek :`xnbd zvxzn,ïéëéøöàðz éàc §¦¦§¦¨¨
äMà éab,xcp iabl wx ok epipy eli` -xne` iziidàeä íúä ©¥¦¨¨¨

ïåekéà àøeqéàì àøwéòîc íeMî äçéìñe äøtk àéòác`id `weec - §¨£¨©¨¨§¦¨¦§¥¦¨¨§¦¨¦©¥
,xeq` dyrnl dpeekzpy iptn dxtk dperhìáàlke`däëéúç £¨£¦¨

`idyïéekéà àøzéäìc ,ïîeL ìL ÷ôñ áìç ìL ÷ôñoeekzpy - ¨¥¤¥¤¨¥¤¨¦§¤¥¨¦©¥
xne` iziid ,xzen `edy ,oney lek`lyäçéìñe äøtk éòa àì. Ÿ¨¥©¨¨§¦¨

àãä øîzéà éàåxne` iziid ,alg wtq lke`d wx azkp did m`e - §¦¦§©¨¨
meyn dxtk jixv `ed `weecyàøeqéà àkéàcokzi dyrnly - §¦¨¦¨

,xeqi` dyryìáàiabl,dìòa dì øôäc äMàoeikàøézäc- £¨¦¨§¥¥¨©£¨§¤¥¨
,xeqi` lr dxar `l i`cea dyrnlyäçéìñe äøtk éòaéz àì. Ÿ¦¨¥©¨¨§¦¨

ézøz éðä øîzéà éàå,el` ipy wx epyp eli`e -,àðéîà äåäéðä §¦¦§©¨¥©§¥£¨£¦¨¨¥

äçéìñe äøtëa ïBäì ébñc àeä ézøzdxtka mdl ic el` `weec - ©§¥§©¦§§©¨¨§¦¨
oeik ,dgilqeàøeqéà òáwéà àìc,reaw xeqi` did `ly -ìáà §Ÿ¦§©¦¨£¨

aàøeqéà òáwéàc ,ïîeL ìL úçàå áìç ìL úçà úBëéúç ézL- §¥£¦©©¤¥¤§©©¤¨§¦§©¦¨
,alg ly zg` dkizg yiy ze`cea recie o`k reaw xeqi`dyàìŸ

äçéìñe äøtëa déì ébñ,dxtkl oaxwa el ic `l -ïì òîLî à÷ ©¦¥§©¨¨§¦¨¨©§©¨
,àðL àìc.ielz my` `ian df ote`a s` `l` §Ÿ§¨

:dpeekd itl ccnp dyrndy epivn cerøîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©
áéúëc éàî ,ïðçBé éaøaezkd zpeek idn -(i ci ryed)éëøc íéøLé ék' ©¦¨¨©¦§¦¦§¨¦©§¥

,'íá eìLké íéòLôe íá eëìé íé÷écöå ,'ämiryetdy rnyne §©¦¦¥§¨Ÿ§¦¦¨§¨
.mda elyki j`id .ma ekli miwicvdy mikxcd oze`a elyki

`l`ì ìLî,ïäéçñt úà eìvL íãà éða éðL,melk`eBìëà ãçà ¨¨¦§¥§¥¨¨¤¨¤¦§¥¤¤¨£¨
ìì Bìëà ãçàå äåöî íeL,äqb äìéëà íeLlk` `le arx did `ly §¦§¨§¤¨£¨§£¦¨©¨

,oea`zllrì BìëàL äæäåöî íeLxn`päæå ,'íá eëìé íé÷écöå' ¤¤£¨§¦§¨§©¦¦¥§¨§¤
ì BìëàLëà íeLäqb äìéxn`pLéø déì øîà .'íá eìLké íéòLBôe' ¤£¨§£¦¨©¨§¦¦¨§¨¨©¥¥

Lé÷ì,opgei iaxldéì úéø÷ 'òLø' éàädlik`a elk`y df ike - ¨¦©¨¨¨¥¥
,'elyki miryete' xn`p eilre ryx `xwp dqbãéáò à÷ àìc éäð§¦§Ÿ¨¨¦

øçáenä ïî äåöî,xgaend on devnd miiw `l mpn` -mewn lkn ¦§¨¦©§¨
ãéáò à÷ àäéî çñt.ryet ezepkl oi`e ,devnd miiw ixd -àlà ¤©¦¨¨¨¦¤¨

,xg` ote`a weqtd z` yiwl yix yxtnì ìLîäæ ,íãà éða éðL ¨¨¦§¥§¥¨¨¤
Bnò BúBçàå BzLàziaaBnò BúBçàå BzLà äæåmdipy e`ae ,ziaa ¦§©£¦§¤¦§©£¦

,odn zg` lrBzLà Bì äðncæð äæì,xzid z`ia dzideäæìe §¤¦§©§¨¦§§¤
BúBçà Bì äðncæð,ezrcn `ly,xeqi`a lykpelrBì äðncæpL äæ ¦§©§¨£¤¤¦§©§¨

BzLàaezkd xne`BúBçà Bì äðncæpL äæå ,'íá eëìé íé÷écö' ¦§©¦¦¥§¨§¤¤¦§©§¨£
'íá eìLké íéòLBôe'.:eixac lr dywn `xnbdéîc éîdnec ike - §¦¦¨§¨¦¨¥

,weqta xn`pl lyndCøc àãç ïðéøîà÷ ïðàlr xaecn weqta - £¨¨©§¦¨£¨¤¤
,cg` dyrn miyer mdipyy ,zg` jxcàëä,miyp izy iabl - ¨¨

íéëøc éðL,md.ezeg` lr dfe ezy` lr `a dfy §¥§¨¦
:xg` lyn `xnbd d`ianì ìLî ,àlàdyrnåéúBða ézLe èBì ¤¨¨¨§§¥§¨

eakyyBnòy `l` ,cg` dyrn didy ,dxrnaïäzepad - ¦¥
Lì eðåekúp,äåöî íL,zexec cinrdle mler ly eaeyi miiwl ¤¦§©§§¥¦§¨

odilr xn`p,'íá eëìé íé÷écöå'eli`eàeähel -ì ïéekúpLíL §©¦¦¥§¨¤¦§©¥§¥
äøéáòeilr xn`p'íá eìLké íéòLBôe'.:`xnbd dywnàeä àîìãå £¥¨§¦¦¨§¨§¦§¨
ì énðïéåekéà äåöî íeL.eizepak devnl oeekzp hel mb `ny - ©¦§¦§¨¦©¥

wqerd weqtd lr opgei iax yxcy dn it lr zvxzn `xnbd
xn`py :mdxa`n hel zcixta(i bi ziy`xa),eipir z` hFl `UIe'©¦¨¤¥¨

,'ebe 'dwWn DNk iM ocxid xMM lM z` `xIeìk ,ïðçBé éaø øîà ©©§¤¨¦©©©§¥¦ª¨©§¤¨©©¦¨¨¨
øîàð äøéáò íL ìò äfä ÷eñtämecql jldy fenx weqtd lka - ©¨©¤©¥£¥¨¤¡©

.dxiar zepeek meyn'èBì àNiå',dxiarl eipir `ypy yexcl yi ©¦¨
xtihet zy` lv` ef oeyl ep`vny itke(f hl my)úLà àNzå'©¦¨¥¤

'äéðéò úà åéðBãàzeaiza s`e] .sqei mr zepfl,'åéðéò úà'fnexn £¨¤¥¤¨¤¥¨
aezkk ,[df(b ci mihtey)il gw DzF` ,eia` l` oFWnW xn`Ie'ék ©Ÿ¤¦§¤¨¦¨©¦¦

'éðéòá äøLé àéä.zaiz oke'àøiå',dxiar xacl di`x lr zfnxn ¦§¨¨§¥¨©©§
dpic dyrna xn`py(a cl ziy`xa).'øBîç ïa íëL dúBà àøiå'oke ©©§¨§¤¤£

'ïcøiä økk ìk úà'iabl 'xkk' xkfpy ep`vn oky ,zepf lr fnxn ¤¨¦©©©§¥
xn`py ,zepf(ek e ilyn)'íçì økk ãò äðBæ äMà ãòá ék'hedld - ¦§©¦¨¨©¦©¨¤

.eitay mgld xkk cr dilr epenn z` xfti zepfd ixg`dlë ék'¦ª¨
'ä÷Lîxn`py ,zepf lr fnxn(f a ryed)éðúBð ,éáäàî éøçà äëìà' ©§¤¥§¨©£¥§©£©§¥

,'ééewéLå éðîL éúLôe éøîö éîéîe éîçì.`ed dwyn oeyln 'iiewy' ©§¦¥©©§¦¦§¦©§¦§¦¨
skl epecl oi` aey dxiar xg` hedl hel didy epivny oeike

.dxiar myl oeekzd i`ce `l` ,zekf
:`xnbd dywnñéðà ñðéî àäåjezn qep` did hel ixde - §¨¥©£¦

:`xnbd zvxzn .ezexky,éðBç áø øa éñBé éaø íeMî àðzdyrna ¨¨¦©¦¥©©¦
xn`p hel zepa(bl hi ziy`xa),'DnEwaE DakWA rci `le'nìãe÷ð ä §Ÿ¨©§¦§¨§¨¨¨¨

dxezd xtqaå"éå ìòzaiz lyäøéëa ìL 'dîe÷áe'daezkd - ©¨§¨¤§¦¨
,dxekad zad lv`øîBìs`yòãé dîe÷a ìáà ,òãé àì dáëLaL. ©¤§¦§¨Ÿ¨©£¨§¨¨©

:`xnbd dywnãáòéîì déì äåä éàîezeyrl el did dn - ©£¨¥§¤£©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

המשך בעמוד 105

oiglbn el`e` cenr bk sc ± iyily wxtxifp
éàî úàå éøîâì øéæð éðéøä øîàã ïéúéðúîådxifp zied in z`e ,xnelk Ð?i` ,jklde

.dxcpa excp dlz `ly itl ,xtdl leki lra ixd Ð zexifpa dl `gipc ,"on`" dxn`

.(xtdl leki odipyc Ð ipzw `ziixae ,dly z` xtdl lekic ipzwc oizipzne)

äðùîíéòáøàä úà úâôåñ åæ éøä.(a,`k) lirl dl yxtn Ðâåôñú øîåà äãåäé éáø
úåãøî úëîon zewlna daiigzp `l m` Ð

ick ,opaxcn zekn dwel `dz Ð dxezd

.dcifn `dz `ly ,dgikedlàøîâïðáø åðú
äì çìñé 'äå íøôä äùéàaezkd dna Ð

xacn?Ð dlra dl xtde dxcpy dy`a m`

dnl ef dgilq?dy`a jgxk lr 'ek `l`

,xacn aezkd drci `l `ide dlra dl xtdy

`ipi dyi` reny meia m`e" aizk xak `dc

in .dzricia dl xtdy epiidc Ð "dze`

Ð dlh xya lk`e xifg xya lek`l oiekzpy

opiqxb Ð xifg xya lek`l oeekznd .opiqxb.

ïååëéà àøåñéàì àø÷éòîãdrci `l `dc Ð

dxtk dkixv ikd meyne ,dlra dl xtdc

.dgilqeäìòá äì øôäã äùà ìáài`wc Ð

.dgilq iraiz `l `ni` Ð `xizda ,dabàìã
àøåñéà òá÷éà.`ed oneyc xeaq `edc Ðìáà
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,äçéìñe äøtk ïeòè ¯ äìè øNa Bãéa äìòå ,øéæç£¦§¨¨§¨§©¨¤¨©¨¨§¦¨
øNa Bãéa äìòå øéæç øNa Bãéa úBìòì ïåekúnä©¦§©¥©£§¨§©£¦§¨¨§¨§©
äzà øáca àöBik !änëå änk úçà ìò ¯ øéæç£¦©©©©¨§©¨©¥©¨¨©¨
ïåekúpL én äîe ;"BðBò àNðå íLàå òãé àìå" :øîBà¥§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£©¦¤¦§©¥
ïBâk ,øéæç øNa Bãéa äìòå äìè øNa Bãéa úBìòì©£§¨§©¨¤§¨¨§¨§©£¦§
àø÷ øîà ¯ áìç ìL ÷ôñ ïneL ìL ÷ôñ äëéúç£¦¨¨¥¤¨¨¥¤¥¤¨©§¨
øéæç øNa Bãéa úBìòì ïåekúpL éî ,"BðBò àNðå"§¨¨£¦¤¦§©¥©£§¨§©£¦
éñéà !änëå änk úçà ìò ¯ øéæç øNa Bãéa äìòå§¨¨§¨§©£¦©©©©¨§©¨¦¦
äîe ;"BðBò àNðå íLàå òãé àìå" :øîBà äãeäé ïa¤§¨¥§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£©
øNa Bãéa äìòå äìè øNa Bãéa úBìòì ïåekúpL én¦¤¦§©¥©£§¨§©¨¤§¨¨§¨§©
ìL úçàå áìç ìL úçà úBëéúç ézL ïBâk ,øéæç£¦§§¥£¦©©¤¥¤§©©¤
øéæç øNa Bãéa úBìòì ïåekúnä ,"BðBò àNðå" ¯ ïneL¨§¨¨£©¦§©¥©£§¨§©£¦
ìò !änëå änk úçà ìò ¯ øéæç øNa Bãéa äìòå§¨¨§¨§©£¦©©©©¨§©¨©
;ïéëéøö ¯ ?éì änì éðä ìëå .íéåBcä eåãé äæ øác̈¨¤¦§©¦§¨¨¥¨¨¦§¦¦
.ïåekéà àøeqéàì àøwéòîc íeMî ,äçéìñe äøtk àéòác àeä íúä ¯ äMà éab àðz éàc§¦§¨©¥¦¨¨¨§¨£¨©¨¨§¦¨¦§¥¦¨¨§¦¨¦©©
éàå .äçéìñe äøtk éòa àì ¯ ïéekéà àøzéäìc ,ïneL ìL ÷ôñ áìç ìL ÷ôñ äëéúç ìáà£¨£¦¨¨¥¤¥¤¨¥¤¨¦§¤¥¨¦©¥¨¨¥©¨¨§¦¨§¦

äåä ¯ ézøz éðä øîzéà éàå .äçéìñe äøtk éòaéz àì ¯ àøézäc ,dìòa dì øôäc äMà ìáà ,àøeqéà àkéàc ¯ àãä øîzéà¦§©¨¨§¦¨¦¨£¨¦¨§¥¥¨©§¨§¤¥¨¨¦¨¥©¨¨§¦¨§¦¦§©¨¥©§¥£¨
,ïneL ìL úçàå áìç ìL úçà úBëéúç ézL ìáà ,àøeqéà òáwéà àìc ,äçéìñe äøtëa ïBäì ébñc àeä ézøz éðä :àðéîà̈¦¨¨¥©§¥§©¦§§©¨¨§¦¨§¨¦©©¦¨£¨§¥£¦©©¤¥¤§©©¤¨

áéúëc éàî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà .àðL àìc ïì òîLî à÷ ,äçéìñe äøtëa déì ébñ àì ¯ àøeqéà òawéàcék" §¦©©¦¨¨©¦¥§©¨¨§¦¨¨©§©¨§¨§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©¦§¦¦
ì ìLî ?"íá eìLké íéòùôe íá eëìé íé÷cöå 'ä éëøc íéøLéì Bìëà ãçà ,ïäéçñt úà eìvL íãà éða éðLBìëà ãçàå äåöî íeL §¨¦©§¥§©¦¦¥§¨Ÿ§¦¦¨§¨¨¨¦§¥§¥¨¨¤¨¤¦§¥¤¤¨£¨§¦§¨§¤¨£¨

ìì BìëàL äæ ;äqb äìéëà íeLì BìëàL äæå ,"íá eëìé íé÷cöå" ¯ äåöî íeL."íá eìLké íéòLôe" ¯ äqb äìéëà íeLdéì øîà §£¦¨©¨¤¤£¨§¦§¨§©¦¦¥§¨§¤¤£¨§£¦¨©¨§¦¦¨§¨¨©¥
ì ìLî ,àlà !ãéáò à÷ àäéî çñt ¯ øçáenä ïî äåöî ãéáò à÷ àìc éäð !?déì úéø÷ òLø éàä :Lé÷ì Léøäæ ,íãà éða éðL ¥¨¦©¨¨¨¥¥§¦§¨¨¨¥¦§¨¦©§¨¤©¦¨¨¨¥¤¨¨¨¦§¥§¥¨¨¤

eëìé íé÷cö" ¯ BzLà Bì äðncæpL äæ ;BúBçà Bì äðncæð äæìå ,BzLà Bì äðncæð äæì .Bnò BúBçàå BzLà äæå ,Bnò BúBçàå BzLà¦§©£¦§¤¦§©£¦¨¤¦§©§¨¦§§¨¤¦§©§¨£¤¤¦§©§¨¦§©¦¦¥§
èBìì ìLî ,àlà !íéëøc éðL àëä ¯ Cøc àãç ïðéøîà÷ ïðà ?éîc éî ¯ ."ía eìLké íéòLôe" ¯ BúBçà Bì äðncæpL äæå ,"íá̈§¤¤¦§©§¨£§¦¦¨§¦¨¥£©¨¨§¦©£¨¤¤¨¨§¥§¨¦¤¨¨¨§

ì eðåekúpL ïä .Bnò åéúBðá ézLeì ïéekúpL àeä ,"íá eëìé íé÷cöå" ¯ äåöî íLàeä àîìãå ¯ ."íá eìLké íéòLôe" ¯ äøéáò íL §¥§¨¦¥¤¦§©§§¥¦§¨§©¦¦¥§¨¤¦§©¥§¥£¥¨§¦¦¨§¨§¦§¨
ì éîð:øîàð äøéáò íL ìò äfä ÷eñtä ìk :ïðçBé éaø øîà ?ïéåekéà äåöî íeL,"äéðéò úà åéðãà úLà àOzå" ¯ "èBì àOiå" ©¦§¦§¨¦©¥¨©©¦¨¨¨©¨©¤©¥£¥¨¤¡©©¦¨©¦¨¥¤£Ÿ¨¤¥¤¨

iå" ,"éðéòa äøLé àéä ék" ¯ ["åéðéò úà"]økk ãò äðBæ äMà ãòá ék" "ïcøiä økk ìk úà" ,"øBîç ïa íëL dúà àøiå" ¯ "àø ¤¥¨¦¦¨§¨§¥¨©©§©©§Ÿ¨§¤¤£¤¨¦©©©§¥¦§©¦¨¨©¦©
¯ "ä÷Lî dlë ék" ,"íçìíeMî àðz ¯ !ñéðà ñðéî àäå ¯ ."ééewéLå éðîL ézLôe éøîö éîéîe éîçì éðúð éáäàî éøçà äëìà" ¨¤¦ª¨©§¤¥§¨©£¥§©£©Ÿ§¥©§¦¥©©§¦¦§¦©§¦§¦¨§¨¥©£¦¨¨¦

åä éàîe ¯ .òãé dîe÷a ìáà ,òãé àì dáëLaL øîBì ¯ äøéëa ìL "dîe÷áe" å"éå ìò ãe÷ð änì :éðBç áø øa éñBé éaødéì ä ©¦¥©©¦¨¨¨©§¨¤§¦¨©¤§¦§¨Ÿ¨©£¨§¨¨©©£¨¥
æò úéøwî òLôð çà" áéúëc éàî :àáø Løc .àøîç ézLéîì éòaéà àì àðéøçà àéðôìc ,dpéî à÷ôð ¯ !äåä äåäc éàî ?ãáòéîì§¤¡©©©£¨£¨¨§¨¦¨¦§©§¨©£¦¨¨¦¨¥§¦§¥©§¨¨©¨¨©¦§¦¨¦§¨¦¦§©Ÿ
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oiglbnטלב el`ea cenr bk sc ± iyily wxtxifp
ïåîøà çéøáë íéðéãîåaizkck ,mdxa` oiae epia daixn lihdy liaya Ðidz `p l`"

oi`y ,oenx`l oilrepy migixak df cbpk df eyrpe ,dfn df ecxtpy el mxb Ð "daixn

ldwa `al oixzen opi`y ,mia`ene mipenr eyrp ok Ð ekeza qpkidl oileki mipevigd

."ia`ene ipenr `ai `l" aizkck ,l`xyiãøôð ù÷áé äåàúìin ywai dxiar xacl Ð

,mdxa` lrn cxtpy hel Ð df dfi`e ,cxtpy

,(bi ziy`xa) "eig` lrn yi` ecxtie" aizkck

cxtp `edy Ð "mcwn hel rqie" dil jinqe

.dligzòìâúé äéùåú ìëáå`l "diyezae" Ð

jl xnel ,"diyez lkae" `l` ,o`k xn`p

z`xwp dxezc ,zexez izya epelw rlbzpy

"diyez licbd dvr `iltd" aizkc ,diyez

.dt lray dxeze azkay dxez ,(gk diryi)

`l" aizkck ,zeiqpk izaa Ð azkay dxeza

izaa Ð dt lray dxeza ,"ia`ene ipenr `ai

.'ek ia`ene ipenr :opzck ,zeyxcnòìâúéÐ

,(fi ilyn) "yehp aixd rlbzd iptle" enk

oixcdpq zkqna opiqxbc ,ielib oeyl `edy

.'ek oicd jl dlbpy mcew :(a,e)äúðéæù øîúÐ

,rxf cinrdl ick ,devn myl dpeekzpe

.(gl ziy`xa) "dly lcb ik dz`x ik" aizkck

äðéæ éøîæ.dxiar myl oeekzpe Ðäðîî åàöéå
íéàéáðå íéëìîmi`iape .cecn mikln Ð

divn`e uen` :(a,i dheq) xn xn`ck ,diryin

mewn lk :(`,eh dlibn) ixinbe ,eed mig`

Ð ze`iapa eia` mye `iap aezkd xikfdy

.`iap oa `iap `edy reciaäîùì äøéáò äìåãâ
.devn myl ,xnelk Ðàá äîùì àìù êåúî

äîùì,`aiyg dnyl `ly devnc ,`nl` Ð

dxiarc zxn` z`e .d`ian `id devn icilc

!dpnid dlecb dnyläøéáò äìåãâ àîéà àìà
äîùì àìù äåöîë äîùì.zeey odizyy Ð

êøåáú áéúëãéðé÷ä øáç úùà ìòé íéùðîÐ

zevn eyry oda epivny miyp oze`k ,xnelk

.ld` oda xn`p olekae ,dnyl `lyêøåáúÐ

egk yizdl ick Ð dnyl dxiar dzyry lr

.ebxedl dleki `dzy ick ,ryx eze` lyäøù
äàìå ìçø,ozgty l` `al odilral exn`y Ð

ze`pwzny ick `l` ,epeekzp devn myl `le

.zedn`a d`le dxye ,dzeg`a lgx Ð efa ef

.i`xw iaizkck ,"ld`" oda xn`p olekeòáù
úåìéòáeda zi` daikye dlitpe drixk oia Ð

.`xw i`da rayéàîà áåè àìàdil xdfn Ð

enr xacl `ly?åúáåè äðéî òîù åàì àìà
àéä äòøyitn i`c Ð `ki` drx i`ne Ð

dcear mya 'il ireazy`l iz` dicda ilina

"jit lr rnyi `l" dxn` dxezde ,ely dxf

`ki` drx i`n xag zy` lri iabe .(bk zeny)

:xn xn`c ,`ndef ryx eze` da lihdc Ð dab

.(a,bw zenai) 'eke l`xyi 'eke ygp `ay drya

úåø åðîî äàöéåedeixy ,cec dpnn `viy Ð

.zegayzae zexiya `ed jexa yecwdlíéòáøà
úåðáø÷ íéúùåjxry zegafn rayn Ð

xt dlrd cg`e cg` lk lre ,zenewn dylya

,cnrne cnrn lkl xyr drax` mdy ,li`e

myl `ly eed wla ly eizepaxwe ,mizye mirax` oiler xyr drax` minrt ylye

.devnáàåî äéúéø÷ã.ia`n rnyn Ðéîò ïáricedl dzvx `lc ,`ed diwp oeyla Ð

.dxarzp dia`ncíá øâúú ìàå íøåöú ìà øîàrny ,dngln eda aizk `lcne Ð

aezkd Ð a` dizixwc dxika elit`c ,cer `le .edl ciaril `l `xrv elit`c dpin

."enr akyze" aizk dxirvae ,"dia` z` akyze" aizkc ,dnqxt
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íéðéãîåoenx` gixakici lr .oenx`l migixak (l`xyi oial epia mipicn xirdy lr) Ð

daixn el dnxbe "daixn idz `p l`" aizkck ,mdxa` oiae hel oia didy aix

oi`y oenx`d z` oilrepy migixak dyrpe ,eizepaa lykp ok ici lre ,mdxa`n cxtdl

.ldwa `al oixeq`y mia`ene mipenr eyrp jk Ð miptl qpkidl oileki mipevigd

ldwa oixeq`y itl :yixc dax ziy`xaae

.mi`nhk dxfraeäåàúìhel df cxtp ywai

,"ecxtie" aizkck ,mdxa`n cxtdl ywiay Ð

.dxiara eze`z ze`lnl ickìëáådiyez

rlbziizya Ð epelw rlbzi dxezd lka Ð

"ia`ene ipenr `ai `l" Ð azkay dxeza ;zexez

izaa Ð dt lray dxezae ,zeiqpk izaa epiid

] ipenr :mda mipeyy ,zeyxcnoixeq` [ia`ene

.mler xeqi` oxeqi`eøîúdzpifla` Ð

lcb ik dz`x ik" aizkck ,miny myl dpeekzp

zex seqa aizkck ,mikln dpnn e`vie ,"dly

xn`c ,mi`iape .iyi cr 'eke "uxt zeclez dl`e"

jlnd divn`e ,eed mig` divn`e uen` :xn

:ixinbc ,eid mi`iap uen`e diryie .cec rxfn

Ð ze`iapa [eia`] my (dxez) xikfdy mewn lka

.`iap did inp eia` mb

êåúîùdnyl `a dnyl `ly:xn`z m`e Ð

(`,fi zekxa) `nlra opixn` `de

!`xap `ly el gep dnyl `ly devna wqerd

`ly dxeza wqery ixiin mzdc :xnel yie

dxeza wqery xn`w `kde ,mixg` gtwl dnyl

.my zepwle xcbzdl dnyl `lyêåúîù
dnyl `a dnyl `lydxiarc zxn` z`e Ð

da yic ,dnyl `ly devnn `ticr dnyl

.zvw `ticrïàîådxy ld`a miyp oepi`

d`le lgxe dwaxe`id dpde" aizk dxya Ð

wgvi d`iaie" aizk dwaxa ,(gi ziy`xa) "ld`a

aizk d`le lgxa ,(ck my) "en` dxy dld`d

,(`l my) "lgx ld`a `aie d`l ld`n `vie"

.miyp aizkc epiid Ð miypneòáùzelira

`xqiq lradlitp drixk aizk minrt rayc Ð

.daikyeàäådxiarn `ipdzn`lc inp idpe Ð

wxt idliy opixn`ck ,xearz `le bxdz el dyw

rwxw xzq`c (a,cr oixcdpq) "dxene xxeq oa"

?aezkd dgayn dnl mewn lkn ,dzid mler

dl dzid `l :ipyne !dxiard on zipdp `id `lde

xnyd" aizkc ,drx miryx ly ozaehc ,d`pd

zevn" wxtae ."rx cre aehn awri mr xacn jl

,oal iab `nlya :wiqn (a,bw zenai) "dvilg

i`n Ð lri iab `l` ,dxf dcearc my xkcnwc

.`ndef da `cyc :ipyne ?drx

íéòáøàzepaxw mizyedylya dyry Ð

lkae ,zegafn dray zenewnd

mirax` ixd Ð li`e xt aixwd gafne gafn

oaixwdc Ð dnyl `ly epiide .zepaxw mipye

.l`xyi llwl ickúáoelbr ly epae`l Ð

(a,dw oixcdpq) ["wlg"a] oke .epa za hwp `wec

daxd `l` ,`wec e`l Ð oelbr ly eza :xn`c

ulegd wxt xn`c oelbr xg` dzid zexec

Ð dfd onfa mipern mixb dn iptn :(a,gn zenai)

jzxekyn idze jlrt 'd mlyi" Ð `xw i`n ,dpiky itpk zgz `al onvr ediyy iptn

yi ixde ,dxiibzpyk dphw zex dzidy rnyn ,"eitpk zgz zeqgl z`a xy` dnly

df ova` (`,`v `xza `aa) [opixn`e] ,gkyze wece ,dpy miz`nn xzei ova` cre oelbrn

.dphw dzid `l ok m` Ð dzid oelbr ly eza i`e ,frea
drax`
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äæ ¯ "æò úéøwî òLôð çà" ?"ïBîøà çéøák íéðéãîe¦§¨¦¦§¦©©§¨¦§¨¦¦§©Ÿ¤
¯ "ïBîøà çéøák íéðéãîe" ,íäøáàî LøétL èBì¤¥©¥©§¨¨¦§¨¦¦§¦©©§

íéðéãî ìéhäL¯ ïBîøàå ïéçéøákéðBnò àáé àì" ¤¦¦¦§¨¦¦§¦¦§©§Ÿ¨Ÿ©¦
'ä ìä÷a éáàBîeéàî :÷çöé éaø àîézéàå àáø Løc ." ¨¦¦§©¨©¨¨§¦¥¨©¦¦§¨©

"òlbúé äiLez ìëáe ãøôð Lwáé äåàúì" áéúëc¦§¦§©£¨§©¥¦§¨§¨¦¨¦§©¨
"òlbúé äiLez ìëáe" ,èBì äæ ¯ "ãøôð Lwáé äåàúì"§©£¨§©¥¦§¨¤§¨¦¨¦§©¨

,úBLøãî ézááe úBiñðë ézáa BðBì÷ älbúpL ¯:ïðúc ¤¦§©¨§§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨¦§©
øîà .íìBò øeqéà ïøeqéàå ,ïéøeñà éáàBîe éðBnò©¦¨¦£¦§¦¨¦¨¨©
eàöé ¯ äúpéæ øîz .äpéæ éøîæ ,äúpéæ øîz :àleò¨¨¨¦§¨¦§¦¦¨¨¨¦§¨¨§
änk åéìò eìôð ¯ äpéæ éøîæ ,íéàéáðe íéëìî äpnî¦¤¨§¨¦§¦¦¦§¦¦¨¨§¨¨©¨
äìBãb :÷çöé øa ïîçð áø øîà .ìàøNiî úBááø§¨¦¦§¨¥¨©©©§¨©¦§¨§¨

ì äøéáòì àlL äåönî dîLáø øîàäå ¯ .dîL £¥¨¦§¨¦¦§¨¤Ÿ¦§¨§¨¨©©
úBöîáe äøBúa íãà ÷Bñòé íìBòì :áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨©£¨¨§¨§¦§

ì àlL eléôàì àlL CBznL ,ïîLì àa ïîL!ïîL £¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨
ì àlL äåöîk :àîéà àlàCøáz" áéúëc ,dîL ¤¨¥¨§¦§¨¤Ÿ¦§¨¦§¦§Ÿ©

,"Cøáz ìäàa íéLpî éðéwä øáç úLà ìòé íéLpî¦¨¦¨¥¥¤¤¤©¥¦¦¨¦¨Ÿ¤§Ÿ̈
éaø øîà .äàìå ìçø ä÷áø äøN ¯ ìäàaL íéLð ïàî©¨¦¤¨Ÿ¤¨¨¦§¨¨¥§¥¨¨©©¦
,äòL dúBàa òLø BúBà ìòa úBìéòa òáL :ïðçBé¨¨¤©§¦¨©¨¨§¨¨¨

øîàpLà÷ àäå .'åâå "áëL ìôð òøk äéìâø ïéa" ¤¤¡©¥©§¤¨¨©¨©¨¨§¨¨
ïúáBè ìk :ïðçBé éaø øîà ¯ !déìéc äìéòaî àépäúî¦§©§¨¦§¦¨¦¥¨©©¦¨¨¨¨¨
øîàpL ,íé÷écö ìöà äòø àlà dðéà íéòLø ìL¤§¨¦¥¨¤¨¨¨¥¤©¦¦¤¤¡©
àîìLa ,"òø ãòå áBhî á÷òé íò øacî Eì øîMä"¦¨¤§¦©¥¦©£Ÿ¦§©¨¦§¨¨
òîL åàì àlà ?àì éànà áBè àlà ,øétL ¯ òø©©¦¤¨©©¨¤¨¨§©

.dpéî òîL ,àéä äòø BúáBè :dpéîáø øîà ,àôeb ¦¨¨¨¨¦§©¦¨¨¨©©
úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì :áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨©£¨¨©¨©¦§

ì àlL eléôàì àlL CBznL ,ïîLì àa ïîL.ïîL £¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨
òLøä ÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨¨¨¨
:àðéðç éaøa éñBé éaø øîàå .úeø epnî äàöéå äëæ ¯¨¨§¨§¨¦¤§¨©©¦¥§©¦£¦¨
éaø øîà .äúéä áàBî Cìî ïBìâò ìL Bða úa úeø©§¤¤§¤¤¨¨§¨¨©©¦
Ceøa LBãwä ïéàL ïépî :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦¤¥©¨¨
äøéëa eléàc ¯ äàð äçéN øëN eléôà çt÷î àeä§©¥©£¦§©¦¨¨¨§¦§¦¨
úà øöz ìà" àðîçø déì øîà ,"áàBî" déúéø÷c¦§¦¥¨£©¥©£¨¨©¨©¤
¯ àìc àeä äîçìî ,"äîçìî ía øbúz ìàå áàBî¨§©¦§¨¨¦§¨¨¦§¨¨§¨
,"énò ïa" déúéø÷c äøéòö eléàå .ïðéøòö éøeòö ìáà£¨¨¥©£¦¨§¦§¦¨¦§¦¥¤©¦
éøeòö eléôà ¯ "ía øbúz ìàå íøöz ìà" déì øîà£©¥©§ª¥§©¦§¨¨£¦¨¥
éaø øîà ïéáà øa àéiç éaø øîà .ììk ïðéøòöz àì̈§©£¦¨§¨¨©©¦¦¨©¨¦¨©©¦
,äåöî øáãì íãà íéc÷é íìBòì :äçø÷ ïa òLBäé§ª©¤¨§¨§¨©§¦¨¨¦§©¦§¨
äøéòvì äøéëa dzîã÷L úçà äìéì øëNaL¤¦§©©§¨©©¤§©§¨§¦¨©§¦¨
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íéðéãîemdipia dcixtn daixnde -çéøákixry ea milrepy ¦§¨¦¦§¦©
,'ïBîøà.ea eqpki `ly,`ax yxceäæ ,'æBò úéøwî òLôð çà'xn`p ©§¨¦§¨¦¦§©¤

lrèBì,mdxa`l 'g`' `xwpyíäøáàî LøétLcxtpe ea cxny - ¤¥©¥©§¨¨
eteqe ,mecqa ayil jlde epnnìéèäL ,'ïBîøà çéøák íéðéãîe'¦§¨¦¦§¦©©§¤¥¦

ïBîøàå ïéçéøák íéðéãîly erxfl erxf oia zeaixn jka mxby - ¦§¨¦¦§¦¦§©§
`ypiln repn erxfe ,mdipia cixtd ok zngne ,mlerl mdxa`

xn`py ,l`xyia(c bk mixac),''ä ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé àì'. Ÿ¨Ÿ©¦¨¦¦§©
:hel dyrn oipra zxg` dyxcàîéúéàå ,àáø Løcmixne` yie - ¨©¨¨§¦¥¨

y÷çöé éaø,ok yxcáéúëc éàîaezkd zpeek dn -(` gi ilyn) ©¦¦§¨©¦§¦
'òlbúé äiLez ìëáe ãøôð Lwáé äåàúì'äæ ,'ãøôð Lwáé äåàúì' . §©£¨§©¥¦§¨§¨¦¨¦§©¨§©£¨§©¥¦§¨¤

èBì,dxiara ezee`z `lnl ick mdxa`n cxtpyäiLez ìëáe'§¨¦¨
BðBì÷ älbúpL ,'òlbúé,[ldwa xeq` erxfy] hel lyúBiñðk ézáa ¦§©¨¤¦§©¨§§¨¥§¥¦

úBLøãî ézááeziaa dze` mi`xewy azkay dxeza oia - §¨¥¦§¨
dxeza oiae ,''d ldwa ia`ene ipenr `ai `l' xn`py ,zqpkd

,yxcnd ziaa zcnlpd dt lrayïðúc(b"n g"t zenai),éðBnò' ¦§©©¦
éáàBîe,exiibzdyïéøeñà,l`xyin dy` z`yle ldwa `al ¨¦£¦

'íìBò øeqéà ïøeqéàå.zexecd lk seq cr mdipa ipale mdipal - §¦¨¦¨
:dxiard ziiyra dpeekd oiprn yexcl dkiynn `xnbdøîà̈©

øîz ,àìeòawri oa dcedi ly ezlk -äúpéæ,enreokéøîæoa ¨¨¨¦§¨¦§¦
oerny hay `iyp `elqäpéæ`l` ,oicn `iyp xev za iafk mr ¦¨

,mzpeeka miwelg eidyäúpéæ øîzrxf cinrdl ick ,miny myl ¨¨¦§¨
y dzkfe ,miwicvd oníéëìî äpnî eàöémdipae dnlye cec - ¨§¦¤¨§¨¦

,miklndíéàéáðe.diryi epae uen` -eli`eäpéæ éøîæmyl §¦¦¦§¦¦¨
,dxiaråéìò eìôðeiyrn zngn dtibna ezn -úBááø änk ¨§¨¨©¨§¨
ìàøNiî. ¦¦§¨¥

:miny myl dxiar oipra ceräøéáò äìBãb ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¨£¥¨
ziyrpyìdîL,xzeiäåönîziyrpyì àlL.dîL ¦§¨¦¦§¨¤Ÿ¦§¨

,ok xnel okzi cvik :`xnbd dywn,áø øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©©
eléôà úBöîáe äøBúa íãà ÷Bñòé íìBòìcnelymiiwn e`àlL §¨©£¨¨§¨§¦§£¦¤Ÿ

ì,ïîLmeynCBznLzevnd meiwe dxezd cenil ici lr -àlL ¦§¨¤¦¤Ÿ
ìïîL`edàamneiw icil xac ly eteqaìïîL.meiwy ixd ¦§¨¨¦§¨

zvxzn .miny myl `ly s` ce`n aeyg zevnde dxezd
:`xnbdàîéà àlàdnyl dxiar dlecb' ,xnel jl yi -äåöîk ¤¨¥¨§¦§¨
ì àlL'dîL.mzlrna miey mdipye ,xzei `le ¤Ÿ¦§¨

:dnyl dxiar dlecby eixacl xewn `ian ongp axáéúëc¦§¦
(ck d mihtey),ìäàa íéLpî ,éðwä øáç úLà ,ìòé íéLpî CøBáz'§©¦¨¦¨¥¥¤¤¤©¥¦¦¨¦¨Ÿ¤

'CøBáz.yxtneìäàaL íéLð ïàî'ld`ay miyp'd od in - §¨©¨¦¤¨Ÿ¤
el` .weqta zexkfendäàìå ìçø ä÷áø äøNdxeza mda xkfeny ¨¨¦§¨¨¥§¥¨

`dz miny myl dxiar dzyry lri zkxa ,xnelk .'ld`' oeyl
miny myl dxiary ixd ,oz`pdl zevn eyry zedn`d zkxak

.miny myl `ly devnk dzlrna dey

:lri ly dnyl dxiard dzid dn zx`an `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
òLø BúBà ìòa úBìéòa òáL[`xqiq-]äòL dúBàalv` didy ¤©§¦¨©¨¨§¨¨¨

,lri'drixk' ly zepeyl weqta mixkfen minrt ray oky
,'daiky'e 'dlitp'øîàpL(fk d my),'òøk äéìâø ïéa''ìôð','Bâå áëL' ¤¤¡©¥©§¤¨¨©¨©¨©§

miny myle .'cEcW ltp mW' 'rxM xW`A' 'ltp' 'rxM' 'dilbx oiA¥©§¤¨¨©¨©©£¤¨©¨¨©¨
.ebxdl lkezy eyizdl ick ,dzyr

`xnbd dywn:déìéc äìéòaî àéðäúî à÷ àäådzpdp mb ixd - §¨¨¦§©§¨¦§¦¨¦¥
.jk lk dgayn weqtd recne ,dxiard dyrnn:opgei iax uxzn

ìöà äòø àlà dðéà íéòLø ìL ïúáBè ìk ,ïðçBé éaø øîà[iabl-] ¨©©¦¨¨¨¨¨¤§¨¦¥¨¤¨¨¨¥¤
øîàpL ,íé÷écö(ck `l ziy`xa)z` xidfd `ed jexa yecwdyk] ©¦¦¤¤¡©

,[awri ixg` scxyk dlild melga oalá÷òé íò øacî Eì øîMä'¦¨¤§¦©¥¦©£Ÿ
,'òø ãòå áBhî,dyweàîìLaxaci `ly exidfdy dn,øétL ,òø ¦§©¨¦§¨¨©©¦

àlàenr xaci `ly el xn`y dnòîL åàì àlà ,àì éànà ,áBè ¤¨©©Ÿ¤¨¨§©
dpéîy ,jkn cenll yi -BúáBèryxd lyàéä äòø,wicvd lv` ¦¨¨¨¨¦

.eil` xaci `l aeh mby exidfd okledpéî òîLo`kn gken ok` - §©¦¨
.miwicvl d`pd dpi` miryxn d`ad d`pdyly ezlirae

myl wx ik aezkd dgayne ,drxl lri lv` daygp `xqiq
:jkl dzvxzp miny

:dcedi ax ixacl zxfeg `xnbdàôeb,lirl epcnl -áø øîà ¨¨©©
íìBòì ,áø øîà äãeäéàlL eléôà úBöîáe äøBúa íãà ÷Bñòé §¨¨©©§¨©£¨¨§¨§¦§£¦¤Ÿ

ìïîL,miny myl `ly -CBznLmiiwnyì àlLàa ,ïîLoniiwl ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨
ìïîL.,dfl di`xe÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL ¦§¨¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨

,òLøä,l`xyi zllw jxevl `l` devn myl oaixwd `ly s` ¨¨¨
úeø epnî äàöéå äëæzegayze zexiya daxdy cec dpnn `viy ¨¨§¨§¨¦¤
.`ed jexa yecwdlåokBða úa úeø ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàìL §¨©©¦¥§©¦£¦¨©§¤

,äúéä áàBî Cìî ïBìâò.wla i`v`vn did oelbre ¤§¤¤¨¨§¨
:hel zepa dyrna yexcl zxfeg `xnbdàaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨

äçéN øëN eléôà çt÷î àeä Ceøa LBãwä ïéàL ïépî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¤¥©¨¨§©¥©£¦§©¦¨
äàð,iwp xeaic -äøéëa eléàc,hel ly dxekad eza -déúéø÷c ¨¨§¦§¦¨¦§¦¥

,dpal d`xwy -,áàBî`le ,dia`n `ay my lr 'a`n' ernyny ¨¥¨
,dzepf z` dripvdàðîçø déì øîàdynl d"awd el xn` - ¨©¥©£¨¨

(h a mixac)à øöz ìà','äîçìî ía øbúz ìàå áàBî úrnyne ©¨©¤¨§©¦§¨¨¦§¨¨
`weecyàìc àeä 'äîçìî',l`xyil xizdïðéøòö éøeòö ìáà- ¦§¨¨§Ÿ£¨©¥©£¦¨

,ma zexbzdle mxrvl md mi`yxeléàåd zadäøéòö,hel ly §¦§¦¨
,'énò ïa' ,déúéø÷c,dia`n `ay dnqxt `le ,diwp oeylaøîà ¦§¦¥¤©¦¨©

déìoenr ipa lr dynl d"awd(hi a my),,'ía øbúz ìàå íøeöz ìà' ¥©§¥§©¦§¨¨
y rnyn ,'dngln' xikfd `leøîà .ììk ïðéøòöz àì éøeòö eléôà£¦©¥Ÿ§©£¦¨§¨Â¨©

íãà íéc÷é íìBòì ,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ïéáà øa àéiç éaø©¦¦¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¨§¨§¨©§¦¨¨
[fxcfi-]äåöî øáãì,lkeiyk cin eniiwl -úçà äìéì øëNaL ¦§©¦§¨¤¦§©©§¨©©

dzîãwLd zad dnicwdy -äøéòöì äøéëa,dyrnd eze`a ¤§©§¨§¦¨¦§¦¨
.devn did dzrc itly
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כך  כל  האיטה  תוטה,  מתן  בזמן  הטי  הנשמע",  ושומעין  הנטאה  ש"טואין  למטות 
בטאייה זו ובשמיעה זו ה"אמת הוי' לעולם" של אלוקות, עד שהדבט הביא את בני 

ישטאל להתברלות המוחלרת – "וינועו ויעמדו מטחוק"
לקורי שיחות פטשת יתטו כטך ו
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äúëædxikadäîã÷ådxirvd z`úeëìîì ìàøNéa úBøBc äòaøà ¨§¨§¨§¨©§¨¨§¦§¨¥§©§
-iptl zexec drax` l`xyi llka zeidl encw dxikad i`v`v

caer dpnn e`vie ,dxikad i`v`vn dzid zex .dxirvd i`v`v
did oey`xd ,dxirvd i`v`vn eli`e .jlnd cec ia` iyi ia`
ixg` zexec drax` ,zipenrd dnrpn clepy dnly oa mragx

:caer

äðùî
øéæða äøãpL äMàä,zexifp dnvr lr dlaiwy -úà äLéøôäå ¨¦¨¤¨§¨§¨¦§¦§¦¨¤

dzîäa,zexifpd meza `iadl dkixv `idy zepaxwd z` -øçàå §¤§¨§©©
dìòa dì øôéä Ck,jk `ed zepaxwd oic ,zexifpd z`BlL íà ¨¥¥¨©£¨¦¤

äîäaä äúéäoi` ,dlra ly oennn eid dyixtdy zendad m` - ¨§¨©§¥¨
`l` llk zeyecw odözàdndadøãòa äòøúåzenda lkk ¥¥§¦§¤¨¥¤

meyn ,oileg,dkixv `idy dn wx epennn ezy`l dpwn lrady
epi` `linn ,zepaxw `iadl dkixv dpi`e zexifpd dxtedy oeike
dnda yicwnde ,dly opi`e ,oyicwdl ick zendad z` dl dpwn

.ycwdd lg `l ely dpi`y
äîäaä äúéä dlL íàå,dly oennn zendad epwpy -úàhçä §¦¤¨¨§¨©§¥¨©©¨

úeîz,daxwd `lai` oaxwa zaiig dy`d oi` eiykry xg`n ik ¨
milra dl yi m` `l` daxw z`hg oi`y ,daixwdl xyt`

.da miaiegndådáø÷z äìBòk,äìBòd okeáø÷z íéîìLkíéîìL, §¨¦¨¥¨§¨¦¦¨¥§¨¦
.milra `la mb aixwdl xyt` minlye dleryåminlydïéìëàð §¤¡¨¦

wx mlk`l xzen -íBéìdlileãçàx`yk `le] xifp inly oick , §¤¨
myl eycwedy meyn ,[cg` dlile mini ipyl milk`py minly

.cala dlile meil lk`idl mpicy xifp inlyåiably it lr s` §
,xifp inlyk mpic dlik`d onfïéðeòè ïðéàz`adíçìlk `iany ¥¨§¦¤¤

xn`p xifp inglay oeik ,minlyd mr xifp(hi e xacna)iRM lr ozpe'§¨©©©¥
mgld zzl xyt` i` dxifp dpi`e zexifpd dxtedy oeike ,'xifPd©¨¦

.ditk lr
m`eñ úBòî dì eéäïéîeú,zexifpd zepaxw jxevl dyixtdy - ¨¨¨§¦

,eidi oaxw dfi`l dyxit `leeìtézernd lkäáãðìeaixwi - ¦§¦§¨¨
.dacp zeler mdnla`ïéLøBôî úBòîeidi zern el` dyxity - ¨§¨¦

,jk `ed zernd oic ,dlerl el`e minlyl el` ,z`hgléîc§¥
dúàhçmca`l jixv [z`hgl eyxtedy-]eeëìé[mekilyi-]íéì ©¨¥§§¨

çìnäz`hgd oick ,mc` mdn dpdi `le my elk`zie eca`iy ©¤©
myl mekileiy cre .dzinl zkledyïäa ïéìòBî àìå ïéðäð àì- Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¨¤

oi` mc` mdn dpdp m` la` ,[opaxcn] d`pda zexeq` zernd
.ycwda lren `edäìBò éîc,dlerd xear eyxtedy -eàéáé §¥¨¨¦

mdnäìBò,dacpmipewy oeiknemd ixd daxwdl oaxw mda ¨
xenb ycwdïäa ïéìòBîe.ycwda lrn mdn dpdpd -okeéîc £¦¨¤§¥

deàéáé íéîìLmdníéîìL,dacpïéðeòè ïéàå ãçà íBéì ïéìëàðå §¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥§¦
íçì:x`azpy enk ¤¤

àøîâ
diepy `idy e` `nlr ilekl `id dpynd m`d dpc `xnbd

:zwelgnadì ãaòzLî àì ìòác àðz ïàîly `pzd `ed in - ©¨¨§©©Ÿ¦§©§¥¨
xnelk ,zepaxwl ezy`l careyn `l lrady xaeqy epizpyn
zendad oica welig yi okle ,dizepaxw z` dl zepwl aiig epi`
zendad m`y ,dl xtid lrad m` dizepaxwl dyixtd dy`dy
.oilegl ze`vei opi` dly eid od m`e ,oilegl ze`vei od ely eid

,àcñç áø øîàef dpynàéä ïðaømixaeqd minkg zhiy itl - ¨©©¦§¨©¨¨¦
zenda dyixtd m` okle ,ezy` zepaxwl careyn epi` lray

.oilegl ze`vei zendad ,dl xtid jk xg`e ,elyà÷ìñ éàc§¦¨§¨
Czòczhiya epizpyny jzrc lr dlrz m`y -,àéä äãeäé éaø ©§¨©¦§¨¦

ok m` ,ezy` zepaxwl careyn lray jenqa `ziixaa xaeqy
,dyw didiéànày dpic ely dzid dndad m` recn -àöz ©©¥¥

,øãòa äòøúå,oilegl z`veiy xnelkdì ãaòzLî àäoeik `ld - §¦§¤¨¥¤¨¦§©§¥¨
e` elyn dndad m` welig oi` ezy` zepaxwl careyn lrady

.oilegl z`vei dpi`e ,dlyn
mi`pzd ewlgp :opaxe dcedi iax zwelgn z` d`ian `xnbd
dkixv m`d ,cxeie dler oaxw zaiig `ide ,xiyr dlray dy`a
aiigy df `ede ,xiyr dlray meyn xiyr oaxw `iadl
`linn ,dlral mikiiy dici dyrn lke li`edy e` ,dizepaxwa

.ipr oaxw `iadl dlekie dipr `idàéðúc,`ziixaaäãeäé éaø §©§¨©¦§¨
,ezy` lr ipr oaxw `iadl leki mc`y exn`y opax lr wleg

eíãà ,øîBàxiyr `edyBzLà ìò øéLò ïaø÷ àéáî`edy oeikn , ¥¨¨¥¦¨§¨¨¦©¦§
dlyn oenn dl oi`y t"r` ,xiyrïëå .xear `iadl mc` aiig §¥

ezy`úáéiç àéäL äéúBðaø÷ ìk.lray oeikn ,xacd mrhe ¨¨§§¤¨¤¦©¤¤
,dizepaxw z`adl ezy`l careynmeynáúk CkLaiigzdedì ¤¨¨©¨

,dzaezkaéì úéàc úeéøçà ìk'éìò ,C,jiizeaeg ly zeixg` lk - ¨©£¨§¦¥¨©
,mze` mly` ip` xnelk ,ilr didz'àðc úîã÷ ïîz` mbe - ¦©§©§¨

`idy zepaxwde ,mly` ip` oi`eyipd iptln miniiwd zeaegd
epi` lray dpyna x`eany dn ok m` .dizeaeg llka md zaiig

.dcedi iax zrck epi` ezy`l careyn
äãeäé éaø àîéz eléôà ,øîà àáødpyndy xn`z m` elit` - ¨¨¨©£¦¥¨©¦§¨

lrad dl xtid m` recn dyw `l ,dcedi iax zrcl mb `id
dcedi iax zrcl mby oeik ,xcra drxze `vz dndadãaòLî ék¦§©§¥

dì àëéøöc àúléîa dìmlyl ezy`l lrad carzyny dn - ¨§¦§¨¦§¦¨¨
,dkixv `idy xaca wx df dizeaeg z`dì àëéøö àìc àúléîa§¦§¨§Ÿ§¦¨¨

àìla` -xtidy o`ke ,mlyl carzyn epi` dkixv dpi`y xac Ÿ
,zepaxw `iadl dkixv dpi`y `vnp ,dzexifp z` lrad dl
m` okle ,zenda dl dpwn epi`e dfl dl carzyn epi` `linne
rxtnl xxazd ixdy ,oilegl `vz dndad dzid elyn

.llk dly mpi`y zenda dyicwdy
:`axe `cqg ax zwelgna zxg` dhiy d`ian `xnbdàkéà¦¨

éøîàc.xg` ote`a `axe `cqg ax zwelgn z` exn`y yi -ïàî §¨§¥©
àpz.dpyna xen`d oicd z` xaeqy `pzd edin -áø øîà ©¨¨©©

,àcñçzhiya epizpynàéä äãeäé éaøcareyn lray xaeqd ¦§¨©¦§¨¦
lrad lyn dzid dndad m` okle ,dizepaxw z` mlyl ezy`l
it lr s`e ,oilegl dndad `vz `l ,zexifpd z` xtd `l `ede
,elyn dzid dndad m` oilegl dndad `vz ,dl xtd m` ok

li`ed mrhdeì àëéøöc àúléîa ,dì ãaòLî ékåddn - §¦§©§¥¨§¦§¨¦§¦¨¨
,dizeaeg z` mlyl ezy`l lrad carzyny`idy xaca wx df

,dkixvàì dì àëéøö àìc àúléîala` -dkixv dpi`y xac §¦§¨§Ÿ§¦¨¨Ÿ
`iadl dkixv dpi`y `vnp dl xtdy oeike ,mlyl carzyn epi`
z` xiaqdl xyt` i`e .dndad z` lrad dl dpwd `le ,zepaxw

oeik ,opax zhiya dpyndïðaø éàc`id dpyndy x`ap m`y - §¦©¨¨
y mixaeq md `ld ,minkg zrcl mbììk dì ãaòLî àì- Ÿ§©§¥¨§¨

ok m`e ,dizepaxw z` `iadl ezy`l careyn epi` llk lrady
`l m` oiae zexifpd z` lrad xtd m` oia dyecw dpi` dndad

,oky oeike ,dly dpi`y dnda dyicwd ixdy ,xtdéîc éëéä àlà¤¨¥¦¨¦
dì ãaòLîclg xtd `l m`y dpynd z` x`al xyt` ji` - ¦§©§¥¨

wx ,eizendan aixwdl dlekie ycwdddì dééð÷àc ïBâkozpy - §§©§§¨¨
,elyn dnda dpzna dlå,dfk ote`adLôðc äåä dì éð÷àc ïåéë §¥¨§©§¥¨£¨§©§¨

,ixnbl dl zkiiy dndady `vnp ,dndad z` dl dpwdy oeik -
oicd enk zenz z`hgd dl xtid m`y oicd zeidl jixv ok m`e
dpyna aezk recn ,dywe ,dly dzid dndady dpyna ipyd
gkene .xcra drxze `vz z`hgd ,dl xtid m` df dxwnay

.opaxk `le dcedi iax zhiyk diepy epizpyny
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oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtxifp
ìàøùéá úåøåã äòáøà äîã÷å äúëæzz` `l dxirv eli`e .dnly cec iyi caer Ð

.zipenrd dnrpn dedc ,mragx cr l`xyiaäðùîúåîú úàèçädndad dze` Ð

`iede ,dxtk dkixvc ,lirl opiyxtc `nrh `idd ike .zenz z`hg myl dyixtdy

.dlf` dzinlc ixinbc ,dilra ezny z`hgkãçà íåéì ïéìëàðåyi jkl :xnelk Ð

meil oilk`pc Ð minly zxez oiicr odilr

opi`c Ð xifp inlyk mpi` df oiprle ,cg`

.mgl oiperhïéîåúñ úåòîel`" yxit `ly Ð

el` ixd Ð "minlyl el`e dlerl el`e z`hgl

gafnl xyad ,zeler oda migwele ,dacpl elti

.mipdkl zexerdeíéîìù åàéáé íéîìùoi`e Ð

wxta yxtncke ,oda milren oi`c xnel jixv

.(a,e) dlirn zkqnc `nwàøîâàðú ïàî
äì ãáòùî àìãxaqwc ,ipzc `pz `ed o`n Ð

dilr liig `l Ð ely dndad dzid m`y

Ð xcra drxze `vz :xn`c ,llk dyecw

dizepaxw `iadl dl caryn `l lrac meyn

`ed ixd Ð zexifpl `id dl dyixtn ike ,llk

eixaca oi`c ,ely epi`y xac yicwny enk

.melkà÷ìñ éàã àéä ïðáø àãñç áø øîà
àöú éàîà àéä äãåäé éáø êúòãoeik `d Ð

Ð dyicwd ikc gkzyi` dizepaxwa carync

`rivn `aaa dil opirny `dc ,dyicwd xity

oeyl yxec didy (`,cw) ["lawnd"] wxta

.heicdïáø÷ àéáî íãà øîåà äãåäé éáø àéðúã
åúùà ìò øéùòdaiigzpe dipr dzid m`y Ð

cr ipr oaxw `iadl dwitqd `le ,ipr oaxw

zqipylr xiyr oaxw `ian df ixd Ð el

,okl mcew zaiig `idy zepaxw lka oke .ezy`

.cxeie dlera epi`y reaw oaxw elit`eêëù
'åë äúáåúëá äì áúëli`edc jklde Ð

ely dnda ied `l i`n` Ð dl carzyne

m`e ,zenz Ð z`hg dzid m`e ,dly dndak

.dler axwz Ð dleräì àëéøö àìã àúìéîá
carzyn `l Ð dlra dl xtidc ,`kd oebk Ð

.xcra drxze `vze ,dycw `l ikd meyne .dl

àéä äãåäé éáø àãñç áø øîàikc ol rnynwe .ezy` oaxw `ian mc` :xn`c Ð

`l` ,xcra drxze `vzc dl xtd ikc xninl `iran `l Ð opaxl i`c .'ek carzyn

.llk dl carzyn `l edciclc ,`vz inp Ð dl xtd `l ik elit`éîã éëéä àìàå
ãáòùîã`nwezin `l izk` Ð dzexifpl dldip diipw`c oebk Ð opaxk `nwe`l irae Ð

,xcra drxze `vzc opira op`e ,zenz z`hge ,dytpc ded Ð dl diipw`c oeikc .opaxk

.opaxk llk `nwezin `l jklde
àáø
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äòáøàl`xyia zexeccr l`xyia zed `l dxirv eli`e .dnly cec iyi caer Ð

.zipenrd dnrpn `ay dnly oa mragxäùàädyixtde xifpa dxcpy

dzndaxifp oaxw ody ,minlyl li`e ,dlerl yake ,z`hgl dyak :zenda dyly Ð

dl xtidc oeikc .xcra drxze `vz dndad dzid elyn m` .dlra dl xtd jk xg`e ,xedh

yixtdy dndade ,llk zexifp o`k oi` Ð dlra

Ð dl ipw` ik :`xnba xn`ck ,dilr oileg oic

`l Ð dl `kixv `lc icin ,dl `kixvc icin

.llk ycew dzid `ly `vnpe ,dl ipw`íàå
dndad dlyndl `az oi`n yxtn `xnbae Ð

.ea zeyx dlral `di `lyúàèçä][zenz

`nrh dl yxtnck ,dl xtdc ab lr s` Ð

z`hgk `ied Ð dxtk `irac oeik :oizipznc

.dilra ezny

äìåòäådler axwziaxle :xn`z m`e Ð

dlerc (`,hi) lirl xn`c l`rnyi

dlra dl xtd ik daixw `le `ed ,oexec e`l

pzn` inp bilt eh` Ð`icda ipzc ,`kdc oizi

?dlra dl xtidc ab lr s` ,dler daixw dlerc

xifpa dcen l`rnyi iax elit`c :xnel yie

xifp iab `wecc .`ed oexec dnda zlerc xedh

`idda dler aizke "xtke" dia aizkc `nh

.dxtkl d`a inp dlerc dil rnyn Ð `xw

íéîìùcg` meil oilk`pe minly eaxwi (inp)

lra xn`c o`nl elit`e .xifp inly xnegk Ð

xifp inly oicl mycw `idy [oeik] ,xwr xwrin

:`xnba xn`wc `de .oday xnegd lka elk`i Ð

mdl oi` (epiid) ozevnk `ly ohgyy xifp inly

rexf mdl oi` epiid Ð ikdl dil dncne ,rexf

rexfd mewn lkn la` .dtepza oerhiy ,ezevnk

:mz epiax xne` cere .xifp inly xnegk ,xqzin

rexf oic mdl oi`c epiid Ð rexf mdl oi`c

.dipixq` ecal `l` ,li`d mr lyaziy ,dliya

éëämgl oiperh mpi`e :opiqxbaizkc ,x`yk Ð

.dl xtdc ,xifpd itk o`k oi`e "xifpd itk lr"

i` elit`e ,diict oerh Ð xak eyicwd m`e

,zectl ivn inp Ð fiib fbin i`e .diict `la `vei ycwd exn`i `ny dxifb Ð xwr xwrin

.oaxwd eilr hgyiy cr sebd zyecw el oi`céëäelti minezq zern dl eid :opiqxb

dacplepiidc ,gafnle oilegl dacpl elti minezq edpdc yxtn `xnba .dl xtdc `kid Ð

yg `le ,dacpl elti `pipzc izkec lka eyexit oke .xeaiv lyn oi`a dikqpe ,dacp zler

.`yixa ipzck ,oileg od ely m` :`kd ipzinl

íéùøåôî.minlyl el`e ,dlerl el`e ,z`hgl minc el` :yxity Ðéîãz`hg

glnd mil ekli`le .dzinl dlf` ded Ð dndad dzid eli`c oeik Ð

iycw" dia opixw `l Ð elf` glnd milc oeikc oilren `le ,opaxcn Ð zern oze`n [oipdp]

.oilren `le oipdp `l :ipzinl ivn dnda iab lirlc oicd `ede ."['d]éîãdler e`iai dlerd oexecc Ð.gafnl oiaixwc oeik ,mda oilrene .`eéîãoilk`pe minly e`iai minly

`xnb .ziyixtck ,mgl oiperh oi`e cg` meilïàîdl carzyn `lc `pzi`c .zenz z`hg Ð [dly] m`e ,xcra drxze `vz :ipzc ,dicic dnda oia wlgl `xaq yi jkle Ð

.dzndal eznda oia wlgl `xaq did `l Ð dl carzynøîà`id opax `cqg ax.dl ipw`c oeik ,dzaegl dzaixwn dzid Ð dl xtd `l m` ,mewn lkne .lif`e yxtncke Ð

.dl ipw` `l Ð dl xtidc oebk ,dl `kixv `lc icina ,dl `kixvc icin Ð dl ipwn ik .(jenqa yxtnck ,dcic zenda eed `dc xn` `l dl xtd) jenqa yxtnckeéàã`wlq

.dl careyn inp dl `kixv `lc icina elit`e ,sicr daezk i`pzc jzrc `wlqe .lif`e yxtnck ,[daezk i`pza dl careyn] `d xcra drxze `vz i`n` `id dcedi iax jzrc

àéðúãezy` lr xiyr oaxw mc` `ian xne` dcedi iaxoi` `lde :xnel lkei `le ,dilr xiyr oaxw `iadl jixv Ð [cxeie dler oaxw zaiig `ide] `ed xiyr m` :yexit Ð

dler sl` xecil dpink lk e`l Ð zeacpe mixcp la` ,dafe zclei oebk ,zaiig `idy zeaeg `weece .dxeara oaxw `iadl ,zaiig `idy dizepaxw lk oke .ipr oaxw `iaze ,melk dl

.z`ypy mcew daiigzpy `le ,jli`e z`ypyn daiigzpy oze` `wecc :wgvi epiax xne`e .meiléëäikde .`pc zncwn jlr il zi`c zeixg` lk [dil] zazek jky :i"yx qixb

"`pc zncw on jlr il zi`c zeixg` lke izaezk izlawzd" xaey el zazek ,dzaezk dlra dl mliyy xg`l dlra dyxby dy`c :yexite .[rxevn zyxt mipdk zxeza] `zi`

.oiyexib zrya exhetl dkixv dl careync [meync] `nl` ,izlgn lkd Ðåìéôà] `kixvc `zlina dl caryn ik dcedi iax `nizÐ dl xtdc oebk .[`kixv `lc icina dl

.dzndak eed `le oixenb oileg eedc ,xcra drxze `vz ely dnda jkld .oic zia i`pza dl careync ab lr s`e ,llk dl caryn `làëéà`id dcedi iax `pz o`n ixn`c

'ek dl `kixvc `zlina daezk i`pza dl caryn ikeoebk Ð dl xtd `l m` eizendan aixwdl dlekiy ,dl carzyny inc ikide .daezk i`pza caryn `l Ð opaxl i`c Ð

,dl xtd `l m` oebk ,dl `kixvc `zlina Ð dl ipw` ik ![dlya] enk zenz z`hgc xninl ol dede ,dytpc dl `ied Ð dl ipw`c oeike .eizendan dpzna dl ozpy ,dl ipw`c
`zlina
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.úeëìnì ìàøNéa úBøBc äòaøà äîã÷å äúëæ̈§¨§¨§¨©§¨¨§¦§¨¥©©§
äðùî,dzîäa úà äLéøôäå øéæða äøãpL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨¦§¦§¦¨¤§¤§¨

äîäaä äúéä BlL íà .dìòa dì øôéä Ck øçàå§©©¨¥¥¨©§¨¦¤¨§¨©§¥¨
,äîäaä äúéä dlL íàå .øãòa äòøúå àöz ¯¥¥§¦§¤¨¤¤§¦¤¨¨§¨©§¥¨
¯ íéîìL .äìBò áø÷z ¯ äìBòå ,úeîz ¯ úàhçä©©¨¨§¨¦§©¨§¨¦
.íçì ïéðeòè ïðéàå ãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL áø÷z¦§©§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥¨§¦¤¤
,ïéLøBôî úBòî .äáãðì eìté ¯ ïéîeúñ úBòî dì eéä̈¨¨§¦¦§¦§¨¨¨§¨¦
ïéìòBî àìå ïéðäð àì ,çìnä íéì eëìé ¯ úàhç éîc§¥©¨¥§§©©¤©Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
éîc .ïäa ïéìòBîe ,äìBò eàéáé ¯ äìBò éîc .ïää¤§¥¨¨¦¨£¦¨¤§¥
ïéàå ,ãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL eàéáé ¯ íéîìL§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥

.íçì ïéðeòèàøîâãaòzLî àì ìòác àpz ïàî §¦¤¤©©¨§©©¨¦§©§¥
Czòc à÷ìñ éàc .àéä ïðaø :àcñç áø øîà ?dì̈¨©©¦§¨©¨©¦§¦¨§¨©§¨
àä ?øãòa äòøúå àöz éànà ¯ àéä äãeäé éaø©¦§¨¦©©¥¥§¦§¤¨¤¤¨

!dì ãaòzLîàéáî íãà :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ¦§©§¥¨§©§¨©¦§¨¥¨¨¥¦
àéäL äéúBðaø÷ ìk ïëå ,BzLà ìò øéLò ïaø÷̈§©¨¦©¦§§¥¨¨§§¤¨¤¦

éì úéàc úeéøçà ìk" dì áúk CkL ,úáéiçéìò C ©¤¤¤¨¨©¨¨©£¨§¦¥¨©
,äãeäé éaø àîéz eléôà :øîà àáø ."àðc úîã÷ ïî¦©§©§¨¨¨£©£¦¥¨©¦§¨
àìc àúléîa ,dì àëéøöc àúléîa ¯ dì ãaòLî ék¦§©§©¨§¦§¨¦§¦¨¨§¦§¨§¨
áø øîà ?àpz ïàî :éøîàc àkéà .àì ¯ dì àëéøö§¦¨¨¨¦¨§¨§¦©©¨£©©
àúléîa ¯ dì ãaòLî éëå ,àéä äãeäé éaø :àcñç¦§¨©¦§¨¦§¦§©§©¨§¦§¨

¯ dì àëéøö àìc àúléîa ,dì àëéøöcïðaø éàc ,àì ¦§¦¨¨§¦§¨§¨§¦¨¨¨§¦©¨©
.ììk dì ãaòLî àì ¯dì ãaòLîc éîc éëéä àlà ¨§©§©¨§¨¤¨¥¦¨¥¦§©§©¨

.dLôðc äåä ¯ dì éð÷àc ïåéëå ,dì déið÷àc ïBâk ¯§§©§¦¨¨§¥¨§©§¥¨£¨§©§¨
àáø
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טלה

oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtxifp
ìàøùéá úåøåã äòáøà äîã÷å äúëæzz` `l dxirv eli`e .dnly cec iyi caer Ð

.zipenrd dnrpn dedc ,mragx cr l`xyiaäðùîúåîú úàèçädndad dze` Ð

`iede ,dxtk dkixvc ,lirl opiyxtc `nrh `idd ike .zenz z`hg myl dyixtdy

.dlf` dzinlc ixinbc ,dilra ezny z`hgkãçà íåéì ïéìëàðåyi jkl :xnelk Ð

meil oilk`pc Ð minly zxez oiicr odilr

opi`c Ð xifp inlyk mpi` df oiprle ,cg`

.mgl oiperhïéîåúñ úåòîel`" yxit `ly Ð

el` ixd Ð "minlyl el`e dlerl el`e z`hgl

gafnl xyad ,zeler oda migwele ,dacpl elti

.mipdkl zexerdeíéîìù åàéáé íéîìùoi`e Ð

wxta yxtncke ,oda milren oi`c xnel jixv

.(a,e) dlirn zkqnc `nwàøîâàðú ïàî
äì ãáòùî àìãxaqwc ,ipzc `pz `ed o`n Ð

dilr liig `l Ð ely dndad dzid m`y

Ð xcra drxze `vz :xn`c ,llk dyecw

dizepaxw `iadl dl caryn `l lrac meyn

`ed ixd Ð zexifpl `id dl dyixtn ike ,llk

eixaca oi`c ,ely epi`y xac yicwny enk

.melkà÷ìñ éàã àéä ïðáø àãñç áø øîà
àöú éàîà àéä äãåäé éáø êúòãoeik `d Ð

Ð dyicwd ikc gkzyi` dizepaxwa carync

`rivn `aaa dil opirny `dc ,dyicwd xity

oeyl yxec didy (`,cw) ["lawnd"] wxta

.heicdïáø÷ àéáî íãà øîåà äãåäé éáø àéðúã
åúùà ìò øéùòdaiigzpe dipr dzid m`y Ð

cr ipr oaxw `iadl dwitqd `le ,ipr oaxw

zqipylr xiyr oaxw `ian df ixd Ð el

,okl mcew zaiig `idy zepaxw lka oke .ezy`

.cxeie dlera epi`y reaw oaxw elit`eêëù
'åë äúáåúëá äì áúëli`edc jklde Ð

ely dnda ied `l i`n` Ð dl carzyne

m`e ,zenz Ð z`hg dzid m`e ,dly dndak

.dler axwz Ð dleräì àëéøö àìã àúìéîá
carzyn `l Ð dlra dl xtidc ,`kd oebk Ð

.xcra drxze `vze ,dycw `l ikd meyne .dl

àéä äãåäé éáø àãñç áø øîàikc ol rnynwe .ezy` oaxw `ian mc` :xn`c Ð

`l` ,xcra drxze `vzc dl xtd ikc xninl `iran `l Ð opaxl i`c .'ek carzyn

.llk dl carzyn `l edciclc ,`vz inp Ð dl xtd `l ik elit`éîã éëéä àìàå
ãáòùîã`nwezin `l izk` Ð dzexifpl dldip diipw`c oebk Ð opaxk `nwe`l irae Ð

,xcra drxze `vzc opira op`e ,zenz z`hge ,dytpc ded Ð dl diipw`c oeikc .opaxk

.opaxk llk `nwezin `l jklde
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äòáøàl`xyia zexeccr l`xyia zed `l dxirv eli`e .dnly cec iyi caer Ð

.zipenrd dnrpn `ay dnly oa mragxäùàädyixtde xifpa dxcpy

dzndaxifp oaxw ody ,minlyl li`e ,dlerl yake ,z`hgl dyak :zenda dyly Ð

dl xtidc oeikc .xcra drxze `vz dndad dzid elyn m` .dlra dl xtd jk xg`e ,xedh

yixtdy dndade ,llk zexifp o`k oi` Ð dlra

Ð dl ipw` ik :`xnba xn`ck ,dilr oileg oic

`l Ð dl `kixv `lc icin ,dl `kixvc icin

.llk ycew dzid `ly `vnpe ,dl ipw`íàå
dndad dlyndl `az oi`n yxtn `xnbae Ð

.ea zeyx dlral `di `lyúàèçä][zenz

`nrh dl yxtnck ,dl xtdc ab lr s` Ð

z`hgk `ied Ð dxtk `irac oeik :oizipznc

.dilra ezny

äìåòäådler axwziaxle :xn`z m`e Ð

dlerc (`,hi) lirl xn`c l`rnyi

dlra dl xtd ik daixw `le `ed ,oexec e`l

pzn` inp bilt eh` Ð`icda ipzc ,`kdc oizi

?dlra dl xtidc ab lr s` ,dler daixw dlerc

xifpa dcen l`rnyi iax elit`c :xnel yie

xifp iab `wecc .`ed oexec dnda zlerc xedh

`idda dler aizke "xtke" dia aizkc `nh

.dxtkl d`a inp dlerc dil rnyn Ð `xw

íéîìùcg` meil oilk`pe minly eaxwi (inp)

lra xn`c o`nl elit`e .xifp inly xnegk Ð

xifp inly oicl mycw `idy [oeik] ,xwr xwrin

:`xnba xn`wc `de .oday xnegd lka elk`i Ð

mdl oi` (epiid) ozevnk `ly ohgyy xifp inly

rexf mdl oi` epiid Ð ikdl dil dncne ,rexf

rexfd mewn lkn la` .dtepza oerhiy ,ezevnk

:mz epiax xne` cere .xifp inly xnegk ,xqzin

rexf oic mdl oi`c epiid Ð rexf mdl oi`c

.dipixq` ecal `l` ,li`d mr lyaziy ,dliya

éëämgl oiperh mpi`e :opiqxbaizkc ,x`yk Ð

.dl xtdc ,xifpd itk o`k oi`e "xifpd itk lr"

i` elit`e ,diict oerh Ð xak eyicwd m`e

,zectl ivn inp Ð fiib fbin i`e .diict `la `vei ycwd exn`i `ny dxifb Ð xwr xwrin

.oaxwd eilr hgyiy cr sebd zyecw el oi`céëäelti minezq zern dl eid :opiqxb

dacplepiidc ,gafnle oilegl dacpl elti minezq edpdc yxtn `xnba .dl xtdc `kid Ð

yg `le ,dacpl elti `pipzc izkec lka eyexit oke .xeaiv lyn oi`a dikqpe ,dacp zler

.`yixa ipzck ,oileg od ely m` :`kd ipzinl

íéùøåôî.minlyl el`e ,dlerl el`e ,z`hgl minc el` :yxity Ðéîãz`hg

glnd mil ekli`le .dzinl dlf` ded Ð dndad dzid eli`c oeik Ð

iycw" dia opixw `l Ð elf` glnd milc oeikc oilren `le ,opaxcn Ð zern oze`n [oipdp]

.oilren `le oipdp `l :ipzinl ivn dnda iab lirlc oicd `ede ."['d]éîãdler e`iai dlerd oexecc Ð.gafnl oiaixwc oeik ,mda oilrene .`eéîãoilk`pe minly e`iai minly

`xnb .ziyixtck ,mgl oiperh oi`e cg` meilïàîdl carzyn `lc `pzi`c .zenz z`hg Ð [dly] m`e ,xcra drxze `vz :ipzc ,dicic dnda oia wlgl `xaq yi jkle Ð

.dzndal eznda oia wlgl `xaq did `l Ð dl carzynøîà`id opax `cqg ax.dl ipw`c oeik ,dzaegl dzaixwn dzid Ð dl xtd `l m` ,mewn lkne .lif`e yxtncke Ð

.dl ipw` `l Ð dl xtidc oebk ,dl `kixv `lc icina ,dl `kixvc icin Ð dl ipwn ik .(jenqa yxtnck ,dcic zenda eed `dc xn` `l dl xtd) jenqa yxtnckeéàã`wlq

.dl careyn inp dl `kixv `lc icina elit`e ,sicr daezk i`pzc jzrc `wlqe .lif`e yxtnck ,[daezk i`pza dl careyn] `d xcra drxze `vz i`n` `id dcedi iax jzrc

àéðúãezy` lr xiyr oaxw mc` `ian xne` dcedi iaxoi` `lde :xnel lkei `le ,dilr xiyr oaxw `iadl jixv Ð [cxeie dler oaxw zaiig `ide] `ed xiyr m` :yexit Ð

dler sl` xecil dpink lk e`l Ð zeacpe mixcp la` ,dafe zclei oebk ,zaiig `idy zeaeg `weece .dxeara oaxw `iadl ,zaiig `idy dizepaxw lk oke .ipr oaxw `iaze ,melk dl

.z`ypy mcew daiigzpy `le ,jli`e z`ypyn daiigzpy oze` `wecc :wgvi epiax xne`e .meiléëäikde .`pc zncwn jlr il zi`c zeixg` lk [dil] zazek jky :i"yx qixb

"`pc zncw on jlr il zi`c zeixg` lke izaezk izlawzd" xaey el zazek ,dzaezk dlra dl mliyy xg`l dlra dyxby dy`c :yexite .[rxevn zyxt mipdk zxeza] `zi`

.oiyexib zrya exhetl dkixv dl careync [meync] `nl` ,izlgn lkd Ðåìéôà] `kixvc `zlina dl caryn ik dcedi iax `nizÐ dl xtdc oebk .[`kixv `lc icina dl

.dzndak eed `le oixenb oileg eedc ,xcra drxze `vz ely dnda jkld .oic zia i`pza dl careync ab lr s`e ,llk dl caryn `làëéà`id dcedi iax `pz o`n ixn`c

'ek dl `kixvc `zlina daezk i`pza dl caryn ikeoebk Ð dl xtd `l m` eizendan aixwdl dlekiy ,dl carzyny inc ikide .daezk i`pza caryn `l Ð opaxl i`c Ð

,dl xtd `l m` oebk ,dl `kixvc `zlina Ð dl ipw` ik ![dlya] enk zenz z`hgc xninl ol dede ,dytpc dl `ied Ð dl ipw`c oeike .eizendan dpzna dl ozpy ,dl ipw`c
`zlina
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.úeëìnì ìàøNéa úBøBc äòaøà äîã÷å äúëæ̈§¨§¨§¨©§¨¨§¦§¨¥©©§
äðùî,dzîäa úà äLéøôäå øéæða äøãpL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨¦§¦§¦¨¤§¤§¨

äîäaä äúéä BlL íà .dìòa dì øôéä Ck øçàå§©©¨¥¥¨©§¨¦¤¨§¨©§¥¨
,äîäaä äúéä dlL íàå .øãòa äòøúå àöz ¯¥¥§¦§¤¨¤¤§¦¤¨¨§¨©§¥¨
¯ íéîìL .äìBò áø÷z ¯ äìBòå ,úeîz ¯ úàhçä©©¨¨§¨¦§©¨§¨¦
.íçì ïéðeòè ïðéàå ãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL áø÷z¦§©§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥¨§¦¤¤
,ïéLøBôî úBòî .äáãðì eìté ¯ ïéîeúñ úBòî dì eéä̈¨¨§¦¦§¦§¨¨¨§¨¦
ïéìòBî àìå ïéðäð àì ,çìnä íéì eëìé ¯ úàhç éîc§¥©¨¥§§©©¤©Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
éîc .ïäa ïéìòBîe ,äìBò eàéáé ¯ äìBò éîc .ïää¤§¥¨¨¦¨£¦¨¤§¥
ïéàå ,ãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL eàéáé ¯ íéîìL§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥

.íçì ïéðeòèàøîâãaòzLî àì ìòác àpz ïàî §¦¤¤©©¨§©©¨¦§©§¥
Czòc à÷ìñ éàc .àéä ïðaø :àcñç áø øîà ?dì̈¨©©¦§¨©¨©¦§¦¨§¨©§¨
àä ?øãòa äòøúå àöz éànà ¯ àéä äãeäé éaø©¦§¨¦©©¥¥§¦§¤¨¤¤¨

!dì ãaòzLîàéáî íãà :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ¦§©§¥¨§©§¨©¦§¨¥¨¨¥¦
àéäL äéúBðaø÷ ìk ïëå ,BzLà ìò øéLò ïaø÷̈§©¨¦©¦§§¥¨¨§§¤¨¤¦

éì úéàc úeéøçà ìk" dì áúk CkL ,úáéiçéìò C ©¤¤¤¨¨©¨¨©£¨§¦¥¨©
,äãeäé éaø àîéz eléôà :øîà àáø ."àðc úîã÷ ïî¦©§©§¨¨¨£©£¦¥¨©¦§¨
àìc àúléîa ,dì àëéøöc àúléîa ¯ dì ãaòLî ék¦§©§©¨§¦§¨¦§¦¨¨§¦§¨§¨
áø øîà ?àpz ïàî :éøîàc àkéà .àì ¯ dì àëéøö§¦¨¨¨¦¨§¨§¦©©¨£©©
àúléîa ¯ dì ãaòLî éëå ,àéä äãeäé éaø :àcñç¦§¨©¦§¨¦§¦§©§©¨§¦§¨

¯ dì àëéøö àìc àúléîa ,dì àëéøöcïðaø éàc ,àì ¦§¦¨¨§¦§¨§¨§¦¨¨¨§¦©¨©
.ììk dì ãaòLî àì ¯dì ãaòLîc éîc éëéä àlà ¨§©§©¨§¨¤¨¥¦¨¥¦§©§©¨

.dLôðc äåä ¯ dì éð÷àc ïåéëå ,dì déið÷àc ïBâk ¯§§©§¦¨¨§¥¨§©§¥¨£¨§©§¨
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oiglbnטלו el`ea cenr ck sc ± iyily wxtxifp
ïðáø àîéú åìéôà øîà àáø`de .dildip dl diipw`c oebk Ð dl carync inc ikide Ð

`zlna Ð dl ipwn ikc ,[`iyw] `l `d Ð dytpc `ied dl diipw`c oeik zxn`c

`lc oeike .jly dnda `dz Ð dxtk meyl dkixv `dz m` :dl xn`c ,'ek dl `kixvc

.xcra drxze `vze ,ely `ied Ð dlra dl xtdc ,dl `kixväì àðî àéä`d Ð

dnda?dpw dy` dzpwy dn :ol `niiw `d

!dlraäúñéòî äúöî÷ùdl dxydc oebk Ð

"it lr s`" wxta opze .yily ici lr zepefn

ipyn reaya dl zegti `lc (a,cq zeaezk)

,ci lr dizepefnn dgtiwe ef dklde .oihig oiaw

.ef dnda oda dgwly créð÷àã àîéà úéòáéà
øçà äì:inp opixn` dzqirn dzvniw i`c Ð

.dlra dpw dy` dzvnwy dnäéì øîà
äìù 'åë éäéà øá äåáàì ìàåîù[oxn`c `d] Ð

.mgl miperh oi`c epzpynaçìâini jeza Ð

.ezexifpíéáåø÷ä åäåçìéâù åàini jeza Ð

Ð glbzp `ly it lr s` ,dginy e` .ezexifp

.zexifp dlhaåìôé ïéîåúñ úåòî åì åéä íàå
äáãðìoi`c ,gafnd uiwl zeler odn e`iaie Ð

dkldy ,onwlck ,oday z`hg incl oiyyeg

.jk xifpa `idíçì ïéðåòè ïðéàåo`k oi`y Ð

."xifpd itk lr" ea zexwl leki ip` oi`e ,xifp

åúåøéæðì úåòî ùéøôîä.oinezq eide Ðàì
àéáäì ïéåàø ïäù éðôî ïäá ïéìòåî àìå ïéðäð

íéîìù ïìåëáleki odly drne drn lkac Ð

dlirn) opixn` minlyae ,minly oda `iadl

.minc zwixf iptl dlirn `kilc (a,eúåòî
äìåò åàéáé äìåò éîã ïéùøåôîoicd `ede Ð

.glnd mil ekli z`hg incc ipzinl dil dedc

äøôë øçàìù,dca`e eznda yixtd m`y Ð

xg`e odizgz mixg` yixtde ,oca`e zern e`

mil jilei z`hg inc e` z`hg Ð e`vnp jk

minlyde ,dler axwz dlerde ,glnd

.mgl oiperh opi`e cg` meil milk`pe ,minlyl

.'ek `ed `xaqcàëéì åúådrax` ipd `l` Ð

mgl oiperh edi `ly mili`?àëéà àäåipzc Ð

oizipzna iel(a,gn) zegpn zkqna xn`c ,

.(iriax wxt) xifpc `ztqezaeéîìù ìë øàùå
øéæð.minlya ixii` lirl Ðàìù ïèçùù

ïúåöîëmyl mipy izy oa `iadl ozevnc Ð

.xifp inlyéðú÷ ïúåöîë`l` eed `lc Ð

.drax`
øîà
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dl ozpy ixiin `lc :m"xd yxite dl .ipw` `l Ð dl xtdy oebk ,dl `kixv `lc `zlina

dl xn`c oebk `l` .xtdl lkei `l aeye ,dxcp dl miiw ok m`c Ð zexifp zepaxwl dzr

.izendan igwz zepaxwl ikxhvz m` :miax mini okl mcew

[úøîàä]`l` `a `l `ede ,zeywdl `a eli`k rnyn iedc ,"opz" opiqxb `l Ð

dzpwy dn opixn` `de .yxtl

ikd :xnelk `l` ,`weec e`l Ð dlra dpw dy`

.`nlra ol `niiw

äöîé÷ùdzqirnxn` `de :xn`z m`e Ð

(`,hp zeaezk) "it lr s`" wxta

ixiin `kdc :xnel yie !lral zepefn xzenc

zvxzpe ,"jizepefna jici dyrn i`v" dl xn`y

.`ed dcic i`ce `de .dici dyrnn dxizede ,jka

zepefn xzen opixn`c `dc :m"xd uxiz cere

,zayl oixpic jke jk dl eavwy oebk Ð lral

dray ick davw dze`a dl icy ,zepefnd elfede

ixiin `kd la` .lral xzen eze` Ð xzede

`l` zepefnd elfed `ly ,dzqirn dvniwy

raey ick dlk` `ly ditn dzgite dvniw

.dcic i`ce ied xzen `eddcøîàåzpn lr dl

oda zeyx jilral oi`y,axk wqt mz epiax Ð

d`pd xcend :(`,gt) mixcpc `xza wxt xn`c

zern ixd :xne` ,ezal zern ozil dvexe epzgn

jilral `di `ly calae ,dpzna jil mipezp

.jita zpzepe z`yep z`y dn `l` ,oda zeyx

z`yep z`y dn" `l` epy `l :dlr ax xn`e

ivxzy dn" dl xn` la` ,"jit jezl zpzepe

l`enyc ab lr s`e .lra oedzi dpw Ð "iyrz

lkn ,ipica dizeek `zklde ,mzd dilr bilt

.liyzi` oixeqi` oiprl Ð liyzi` ik mewn

dn" dl xn`y l"ie ,cenlzd xviw oizrnyae

."jitl zpzepe z`yep z`yøîàl`eny

aiziz `l idi` xa dea`llr .cenr `l` Ð

iaxc dirxk izezn" enk ,jilbx lr Ð jirxk

il zxn`c cr ,(a,f) oilegc `nw wxta "`pipg

.`zln `cdåìàxg` lye dlye ely mili` od

dxtk xg` lye dzinzeipyn olekc ab lr s` Ð

`icda `pipz `lc dxtk xg`ly `ny ,md

:l`eny ixacn df lk ,inp i` .dil `irainw

,`kil eze" dil [jixtc] cr "oxn`c `d dly"

jixt df lk Ð "xifp inly x`ye `ki` `de

`l ozevnk `ly :aiyde .idi` xa dea`l l`eny

.aiygwäìùoxn`c `depiid) oizipzna Ð

.(dpenna

åìùxifpa epa xicn yi`d opzc`id oizipzn Ð

dil yxtn oiwxit idliyae .(a,gk xifp) oiwxita

l lekic Ð lawzp [dklde] ,epa xicn yi`c `id dkldc xn.exeaica Ð dginy e` ,eia` zexifp lhal eteba dyrn dyre Ð `ed glb jkitl .eiaexw oia `ed oia zegnøçàìùdzinÐ

minlyl `niiwc ab lr s` ,xeq` `ziixe`cn elit` `ny e` .opaxcn Ð oipdp `l .oilren `le oipdp `l Ð ezexifpl zern yixtnd :(`,`i) dlirnc iyily wxt `id dpync opiqxb "opzc"

.`ki` `ziixe`c xeqi` Ð `kil dlirnc idpc ,miign minly` dedc icin Ðéðôîminly `al mlek oie`xyoleka `iai Ð dpiny [dnda el inxzi] m` ,melk yxit `ly oeikc Ð

.oda oilren oi` jkle ,ezian `iai x`yde ,dvxi m` minlyåéädacpl elti minezq zern el.`ied dler xeav zacp Ðïéàåmgl oiperh:opiyxt (oi`e ligznd xeaic a,c) zegpna Ð

.`kile ,dtepzl xifp itk lr irac

øçàìù`nrh i`n dzinxg`e ,oda xtkzpe mixg` `iade Ð eca`e eizepaxw yixtde xcpy oebk ,inp dxtk xg`ly .xifp itk o`k oi`e ,dxtkl `ifg `lc Ð mgl minly ira `l Ð

.mgl `la oiaixw inp minly oze` Ð mipey`xd e`vnp jkåúåozevnk `ly ohgyy xifp inly x`ye `ki`de `kilcer .onyl `ly ohgyy :(a,gn) zegpna i"yx yxit Ð

.dacp inlyl [mixyk] Ð dpy ipa m`iade ,mipy izy oa ,dia aizk li`c Ð ozevnk `ly :`pixg` `pyil my yxitïéìëàðåcg` meiloilk`p minly x`yc .xifp inly xnegk Ð

Ð "einly zcez gaf lr" :xn xn`c ,dcezk opicc .mini ipyl.(`,hi zegpn) xifp inly zeaxlïéàårexf `le mgl `l oiperhlyazdl rexf oiperh oi` jkl Ð oda xzip xifpd oi`e li`ed Ð

.rexf `le :ipzinl dil ded oizipznac d"de .dtepz zeyrle ,li`d mråéäminezq zern el`le ,dlirn zkqnc ezexifpl zern yixtn` i`wc rnyne .el eide :mixtqa opiqxb ikd Ð

la` .dler oleka iziin ira i`c ,dacpl elti jkle ,"zexifpl" xn`c inewe`l `ki`c meyn Ð [`kdc] oizipzn` dil `iyw `l jklc d`xpe .minezq zern dl eidc [`kdc] oizipzn`

`zyd crc oizipzna la` .(lirlc) `pic jda ixii` oinezqa `de ?zenezq zern `pz i`n` Ð ok `l m`c ,"izexifp zepaxwl" xn`c `kid ixiin jgxk lrc ,dil `iyw mzdc oizipzn`

.d"dbd .elti minezq mzdc `d` jixt ikdle ,oinezq zernc oic zepyl ligzd dzre ,zendaa ixii`

åìôéoda oiaxern z`hg inc `lde dacpldlek iedc gafnl uiw zlerl dacpl elti ji`e ,lilk opi`y ,oiaxern minly inc `lde :iaeze`l ivn dedc oicd `ede ?dacpl elti ji`e Ð

.lif` glnd mil `l` ,dzind xg`l daxwd xa llk epi`y ,z`hgn ,jixt `ticrc `l` ?lilkoie`xy iptn :lirl xn`ck ,[dler] oleka `iadl oie`xy iptn :[ipzile] :xn`z m`e

yi cere .z`hgl mb miyxetnk md ixde ,dyxtd zligzk md ixde ,jilnin xninl jiiy `l Ð znyk la` ,jilnin xninl jiiy ig `edyk meyn `kdc :xnel yie !minly oleka `iadl

m` e` ,minly yilyae z`hg yilyae dler yilya `ia` dvx` m` :rnync "izexifpl zern el`" xn`c `kid `weec epiid Ð minlyl olek o`iadl zepyl lekiy xn`c `dc :xnel
dvx`
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éîð dì éð÷î ék ;ïðaø àîéz eléôà :øîà àáø̈¨¨©£¦¥¨©¨©¦©§¥¨©¦
dì àëéøö àìc àúléîa ,dì àëéøöc àúlîa ¯§¦§¨¦§¦¨¨§¦§¨§¨§¦¨¨
úàhç dzîäa äúéä dlL íà" .dì éð÷î àì ¯¨©§¥¨¦¤¨¨§¨§¤§¨©¨
äî :zøîàä ?dì àðî àéä ."áø÷z äìBòå úeîz̈§¨¦§©¦§¨¨¨¨§©§©
dzönwL :àtt áø øîà ¯ !dìòa äð÷ äMà äúðwM¤¨§¨¦¨¨¨©§¨£©©©¨¤¦©§¨
dì" øîàå ,øçà dì éð÷àc :àîéà úéòaéà .dúqéòî¥¦¨¨¦¨¥¥¨§©§¥¨©¥©£©¨

éìòáì ïéàL úðî ìòáø÷z äìBòä" ."ïäa úeLø C ©§¨¤¥§©£¥§¨¤¨¨¦§©
deáàì ìàeîL déì øîà .'åë "áø÷z íéîìMäå äìBò¨§©§¨¦¦§©£©¥§¥©£

éòøk ìò áéúéz àì :éäéà øaàãä éì zøîàc ãò C ©¦¦¨¥¦©©§¥©©£©§§¦¨¨
:íçì ïéðeòè ïðéàL íéìéà äòaøà ïä elàå ;àúléî¦§¨§¥¥©§¨¨¥¦¤¥¨§¦¤¤
dlL .äøtk øçàlLå ,äúénä øçàlLå ,dlLå ,BlL¤§¤¨§¤§©©©¦¨§¤§©©©¨¨¤¨
Bða úà øécî Léàä :ïðúc ¯ BlL .ïøîàc àä ¯¨©£¨©¤¦§©¨¦©¦¤§
Bà çléb .øéæða dða úà úøcî äMàä ïéàå ,øéæða§¨¦§¥¨¦¨©¤¤¤§¨§¨¦¦¥©
eéä ;íéáBø÷ eäeçénL Bà äçéî ,íéáBø÷ eäeçìébL¤¦§§¦¦¨¤¦§¦¨
éîc ,ïéLøBôî úBòî .äáãðì eìté ¯ ïéîeúñ úBòî Bì¨§¦¦§¦§¨¨¨§¨¦§¥

úàhç¯,äìBò eàéáé ¯ äìBò éîc ,çìnä íéì eëìé ©¨¥§§©©¤©§¥¨¨¦¨
ïéìëàðå ,íéîìL eàéáé ¯ íéîìL éîc .ïäa ïéìòBîe£¦¨¤§¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦
ïìðî äúéî øçàlL .íçì ïéðeòè ïðéàå ,ãçà íBéì§¤¨§¥¨§¦¤¤¤§©©¦¨§¨©
àìå ïéðäð àì ¯ Búeøéæðì úBòî Léøônä :àéðúc ¯§©§¨©©§¦¨¦§¦Ÿ¤¡¦§Ÿ
.íéîìL ïleëa àéáäì ïééeàø ïäL éðtî ,ïäa ïéìòBî£¦¨¤¦§¥¤¥§¦§¨¦§¨§¨¦
úBòî .äáãðì eìté ¯ íéîeúñ úBòî Bì eéäå úî¥§¨¨§¦¦§¦§¨¨¨

éìBé ¯ úàhç éîc ;ïéLøBôîïéðäð àì çìnä íéì C §¨¦§¥©¨¦§©©¤©Ÿ¤¡¦
.ïäa ïéìòBîe ,äìBò eàéáé ¯ äìBò éîc .ïéìòBî àìå§Ÿ£¦§¥¨¨¦¨£¦¨¤
,ãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL eàéáé ¯ íéîìL éîc§¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨
:àeä àøáñ ¯ äøtk øçàlL .íçì ïéðeòè ïðéàå§¥¨§¦¤¤¤§©©©¨¨§¨¨
,äøtëì àéæç àìc ¯ íòè éàî äúénä øçàlL¤§©©©¦¨©©©§¨©§¨§©¨¨
eúå ¯ .äøtëì àéæç àì àä ¯ éîð äøtk øçàlL¤§©©©¨¨©¦¨¨©§¨§©¨¨§
àlL ïèçML øéæð éîìL ìk øàLe :àkéàäå ?àkéì¥¨§¨¦¨§¨¨©§¥¨¦¤§¨¨¤Ÿ

ì íéìòaì ïéìBò àìå ,íéøLk ¯ ïúåöîk,äáBç íeL §¦§¨¨§¥¦§Ÿ¦©§¨¦§¨
!òBøæ àìå íçì àì ïéðeòè ïðéàå ,ãçà íBéì ïéìëàðå§¤¡¨¦§¤¨§¥¨§¦Ÿ¤¤§Ÿ§©

."äáãðì eìté íéîeúñ úBòî Bì eéä" .áéLç à÷ àì ïúåöîk àlL ,áéLç à÷ ïúåöîk ¯§¦§¨¨¨¨¥¤Ÿ§¦§¨¨¨¨¨¥¨¨§¦¦§¦§¨¨
àìäå
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ïðaø àîéz eléôà ,øîà àáødiepy dpyndy xn`z m` elit` - ¨¨¨©£¦¥¨©¨¨
meyn ,dyw `l ,excrn dnda dl dpwdy xaecne ,minkg itl

xnel yiydì àëéøöc àúlîa énð dì éð÷î ékdl dpwn lrad - ¦©§¥¨©¦§¦§¨¦§¦¨¨
la` ,dndad z` dkixv `id m` wxàì dì àëéøö àìc àúléîa§¦§¨§Ÿ§¦¨¨Ÿ

dì éð÷îoeike ,dl dzepwdl ezrc oi` dze` dkixv dpi` m` - ©§¥¨
dl dpwd `le ,zepaxw `iadl dkixv dpi`y `vnp dl xtdy

:oilegl z`vei okle ,dndad z` lrad
:dpyna epipy,dzîäa äúéä dlL íàdå úeîz úàhçdäìBò ¦¤¨¨§¨§¤§¨©¨¨§¨

:áøwz:zxxan `xnbddì àðî ,àéä`idy dnda dl yi oipn - ¦¨¥¦§¨¨
,dlra ly `le dlyzøîàä`ed oicd `ld -äMà äúðwM äî ¨¨§©§©¤¨§¨¦¨

.dìòa äð÷:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàote`a xaecndzöîwL ¨¨©£¨¨©©¨¨¤¦©§¨
dúqéòîikxvl dlran dlaiwy zernn dndad z` dzpwy - ¥¦¨¨

dcia ex`yp jk ici lre oefn ziipwa dhirnde dvniwy ,oefn
.dlral `le dl zkiiy dndad df ote`ae .dnda ziipwl zern

,dl jiiyd oenn yi dy`ly sqep ote`àîéà úéòaéàoebk ,éð÷àc ¦¨¥¥¨§©§¥
øçà dì,dpzna zern dl ozp xg` mc`y -,dì øîàåjl ixd ¨©¥§¨©¨

dpzna el` zernéìòáì ïéàL úðî ìò.ïäa úeLø Cdf ote`ay ©§¨¤¥§©£¥§¨¤
:zerna dkef lrad oi`

,dndad dzid dlyn m` :dpyna epipyäìBò áøwz äìBòä̈¨¦¨¥¨
'eë áøwz íéîìMäå:mgl oiperh opi`e cg` meil oilk`pe minly §©§¨¦¦¨¥

miaixwny dpyna enk mda oicdy mitqep mixwn d`ian `xnbd
:xifp ingl ez` mi`ian oi`e xifp inlyl li`ìàeîL déì øîà̈©¥§¥

áéúéz àì ,éäéà øa deáàìcenrz `l` ,ayz `l -éòøk ìòC- ©£¨©¦¦Ÿ¥¥©©§¨
,jilbx lràúléî àãä éì zøîàc ãò,df xac il xn`zy cr - ©§¨§©§¦¨¨¦§¨

on dpeya ,xifp ingl `la xifp inlyk li` miaixwn mipte` el`a
:dea` el aiyd .xifp zyxta xen`dïðéàL íéìéà äòaøà ïä elàå§¥¥©§¨¨¥¦¤¥¨

íçì ïéðeòè,od el`e ,opyi drax` -,dlLå ,BlLmixwn ipy mdy §¦¤¤¤§¤¨
,jenqa `xnbd x`azyàlLåäúénä øçli` yixtdy xifp - §¤§©©©¦¨

,eaixwdy mcew xifpd zne ,minlyläøtk øçàlLåxifp - §¤§©©©¨¨
minlyl xg` li` `iade ,li`d ca`e ,minlyl li` yixtdy
el` mixwn drax`a .oey`xd li`d `vnp jk xg`e ,ea xtkzde

.xifp ingl ez` mi`ian oi` la` ,li`d z` miaixwn
:mxewn z`e mixwnd z` zx`an `xnbdïøîàc àä ,'dlL'edf - ¤¨¨©£¨¨

xg`e ,dlyn dnda dy`d dyixtdy ,epizpyna iepyd dxwnd
.mgl `la li`d z` miaixwny .dzexifp dxted jk

ïðúc ,'BlL'(:gk onwl),øéæða Bða úà øécî Léàäxicdl leki a`d - ¤¦§©¨¦©¦¤§§¨¦
epeeviy e` ,'xifp ipa `di' xn`iy ici lr ,xifp didiy ohwd epa z`

.zexifp envr lr lawløéæða dða úà úøcî äMàä ïéàåm`de - §¥¨¦¨©¤¤¤§¨§¨¦¥
minrt ,epa z` xicn a`dyk s`e .dpa z` xicdl dleki dpi`

m` oebk .zlhazn zexifpdyçlébezrc dlib dfae ,exry z` oad ¦©
,xifp zeidl epevx oi`y,íéáBø÷ eäeçlébL Bàoi`y elib jkae ¤¦§§¦

m` oke .oad ly ezexifpa mpevxäçéîepevx oi`y xn`e oad ¦¨
,zexifpaíéáBø÷ eäeçénL Bàlka ,ezexifpa mpevx oi`y exn`e ¤¦§¦

dlha zexifpd el` mipte`,m` ,jkitleïéîeúñ úBòî Bì eéä- ¨¨§¦
eidi oaxw dfi`l yxit `le ,zexifpd zepaxw jxevl yixtdy

,zerndeìtézerndäáãðì.xeaiv ly dacp zeler odn eaixwi - ¦§¦§¨¨
el eid m` la`ïéLøBôî úBòîeidiy ozvw lr xn`e yxity - ¨§¨¦

yxetnk opic ,minlyl ozvwe dlerl yixtd ozvwe z`hgl
,dzexifp dxtedy dy` iabl epizpynaúàhç éîcmca`l jixv §¥©¨

eeàéáé äìBò éîc ,çìnä íéì eëìémdnoaxwäìBò,xeaiv ly dacp ¥§§¨©¤©§¥¨¨¦¨
ïäa ïéìòBîeoke ,oaxwl micner md ixdyéîcdeàéáé íéîìLmdn £¦¨¤§¥§¨¦¨¦

oaxwíéîìL,dacpïéìëàðåwx mlk`l xzen -ãçà íBéìdlile §¨¦§¤¡¨¦§¤¨
mini ipyl milk`py `nlra minlyk `le] xifp inly oick ,cg`
lkn ,xifp inlyl `le dacpl miaxw mdy t"r` ik ,[cg` dlile
ixneg lk mda bedpl jixv ,xifp inly myl eycwedy oeik mewn

.xifp inlyïéðeòè ïðéàåz`adíçìmrhde .xifp lkk minlyd mr §¥¨§¦¤¤
xn`p xifp ingla ik ,dfa(hi e xacna)oad o`ke ,'xifPd iRM lr ozpe'§¨©©©¥©¨¦

dea` zpeek dzid ef .eitk lr mgld z` zzl xyt` i`e xifp epi`
a.'ely' exn`a idi` x

:dea` xn`y iyilyd ote`dïìðî ,'äúéî øçàlL'ep` oipn - ¤§©©¦¨§¨¨
daiyn .mgl oerh epi` xifpd zzin xg`l `aend li`y mircei

:`xnbdàéðúcúBòî Léøônä ,zepaxw jxevl,Búeøéæðìyxit `le §©§¨©©§¦¨¦§¦
,minlyl dfi`e ,dlerl dfi` ,z`hgl odn dfi`ïéðäð àìxeq` - Ÿ¤¡¦

,mdn zepdilåmle`ïäa ïéìòBî àìepic oi` odn dpdpe xary in - §Ÿ£¦¨¤
,dlirn oaxw `ian epi`e lrenkïleëa àéáäì ïééeàø ïäL éðtî¦§¥¤¥§¦§¨¦§¨

íéîìL`vni m` oebk ,minly zernd lka zepwl leki ixdy - §¨¦
,mixg` zernn dpwi zepaxwd x`ye ,dpnye dlecb dnda

m`e .mcd wxfpy mcew dlirn xeqi` oi` minlyaeúî,xifpdeéäå ¥§¨
íéîeúñ úBòî Bìyxit `le ,zexifpd zepaxw jxevl yixtdy - ¨§¦

,oaxw dfi`leìtézernd lkäáãðìzeler zernd lkn eaixwi - ¦§¦§¨¨
.xeaiv ly dacpd eid m` la`ïéLøBôî úBòîxn`e yxity - ¨§¨¦

,oldlck opic ,minlyl el`e dlerl el`e z`hgl eidi el`éîc§¥
éìBé úàhççìnä íéì Cdpic dilra ezny z`hg oky ,mca`i - ©¨¦§¨©¤©

.ca`l jixv z`hgd inc z` okle ,daixwdl xyt` i`e ,zenl
glnd mil mekileiy creïéðäð àì,d`pda mixeq` zernd -àìå Ÿ¤¡¦§Ÿ

ïéìòBî.odn dpdpe xary inl dlirn oaxw aeig oi`y ,mdaéîc £¦§¥
äìBò,dlerl eyxtedy -eàéáémdnäìBò,dacpïäa ïéìòBîe ¨¨¦¨£¦¨¤

oke ,daxwdl micner md ixdyéîcdeàéáé íéîìLmdníéîìL §¥§¨¦¨¦§¨¦
,dacpåminlydïéìëàðwxãçà íBéì,xifp inly oick cg` dlile §¤¡¨¦§¤¨

dligzny oeikn ,[mini ipyl milk`py `nlra minlyk `le]
.xifp inly myl eycwedåmle`íçì ïéðeòè ïðéàxifp lk `iany §¥¨§¦¤¤

inly miaixwny ,dea` xn`y iyilyd ote`d edf .minlyd mr
.mgl `la zexifp

:iriaxd ote`d'äøtk øçàlL',minlyl li` yixtdy xifp - ¤§©©©¨¨
`l ,oey`xd li`d `vnp jk xg`e ,eizgz xg` li` `iade ,ca`e

dn mewn meya yxtzp`l` ,oey`xd li`d ly epicàeä àøáñ§¨¨
xifp ingl `la eze` miaixwny.minlya ixdyäúénä øçàlL¤§©©©¦¨

,xifpd lyíòè éàîmeyn ,mgl `la miaxw mdyàéæç àìc ©©©§Ÿ©§¨
äøtëìoicd miiwzn `le ,zn ixdy ,dxtkl ie`x epi` xifpdy - §©¨¨

minly ok enk ,'xifpd itk lr ozpe' lyàä énð ,'äøtk øçàlL'¤§©©©¨¨©¦¨
äøtëì àéæç àìxtkzd xak ixdy ,dxtkl ie`x xifpd oi` - Ÿ©§¨§©¨¨

,xg` oaxwaote`d edf .'xifpd itk lr ozpe' ly oicd miiwzn `le
.dea` xn`y iriaxd

:`xnbd dywnàkéì eúåmiaixwny mitqep mipte` oi` ike - §¥¨
,mgl `la xifp inlyàkéàäå,oldlc ote`a ok epivn `lde - §¨¦¨

`ziixaa epipyy(:gn zegpn),øàLeàlL ïèçML øéæð éîìL ìk §¨¨©§¥¨¦¤§¨¨¤Ÿ
ïúåöîk,xg` oaxw myl xnelk ,onyl `ly -íéøLkinlyl §¦§¨¨§¥¦

,dacpì íéìòaì ïéìBò àìåäáBç íeLzaeg ici mda `vei epi` - §Ÿ¦©§¨¦§¨
,xg` li` `iadl jixve ,xifp inlyåel` dacp inlyíBéì ïéìëàð §¤¡¨¦§

ãçàmilk`py `nlra minlyk `le] xifp inly oick cg` dlile ¤¨
lkn ,dacpl `l` xifp inlyl miaxw mpi`y s`e ,[mini ipyl
ixneg lk mda bedpl jixv ,xifp inly myl eycwedy oeik mewn

.xifp inlyàì ,ïéðeòè ïðéàåz`adíçì`lyky lirl x`eank , §¥¨§¦Ÿ¤¤
,mgl mi`ian oi` 'xifpd itk lr ozpe' miiwznòBøæ àìåleyia - §Ÿ§©

dtipdle li`d mr rexfd z` lyal jixv xifp inlyay ,rexfd
zexifpdy meyn ,bdep df oic oi` el` minlyae ,xifpd itk lr
recn ,dywe .mixg` minly `iadl jixv `l` ,mda zxzip dpi`
ingl `la minly li` ly mipte` drax` wx idi` xa dea` dpn
mipte` yi ok`y :`xnbd zvxzn .df ote` mb ep`vn `ld ,xifp
meyn elld drax`d z` wx hxit idi` xa dea`e ,mitqep

yáéLç à÷ ïúåöîkla` ,ozevnk ehgypy mili` wx dpny - §¦§¨¨¨¨¦
ehgypy mili`áéLç à÷ àì ,ïúåöîk àlL:dpn `l - ¤Ÿ§¦§¨¨Ÿ¨¨¦

:lirl d`aedy dpyna epipyúîxifpd,íéîeúñ úBòî Bì eéäå ¥§¨¨§¦
äáãðì eìté: ¦§¦§¨¨
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,dacp zler zernd lkn aixwdl xzen ji` :`xnbd dywnàìäå©£Ÿ
ïäa ïéáøBòî úàhç éîcoaxw xear eyxted zerndn wlg `ld - §¥©¨§¨¦¨¤

lk z` mda `iadl ick zernd z` yixtd ixdy ,z`hg
zvxzn .dacpa m`iadl xyt` i` z`hg ly zerne ,zepaxwd

:`xnbdäëìä ,ïðçBé éaø øîàipiqn dynløéæða àéäzerny ¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦
zern mb mda yiy it lr s` ,dler mdn e`iai zexifp ly minezq

.z`hgÂ
øîà Lé÷ì Léøweqtdn z`f micnely ,xg` uexiz(gi ak `xwie) ¥¨¦¨©

FpAxw aixwi xW` l`xUiA xBd onE l`xUi ziAn Wi` Wi`'ìëì ¦¦¦¥¦§¨¥¦©¥§¦§¨¥£¤©§¦¨§¨§¨
íúBáãð ìëìe íäéøãðep` df weqtne ,'dlrl 'dl Eaixwi xW` ¦§¥¤§¨¦§¨£¤©§¦©§Ÿ¨

y micneläøîà äøBzäyäáãðì àäé øãð øúBîexzepy zerny - ©¨¨§¨©¤¤§¥¦§¨¨
zler mda e`iai xcpd eze` jxevl m`iadl xyt` i`e xcpn
.xcp `id zexifp zlaw ixdy ,xcp xzen md zexifp zerne ,dacp

:`xnbd dywnì àîìLaitäëìä øîàc ïðçBé éaøipiqn dynl ¦§¨¨§©¦¨¨§¨©£¨¨
øéæða àéä,dacp zler minezq zernn mi`ianyéëäì eèîà- ¦§¨¦©§§¨¦

y `ed oicd jk meynàì ïéLøBôî ,ïéà ïéîeúñzernd m` wxy - §¦¦§¨¦Ÿ
,dlerl dfi` ,z`hgl eidi zerndn dfi` xn` `ly ,minezq eid
eid m` la` ,dacpl zernd lk zekled ,minlyl dfi`e
opi` ,zepaxwdn cg` lkl eidi zerndn dfi` xn`y ,miyxetn
dkldd dxqnp jky oeik ,dpyna x`eanke ,dacpl zekled

minezq wxy ipiqn dynl.dacpl ekliLé÷ì Léøì àlàxn`y ¤¨§¥¨¦
weqtdn micnely'íúBáãð ìëìe íäéøãð ìëì'`di xcp xzeny §¨¦§¥¤§¨¦§¨

,dacpl ekli zernd lk okle ,dacpl,dywàéøéà éàîïéîeúñ- ©¦§¨§¦
dfi` yxit `lyk wx `ed dacpl ekli zernd lky oicd recn

`ld ,oaxw lk xear od zernïéLøBôî eléôàdfi` yxit m` mb - £¦§¨¦
,dacpl zernd ekliy oicd zeidl jixv oaxw lk xear od zern

.xifpd zn m` 'xcp xzen' zernd mi`xwp dfk dxwna mb ixdyÂ
:`xnbd zvxzn,àáø øîàzernaïéLøBôîzern dfi` xn`y - ¨©¨¨§¨¦

,zepaxwdn cg` lkl eidiàìzøîà úéöîz` xnel leki jpi` - Ÿ¨¦¨§©§
y meyn ,dacpl didi xcp xzeny oicdéaø éác àpz d÷ñt øák§¨©§¨©¨§¥©¦

ìàòîLéeyxcn ziaa dzpypy `ziixaa oicd dfa wqtp xak - ¦§¨¥
dxeza aezky dn lr ,l`rnyi iax ly(ek ai mixac)éLã÷ ÷ø'E ©¨¨¤

éøãðe Eì eéäé øLàE.''d xgai xW` mFwOd l` z`aE `UYweqte £¤¦§§§¨¤¦¨¨¨¤©¨£¤¦§©
xak yxetn mpic ixdy ,mnvr minlye dler lr xacn epi` df

`xwiea(`k-`i f ,a e)y xnel jixv `l` ,íúøeîúáe íéLã÷ éãìåa¦§¨¥¨¨¦¦§¨¨
øaãî áeúkäzcnerd minly znda cle lr xacn weqtdy - ©¨§©¥

lr xn`e dler e` minly znda el dzidy in lr e` ,axwidl
zendad izyy `ed oicdy ,'ef zxenz ef didz' zxg` dnda
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,weqtd jynda aezkk ,dlere minly ly zexenze zecle mze`
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.minlyl axwiz minly
:`ziixad dkiynnìBëéy df weqtn cnlp ile` -óàaúàhç ãìå ¨©§©©¨

íLà úøeîúeoicd,ïkjixv dzxenz e` z`hg znda ly cle mbe §©¨¨¥
daixwdl jixv my` znda ly dxenz mb oke ,z`hgl maixwdl
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,ezeniy ick oefne min mdn mirpenïéøéîâc àeä úàhç ãìå àä̈§©©¨¦§¦¦
äúéî daze`hg yng iabl ipiqn dynl dkld dxn`p `ld - ¨¦¨
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oiglbn el`e` cenr dk sc ± iyily wxtxifp
øéæðá àéä äëìä ïðçåé éáø øîàÐ od oiaxerny it lr s` ,od oinezqe li`edc ,jk Ð

.dacpl eltiäáãðì àäé øãð øúåîzn xaky ,ikixv `l zern ipdc oeik ,inp `kde Ð

.oday z`hg incl oiyyeg oi`e ,dacpl eltie ,xzen edl eed Ðïéîåúñ éëäì åèîàÐ

.oinezqn `l` epicia dkld oi`c ,dacpl eltic opzùé÷ì ùéøì àìàon dil witnc Ð

oinezq `ixi` i`n ,`xw?oeik ,oiyxetn elit`

z`hg inc :ipz i`n`e ,xzen dil ded Ð znc

glnd mil ekli?éáø éáã àðú ä÷ñô øáë
ìàòîùé.`lf` dzinlc Ðøùà êéùã÷ ÷ø

'åâå êì åéäé,eiykr ody miycw oze` od in Ð

daixy ,mdizgz mixg` cinrdl micizre

miycw icle xne` ied Ð "jl eidi xy`" aezkd

xn`py enk Ð ozpwz od dne ,ozxenze

.eixg`líå÷îä ìà úàáå àùúdpiy `ly Ð

l` milery Ð miycw x`yn aezkd oda

dler m`" `xwie zyxta aizkck ,mewnd

ld` gzt l` epaixwi minz xkf xwad on epaxw

.minly igafa aezk jke ,"creníìòé ìåëé
ïåæîå íéî íäî òðîéå äøéçáä úéáìmqipkiy Ð

eixg`l xnel cenlz Ð ezeniy liaya dtikl

jizeler ziyre"mce 'ebe gafn lr mcde xyad

,"lk`z xyade jidl` 'd gafn lr jtyi jigaf

bedp Ð dlera bdep dz`y myk :jl xnel

bedp Ð minlya bdepy jxck ,dzxenza

,aiyg `l dler iabl odizecle .mdizeclea

m`" Ð minly la` .xkf `l` d`a dler oi`c

,cle `kil my`a inp oke .aizk "dawp m` xkf

.xkf `l` `a epi`c÷ø øîåì ãåîìúoi`y Ð

zecle dler zxenza `l` xacn aezkd

mce" .my` zxenze z`hg clea `le ,minly

.minly epiid Ð `xwa aizkc "jtyi jigaféáø
êéøö åðéà øîåà àáé÷òixdy ,my` hrnl Ð

yxtn onwle .eziieda "`ed my`" xne` `ed

.xn`w i`níìòé ìåëé éðú÷xn xn` :enk Ð

jizeler ziyre" xnel cenlz Ð mlri leki

icle eznei `l ikd meyn Ð "jizeler ziyre" `pngx azkc `nrh ."mcde xyad

.dzinl ilf` Ð `xw azk `l i` `d ,dler zxenze minlyúàèç úåãìå éáâ àä éàîà
äúéî éøîâã àåämiycw zecle x`y iab `le ,(a,`k) dxenz zkqna ,cala Ð

.mdizexenzeàø÷ åàì éàlka mizn z`hg icle :`pin` ded Ð "jizeler ziyre" Ð
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.ezexifp zvwnl xity rnyn Ð "zexifpl"c ,minly olekn e` ,z`hg olekn dyr` dvx`

zern" xn`e zern yixtda ixii`c ,dacpl eltic oinezq zern el eide znc `kid la`

,jklid .xn`w "zepaxw" `dc ,cg` oaxw oleka `iadl lkei `l Ð "izexifp zepaxwl elld

oiaxern z`hg inc `lde ?dacp oleka `di ji` :jixt jkl .z`hg inc elld zerna yi

sc) dlirnc oizipzn oeyl ayiizn dfae .oda

oilren oi` Ð zexifpl [zern] yixtnd :(`,`i

ixiine] ,minly oleka `al oiie`xy iptn ,oda

.oinezq zern el eide zn :ipz ikd xzae .['ipzn

zn :xninl dil irai` ikde ,opixii` oinezqa `de

`wec xn`c [ixiin `w] `kd `l` !dacpl elti

cg` oleka `iadl leki f`c ,"izexifpl"

jkle .xn`w eizepaxw lk` rnync ,eizepaxwn

inp elit`e ,oinezq zern el eide zn :`tiqa ipzw

.dacpl elti olek Ð "izexifp zepaxwl el`" xn`

el`" :(a,ek) [onwlc] (`axlc) `eddn gken oke

inc Ð zne "izexifp x`yl x`yde iz`hgl

dler eivga `iai x`yde ,glnd mil ekli z`hg

x`yd" xn`c meyn rnyne .minly eivgae

zepaxwl" xne`k dil opiaygc ,"zexifp x`yl

`le ,"izexifpl x`yde" xn` la` ,"izexifp

minly e` ,dler mdn dyri olekn Ð "x`yl"

.d"dbd :wgvi epiax yxit jk ,olekn

äëìäxifpa `id`ed ipiqn dynl dkld Ð

incy it lr s` ,dacpl elti [oinezqc]

`gken onwl ,daxc`e .oda oiaxern z`hg

(xcp) [f`] oda axern `wec z`hg incyk

dler inc m` la` .dacpl eltiy dkld dlawzp

eltiy oda xn`p `l Ð cgi oiaxern cal minlye

.minly oiivge dler oiivg `iai `l` ,dacpl

éáøl xne` yiwl oa oernylkle mdixcp lk

dacpl didi xcp xzen dxn` dxezd mzeacpÐ

xcpy ici lr ,oi`a md xcpa Ð xifp zepaxw lke

inewe`l `ed `xaqe .z`hgd elit`e ,xecpa

,dl zgkyn `l xzen x`yac ,i`d ik xzena

oke ,dler mdn aixwdl leki Ð zendad elfedy ,exzezpe dlerl [zern] yixtd m`c

minlye dler z`hg ,i`d ik mezq xzena mcinrdl `xaqe .dligzn yixtdy enk minly

.cgi oiaxern

àîìùá`l oiyxetn oi` oinezq ikdl ehn` xifpa `id dkld xn`c opgei iaxloky Ð

:`nipc ,oiyxetn elit` yiwl oa oerny iaxl `l` .ipiqn dynl dkld zipyp

?`l oiyxetn :oizipzna ipz i`n`e ,aezkd xac `ln `xwn

ïéùøåôîzxn` zivn `lxzen `xwp lkdc .dacpl `le ,lif` ceai`lc dly xzena `nip inp ikde .dacpl `le ,dzn z`hg clec l`rnyi iax iac `pz dwqt xakc ,dacpl eltic Ð

zern el eide ,zne ezexifpl zern yixtdc `kid (`,`i) dlirn zkqna opzc `idd e` ,dlra dl xtide oiyxetn yixtnc `kd ik ,z`hg zxenz oia z`hg cle oia ,z`hg

,dzn Ð z`hg [`pzc] ,l`rnyi iax iac `pz iiez`l dil `gip `l` ,dzn z`hg dl ixinb dkldc xninl ivnc oicd `ede .mdilr zexzen my Ð onvr z`hg opi`y dl` lk ,oiyxetn

.dler axwiz dler :xn`wc ,epizpyna enk ,dipick cg` lk minly eaixwi Ð minlye dler÷øjl eidi xy` jiycwel` Ð "jiycw wx" :yixc "miycw el`" wxt yixa dxenza Ð

."minly zxeze dler zxez z`f" `xwiea yxetn xak ixdy ,jixhvi` `l ediiteb minlye dlerlc .zecleed el` Ð "jl eidi xy`" ,zexenzdéàîåleki milyexia z`ae `yz ozpwz

ezeniy ick oefne min mdn rpnie dxigad zial mlri.dzinl elf`c ,z`hg zxenzae z`hg clea oiyery jxck mqipki ,xnelk Ðãåîìúmcde xyad jizeler ziyre xnel`tiq Ð

dz`y jxcke ,ozxenza bedp Ð gafnl oiaixwy xnelk ,dlera bdep dz`y jxck :jl xnel ,"jiycw wx" `xw i`d dil jinqe ,minly epiide Ð "lk`z xyade jtyi jigaf mce" `xw i`dc

.cle hwp dawpc minly iabe ,cle dia jiiy `l xkfc ,dler iabl dxenz hwpe .dclea bedp Ð "lk`z xyade" aizkc ,minlya ixii` `xwc ditiqc ,minlya bdepìåëéz`hg cle s`

'eke my` zxenzeaxwiy xnelk ,my` oic my` zxenzae ,z`hg oic ea bedpz z`hg clea s` leki :xn`w ikde .xkf `a `edy ,dxenz my` iabe ,dawp d`a `idy ,cle hwp z`hg iab Ð

.oiherin oiwxe oik`c ,my` zxenze z`hg cle ihernl Ð "wx" xnel cenlz Ð my` myle z`hg myléáø] xne` `aiwr.envr my` `l` my`l `ian epi`c .[jixv epi`éðú÷leki

mlri.xn xn` :enk Ðéàîàådzin ixinbc `ed z`hg cle iab `dextkzpye ,dilra ezny z`hge ,z`hg zxenze ,z`hg [cle] :od el`e ,zezn ze`hg yngc dl ixinb `zklidc Ð

?ezeniy iziz `kidn Ð dlere minlya ixii` `le li`ede .dzpy dxarye ,xg`a dilraéàmewn lka z`hg cle `pin` ded `xw e`lminlyne dlern la` .ezeniy ,oileaba dvxiy Ð

.dxigad zial m`iai Ð[a cenrl jiiy]éðú÷i`c ,my` axw epi`y xnel Ð `z`c `ed my`l 'ek eaixwi [`lc] `xw il dnl `d wx xnel cenlz ok my` zxenze z`hg cle s` leki

jixt ,dler my`a dzn z`hgay lk yxitc ,mz epiax yexitl .drex my`a dzn z`hgay lkc [`zklid inp `d :jixte .dler zxenz oick] my` zxenza bedpz `pin` ded Ð `xw e`l

jixv inp z`hgl i`cec :ipyne !dler `l` ,my` daixw `l my` zxenzc dkldc ,`zile .dler oic dler zxenza bdepy oick [my` zxenz oicc `pin` ded `xw e`l i`c] rnync :ikd

ziyre z`ae `yz" aizkck ,minly myl i`de dler myl i`d ,epina cg` lk axwi [minly] clee dler zxenz :`xw rnyn ikdc .dyra dlr i`w Ð my`e z`hg [axw m`y] xnel ,`xw

,"xyad jizeler,dler myl aixw `zklidn my` zxenze ,`zklidn dzn z`hg cle `l` .dler myl my` zxenze z`hg myl aixwze `yz `l Ð my` zxenze z`hg cle [`d]

.`xw ol rnyn `w ,aiigin `l Ð dil aixwn i`c ,my`e z`hg aixwi `ly `zklid `pin` ded Ð `zklidn i`c .dyr dyr llkn `ad e`l ,jenqac mz epiax yexitl
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פסק-דין הטמב"ם שעל-ידי "מצווה אחת", מעשה אחד, דיבוט אחד או מחשבה 
תשועה  ולהם  לו  וגטם  זכות  לכף  כולו  העולם  כל  ואת  עצמו  את  "הכטיע  אחת, 

והצלה"
משיחת ליל ד' ר"ו בשבר ה'תנש"א
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.dacpl eltiäáãðì àäé øãð øúåîzn xaky ,ikixv `l zern ipdc oeik ,inp `kde Ð

.oday z`hg incl oiyyeg oi`e ,dacpl eltie ,xzen edl eed Ðïéîåúñ éëäì åèîàÐ

.oinezqn `l` epicia dkld oi`c ,dacpl eltic opzùé÷ì ùéøì àìàon dil witnc Ð

oinezq `ixi` i`n ,`xw?oeik ,oiyxetn elit`

z`hg inc :ipz i`n`e ,xzen dil ded Ð znc

glnd mil ekli?éáø éáã àðú ä÷ñô øáë
ìàòîùé.`lf` dzinlc Ðøùà êéùã÷ ÷ø

'åâå êì åéäé,eiykr ody miycw oze` od in Ð

daixy ,mdizgz mixg` cinrdl micizre

miycw icle xne` ied Ð "jl eidi xy`" aezkd

xn`py enk Ð ozpwz od dne ,ozxenze

.eixg`líå÷îä ìà úàáå àùúdpiy `ly Ð

l` milery Ð miycw x`yn aezkd oda

dler m`" `xwie zyxta aizkck ,mewnd

ld` gzt l` epaixwi minz xkf xwad on epaxw

.minly igafa aezk jke ,"creníìòé ìåëé
ïåæîå íéî íäî òðîéå äøéçáä úéáìmqipkiy Ð

eixg`l xnel cenlz Ð ezeniy liaya dtikl

jizeler ziyre"mce 'ebe gafn lr mcde xyad

,"lk`z xyade jidl` 'd gafn lr jtyi jigaf

bedp Ð dlera bdep dz`y myk :jl xnel

bedp Ð minlya bdepy jxck ,dzxenza

,aiyg `l dler iabl odizecle .mdizeclea

m`" Ð minly la` .xkf `l` d`a dler oi`c

,cle `kil my`a inp oke .aizk "dawp m` xkf

.xkf `l` `a epi`c÷ø øîåì ãåîìúoi`y Ð

zecle dler zxenza `l` xacn aezkd

mce" .my` zxenze z`hg clea `le ,minly

.minly epiid Ð `xwa aizkc "jtyi jigaféáø
êéøö åðéà øîåà àáé÷òixdy ,my` hrnl Ð

yxtn onwle .eziieda "`ed my`" xne` `ed

.xn`w i`níìòé ìåëé éðú÷xn xn` :enk Ð

jizeler ziyre" xnel cenlz Ð mlri leki

icle eznei `l ikd meyn Ð "jizeler ziyre" `pngx azkc `nrh ."mcde xyad

.dzinl ilf` Ð `xw azk `l i` `d ,dler zxenze minlyúàèç úåãìå éáâ àä éàîà
äúéî éøîâã àåämiycw zecle x`y iab `le ,(a,`k) dxenz zkqna ,cala Ð

.mdizexenzeàø÷ åàì éàlka mizn z`hg icle :`pin` ded Ð "jizeler ziyre" Ð
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.ezexifp zvwnl xity rnyn Ð "zexifpl"c ,minly olekn e` ,z`hg olekn dyr` dvx`

zern" xn`e zern yixtda ixii`c ,dacpl eltic oinezq zern el eide znc `kid la`

,jklid .xn`w "zepaxw" `dc ,cg` oaxw oleka `iadl lkei `l Ð "izexifp zepaxwl elld

oiaxern z`hg inc `lde ?dacp oleka `di ji` :jixt jkl .z`hg inc elld zerna yi

sc) dlirnc oizipzn oeyl ayiizn dfae .oda

oilren oi` Ð zexifpl [zern] yixtnd :(`,`i

ixiine] ,minly oleka `al oiie`xy iptn ,oda

.oinezq zern el eide zn :ipz ikd xzae .['ipzn

zn :xninl dil irai` ikde ,opixii` oinezqa `de

`wec xn`c [ixiin `w] `kd `l` !dacpl elti

cg` oleka `iadl leki f`c ,"izexifpl"

jkle .xn`w eizepaxw lk` rnync ,eizepaxwn

inp elit`e ,oinezq zern el eide zn :`tiqa ipzw

.dacpl elti olek Ð "izexifp zepaxwl el`" xn`

el`" :(a,ek) [onwlc] (`axlc) `eddn gken oke

inc Ð zne "izexifp x`yl x`yde iz`hgl

dler eivga `iai x`yde ,glnd mil ekli z`hg

x`yd" xn`c meyn rnyne .minly eivgae

zepaxwl" xne`k dil opiaygc ,"zexifp x`yl

`le ,"izexifpl x`yde" xn` la` ,"izexifp

minly e` ,dler mdn dyri olekn Ð "x`yl"

.d"dbd :wgvi epiax yxit jk ,olekn

äëìäxifpa `id`ed ipiqn dynl dkld Ð

incy it lr s` ,dacpl elti [oinezqc]

`gken onwl ,daxc`e .oda oiaxern z`hg

(xcp) [f`] oda axern `wec z`hg incyk

dler inc m` la` .dacpl eltiy dkld dlawzp

eltiy oda xn`p `l Ð cgi oiaxern cal minlye

.minly oiivge dler oiivg `iai `l` ,dacpl

éáøl xne` yiwl oa oernylkle mdixcp lk

dacpl didi xcp xzen dxn` dxezd mzeacpÐ

xcpy ici lr ,oi`a md xcpa Ð xifp zepaxw lke

inewe`l `ed `xaqe .z`hgd elit`e ,xecpa

,dl zgkyn `l xzen x`yac ,i`d ik xzena

oke ,dler mdn aixwdl leki Ð zendad elfedy ,exzezpe dlerl [zern] yixtd m`c

minlye dler z`hg ,i`d ik mezq xzena mcinrdl `xaqe .dligzn yixtdy enk minly

.cgi oiaxern

àîìùá`l oiyxetn oi` oinezq ikdl ehn` xifpa `id dkld xn`c opgei iaxloky Ð

:`nipc ,oiyxetn elit` yiwl oa oerny iaxl `l` .ipiqn dynl dkld zipyp

?`l oiyxetn :oizipzna ipz i`n`e ,aezkd xac `ln `xwn

ïéùøåôîzxn` zivn `lxzen `xwp lkdc .dacpl `le ,lif` ceai`lc dly xzena `nip inp ikde .dacpl `le ,dzn z`hg clec l`rnyi iax iac `pz dwqt xakc ,dacpl eltic Ð

zern el eide ,zne ezexifpl zern yixtdc `kid (`,`i) dlirn zkqna opzc `idd e` ,dlra dl xtide oiyxetn yixtnc `kd ik ,z`hg zxenz oia z`hg cle oia ,z`hg

,dzn Ð z`hg [`pzc] ,l`rnyi iax iac `pz iiez`l dil `gip `l` ,dzn z`hg dl ixinb dkldc xninl ivnc oicd `ede .mdilr zexzen my Ð onvr z`hg opi`y dl` lk ,oiyxetn

.dler axwiz dler :xn`wc ,epizpyna enk ,dipick cg` lk minly eaixwi Ð minlye dler÷øjl eidi xy` jiycwel` Ð "jiycw wx" :yixc "miycw el`" wxt yixa dxenza Ð

."minly zxeze dler zxez z`f" `xwiea yxetn xak ixdy ,jixhvi` `l ediiteb minlye dlerlc .zecleed el` Ð "jl eidi xy`" ,zexenzdéàîåleki milyexia z`ae `yz ozpwz

ezeniy ick oefne min mdn rpnie dxigad zial mlri.dzinl elf`c ,z`hg zxenzae z`hg clea oiyery jxck mqipki ,xnelk Ðãåîìúmcde xyad jizeler ziyre xnel`tiq Ð

dz`y jxcke ,ozxenza bedp Ð gafnl oiaixwy xnelk ,dlera bdep dz`y jxck :jl xnel ,"jiycw wx" `xw i`d dil jinqe ,minly epiide Ð "lk`z xyade jtyi jigaf mce" `xw i`dc

.cle hwp dawpc minly iabe ,cle dia jiiy `l xkfc ,dler iabl dxenz hwpe .dclea bedp Ð "lk`z xyade" aizkc ,minlya ixii` `xwc ditiqc ,minlya bdepìåëéz`hg cle s`

'eke my` zxenzeaxwiy xnelk ,my` oic my` zxenzae ,z`hg oic ea bedpz z`hg clea s` leki :xn`w ikde .xkf `a `edy ,dxenz my` iabe ,dawp d`a `idy ,cle hwp z`hg iab Ð

.oiherin oiwxe oik`c ,my` zxenze z`hg cle ihernl Ð "wx" xnel cenlz Ð my` myle z`hg myléáø] xne` `aiwr.envr my` `l` my`l `ian epi`c .[jixv epi`éðú÷leki

mlri.xn xn` :enk Ðéàîàådzin ixinbc `ed z`hg cle iab `dextkzpye ,dilra ezny z`hge ,z`hg zxenze ,z`hg [cle] :od el`e ,zezn ze`hg yngc dl ixinb `zklidc Ð

?ezeniy iziz `kidn Ð dlere minlya ixii` `le li`ede .dzpy dxarye ,xg`a dilraéàmewn lka z`hg cle `pin` ded `xw e`lminlyne dlern la` .ezeniy ,oileaba dvxiy Ð

.dxigad zial m`iai Ð[a cenrl jiiy]éðú÷i`c ,my` axw epi`y xnel Ð `z`c `ed my`l 'ek eaixwi [`lc] `xw il dnl `d wx xnel cenlz ok my` zxenze z`hg cle s` leki

jixt ,dler my`a dzn z`hgay lk yxitc ,mz epiax yexitl .drex my`a dzn z`hgay lkc [`zklid inp `d :jixte .dler zxenz oick] my` zxenza bedpz `pin` ded Ð `xw e`l

jixv inp z`hgl i`cec :ipyne !dler `l` ,my` daixw `l my` zxenzc dkldc ,`zile .dler oic dler zxenza bdepy oick [my` zxenz oicc `pin` ded `xw e`l i`c] rnync :ikd

ziyre z`ae `yz" aizkck ,minly myl i`de dler myl i`d ,epina cg` lk axwi [minly] clee dler zxenz :`xw rnyn ikdc .dyra dlr i`w Ð my`e z`hg [axw m`y] xnel ,`xw

,"xyad jizeler,dler myl aixw `zklidn my` zxenze ,`zklidn dzn z`hg cle `l` .dler myl my` zxenze z`hg myl aixwze `yz `l Ð my` zxenze z`hg cle [`d]

.`xw ol rnyn `w ,aiigin `l Ð dil aixwn i`c ,my`e z`hg aixwi `ly `zklid `pin` ded Ð `zklidn i`c .dyr dyr llkn `ad e`l ,jenqac mz epiax yexitl
i`e
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oiglbnטמ el`ea cenr dk sc ± iyily wxtxifp
íéùã÷ éãìåå ìáà."z`ae `yz" aizkck ,ezenie dxigad zial elri Ðïì òîùî à÷

.minlye dlerl edl exyc Ð "jizeler ziyre" Ðàúëìäî éà àìàrnyn `w `le Ð

diaixw` i` la` ,drex my`e z`hg cle dlf` dzinlc `zklid :`pin` ded ,`xwn ol

.dlr aiigil `l Ðàø÷ ïì òîùî à÷`ed ipdc ,hrnl `l` "wx" oi`e ,"wx" aizkc Ð

aixwn Ð "jizeler ziyre" `xw eda yxtnc

z`hg cle la` ,mdizexenze odizecle dz`

Ð my` zxenzeediilr i`w edl aixwn i`

.dyr Ð dyr llkn `ad e`lc ,dyraíùà
äééòøì ÷úéðùdxary e` ,my` zxenz oebk Ð

wzipe .ezny e` ,eilra extkzpy e` ,ezpy

xknie ,a`zqiy cr drxie `viy Ð diirxl

.dler myl ehgye yicwdy ,dacpl einc eltie

øùëxknp `ed men ea letiykl eteqe li`ed Ð

:ol rnyn `we .dacp zler einca oi`iane

ehgy `ly s` ,wzip `l `d ,wzipc Ð `nrh

.xyk epi` Ð mzq ehgyy `l` ,dler myl

àäé åúééåäá àåä àø÷ øîàã`ly onf lkc Ð

:xg` oipr .leqt Ð eilrn my` zxez wzip

yixtde ca`e eyixtdy oebk Ð wzipy my`

:xn`e xafb `ae ,`vnp jk xg`e ,eizgz xg`

Ð dler myl ehgye xare ,diirxl df wzpi

lilk ezeyrle dler myl enc wexfl xyk

iycwe xkf dfc meyn ,dligzkl elit` dlerk

dlere my`ac ,miycw iycwe xkf dfe miycw

ohgyy miycw iycw x`y la` .dawp `kil

,dler myl onc wexfl xeq` Ð dler myl

myl ohgy ik od oixykc ,dlerk lilk opi`e

`l` ,dpey`xd ozxezn oi`vei oi` la` ,daeg myl milral elr `ly `l` dler

,dlerk lilk ezeyrle enc wexfl ixy `l Ð wzip `l `d wzipc `nrh .eniiw ozwfga

,dler ozeyrl xeq` mlerlc ,migaf x`y iab la` .`di eziieda Ð "`ed" `xw xn`c

zkqna xn`ck ,dler myl onc wexfle zepyl xeq` Ð dler myl ohgyy it lr s`y

.`di eziieda "`ed" azkinl jixhvi` `l jklid Ð [lefile] ipyil ipd lk :(`,a) migaf

,leqt Ð wzip `l la` ,dler myl enc wexfl xyk dler myl ehgye wzip :xg` oipr

xn`c Ð `l dler myle ,eilra extkzp ixdy ,dil wixf ivn `l my` mylc meyn

m` ,extkzpy mcewy mykc .`di eziieda Ð "`ed" `xw`l` epi` Ð dler myl ehgy

wxef epi`e my` zwfga ied izk` Ð wzip `le li`ed ,extkzp ik inp ikd ,my` myl

x`y la` .sxyi xyade jtyi mcd `l` ,extkzp `dc ,`l inp my` myle .dler myl

enc wexfl xyk Ð minly myl gqtn wzip `l elit` ,diirxl wewfy gqt oebk ,miycw

i`" xninl `ki` inp `aiwr iaxl :`iyw i`e .minly myl exihwdle minly myl

`ad e`le ,daixw ezxenz oi`e axw `ed my` inp `nipc ,'ek "`pin` ded `zklidn

sili `wc `nw `pzl `nlyac ,ikd xninl `kil `aiwr iaxl !dyr dyr llkn

dilr i`wc rnynl `ki` ikdl Ð "ziyre" `xwa dyr aizk `dc "jizeler ziyre"n

`ed" aizk `le ,`xwa dyr aizk `l `dc ,ikd xninl `kil `aiwr iaxl la` ,dyra

.`cegl "`ed" `l` `xwa "axwøéæðá àéä äëìä øî øîàz`hg incy it lr s`c Ð

.dacpl elti Ð oda miaxernàëéì åúåxifpa `l` Ð?.`ipzc `d `ki`deéáééç øàùå
äøåúáù ïéðé÷.cxeie dlera ody Ð
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`w ,dvxi m` minlye dler daixwi la` ,my`e z`hg daixwi `l `pin` ded `xwn i`e

.`wec dler daixw my` zxenze ,dzn z`hg :`zklid ol rnynéáøoi` xne` `aiwr

`xw il dnl `d daixw ezxenz oi`e axw `ed `ed my` xne` `ed ixd jixv:xn`z m`e Ð

:xnel yie !l`rnyi iaxl lirl ipyck ,dyra dilr mwinl `xw jixhvi`c dil ipyil

iedc "wx" enk [jk lk] dyr rnyn `l "`ed"c

iaxl `aiwr iax xn`w i`ne :xn`z m`e .`herin

`xw xity jixhvi` `d ?jixv epi` l`rnyi

jixve "`ed"n rnyn `lc ,dyrl l`rnyi iaxc

iaxc dizlina irhw `rhin `aiwr iaxc :xnel

iaxl dil zilc dizrc `wlqc ,l`rnyi

iax iziin `le ,ze`hg yngc `zklid l`rnyi

`l` ,dyr` cnll "wx"c `xw l`rnyi

epi` :[xn`] ikd meyne .axw epi`y ,`herin`

`herin xity rnync ,['eke xne`] `ed ixd jixv

dil xn`w i`n ,izk`e :xn`z m`e .axw epi`c

`l diteb `aiwr iax [`d] ?jixv epi` `aiwr iax

xn` `ped axckl `l` ,`yxc i`dl "`ed" yixc

l`rnyi iaxl mb ok m` Ð dil `xiaq ax

iax dil xn`w i`ne ,`ped axckl dil jixhvi`

oeik ,jixve jixv `d ?"wx" jixv epi`c `aiwr

yie !`ped axck ,`pixg` `yxcl `z` "`ed"c

`aiwr iaxc ,xity iz` ziyixtc i`nlc :xnel

dil zilc xaqe ,l`rnyi iax ixaca drh

"wx"c `xw izii` `le ,ze`hg yngc `zklid

jcicle :xn`w ikdle ,daxwdn ihernl `l`

axw `lc xnel "wx" zkxvne ,dkldd jl zilc

"`ed"n yxcinl ivn xityc ,"wx" jixv epi` Ð

il `kixv `l my`ae ,zezn ze`hg ynga `zklid il zi`c icicl `nlya .diteb my`a

"`ed" opiyxce ,my` axw `lc `zklidn dil `wtpc ,daxwdn my` ihernl "`ed"c `xw

`yxc `l` ,`zklid jl zilc jcicl `l` .dyrl Ð "wx"c `xw `z` ike ,`ped axckl

my` zxenz htyn yexczy aehc ,"wx"l jixv epi` Ð daxwd xeqi`l "wx"c `xwn

.`ped axckl yexczyn xzei ,diteb my`a aezkd "`ed"néëå`xw `z`wzipy my`l

lke .zenz Ð dzpy dxar ,dilra extkzp ,dilra ezny z`hg :ol `niiwc diirxl

[ca`py] my` oebk .drexl xqnpy Ð diirxl wzip epiide .drex my`a Ð dzn z`hgay

`iaie ,a`zqiy cr drxiy jixhvi`c ,drex Ð `vnp ok ixg`e ,xg`a eilra extkzpe

[mzq] ehgye egwl ,zendad drxnl epzpe ewzpy xg` m`c `ped ax [xn`we] .dler einca

.dlerl oiltep eid einc seqaly oeik .dler iede ,xyk Ð÷úéðxn`c `l wzip `l oi`

`di eziieda `ed `xw,ikdl i`w `lcn ,rnyn "`ed"n :yexit .leqte ,my` eziiede Ð

`d ?"`ed"c `xw il dnlc :`qxib i`dl dywe .wezip irac opireny`l "`ed" `z`

irac `nl` ,drex my`a Ð dilra extkzp epiidc ,dzn z`hgay lkc `ed `zklid

xg`l dxifb :ipyne !inp wzip `l ik ikd i` :xn`w (`,ai) zereayc `nw wxtac ,eze !wezip

`xwn dil witn `kde ,`nlra opaxcn `l` ied `l wezipc `nl` .dxtk iptl eh` dxtk

:zipyip [`zklidc] ,mz epiax yxite !wezip irac `id dkld `de :dyw inp mzd`e !"`ed"c

Ð drex my`a :cenlzd xn`wc `de .wezip mey `la ,dler my`aÐ [dzn z`hgay lk]

xne` `kde .dxtk iptl eh` dxtk xg`lc dxifb meyn ,[diirx] irac opax exfbc meyn

opax `l` ,wezip irac `ed `xwn `l i`cec ,"`l wzip `l oi`" wzip opiqxb `lc mz epiax

dxtk xg`l dxifb :xn`wc ,(my) zereayc `nw wxta gkenck ,diirxl wezip irac exfb

.dxiwr ira `ped axc xn`c o`nl `ki` (a,br) "mixac el`" wxt migqtae .dxtk iptl eh`

dlerl einc cner seq seq `lde ?yexita dler myl ephgyiy jixvy ,dxiwr ira `nrh i`n :eyexit ikd dicicle ,`nrh i`n :opiqxbe .xyk dler myl ehgy :`ped axc dizlina ipze

`ped axc migqta mzd xn`c o`nl `ki`edlerl xyk inp dxiwr `la oicd `ed `zkldn `d .dler myl yexita epxwriy cr my` ziieed ,`di eziieda Ð "`ed" `xw xn` !a`zqiyk

meyn i`c ?eilr my` my dide li`ed ,dxiwr ira `l `nrh i`n :`yexit ikde ,`nrh i`n :opiqxb inp dicicle ,dlerl xyk Ð mzq ehgy :`ped axc dizlina `pze ,dxiwr ira `l

xw xn`c (`ed) :ipyne !dxiwr ici lr `weec `ni` Ð dler [axwc] zipyipc `zklidzeidl cizry enk .[dxiwr iptl s` (dide) dlerl cner dxtk xg`l `diy] `di eziieda Ð "`ed" `

.opiyxtck ,`nlra opaxcn `l` ira `l diirxl wezip xnl oia xnl oia .dxiwr mey `la didi Ð dler epiid Ð a`zqiykøîàxifpa `id dkld xn.dacpl elti minezqc :yexit Ð

dnda z`hg `iadl oleka [dvx] ,xiyrde ,lc ecera epiwl zern yixtde `ed lc m` ,serd zlere serd z`hg ezxdhl `iany rxevn oebk ,dxezay oipiw iaiig x`ye :`ipzde ?`kil eze

xiyrdyk okle ,dler ly e` z`hg ly zg` dcixt oleka `iadl ecia dide ,"ezrxvl el` ixd" xn` dligz zernd yixtdy dryay xnel jixve :b"de !ezian `iai dlerde ,`iai Ð

lkei `l xiyriykle ,dlerl zvwne z`hgl einc zvwn lg cin dyxtd zrya "ezrxv zepaxwl" xn` la` .lirl izyxitck ,dnda zler e` dnda z`hg eze` inp oleka oda `iai

.minly oleka `iadl ecia oi` Ð "zexifp zepaxwl el`" xn` la` ,"ezexifpl" xn`c `kid `l` minly oleka `iadl ie`xy iptn opixn` `lc .dnda zler e` dnda z`hg olekn `iadl

zvwn yixtdy :inp i` ,"ezrxv [zepaxwl"] xn`c ixiin Ð z`hg olekn `iadl leki oi`c rnyn ,ezler siqen oi`e ez`hg incn ezaeg `iane siqen :(`,`n `nei) "itlwa sxh" wxtae

.d"dbd o`k cr .dlerl zvwne z`hgl
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.àìc ïì òîLî à÷ ,äøéçaä úéáa íéLã÷ éãìåe§¨¥¨¨¦§¥©§¦¨¨©§©¨§¨
ãeîìz ¯ ïk íLà úøeîúe úàhç ãìå óà ìBëé :éðú÷̈¨¥¨©§©©¨§©¨¨¥©§
ãìå :dì éøéîb àúëìéä ?àø÷ éì änì ."÷ø" øîBì©©¨¨¦§¨¦§§¨§¦¦¨§©
àeä íLàì àø÷e ,éîð éëä ¯ !ìéæà äúéîì úàhç©¨§¦¨¨¥¨¦©¦§¨§¨¨

éîð íLà ¯ .àúàceléàL ìk :dì éøéîb àúëìéä §¨¨¨¨©¦¦§§¨§¦¦¨¨¤¦
¯ àúëìéäî éà ,àlà !äòBø íLàa ¯ äúî úàhça§©¨¥¨§¨¨¤¤¨¦¥¦§§¨
déìò áéiçéì àì ¯ déáéø÷à éàå ,àúëìéä :àðéîà äåä£¨¨¦¨¦§§¨§¦©§¦¥¨¦©©£¥
íéà÷ ¯ déì áéø÷î éàc àø÷ ïì òîLî à÷ ,íeìk àìå§¨§¨©§©¨§¨§¦©§¦¥¨¥

éøö Bðéà øîBà àáé÷ò éaø" .äNòa déìòàeä éøä ,C £¥©£¥©¦£¦¨¥¥¨¦£¥
?àø÷ éì änì ."àäé Búééåäa ¯ "àeä íLà" øîBà¥¨¨©£¨¨§¥¨¨¦§¨
!äòBø íLàa ¯ äúî úàhçaL ìk :dì ïéøéîb àøîb§¨¨§¦¦¨¨¤§©¨¥¨§¨¨¤
àðeä áø øîàc .áøãì ¯ àø÷ àúà éëå ,éîð éëä ¯¨¦©¦§¦£¨§¨¦§©§¨©©¨

ì BèçLe ,äéiòøì ÷zépL íLà :áø øîà¯ äìBò íL ¨©©¨¨¤¦©¦§¦¨§¨§¥¨
:àø÷ øîàc ,àì ¯ ÷zéð àì àä ,÷zéðc ¯ àîòè .øLk̈¥©£¨§¦©¨¨¦©¨§¨©§¨
.øéæða àéä äëìä :øî øîà .àäé Búééåäa ¯ "àeä"©£¨¨§¥¨©¨£¨¨¦§¨¦
äøBzaL ïépé÷ éáéiç øàLe :àéðúäå ?àkéì eúå§¥¨§¨©§¨§¨©¨¥¦¦¤©¨
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äøéçaä úéáa íéLã÷ éãìåeminly ly zexenze zecle la` - §¨¥¨¨¦§¥©§¦¨
`weec zindl jixv ,ipiqn dynl dkld mda dxn`p `ly dlere

,'mewnd l` z`ae `yz' aezky enke ycwnd ziaaïì òîLî à÷̈©§©¨
àìczecle aixwdl mikixvy cnln 'jizeler ziyre' weqtd - §Ÿ

.dzinl mikled mpi` mde ,dlere minly ly zexenze
:`ziixad ixaca oecl dkiynn `xnbdéðz÷`ziixaa epipy - ¨¨¥

(`"r lirl)zecle aixwdl mikixvy weqtd on epcnly ixg` ,
,dlere minly ly zexenze,ïk íLà úøeîúe úàhç ãìå óà ìBëé̈©§©©¨§©¨¨¥

÷ø' øîBì ãeîìzzhrnn dxezde ,'LixcpE Ll Eidi xW` LiWcw ©§©©¨¨¤£¤¦§§§¨¤
z`hg ly zexenze zecle la` ,ok oicd minlye dlera wxy

:`xnbd dywne .diirxl my` lye dzinl mikledàø÷ él änì̈¨¦§¨
`ld ,weqtdn df oic cenll `ziixad dkixv recn -àúëìéä¦§§¨

dì éøéîby ipiqn dynl dkld epcnl xak -äúéîì úàhç ãìå §¦¥¨§©©¨§¦¨
ìéæà:`xnbd zvxzn .dzinl jled -énð éëäcley oicd ok` - ¨¦¨¦©¦

,ipiqn dynl dkldn cnlp dzinl jled z`hgàeä íLàì àø÷e§¨§¨¨
àúàcoi` df lry ,my` zxenz iabl cnll `a 'wx' weqtde - §¨¨

.my`l daixw dpi`y ipiqn dynl dkld
,`xnbd dywndì éøéîb àúëìéä énð íLàmb `ld -my` iabl ¨¨©¦¦§§¨§¦¥¨

y ,ipiqn dynl dkld yiäòBø íLàa äúî úàhça eléàL ìk- ¨¤¦§©¨¥¨§¨¨¨
`ed my`a oicd ,zenz dndady oicd z`hgay dxwn lk
minca e`iaie dze` exknie ,men da letiy cr drxz dndady
z` miaixwn `ly oicd xn`p xak my`a mb ok m`e .dacp zler

.'wx' zaizn z`f cenll jixv recne ,my`l dxenzd
:`xnbd zvxznàúëìéäî éà àlàm` ,weqtdn herind `lel - ¤¨¦¥¦§§¨

miaxw mpi` my`e z`hg zxenze cley oicd z` micnel epiid
,ipiqn dynl dkldn wxàì déáéø÷à éàå ,àúëìéä àðéîà äåä£¨£¦¨¦§§¨§¦©§¦¥Ÿ

íeìk àìå déìò áéiçéìdkld yi mpn`y xnel iziid leki - ¦©©£¥§Ÿ§
z` aixwde xar m` carica la` ,dndad axwiz `l dligzklc

,melk df oaxw lr aiigzi `l my`l e` z`hgl dndadà÷̈
àø÷ ïì òîLîepcnll weqtd `a -déìò íéà÷ déì áéø÷î éàc ©§©¨§¨§¦©§¦¥¨¥£¥

äNòawx' xn`py ,dyr xeqi`a xar ,mze` aixwd m`y - ©£¥
aixwdl jixv minlye dler zxenze cle wxy cnlne ,'jiycw
,weqtdn wx micnel epiid m`e .my`e z`hg zxenze cle `le
cle aixwdl xeq`y mixne` epiid ,ipiqn dynl dkld dzid `le
maixwdl xzen la` ,my`e z`hgl wx my`e z`hg zxenze
epcnll ipiqn dynl dkldd d`ae ,minlyl e` dlerl

:drxi my`de zenz z`hgdy
`ziixaa epipy cer(`"r lirl):àáé÷ò éaøl`rnyi iax lr wleg ©¦£¦¨

,miaxw mpi` my`e z`hg zxenze cley 'wx' herindn cnly
eøîBàyéøö BðéàC,'wx' dlindn z`f cenllyøîBà àeä éøä- ¥¥¨¦£¥¥

my` iabl weqta aezk,'àeä íLà'micnel '`ed' dlindne ¨¨
yàäé Búééåäa.ezxenz z` `le envr eze` wx my`l eaixwiy - ©£¨¨§¥Â

:`aiwr iax ixac lr `xnbd dywnàø÷ él änìjixv recn - ¨¨¦§¨
,'`ed my`' weqtdn axw epi` my` xzeny cenll `aiwr iax

`lddì ïéøéîb àøîbipiqn dynl dkld epcnl -yúàhçaL ìk §¨¨§¦¦¨¨¤§©¨
,äòBø íLàa äúî:`xnbd zvxzn .lirl x`eankénð éëäok` - ¥¨§¨¨¨¨¦©¦

dkldn mircei ep` my` zxenz miaixwn oi`y oicd mvr z`
,ipiqn dynlàø÷ àúà éëåmy`' `aiwr iax `iady weqtde - §¦¨¨§¨

cnll `a '`edáøãì,ax ly epic z` -,áø øîà àðeä áø øîàc ¦§©§¨©©¨¨©©
äéiòøì ÷zépL íLàoebk ,men ea letiy cr zerxl epicy my` - ¨¨¤¦©¦§¦¨

xqnpe ,`vnp jk xg`e xg` oaxwa eilra extkzde ca`y my`
,dler einca e`iaie men ea letiy cr ezerxl ick drexlåmcew §

men ea ltpyì BèçLíLoaxwäìBò,øLk ,mixen` eid eincy oeik §¨§¥¨¨¥
.men ea letiy ixg` dlerl letil

:`xnbd zwiicne÷zéðc àîòèxyk dlerl ehgy m`y mrhd - ©§¨§¦©
,drexl xqnpy iptn `ed÷zéð àì àäxqnp `l oiicr m` la` - ¨Ÿ¦©

,dler myl ehgye drexlàì.dlerl xyky ax ly oicd xn`p Ÿ
drexl xqnpy mcew dlerl my`d z` eaixwd m`y df oice

n `aiwr iax cnl ,leqtàø÷ øîàcmy`' weqtd oeyln -,'àeä §¨©§¨
rnynyàäé Búééåäaaxwi `le my` oaxw x`yi my` oaxwy - ©£¨¨§¥

.diirxl wzpiy cr ,dlerl
ipiqn dynl dklda oecl zxfeg `xnbd(`"r lirl)zerny

:dacpl elti minezqøî øîàminezq zerny ,opgei iax zhiy - ¨©©
,mda miaxern z`hg incy it lr s` dacpl mikledàéä äëìä£¨¨¦

øéæða,zexifp zern oiprl dxn`py ipiqn dynl dkld `id - §¨¦
:`xnbd dywn .ok epi` oicd zenewn x`yaeàkéì eúåoi` ike - §¥¨

z`hg incy it lr s` dacpl miltep zerndy mitqep mixwn
,mda miaxernàéðúäå,`ziixaa epipy `ld -ïépé÷ éáéiç øàLe §¨©§¨§¨©¨¥¦¦

[mixetiv-]äøBzaLexn`py 'cxeie dler' oaxwa miaiigd lk - ¤©¨
,dlerle z`hgl zenda `iadl mikixv mixiyr md m`y ,dxeza
cg` dpei ipa ipy e` mixez izy `iadl mileki miipr md m`e

zclei e` rxevn oebk ,z`hgl cg`e dlerl
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המצווה  ניכטת  הצדיקים,  עבודת  המצוות,  בקיום  ישמעאל  טבי  של  בעבודתו 
והשפעתה בעולם, ולכן נבדלות המצוות לפי פטריהן לסוגים שונים, ואף, בכללות, 

לשני הסוגים של "הן" ו"לאו"
לקורי שיחות פטשת יתטו כטך ו

גטים,  היה ממשפחת  בכיוון של תשובה. מוצאו  הייתה  טבי עקיבא  עבודתו של 
בעלי  כעבודת  היא  עבודתו  לכן  שנה.  אטבעים  בן  בהיותו  תוטה  ללמוד  והתחיל 

התשובה – יציאה מן העולם
לקורי שיחות פטשת יתטו כטך ו
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Lmiipr eideíäépé÷ì úBòî eLéøôäexn`e ,mixetivd ziipwl - ¤¦§¦¨§¦¥¤
epiidc ,xiyr oaxw miaiige exiyrd jk xg`e ,'izrxvl el` ixd'

m` ,mixetiv `le zendaïäa àéáäì äöøzernd lka -úàhç ¨¨§¨¦¨¤©©
àéáé ,äîäazernd lka `iadl dvx m`e ,äîäa úìBòàéáé ,. §¥¨¨¦©§¥¨¨¦

lekie ,dler mbe z`hg mb zerndn `iaiy yxit `ly meyn
m`e .mdn cg` mda zepwlúî,df mc`ïéîeúñ úBòî Bì eéäå- ¥§¨¨§¦

,dlerl e` z`hgl md m` yxit `lyeìtézernd lkäáãðì- ¦§¦§¨¨
incy it lr s`e ,xeaiv ly dacp zeler zernd lkn eaixwi
dklddy opgei iax xn` recn ,dyw o`kne .mda miaxern z`hg

.mipiw iaiig lka oicd `ed `ld ,xifpa wx `id ipiqn dynl
:`xnbd zvxznðzdéì eîãc ïépé÷ éáéiçå øéæð àiax xn`yk - ¨¨¨¦§©¨¥¦¦§¨¥

mdy ,oipiw iaiigl oke xifpl ezpeek dzid ,'xifpa `id dkld' opgei
cg` xac lr cg` oaxwn xzei `ian xifpy myky ,xifpl minec
xac lr [z`hge dler] zepaxw ipy mi`ian oipiw iaiig mb jk

.cg`
:opgei iax ixac `xnbd zyxtne`id dkld' opgei iax xn`y dn

`a ,ipiqn dynl dkld yi xifpa `weecy rnyny ,'xifpaé÷etàì§©¥
àéðúc àäî,`ziixaa epipyy ,ok oicd oi`y dxwn `ivedl -éî ¥¨§©§¨¦

,úàhç áéieçî äéäLcifna dypery dxiar bbeya xary epiidc ¤¨¨§¨©¨
xcpe ,zxk `ed'äìBò éìò éøä' øîàåz`hgd caln dacp zler - §¨©£¥¨©¨

,aiig `edyúBòî Léøôäå,zepaxwd xear'éúáBçì elà éøä' øîàå §¦§¦¨§¨©£¥¥§¨¦
mb ,aiig ip`y dn lk xear zernd eidiy drnyn ef oeyly -

.dlerd mbe z`hgdm`ïäa àéáäì äöøz` el` zerna zepwl - ¨¨§¨¦¨¤
däîäa úàhç,aiig `edyàéáé àìz` yixtdy oeik ,leki epi` - ©©§¥¨Ÿ¨¦

oke .dlerd z` mb mda zepwl jixve ,eizeaeg lk xear zernd
mda zepwl dvx m`d z`äîäa úìBò,aiigzdyàéáé àìepi` - ©§¥¨Ÿ¨¦

dvxi m` mbe .z`hgd xear mb zernd z` yixtd ixdy ,leki
zerna miaxerny oeik ,leki epi` zendad izy z` zerna zepwl
inca z`hgd z` zepwl lelr `ede ,dler ince z`hg inc
inc lk' xnele ,zenda izy zgwl eilr `l` ,jtidl e` dlerd
yiy dlerd inc lke ,ef dnda lr elegi el` zerna yiy z`hgd

.'ef dnda lr elegi el` zernam`eúîixd' xn`y mc` eze` ¥
,'izaegl el`íéîeúñ úBòî Bì eéäåeidi zern dfi` yxit `ly - §¨¨§¦

,dlerd xear eidi zern dfi`e z`hgd xeareëìémekilyi -íéì ¥§§¨
çìnäoeik ,mc` mdn dpdi `le my elk`zie eca`iy - ©¤©

hrnl opgei iax `a dfd dxwnd z`e .z`hg inc mda miaxerny
dkldd z` oi` df dxwnay ,'xifpa `id dkld' xn`y dna
mixac ipy lr mi`a dlerde z`hgd o`ky oeik ,dacpl eltiy
dkldde ,xcpy llba dlerde xary dxiard lr z`hgd ,mipey
oebk ,cg` xac jxevl md dlerde z`hgd xy`k wx dxn`p

.zrxv e` zexifp

dpyna epipy(.ck lirl)dlra dl xtde ,xifpa dxcpy dy` iabl
zernd eid m`y ,zexifpd zepaxw xear zern dyixtdy ixg`
ekli z`hg inc ,miyxetn zernd eid m`e ,dacpl ekli minezq
e`iai minly ince ,dacp zler mdn e`iai dler inc ,glnd mil

.dacp inly mdn
:'miyxetn zern' md dn `xnbd zyxtnàä ,éMà áø øîà̈©©©¦¨

zøîàcmikled minezq zern wxy lirl epxn`y dfd oicd - §¨§©§
zern la` dacplàì ïéLøBôî,dacpl mikledàîéz àìl` - §¨¦ŸŸ¥¨

dxwnl `weec dpeekd miyxetn zerny xn`zøîàcxifpdelà' §¨©¥
ì elàå ,éúìBòì elàå ,éúàhçì,'éîìLyely yixtdy xnelk §©¨¦§¥§¨¦§¥¦§¨©

,dlerl efe ,z`hgl didz ef ,odn zg` lk lr xn`e ,zern ixeav
,minlyl efeøîà eléôà àlàzern ly zg` dveaw lrelà' ¤¨£¦¨©¥

ìå éúìBòìe éúàhçì'éîìLdlere z`hg oaxw `ia` el` zernn - §©¨¦§¨¦§¦§¨©
,minlyef` mb.ïä 'ïéLøBôî'mixxean zernd eid m` oia welgde §¨¦¥

eid m`y ,`ly e` minlye dlerl dfi`e z`hgl mdn dfi`
glnd mil ekli z`hgd incy dpyna enk `ed oicd mixxean
ote`a la` ,dacp zepaxw mi`ian minlyde dlerd incne
miyxetn' mi`xwp zernd ,zern ly zg` dveaw wx dzidy
ixnbl minezq zerna wxe ,glnd mil mlek miklede 'zaexrza

yk epiidceltiy dkldd dxn`p ,'izaegl el` zern' xn`
.dacpl

:iy` ax ixaca sqep oeyléMà áø øîà éøîàc àkéàåyie - §¦¨§¨§¥¨©©©¦
,iy` ax ly enyn exn`yàîéz àìly oicdy xn`z l` - Ÿ¥¨

`weec `ed 'oiyxetn'ìå éúìBòìe éúàhçì elà' øîàc ãò'éîìL- ©§¨©¥§©¨¦§¨¦§¦§¨©
zepaxwl eidi el` zern' zern ly zg` dveaw lr xn`yk

,'minlye dler z`hgeléôà àlàm`øîàly zg` dveaw lr ¤¨£¦¨©
zern'éúáBçì elà'ip`y daegd lkl eidi el` zern xnelk - ¥§¨¦
,aiig,ïéLøBôîk ïä éøäzernn `iaiy `id oeyld zernyny oeik £¥¥¦§¨¦

m` wxe ,glnd mil zekled zernd lke ,zepaxwd lk z` el`
,minezql zernd miaygp 'izexifp zepaxwl el` zern' xn`

.dacpl eklie
:dacpl miltepd minezq zern oica dpc `xnbdàä ,àáø øîà̈©¨¨¨

ïøîàceid m`y epxn`y oicd -ïéîeúñ úBòîmdilr yxit `ly ©£¨¨¨§¦
,md oaxw dfi` xear,äáãðì eìtéxn`p `lúàhç éîc äìôð íà ¦§¦§¨¨¦¨§¨§¥©¨

ïäéðéaîwlg gwly oebk ,zernd x`yn ecxtp z`hgd inc m` - ¦¥¥¤
mixzepd zernd f`y ,'z`hgl eidi el`' xn`e zerndnïä éøä£¥¥

ïéLøBôîkdler incn miaxerny zerne ,minlye dler xear ¦§¨¦
z` mda oi`e ,minlyl miivge dlerl miivg mikled minlye
z`hg incyk wx `l` ,dacpl eltiy ipiqn dynl dkldd

.dkldd dxn`p mda miaxern
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טמג

oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtxifp
ïäéðé÷ì úåòî åùéøôäù,od dlere z`hg iaiig m` .rxevn oebk ,exiyrd jk xg`e Ð

.`iai Ð dnda z`hg odn `iadle odilr siqedl dvx m`ïéîåúñ úåòî åì åéäå úî
äáãðì åìôé.oday z`hg incl oiyyeg oi`e Ðäéì åîãã ïéðé÷ éáééçå øéæð àðúxifpc Ð

m`y ,xedh xifp iabl inp opixn` ,ikd `nh xifp iab ol `niiwc li`ede .oipiw `ian `nh

.dacpl elti Ð oinezq zern el eide zn

úàèç áééåçî äéäù éî àéðúã àäî é÷åôàìå
øîàå úåòî ùéøôäå äáãðì äìåò éìò éøä øîàå
àì äîäá úàèç ïäá àéáäì äöø éúáåçì åìà

àéáéitl Ðlg dler my `ny xnel yiy

`ny Ð xyt` i` dnda zler `iadle .odilr

edl zile .zernd oze` yixtd z`hg myl

incce xifp iab `ed ikdc ol rnyn `we .dpwz

mzdc ,zg` zaa dlerae z`hga aiigc ,dil

`kid lk la` ,dacpl eltic dkld xn`c `ed

Ð cg` dyrn lr dlerae z`hga aiigzp `lc

oipr .glnd mil ekli `l` ,ikd opixn` `l

zclei epiidc Ð z`hg aiiegn didy in :xg`

.serd zler `le ser z`hg d`ianc ,dxiyr

zern dyixtde ,"serd zler ilr ixd" dxn`e

`iadle siqedl dzvx ,"izaegl el`" dxn`e

zaiiegn dpi` `dc ,`iaz `l Ð dnda z`hg

`l Ð dnda zler `iadl dzvx .dnda z`hg

,zn .serd zler `l` dxcp `l `idy ,`iaz

mil ekli Ð minezq zern dl eide ,dzn xnelk

z`hg myl `ny xninl `ki`c meyn ,glnd

cgia olek erawed `l ixdy ,ozyixtd cala

serd zler lre ,envr ipta aeigd did serd z`hg lrc .serd zlerle serd z`hgl

.glnd mil ekli xn`c `pz i`dn iwet`l i`de .inc yxetnkc ,envr ipta dxecp dzid

erawede li`ed ,serd zlere serd z`hg `iadl miaiigc ,oipiw iaiig x`y iab la`

elti Ð oinezq zern dl eide dzn ik jklid ,zg` zaa daiigzp mdipy lrc ,cgia

.`ilrn oinezq oiiedc ,dacplïðéøîàã àä éùà áø øîàoiyxetn eid m`y ,zern iab Ð

oiyxetn eed `lc `niz `l Ð 'ek dler eaxwi dler ince glnd mil ekli z`hg incc

,oiyxetn el` ixd Ð "izaegl el`" [xn`] elit` `l` ,"iz`hgl el`" xn`c e`l i`

elti xn`c minezq inc ikide .'eke dler eaxwi dler ince ,glnd mil ekli z`hg ince

.melk eiztya `ived `le ,mzq cgia oyixtdy oebk Ð dacplúàèç éîã äìôð íà
ïäéðéáî.odipian z`hg inc xeriyk cxtp e` ca`p m` Ðïéùøåôîë ïä éøäx`yde Ð

.mgl `la minly oiivg incae ,dler oiivg inca `ian la` ,dacpl elti `l
àéðú
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úîdacpl elti oinezq zern el eide.oda oiaxern z`hg incy it lr s` Ðéðúxifp

dil incc lkei`na :xn`z m`e .dil incc lke xifp :zipyp jk dkldc miyxtn yi Ð

rxevne zcleie ,ezexifp lr xifp enk ,zepaxw ipy cg` xac lr oi`iany Ð xifpl inc

.zepaxw ipy cg` xac lr md mb mi`iany

é÷åôàìå`pz i`dnopgei iax ,xnelk Ð

:rnync ,xifpa `id dkld :xn`wc

,`pz i`dn iwet`l Ð xg` xac `le xifpa

xn`e ,alg lk`y ,z`hg aiiegny in :`ipzc

aiiegn `ed ixde Ð dacp epiidc ,"dler ilr ixd"

,od cg` xac [lr] `l [z`hge] dlere .z`hg

yixtde .xcpa dlerde ,algd lr `a z`hgdy

,"izaegl el`" yixtdyk (mya) xn`e ,zern

dvx m` ,jkitl .aiig didy dn lkl Ð rnyne

zler ,`iai `l Ð dnda z`hg oleka `iadl

el oi`e .oiaxern ody iptn ,`iai `l Ð dnda

yiy dn lk :xn`ie ,zenda izy `iaiy cr dpwz

.ef dnda lr legi Ð z`hg zyecwl el` zerna

zern yixtd iab ,lirlc `py i`nc :oeir jixve

,`iai Ð dler ,`iai Ð oda z`hg `iadl dvx

`l` ,`wec mdipyl dzid dyxtdc opixn` `le

oke .dler e` z`hg e` (`l`) olekn `iadl ecia

iptn :xn` ,ezexifpl zern yixtn ik ,lirl

ik :xnel yi `nye !minly oleka `iadl oiie`xy

`edy dn lkl rnyn Ð "izaegl" df oeyla xn`

lkei `le ,mdipyl dzid dyxtd jklid .aiig

e` "ezexifpl" la` .mdn cg` oleka `iadl

yixtdc `kid :wlgl yi cere .ezrxv zvwnl e` ezexifp zvwnl xity rnyn Ð "ezrxvl"

zrxve zcleie xifp zepaxw lke ,ezrxvl e` ezexifplleki jkl ,(d`vei) `zwa cg ipa Ð

`ian Ð xiyrdyk ,jklid .dler e` z`hg e` ,zg` dcixt owd inc lkn dligzn `iadl

ipa e`l Ð dxecp dlere ,lk`y algn z`hg aiiegnc ,`kd la` .dler e` z`hg e` olekn

.odn zg` olekn `iadl leki oi` Ð mnyl zern yixtnyke ,oepi` `zwa cgúîel eide

'eke glnd mil ekli minezq zern`l Ð `zlin cg` dlere z`hg iziin `lc oeikc Ð

la` .cg` xac liaya oi`a dlerde z`hgdyk `l` ,dacpl eltic `zklid da ixinb

.dacpl eltic da ixinb `l Ð dxecp dlerde ,algd lr d`a z`hgdy `kidé÷åôàìå
`le `pz i`d` opgei iax bilt `le .`pz i`dc dizlnl xifp inc `lc :yexit Ð `pz i`dn

.opgei iax` `pz i`d

àä`l miyxetn zxn`copixn` `le ,'eke glnd mil ekli z`hg inc :zeipyna epipyy Ð

lk oixeav dyly yixtdy oebk ,"iz`hgl el`" `wec `niz `l Ð dacpl olek elti

el`" xn`e ,cg` xeava yixtdy elit` `l` .dacp Ð cg` xeava la` ,envr ipta cg`

,daxc` `l` .dacpl elti mda oiaxern z`hg incc oeik `nipc ,dkldd oda zipyip `le ,zeaexrza miyxetn :yexit .od oiyxetn Ð llk mcixtd `le "izlerle inlyle iz`hgl `di

z`hg ince ,epick axw cg` lk ,minlyl ellde ,z`hgl elld minc oixxean ,od oixxean mzdc Ð dler axwz dlerc xn`wc ,oizipznc oiyxetnc oic epiid e`le .glnd mil ekli olek

epeyl zernyna oi`y ,oixenb oinezq eed "izexifp zepaxwl" xn`yk xaca mrh zzl yi :d"dbd ."izaegl el`" xn` ik epiid Ð dacpl elti minezqc ixinb ik ,`pyil i`dle .glnd mil

"izaegl"c ,glnd mil eklie ,od zeaexrza oiyxetnk inp Ð "izaegl" xn` ik ,ixn`c `ki` :d"dbd .dacpl `le daegl dler jk Ð daegl d`a z`hgdy enkc ,zepaxw x`yn xzei z`hg

leki did `le ,xn`w zepaxw lklc inp rnyn mewn lkne .oda z`hg yxit `ly ,"izexifp zepaxwl" xn` ik epiid Ð dacpl eltic minezqe .dlerl oia z`hgl oia ,izaeg lkl rnyn Ð

ixdy ,dacpl elti xifpa dlawzp dkld Ð zn m`e ,rnyn ezexifp zvwnlc ,cg` oaxw oleka `iadl lkei Ð zepaxw xikfd `ly ,`cixb "izexifpl" xn` la` .cg` oaxw oleka `iadl

xifpa elit`e ,glnd mil eklic "izaegl" xn` ik ,ok m`c :dywe .dler oleka `iadl lekixn`wc oebk ixii` `pz `eddc oeike ?'ek `pz i`dn iwet`le :lirl xn`wc i`d i`n ok m`e ,

i`n Ð i"yx yexitl `l` ,`gip Ð mz epiax yexitl `nlya !glnd mil eklic `pyil i`dl opixn` "izaegl" xn` ik inp zexifpa mb `lde ,glnd mil eklic eriiqn `dn Ð "izaegl"

,i`w `wec `yix` i`c .glnd mil ekli Ð "izepaxwl eidi el`" xn` `l` ,"izaegl" mdilr xikfd `ly ,oinezq zern el eide zn :ipzwc ,`wtn lirl `ziixac `tiqc :xnel yie ?`wtn

xikfd `ly ipixg` minezq xninl iz` i`ce `l` !iniiw oinezqa inp `yixa `de Ð oinezq zern el eide zn :xn`wc i`d i`nc ,glnd mil ekli zn :`nil Ð "izaegl" xn`c `kid

.dacpl elti Ð "izexifp zepaxwl" xn` ik `peeb i`dke ,glnd mil eklic Ð "izepaxwl" xn` ik elit`c xninl iz` `tiqe "izaegl" xn`c ixii` `yixac ,`yixaøîàoxn`c `d `ax

.oiyxetnk zernd x`y ixd Ð zne "minlyle dlerl izexifp x`yl x`yde ,z`hgl el`" xn`e ,xeavd zvw on yixtdy enk [ded] Ð mdipian z`hg inc dltp m` ,dacpl elti oinezq

:xn`c opgei iaxl gpizd :xn`z m`e .oda oiaxern z`hg incyk `l` zipyp `l dklde ,minlyl oiivge dlerl oiivg `iai `l` ,dacpl olek eltic opixn` `l `da Ð minezq ody s`e

zepaxw lkc ,`ed xcp xzen inp i`dc ,dacpl elti Ð oda oiaxern z`hg inc oi` elit` ,dacpl xcp xzenc `xw yixcc iel oa oerny iaxl `l` .dkldd dlawzp jkc xne` ,xifpa dkld

(a,bk dxenz) "z`hg cle" wxta xn`ck ,dacpl `a z`hg xzenc `nlra zgkyn ikdc ,`wec oda miaxern z`hg incyk `xw cinrdl `ed `xaqc :xnel yie !mi`a md xcpa xifp

'dl `ed my` odkl `ed my`" odkd rciedi yxc yxcn df :(`,bw) "mei leah" wxta migafae,milral xyade ,dnda mda gwli Ð z`hg xzennmy` xzenn `ad xac lk `iadl Ð "

.oda oiaxern z`hg ince zern yixtdy `kid weqtd df cinrdl `xaq Ð dacpl oi`a z`hg xzenc `nlra epivny itle .mipdkl zexerde
`ipz
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úàhç ïäa àéáäì äöø ,íäépé÷ì úBòî eLéøôäL¤¦§¦¨§¦¥¤¨¨§¨¦¨¤©©
Bì eéäå úî .àéáé ¯ äîäa úìBò ,àéáé ¯ äîäa§¥¨¨¦©§¥¨¨¦¥§¨
éáéiçå øéæð àðz ¯ !äáãðì eìté ¯ ïéîeúñ úBòî̈§¦¦§¦§¨¨§¨¨¦§©¨¥
äéäL éî :àéðúc àäî é÷etàìe .déì eîãc ïépé÷¦¦§¨¥§©¥¥¨§©§¨¦¤¨¨
,úBòî Léøôäå "äìBò éìò éøä" øîàå ,úàhç áéieçî§©©¨§¨©£¥¨©¨§¦§¦¨
úàhç ïäa àéáäì äöø ,"éúáBçì elà éøä" øîàå§¨©£¥¥§¨¦¨¨§¨¦¨¤©©
úî .àéáé àì ¯ äîäa úìBò ,àéáé àì ¯ äîäa§¥¨Ÿ¨¦©§¥¨Ÿ¨¦¥
øîà .çìnä íéì eëìé ¯ íéîeúñ úBòî Bì eéäå§¨¨§¦¥§§©©¤©£©

î zøîàc àä :éLà áøàîéz àì ¯ àì ïéLøBô ©©¦¨§¨§©§§¨¦¨¨¥¨
ì elàå éúìBòì elàå éúàhçì elà" øîàc,"éîìL §¨©¥§©¨¦§¥§¨¦§¥¦§¨©
ìå éúìBòìe éúàhçì elà" øîà eléôà àlà"éîìL ¤¨£¦¨©¥©©¨¦§¨¦§¦§¨©

àì :éLà áø øîà ,éøîàc àkéàå .ïä ïéLøBôî ¯§¨¦¥§¦¨§¨§¦£©©©¦¨
ìå éúìBòìe éúàhçì elà" øîàc ãò àîéz,"éîìL ¥¨©§¨©¥§©¨¦§¨¦§¦§¨©

.ïéLøBôîk ïä éøä ¯ "éúáBçì elà" øîà eléôà àlà¤¨£¦¨©¥§¨¦£¥¥¦§¨¦
,äáãðì eìté ïéîeúñ úBòî :ïøîàc àä :àáø øîà£©¨¨¨©£¨©¨§¦¦§¦§¨¨
.ïéLøBôîk ïä éøä ¯ ïäéðéaî úàhç éîc äìôð íà¦¨§¨§¥©¨¦¥¥¥£¥¥¦§¨¦
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miwxtטמד dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtxifp
'åë éúåøéæð øàùì øàùäå éúàèçì åìà àáøã äéúååë àéðúeivg `iai x`yd z` Ð

ecxtpy inke ,inc eca`y ink Ð "iz`hgl el`" xn`c oeikc .minlyl eivge dlerl

.oiyxetnk edl ied x`yde ,incïìåëá ïéìòåîådlerae ,dler yi x`yac .x`yd lka Ð

.dlirn `ki`ïúö÷îá ïéìòåî ïéàå`kil minlyae ,od minly ly xninl `ki`c Ð

.minc zwixf iptl dlirnïäá àéáé äìåò éîã
äáãðì åìôé øàùäå äìåòaxernc `kid lkc Ð

.inc oinezqk Ð odipia z`hgïìåëá ïéìòåîåÐ

`de :`iyw i`e .mdipiay z`hg inc meyn

`l !oilren `le oipdp `l z`hg inc :opixn`

oilren `le oipdp `l oizipzn ipzc `dc ,`iyw

oiie`x oi`e ,znc meyn Ð z`hg inca

,minca oilren Ð zn `l ik la` .daxwdl

.daxwdl miie`x ixdyïúö÷îá àìå[`ny] Ð

.od minlyúùøåôîë àéä éøä äîäá ìáàÐ

`id ixd zenda yly gipde zn m`y

`iedc jdc ,xkid dia zi`c meyn ,zyxetnk

,dler Ð xkf iedc i`de ,z`hg jxevl Ð dawp

.minly jxevl Ð mipy izy oa li` iedc i`de

,zenz z`hg Ð oiyxetnk edl oiiedc oeike

.oizipzn ixack ,eaxwi minlyeàìà åðù àì
íéîéîú.opiyxtc `peeb i`dke Ðúìòá ìáà

íåî,oinen ilra zenda yly gipde ,zn m` Ð

`nzqc ,odincl `l` iniiw daxwdl e`lc oeik

oinezq zernke ,eyixtd minc jxevl `zlinc

.dacpl olek eltie oiincàëñð ìáàgipd m` Ð

gipd ;oiyxetnk edl eed Ð sqk zekizg yly

ylyodn zg`a zepwl ick sqk zekizg

minly odn zg`ae ,dler odn zg`ae ,z`hg

.glnd mil ekli z`hg inc Ðàëñð åìéôà øîà ÷çöé øá ïîçð áøå,inc oinezqk Ð

cg ,inc oiyxetnk Ð zexew ly x`eq dyly la` .zern odn zeyrl oiie`xe li`ed

.minlyl cge dlerl cge z`hglïðáøã àîòè éàîixn`c ,wgvi [axe ongp] axc Ð

zexew ly x`eq `le `kqp `le ,oinezqk eed zern?eedc dl ixinb zernc meyn i`

.`l `pixg` icin la` ,oinezqkúåôåò àìå äúòî àìà.oiyxetnk edl eed `nzqn Ð

íéìòá úçé÷ìá 'åë úåùøôúî ïéðé÷ä ïéà àãñç áø øîàã àä àìà éîð éëä àîéú éëå
bef `iai Ð odk ziiyr mcew mlerd xie`l gxt e` mdn cg` lk`p m`y ,weyd on Ð

ly x`eqe dnda Ð `cqg axcke ,oinezqk edl oiied zetercn dpin rny `l` .ipyl

.oinezqk edl oiied inp zexew
øîà
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àéðúglnd mil ekli z`hg inc izexifp x`yl x`yde iz`hgl el` `axc dizeek

.zne :`icda opiqxb (dlirnc oey`x wxt) `ztqezae .ixiin [znae] Ðøàùäå
minlyl eivge dlerl eivg"izexifp x`yl x`yde" xn`c oeikc ,mdipyl oicner i`cec Ð

dler e` odn cg` zernd [lkn `iadl] leki epi`c "izexifp zepaxwl" xn` eli`k ied Ð

el oi`e] ,(` cenr lirl) ziyixtck ,z`hg e`

zernd llgne ,zenda [izy] `iaiy [cr dpwz

dler inc mda yiy mewn lka :xne`e ,mdilr

eltic ixinb ike .ef dnda lr millegn eidi Ð

miaxern z`hg incyk `wec epiid Ð dacpl

,dler inca ynzyp m` Ð oleka oilrene .oda

oicd `edc Ð oleka `wec e`le .dlirn mda yiy

.dler inc oda `kilc (i`) xyt` i`c ,oaexa

zern jpd lk `nyc Ð ozvwna oilren oi`e

icin ,oilren oi` minly incae ,edpip minlyc

.miign minly` dedc

øàùäådacpl eltiz`hg inc ixdy Ð

.xifpa `id dklde ,oda oiaxern

oerny iaxle.dil zi`ck yiwl oa

ïéìòåîåoiaxernd z`hg inc liaya .oleka

.dlirn ipa ode ,oda

ïéàåie`x zvwn eze` ik Ð ozvwna milren

[dnlc] :m"xd dywde .minly elek `eal

olek oiltepc oeik ?zvwna elit` elrni `l

ynzyn ,gafnl uiw zler epiidc Ð dacpl

,daxwd zry crc :xnel jixve !dler inca dl

eidy minly myn wtp `l ,dlerl eaixwny

.dpd cr mdilrìáàzyxetnk `id ixd dnda

enk ,xifpl dil `ifgc dndaa ixii` dxe`kle Ð

ax xn`wc "oiyxetnk"e .minly axwy li`e ,dler axwy yake ,z`hg daixwy dyak

df" yxit `lc idp :`ped ax ol rnyn `we .dipick epaxw cg` lk aixwiy epiid Ð `ped

m`c ,d`xp `le .dipic ik cge cg lk iaixw mewn lkn Ð "minlyl df ,dlerl df ,z`hgl

l`ilnb oa oerny oax :jenqa iziinc ,`id oizipzn `de ?`ped ax ol rnyn `w i`n ok

`herin jda `ped ax ixii` `nzqnc :cere .'ek yxit `le zenda yly `iad :xne`

,d`xp jkl !daxwdl ifg `lc ,zexew x`eqe `kqp epiidc ,zernn inp hrnnc dndac

yake li` xifpac ,mixiry dyly e` mixt dyly oebk ,xifpl `ifg `lc dndaa ixii`c

zaexrza zyxetnk xnel dvex Ð "zyxetnk" `ped ax xn`wc `de .`ki`c `ed dyake

oiyxetn "einlyle ezlerle ez`hgl" elit` `l` :iab ,lirlc oiyxetnay enk ,olek oze`n

ixiinc oeik :xn`z m`e .ceai`l oiklede ,oiinc zaexrza miyxetn Ð eyexit iedc ,od

mixiry dyly e` mixt dyly oebk `l` ,ziyixtck daxwda xifpl `ifg `lc dndaa

lkn Ð incl m` ik ,xifpl daxwdl `ifg `lc ab lr s` ,i`ce mininzc :xnel yie !mininza inp ikd Ð oinezq aiyg oinen ilrac ikid ik ?mininza il dn oinen ilra il dn Ð

zyecw yecwc ,dler incl epiidc dlerl einca zepwl `l` ,dlerl envr xacd yicwd `ly ,eincl xkf yicwn` dedc icin ,men `la zictp [dpi`c] ,sebd zyecw dilr lg mewn

dxenzc opaxk dl xaqc :xnel yie !ziyixtck ,`ifg `l `dc ,zexifpl oyicwdl ecia oi` Ð `kd la` ,dteb dlerl sebd zyecw oyicwdl ecia mzd ?inc ine :xn`z m`e .sebd

lr zectl men irac ,sebd zyecw dilr lg mewn lkn ,xkf `a `edy my`l `ifg `lc ab lr s` ,my`l dawp yixtnd :ixn`c (a,hi)`py i`nc ,dyw seq seq :xn`z m`e .di

!mikqpl `ifg `l ditebc meyn (`,`i) zereaya opixn`ck ,sebd zyecw dil `zgp `lc ,mikqp icil xkf yicwndn my`l dawp yixtndc (ipdc) ,dxenzc `edde `kdc mininz

oaxwl ie`x mewn lkn Ð eilr yixtdy oaxw i`dc sebd zyecwl efg `lc idp ,dxenzc dawpe ,`kdc mininz la` ,mleray mikqp meyl llk ifg `l mzdc ,inc `lc :xnel yie

men zlrac ,`pye `pyc :xnel yie ?mininz `py i`n ok m` ,iniiw incl seq seq Ð eilr zectl men `irae ,sebd zyecw ediilr `zgpc idpe :xn`z m`e .dndaa inp ikd ,xg`

ddyc oeik :mz epiax yxite .diidy `ki`e ,eilr zectl men irac ziyixtck ,cin xknil `ifg `l Ð mininz la` ,el mikixvd zenda yly xifp zepaxw zepwle cin xknil die`x

yie .cea`l ekilede ,zaexrza oiaxern eedc "einlyle ezlerle ez`hgl" xne`k iede ,xxia `l j` ,mdn zg` lr z`hg my xikfdl eal ozp ile` opiyiig Ð daexn onfl elv`

zaexrza eala yxti dnlc ,zaexrza yxtl eal ozp `ny yginl `kil jkl Ð xifpl oikixvd onvr zepaxwd oda zepwle xzl`l dil efgc men zlrae zernc :mrh zzle siqedl

.ikd xninl `kil Ð diidy `ki`c `kid la` .xifpl oikixvd oipr zepaxwd dpwiyk cin xxale yxtl eciae li`edìáàzepal zexew x`eq la` `l `kqpi`w "la`" i`d Ð

olek oikledc ,zaexrza oiyxetn oic `l` ,oinezq oic mdl oi` Ð zexew yly e` zekqp yly yixtd la` ,zernd `wec ;i`w dlre ,dacpl elti oinezq zern :ipzwc oizipzn`

zexew la` .cin oipewy minrty ,oinezq aiyg inp `kqp ongp axl .xweia mxknie mdl jixvd mc` `vniy cr cin eitqk xeknl jxc oi`c ,ziyixtck ,diidy meyn `nrhe .cea`l

.oipad jxevl mzepwl jixvd mc` `vniy cr zedydl jxc Ðàìàzeter `le zern [dzrn]`inec Ð oilebpxze oifee` oebk ,daxwdl ifg `lc zetera ixiinc rnyn dxe`kl Ð

dnda edl iede ,men `la xzl`l oxkenl lekie ,odilr sebd zyecw `liig `l oaxw meyl oilebpxze oifee`c ,ok xnel xyt` i`e .zernn lirl inp hrnnc ,zexew x`eqe `kqpc

in dlr iziinc `cqg axc `eddc ,cere .zernk lirl aiygc men zlraopiniiw ,xifpa `d seq seq :xn`z m`e .dpei ipae oixeza zeter jpd yxtl yi inp ikde ,dpei ipae oixeza ixi

.lirl epyxitc mixiry`e mixt` dedc icin ,ediilr sebd zyecw `liig Ð oaxw meyl ifgc oeik :xnel yie !oilebpxze oifee` enk xifp iabl edl eed inp edpi`e ,llk efg `l xifpae

!eizepaxw aixwdl `le xknil `l ,llk xifpl ie`x oi` ok m` Ð men mda letiyk elit` oeict zeterl oi`c ,(einc) iwxtin `l ez sebd zyecw ediilr `liig i`c :dyw izk` ,edine

eda jiiyc oipiw iaiiga mbe ,oda `veike dafe af enk ,oipiw i`ce ixiinc :il d`xp jkl !oipiw iaiiga inp `kxit i`dc rnyn ,oipiw iaiiga ixiin dlr iziinc `cqg axc `iddc :cere

cge z`hgl cg ,oixez izy jixvy ,`nh xifpa oebke ,xifpa elit` inp mwezin ,inp i` .oipiw iaiiga enk ,dil incc lke xifpa xen`d `zklid :lirl opixn`ck ,xifpa enk oinezq oic

,daxwd mcew zne ,dgiwl zrya yxit `le dpei ipae oixez yixtd oipiw iaiig m` xnelk ,zeter `le zern :eyexit ikde .oiwxit idliya rnynck ,`zklid inp `nhac .dlerl

,dnda `le oinezq eed `wec zern xne` dz`y jixac itl ,dler dvxiy df i`e z`hg dvxiy df i` odkd aixwiy df oiprl oinezqc oic edl opiadi `lc Ð dlra dl xtd e`
aiygc
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ì øàMäå éúàhçì elà" :àáøc déúååk àéðzøàL ©§¨§¨¥§¨¨¥§©¨¦§©§¨¦§¨
¯ øàMäå ,çìnä íéì eëìé ¯ úàhç éîc ,"éúeøéæð§¦¦§¥©¨¥§§©©¤©§©§¨

ì Béöçå äìBòì Béöç àéáéïéàå ïleëa ïéìòBîe ,íéîìL ¨¦¤§§¨§¤§¦§¨¦£¦§¨§¥
ì øàMäå éúìBòì elà" .ïúö÷îa ïéìòBî,"éúeøéæð øàL £¦§¦§¨¨¥§¨¦§©§¨¦§¨§¦¦

eìté øàMäå ,ïäa ïéìòBîe äìBò eàéáé ¯ äìBò éîc§¥¨¨¦¨£¦¨¤§©§¨¦§
áø øîà .ïúö÷îa ïéìòBî ïéàå ïleëa ïéìòBîe ,äáãðì¦§¨¨£¦§¨§¥£¦§¦§¨¨¨©©
éøä äîäa ìáà ,úBòî àlà eðL àì :áø øîà àðeä¨¨©©Ÿ¨¤¨¨£¨§¥¨£¥
éøä äîäa éøîàc àä :ïîçð áø øîà .úLøBôîk àéä¦¦§¤¤£©©©§¨¨§¨§¦§¥¨£¥
úìòa ìáà ,äîéîz àlà eðL àì ¯ úLøBôîk àéä¦¦§¤¤Ÿ¨¤¨§¦¨£¨©£©
ïîçð áøå .àì ¯ àëñð ìáà ,äîeúñk àéä éøä ¯ íeî£¥¦¦§¨£¨©§¨¨§©©§¨
¯ úBøB÷ ìL øàeñ ìáà ,àëñð eléôà :øîà ÷çöé øa©¦§¨¨©£¦©§¨£¨§¨¤
éàî :àtt áøì éLà øa éîéL áø déì øîà .àì̈£©¥©¦¦©©¦§©©¨©
àìå ,äîäa àìå úBòî :éøîàc ¯ ïðaøc eäééîòè©£©§§©¨©§¨§¦¨§Ÿ§¥¨§Ÿ
àìå úBòî äzòî àlà ?àøåeñ àìå úBòî ,àëñð©§¨¨§Ÿ©¨¨¤¨¥©¨¨§Ÿ
:àcñç áø øîàc àä àlà ,éîð éëä àîéz éëå !úBôBò§¦¥¨¨¦©¦¤¨¨©£©©¦§¨
éà íéìòa úçé÷ìa éà àlà úBLøtúî ïépéwä ïéà¥©¦¦¦§¨§¤¨¦¦§¦©§¨¦¦
!dì ïéøéîb úBòî àä ?éànà ,ïäk úéiNòa©£¦©Ÿ¥©©¨¨§¦¦¨
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טמה

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד כו דף קודש)נזיר שבת (ליום

:`ax ly epicl di`x d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðzepipy - ©§¨§¨¥§¨¨
mwlg lr xn`e zern yixtdy xifp ,`ax ixack `ziixaaelà'¥

'éúàhçì,aiig ip`y z`hgd oaxw xear -ì øàMäå''éúeøéæð øàL §©¨¦§©§¨¦§¨§¦¦
minlye dler ,zexifpd zepaxw x`yl eidi zernd x`ye -
mbe dlerd z` mb zernd x`ya `iadl jixv ef oeyla xn`yke]
z` dpwy mcew yi`d zne ,[cala cg` `le ,minlyd z`

,zepaxwdéîcdçìnä íéì eëìé úàhç,mc` mdn dpdi `ly §¥©¨¥§§¨©¤©
,øàMäå,minlye dlerl eyxtedy zernd epiidcBéöç àéáé §©§¨¨¦¤§

ì Béöçå äìBòìíéîìLminlyd inc lk' xn`ie ,zenda izy gwi - §¨§¤§¦§¨¦
zerna yiy dlerd inc lke ,ef dnda lr elegi el` zerna yiy
.minlyl zg`e dlerl zg` `iaie ,'ef dnda lr elegi el`

ïleëa ïéìòBîedlerl zeycwend zernd lka mc` ynzyd m` - £¦§¨
ly owlg ixdy ,oaxw aiige dlirn xeqi` lr xar ,minlye

,dlirn xeqi` yi dlerae ,dlerïúö÷îa ïéìòBî ïéàåm` la` - §¥£¦§¦§¨¨
oeik ,dlirn xeqi` lr xar `l zerndn zvwna wx ynzyd

.dlirn mda oi`y minlyd inca wx ynzydy okziym`e
mwlg lr xn`e ,zern yixtd'éúìBòì elà'dlerd oaxwl - ¥§¨¦

' ,izexifpl `iadl izaegnyì øàMäå'éúeøéæð øàLzernd x`y - §©§¨¦§¨§¦¦
x`yn `iadl jixv ok m`e ,minlye z`hg ,zepaxwd x`yl eidi

` mb zerndz` dpwy mcew zne ,minlyd z` mbe z`hgd z
,zepaxwdéîcdeàéáé äìBòmdnäìBò,dacpïäa ïéìòBîem` - §¥¨¨¦¨£¦¨¤

xeqi` yi dler oaxwa ixdy ,oaxw aiige lrn mc` mda ynzyd
,dlirnøàMäå,minlye z`hgl eyxtedy ,zernd x`y -eìté §©§¨¦§
äáãðìdkldn cnlp jky ,xeaiv ly dacp zler mdn eaixwi - ¦§¨¨

.dacpl elti oda miaxern z`hg incy zern lky ipiqn dynl
ïleëa ïéìòBîeaiig ,zernd x`y oze` lka mc` ynzyd m` - £¦§¨

,z`hgd inca mb ynzyd i`cey oeik ,dlirn oaxwïéìòBî ïéàå§¥£¦
ïúö÷îalr xar `l zerndn zvwna wx ynzyd m` la` - §¦§¨¨

mda oi`y minlyd inca ynzydy okziy oeik ,dlirn xeqi`
z`hg inc xy`k wxy ,`ax ly epick `ziixaa x`eane .dlirn
inc wx oda miaxerny zern la` ,dacpl elti zerna miaxern
dler oiivga mi`ian `l` ,dacpl zeltep opi` minly ince dler

.minly oiivgae
opic m`d ,zne eizepaxwl zenda yixtdy xifpa dpc `xnbd

:minezq zernkeðL àì ,áø øîà àðeä áø øîàdxn`p `l - ¨©©¨¨©©Ÿ¨
,dacpl elti minezq zerny ipiqn dynl dkldàlàote`a ¤¨

yixtdyúBòî,oaxw dfi`l yxit `leìáàyixtd m`äîäa ¨£¨§¥¨
xn`p `l dfa ,zne ,xiry e` xt oebk ,xifp zepaxwl die`x dpi`y

`l` ,dacpl dndad didzyúLøBôîk àéä éøädndad oic - £¥¦¦§¤¤
z`hgd wlgy oeikne ,z`hgl `idy dwlg lr yxit eli`k
zenda yely yixtd m` oke .zenz dndad ,zaexrza yxetnk
,zaexrza zeyxetnk mlek oic ,xifp zepaxwl zeie`x opi`y
m`e .ezeni ozylye ,minlye dlera daxrzpy z`hgk ,xnelk
dacpl eltiy dkld dxn`p `ly .glnd mil mdinc ekli ,oxkn
mil mikled dince ,dzinl zkled dnda la` ,zerna `l`

.glnd
:ax xn` `ped ax ly epic z` zyxtn `xnbdàä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨

éøîàcyixtd m`y ax mya `ped ax xn`y dfd oicd -äîäa §¨§¥§¥¨
zexifpl die`x dpi`yúLøBôîk àéä éøä,dzinl jlzeeðL àì £¥¦¦§¤¤Ÿ¨

xn`p `l -àlàdnda yixtdykäîéîzoeikne ,men da oi`y ¤¨§¦¨
leki epi`e sebd zyecw dilr dlg ,xg` oaxwl daixwdl lekiy
cin xknidl zcner dpi`y oeike ,men da letiy cr dxkenl

.dkldd da dxn`p `le zernk zaygp dpi`ìáàyixtd m` £¨
dnda,íeî úìòa,sebd zyecw dilr dlg `lyäîeúñk àéä éøä ©£©£¥¦¦§¨

dinca `iadle cin dxkenl lekiy oeikny ,minezq zernk -
mikledy dkldd mda dxn`py ,zernk dndad zaygp ,oaxw

.dacpl,dacpl elti minezq zern `weecy ,ongp ax siqed cere
ìáàyixtd m`àkñðadf ly e` sqk ly dkizg -àì ,dxn`p £¨©§¨Ÿ

dzvwny yxit eli`k dpic `l` ,dacpl jlzy dkldd da
yixtd m`e .my ca`zy glnd mil dkiledl jixve z`hgl
oeike ,cg` oaxwl `id ixd dkizg lk ,adf e` sqk zekizg yly
zekixve ,zaexrza zeyxetnk mpic ,oaxw dfi`l yxit `ly

.glnd mil zkll mlek÷çöé øa ïîçð áøåe wlg,øîàyeléôà Â§©©§¨©¦§¨¨©£¦
yixtd m`àkñð,oaxw dfi` yxit `le eizepaxw dpnn zepwl ©§¨

.dacpl letize zernk dpic ,zerna dxknl zelibxdy oeiknìáà£¨
yixtd m`úBøB÷ ìL øàeñ,oipal zecnerd zexew ly dliag - §¨¤

y dcen wgvi xa ongp ax mb dfaàì,zernk zeaygp opi`y - Ÿ
mc` `vniy cr oizndl jixv `l` cin mxknl leki oi`y oeik
eltiy dkldd mda dxn`p `l jky oeikne ,mgwiy oipaa wqerd
xknil lekiy dna e` ,zerna `weec dxn`p dklddy] dacpl

.glnd mil zekled `l` ,[zernk epicy ,cin
:mixen`d mixacd lr dywn `xnbdéMà øa éîéL áø déì øîà̈©¥©¦¦©©¦

ïðaøc eäééîòè éàî ,àtt áøì,minkgd ly mnrh edn -éøîàc §©¨¨©©§©§§©¨¨§¨§¥
`weecyúBòîdacpl eltiäîäa àìå,dninzàkñð àìå`weece . ¨§Ÿ§¥¨§Ÿ©§¨

àøåeñ àìå úBòîmikled ,zern caln ,el` lky ,zexew zliag - ¨§Ÿ§¨¨
ipiqn dynl dklddy meyn dfl mrhdy xn`p m` .glnd mil

,zerna wx dxn`päzòî àlàwxy ok enk xn`púBòîelti ¤¨¥©¨¨
dacplúBôBò àìådpei ipa izy e` mixez izy `iadl aiegnd - §Ÿ

yxity mcew zne ,mdn cg` yixtde ,dlerl cg`e z`hgl cg`
minezq zernk serd oic didi `l ,z`hgl e` dlerl `ed m`

.dzinl mpicy miyxetnk `l` ,dacpl mikleddéëä àîéz éëå§¦¥¨¨¦
énðe -yi ,dzinl mikled zeter mbe ,`ed jk ok`y xn`z m` ©¦

,zeywdlïépéwä ïéà ,àcñç áø øîàc àä àlàe` mixez izy-] ¤¨¨§¨©©¦§¨¥©¦¦
[dpei ipa izyúBLøtúî,dlerl efi`e z`hgl efi`éà àlà ¦§¨§¤¨¦
íéìòa úçé÷ìa,mze` dpew milradyk e` -ïäk úéiNòa éàe` - ¦§¦©§¨¦¦©£¦©Ÿ¥

xez dfi` dipwd zrya yxit `l m`e .maixwn odkd xy`k
elti mipiwd ,maixwd odkdy mcew zne ,dlerl dfi`e z`hgl
llka mpi` zetery xn`p m` ,dywe .minezq zern oick dacpl

,dklddéànà,dacpl elti dnl -dì ïéøéîb úBòî àäixd - ©©¨¨§¦¦¨
oeikne ,miyxetnk md ixd zeter la` ,zerna wx dxn`p dkldd
didi ,milrad ezn m` ,dlerl dfi`e z`hgl dfi` reci oi`y
xn`y `cqg ax ixacne .zaxernd z`hgd llba dzinl mpic
`le 'minezq' ly dkldd llka zeter mby gken ,dacpl eltiy

.zexew ly x`eqe `kqp oicd `ed ok m`e ,zern wx
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גם בהיותו במעמד ומצב שיש לו אפשטות לפעול טק עם עצמו, צטיך לידע שניתנו 
לו כוחות לפעול גם בעולם, ואין הדבט תלוי אלא בטצונו

משיחת ליל ד' ר"ו בשבר ה'תנש"א
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חב"ד טמו 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

áôòòBøúpL éìk[gtxzBa úBqëì ñøç äpnî LBìúé àì ¯[htxzBa CBîñì Bà[vxzïwúîk àeäL éðtî , §¦¤¦§¥©Ÿ¦§¦¤¨¤¤§©¦§¦§¥¤¦§©¥
éìk[`vxzéìk ïewz íeMî Ba Lé ¯ LéîLz äæéà Ba LnzLäì úaLa BðwúnL øác ìkL ,[avxzBîk , §¦¤¨¨¨¤§©§§©¨§¦§©¥¥¤©§¦¥¦¦§¦§

:î"ù ïnña øàaúiL¤¦§¨¥§¦¨
פב  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

הלכה  ביאורי
òòåøúðù éìë [çôøú רעוע ונעשה שנסדק חרס כלי –

לזה. זה מחוברים עדיין חלקיו אך
åá úåñëì [èôøú.כלי –

åá êåîñì [öøú דבר איזה –630.

את  מכשיר הוא התלישה במעשה – כלי כמתקן תרצא]
ככלי  לשמש הנתלשת .631החתיכה

éìë ïå÷éú [áöøú בשבת מדרבנן אסור כלי תיקון –
בפטיש" "מכה מלאכת .632משום

והוספות  ציונים
כוונתו 630) אין אם אבל וכיוצאֿבזה, המיטה כרעי כמו

ס"ק  מג"א (עיין מותר - זו בחתיכה שימוש איזה לעשות
טז).
(ואינה 631) מהכלי שנפלה חרס חתיכת לקחת מותר אבל

אחרים. כלים בה לכסות כדי תיקון) שום צריכה
מלאכת 632) משום גם בזה יש שלם, היה הכלי אם

"סותר".

$
â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

:ÌÈÏÎ ˙ÏÚ‚‰ ÈÈ„ ‡˙ ÔÓÈÒ '‚ ˜ÏÁ

äñï"éìë÷ ó÷åîä ìåãâ øåðú ùåøéô) óøåçä úéá ìù øåðú
çñôá çéðäì øåñà (óøåçä úéá åá ïéîîçîù áéáñ
åëåúáù ïè÷ øåðúä êåúá åà äìòîìî åéáâ ìò øáã íåù
ììç ïéçéðîù óøåçä úéá éøåðú úö÷îá ïéùåòù åîë ùåøéô)
éåñéë ïéùåòå åéúåçåø 'âî ï"éìë÷á åúåà ïéôé÷îå ï"éìë÷ä ïéá
ñøç éìë ïéãë (ïè÷ øåðúë äùòðå ììç åúåà ìò äìòîìî
äðùä ìë éøäù äìòîì øàáúðù ïéîçá õîç åá ùîúùðù
øåðúäù äòùá õîç øàùå à"ãéèùô íù çéðäì úåìéâø
àöåé åðéàå øåàä íåç éãé ìò õîç íòè íù òìáðå íîçúî

éôã éãéî÷ñéä øåðúä úà ÷éñäì äöåø íà åìéôàå íìåòì å
äæ ÷ñéä éãé ìò íùî èìôð õîçä ïéà ïë éô ìò óà ìåãâ

êøã íù òìáð õîçä ïéà éøäù øåðúä ììç êåúá àåäù
øàáúðù åîë åèìåô êë åòìåáëå åéáâ êøã àìà øåðúä ììç

.äìòîì

åéìò çéðî øåðúä éáâ ìò çñôá ùîúùäì äöåøù éîå
ìòå çñôá åá ïéùîúùî ïéàù øáã øàù åà ìæøá úëéúç
íéîç íéìëàî åìéôà çéðäì øúåî ÷éñôîä øáãä äæ éáâ
ïéà åéìò ïéãñ çéðä íà ìáà çñôá íîçúî øåðúäù äòùá
åîë ïðåö øåðúäù äòùá ïðåö ìëàî àìà ïéãñä ìò çéðäì

.äìòîì øàáúðù

(çúåø) ìéùáú çéðäì ïéà åëåúáù ïè÷ øåðúä êåúá ìáà
óàù éôì ïðåö àåä øåðúä åìéôàå ìæøá úëéúç éáâ ìò åìéôà
ïéçéðî äðùä ìë éøäù õîçî òåìá àåä äæ ïè÷ øåðú ìù åââ
úåøéã÷áù ìéùáúäî ìáää äìåòå úåçúåø úåøéã÷ åëåúá
ãéäù äîç äòéæ òéæä àì äæ ââù éô ìò óàå åââá òìáðå

 מתוטת טבותינו נשיאי חב"ד 
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åéúçú ãéîòä íà ãáòéãá øñåà åðéà êëéôìå åá úãìåñ
äìçúëì íå÷î ìëî çñôá åéúçú åãéîòäù úçúåø äøéã÷
øåðúä ìë úà èéèá çéèä ïë íà àìà íù äãéîòäì ïéà
àäéå åúéò÷ø÷ úàå áéáñ åéúåøé÷ úàå åââ úàå åëåúî äæ ïè÷

:à"ñú ïîéñá øàáúéù åîë ìãåâ áçåøë èéèä éáåò

åñìò åà äæ ïè÷ øåðú êåúá äîç äöî çéðäå çëù íàå
íéúðéá ÷éñôîä øáã íåù éìá óøåçä úéá øåðú éáâ
ïåéëã) øåðúä óåâá òâðù äöîä úåéðåúçú óåì÷ì êéøö
äôéì÷ éãëî øúåé øñåà åðéà øåðúá òåìá àåä øåñéàäù
øåðúä äéä åìéôà (äìòîì øàáúðù åîë çñôä êåúá åìéôà
åéìò çéðäù ìëàîäù éô ìò óà íç øåðúä äéä íàå ïðåö

.äôéì÷ éãë åðîî ìåèéì êéøö ïðåö äéä

ïéàù åìà úåðéãî âäðîìå øåñà åìåë ïîù ìëàî àåä íàå
ïë íà àìà øåñà åìåë ïéðò ìëá ïîùì ùåçë ïéá ïé÷ìçî
åîë åá àöåéëå äöî ïåâë úéðåðîù åá êééù ïéàù ìëàî àåä

:æ"îú 'éñá øàáúðù

âשני âיום
æñøåðúä äéä åìéôà äøéã÷á ìéùáú íù çéðä íà ìáà

äéä äøéã÷ä áùåî íå÷î íà åìéôà øúåî ìéùáúä íç
úéðåðîù ùùç åá ïéà íà ïë éô ìò óà ïéòá õîçî êìëåìî
øúåé ùé äøã÷ä éìåù éáåòáå äôéì÷ éãëî øúåé øñåà åðéà

.äôéì÷ éãëî

é÷ð äéä äáùåî íå÷îù åì éøá íà øéúäì ùé äøéã÷ä íâå
åäùî íù äéä àìùåðéà øåðúá òåìáä øåñéàäù ïéòá õîç

ïéàù á"ö 'éñ äòã äøåéá øàáúðù åîë åéìòù äøéã÷ì èìôð
:íù ïééò áèåø àìá ïôåãì ïôåãî àöåé òåìá øåñéà

çñìù øåðúä êåúá çñôá úåçúåø úåøã÷ çéðä íà ïëå
íéîòôìù éô ìò óà øáë ÷ñåäù øçàì óøåçä úéá
åìéôà øúåî ìéùáúä éøä õîç ìù äøéã÷ íù ïéçéðî
é÷ð äáùåî íå÷î äéä íà úøúåî äøéã÷ä íâå äìéëàá
íéðôáî åéúçú òéæä øåðúä ââù éô ìò óàå ïéòá õîçî
õîç íòè ùé åæ äòéæáå åéúçúù ìéùáúä íåç úîçî
éãé ìò õîç íòè åá òìáðù øåðúä ââî äëåúì èìôðù
ïåéë íå÷î ìëî úåçúåø úåøéã÷ åéúçú åéäùë òéæäù äòéæä
óøùðå úáäìùä éãé ìò åââ ïáìúð éøä øåðúä ÷ñåä øáëù
àì øåðúä úà ÷éñäùëù éô ìò óàå åá òåìáä õîçä ìë
åæ äðåë ïéà äæ ÷ñéä éãé ìò çñôì åââ øéùëäì ïéåëúð

:à"ñú ïîéñ ïééò ãáòéãá úáëòî

èñïéøå÷ù úéëåëæ êåúéäá íëåúî íéôåöîä ñøç éìë
íúåà ïéøéùëî ùéù úéëåëæ éìëë íðéã ïéà (è"øæééìâéâ)
éìëë íä éøä àìà íåìë íéòìåá íðéàù éôì äìòâä àìá
ïäá ùîúùð íà íäì úìòåî äðéà äìòâä åìéôàù ñøç
óøöðå ñøçä ìò äôåçî àåä úéëåëæäù ïåéëã ïéîçá õîç

.åäåîë òìåá àåä éøä ïùáëá åîò

ñøç éìëá çñôá ùîúùäì àìù åâäðù úåîå÷î ùéå
ùîúùð àìù íéùãç íä åìéôà úéëåëæá íëåúá íéôåöîä
éåôéöä úìåòô íéùåò íéðîåàä úö÷îù éôì íìåòî õîç ïäá
éìë ìáà éåôéöä êåúá òåìá õîç ïàë ùé éøäå ïéáåñ éãé ìò
éåôéöî úéëåëæ èòî åéìò óèéðù àìà íéôåöî ïðéàù ñøç
êë øçàù éôì ùãç àåä íà åá ùîúùäì øúåî øçà éìë
åáù ïéáåñä óøùðå ùà àìî øåðúì åà ïùáëì åúåà ïéñéðëî
åðéàù ïåéë áèéä åôøöìå åôøåùì åéìò ñç ïîåàä ïéàù
éìë åúåà ìáà ùàá íåìë ì÷ì÷úî åðéà úéëåëæá äôåöî
úéëåëæä ì÷ì÷úé àìù åéìò ñç úéëåëæá äôåöî àåäù ñøç
ùàä ïî åàéöåäì àåä øäîî êëìå ùàä íåç úîçî åáù

:çñôá íäá ùîúùäì àìù ïéøéîçî êëéôìå

âשלישי âיום
òøéîçäì åâäðù úåîå÷îá àìà øéîçäì ïéà íå÷î-ìëîå

áøéò àì äæ ñøç éìëù åì éøá íà úåîå÷î ïúåàá íâå
ïéà íà çñôá åá ùîúùäì ì÷äì ùé éåôéöá ïéáåñ ïîåàä
úö÷á íéâäåð êëéôìå äæá íâ øéîçäì òåãé âäðî íù
àìà íéùãç íä åìéôà çñôá ïäá ùîúùäì àìù úåîå÷î
éåôéö ï÷úé àìù úåàøì ïîåàä éáâ ìò ìàøùéä ãîò ïë íà
íå÷îá àìà äæá øéîçäì ïéàå ïéáåñ éãé ìò òáöäå ìéãáä
åà ìéãáä ïéà éøäù äæì ùåçì ïéà ïéãä ø÷éòîù âäðîä
éæàå ùàá éìëä ïåáéì éãé ìò àìà éìëá ïé÷áãúî òáöä

.ïéáåñä úåùîî ìë óøùð

ìë õîç åá ìùáúðù ïùé úëúî éìë åìéôà àìà ãåò àìå
ïéãä ø÷éòî øéúäì ùé ìéãáá åäôéç êë øçàå äðùä
íéðáìîù ïåáéìäù éôì äìòâä àìá çñôá åá ùîúùäì
äéä íàù åîë åðîî øåñéàä èéìôî éåôéö úòùá åúåà
êúéð ìéãáäù ãò õåçáî êë ìë åîîçî ùàä éøäù åìéòâî
ãéäù ïåéë äìòâäî òåøâ åðéà äæë ïåáéìå íéðôáî åëåúá
àìà éìëä çèù ìëá õåçîå úéáî åéøáò éðùî åá úãìåñ
ìëá äìåò åðéàå úåøéäîá éåôéöä äæ íéùåò íéîòôìù éôì
ãåàî éåöî äæå äôé åúåà åçéúøä àìù éôì éìëä çèù
ïîåàä íàå) éåôéöä øçà íúåà åìéòâéù úåøåäì ïåëð êëéôì
éåôéöä øçà äëøá àìá åìéáèäì êéøö éøëð àåä åäôéöù

.(ë"÷ ïîéñ äòã äøåéá øàáúðù åîë äìòâää íãå÷

äìòâä åìéôà úøôåò åà ìéãáá äôåçîä ïùé ñøç éìë ìáà
øùëð åðéàù ñøç éìë ïéãë åøéùëäì åì ïéìéòåî ïéà ïåáéìå
ùãç äéäùë åäôéçù éô ìò óàå ïåáéìå äìòâä éãé ìò
øçàì ãò ñøçäá íåìë òìáð àìå åá ùîúùð àì ïééãòù
ïéáå ñøçä ïéá ÷éñôî àåä úøôåò æàå úøôåòá åäôéçù
éìëë ïåãð úåéäì íåìë ìéòåî äæ ïéà åëåúá ùîúùðù õîçä
õîç åá ùîúùðùë éôì äìòâä éãé ìò íéøùëðä úåëúî
úçúù ñøçá íâ òìáðå éìëä éáåò ìëá õîçä òìáð ïéîçá

:íìåòì åðîî èìôð åðéà áåùå úøôåòä



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טמח

 248   לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי 

חב"ד טמח נשיאי רבותינו מתורת

âרביעי âיום
àòïéàù ñøç éìëë íðéã íéðîîñá íéôåöîä õò éìë

ïéîçá õîç íäá ùîúùð íà íäì úìòåî äìòâä
òåìáù äî åèéìôé àìù äìòâää éî ìò íéáëòî íéðîîñäù
íðéà õîç íäá ùîúùð àì íà ìáà) íäéúçúù õòä êåúá
øàáúðù åîë øéîçäì åâäðù íå÷îá àìà çñôá íéøåñà

:(äìòîì

áòíéð÷ð÷ ïéá úåéçåìö ïéá úåñåë ïéá äéúùä éìë ìë
éøä äðùä ìë ïðåöá ïùéîùúù ïåéë ñøç ìù íä åìéôà
éã àìà ììë ïìéòâäì êéøö ïéà êëéôìå íåìë íäá òìáð àì
ùîúùäì àìù àåä âäðîä ìáà) ïéãä ø÷éòî äôéèùá íäì
åðééäã (äìòîì øàáúðù åîë íéðùé ñøç éìëá ììë çñôá
øåñéàä ÷øîìå øéñäì éãë íéîá áèéä íôùôùéå íçéãéù
óåùôù éìá íéîá ïôèåùå øæåç êë øçàå ïéòá íäá ÷åáãä
ïäá ùîúùäì øúåîå à"ë÷ 'éñ äòã äøåéá øàáúéù åîë

.ïéîçá åìéôà êë øçà

ïéé ïäá íîçì ùàä ìöà íúåà ïéçéðî íéîòôìù éô ìò óàå
ìù úåñåë íâå ïëåúáù íçä ïééá õîç íçì éúéúô íéðúåðå
íéîòôìå ïðåö øëù íò íç øëù íëåúì ïéøòî íéîòôì õò
åîë ìùåáîë ùåáë äùòðå úòì úòî íëåúá ääåù
äðùä ìë ïùéîùú áåøù ïåéë íå÷î-ìëî ,äìòîì øàáúðù
íéîëç ïäá åøéîçä àì úòì úòîî úåçô ïðåöá àåä
ìò ïäá òìáðù õîçä úòéìáî åîåé ïá åðéà íà íìéòâäì

.úòì úòî äùéáë éãé ìò åà ïéîç éãé

ä÷ùî úåäùäì àåä äðùä ìë ïùéîùú áåøù íéìë ìáà
øëù ìù íéãëå úéáç ïåâë øúåé åà úòì úòî íëåúá õîç
éìëá äìòâä éãé ìò åà éåøéòå éåìéî éãé ìò íøéùëäì êéøö

.ïîåé éðá íðéà íà óà ïåùàø

áåø øçà íéìë úìòâäá íéëìåä ïéàù íéøîåàä éøáãìå
éåìéî éãé ìò øéùëäì êéøö úéçåìöå úåñåë óà ïùéîùú
èåùô âäðîä ïëå ïåùàø éìëá äìòâä éãé ìò åà éåøéòå
ììë íøéùëä àìå øáò íà ìáà úåðùì ïéàå åìà úåðéãîá
åìéôà çñôá ïäá ùîúùäå áèéä íôùôùå íçéãäù ÷ø
ìò ïéëîåñ ãáòéãáù éôì ïéøúåî åììä ïéîç éøä ïéîçá

:äðåùàøä àøáñ

âחמישי âיום
âòäðùä ìë ïéîçá õîç ïäá ùîúùð åìéôà úéëåëæ éìë ìë

íéîé äîë íëåúá õîç ä÷ùî ääùù íúåà åìéôàå
øëù íäá ñéðëäì êøãù øö íäéôù úåéçåìö ïåâë íéðùå
äôéèùá íäì éã àìà çñôì øùëä íåù íéëéøö ïéà íåé÷ì

.íåìë íéòìåá ïðéàå íéù÷å íé÷ìç íäù éôì äðéãë

úéëåëæ éìëì úìòåî äðéà äìòâä åìéôàù íéøîåà ùéå
ïåéëã úòì úòî äùéáë éãé ìò åà ïéîçá õîç ïäá ùîúùðù

âäðîä ïëå ñøç éìëë ïä éøä ìåçä ïî àåä ïúééøá úìçúù
.åìà úåðéãîá èåùô

ùéù úéëåëæ éìë íåùá çñôá ùîúùäì àìù ïéâäåð êëéôì
ääúùð àîù åà íç õîç ä÷ùî åëåúì åøéò àîù åá ùåçì
åá ùîúùäå øáò íà ìáà úòì úòî õîç ä÷ùî åëåúá
ïéøúåî åììä ïéîç éøä øùëä íåù àìá ïéîçá åìéôà çñôá
úòî úåçô ïðåöá àåä äðùä ìë äæ éìë ùéîùú áåø íà
åìéôà åà ïéîçá àåä äðùä ìë åùéîùú áåø íà ìáà úòì
åëåúá õîç ä÷ùî úåäùäì êøã íéîòôä áåøù àìà ïðåöá
ñéðëäì êøãù øö íäéôù úåéçåìö ïåâë øúåé åà úòì úòî
åà åá åùîúùðù ïéîçä ïéøåñà ãáòéãá óà íåé÷ì ù"éé ïäá
íãå÷ åøéùëä ïë íà àìà úòì úòî åá ãîòù ä÷ùîä

:éåøéòå éåìéî éãé ìò åà äìòâä éãé ìò åá ùîúùðù

äòêåúéäá íäìù úéîéðôä ãöá íéøééåöîä óñë éìë
çñôá åá ùîúùäì ïéà (è"öìòîùéâ ïéøå÷ù) úéëåëæ
ïéøéîçîù åðéúðéãî âäðî éôì äìòâä éãé ìò åìéôà äìçúëì
ãöá àåä íà ìáà úéëåëæì úìòåî äìòâä ïéàù íéøîåàäë
äìòâä éãé ìò çñôá åá ùîúùäì øúåî éìëä ìù ïåöéçä
àì õåçáîù úéëåëæ êåúéää éøäù éåøéòå éåìéî éãé ìò åà

.íéðôáî åá ùîúùðù õîçäî íåìë òìá

íçù úåëúî éìëå çúåø õîç åëåúì åøéò íéîòôìù óàå
íù òìáðå éìëä ìù ïåöéçä ãö íâ íîçúðå åìåë íç åúö÷î
ïéøáåñ ùéù äìòîì ù"îë) íù òåá÷ä úéëåëæá õîçä íòè
íåìë èìôð äéäé àì çñôá åá ùîúùéùë íå÷î-ìëî (ïë
ìòå çúåø ä÷ùî äéäé íà óà åëåúáù ä÷ùîì úéëåëæäî
íçù úåëúî éìëù éìëä ìù ïåöéçä ãö íâ íîçúé ïë éãé
àìà íç åðéàù äæ íåç úö÷î íå÷î-ìëî ,åìåë íç åúö÷î
òåìáä ìåòéâ èéìôäì çë åì ïéà éðùä úö÷î íåç úîçî
ïéàå) ã"ö 'éñ ã"åéá øàáúðù åîë éðùä úö÷îì åëéìåäìå íù
çñôä êåúá ùàä ìöà ä÷ùî åá çéúøé àîù ïéùùåç
èåìôéå ùàä úîçî ìåãâ íåç éìëä ìù ïåöéçä ãö íîçúéå
ïéàù éôì åá äòåá÷ä úéëåëæ êåúéäá òåìáä õîçä íòè
:(íéøééåöîä íéáåùç óñë éìë ùàä ìöà çéúøäì ììë êøã

âשישי âיום
åòåá åìö äðùä ìëù ïùé ãåôùá çñôá åìöðù úåôåò

íëøãù õîç éøåøéôî ÷ãáð àìù çìîá çåìî øùá
ãåôùá ïéàù ïåéë ïéøúåî åììä úåôåò éøä çìîä ïéá àöîäì
÷ôñîå çìîä ïéáù õîç éøåøéô ÷ôñ ùùç àìà éàãå õîç
íà ìáà ÷ôñî øåñéà ïé÷éæçî ïéà éë ãáòéãá øåñàì ïéà
åìéôà õîç øàù åà àúééìåî äæ ãåôùá åìö úçà íòô
äæ øùá éøä íééúðéá øùëä àìá øùá åá åìö çñôáå åäùî
åìéôà åðâäðîìå åîåé ïá àåä ãåôùä íà) äàðäá åìéôà øåñà
àì çñôä íãå÷ ãåôùá òìáðù õîç åäùîù (åîåé ïá åðéà
è"ö ïîéñ ã"åéá øàáúðù íòèî íéùéùá åëåúá ìèáúð

:ù"ò
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æòïäî ïé÷ôúñîù ïéé ìù úåéáçáù úåæøáä çéãäì ïéâäåð
äðùä ìëù éôì çñôá ïäî ÷ôúñäì äöåøå äðùä ìë

:õîçî úåëìëåìîä íéãéá úåæøáá ïéùîúùî

çòéàãåá øëù ìù äéúù éìë íäá íéáçåúù íéöòä
ïåéë éìëä êåúáù øëùä úéëåìëìî õòä êìëìúð
íéìë åá áåçúì ïéà êëéôìå éìëä ììç êåúì áçúð õòäù

:äôé åçéãä ïë íà àìà çñôá

:ÌÈÏÎ ˙ÏÚ‚‰ ÔÓÊÂ ¯„Ò ·˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

àäëåúì ñéðëîå íéî äá çéúøîå äøåé ç÷åì äìòâä øãñ
.ïåùàø éìëá äìòâä íéëéøöä íéìë ìë

áéáñ èéè ìù äôù äùòé äëåúì ììë ñðëð åðéàù ìåãâ éìëå
øçàå åúôù ìë ìò íéîä åøáòéå íéáø íéî ìá÷éù éãë åéôì
ùàä ìöà åëåúá íçéúøéå åúôù ìë ìò íéî åðàìîé êë
ìò åøáòù íéçúåøä éãé ìò ìòâåä éìëä úôù íâù àöîðå
úôù ìò äáøä ïéáëòúî ïðéà ïéçúåøäù éô ìò óàå åéáâ

ä êøã íùî íéãøåéå ïéáæ ïä ãéîù éìëäéøä íå÷î-ìëî ,èéè
òìáð àìå éìëä úôù éáâ ìò õîçä áëòúð àì äðùä ìë íâ
úôùì ìéùáúäî íéæúéðä úåöåöéð éãé ìò àìà õîçä åá
åøáòéù éãë åéôì äôù äùòé àì íà íå÷î-ìëîå ,éìëä
úåöåöéð é"ò åúôùì äìåò äìòâä ïéà åúôù ìò ïéçúåøä
àîù ùåçì ùéù éôì åëåúáù ïéçúåøäî åéáâ ìò ïéæúéðä
åúôù (ìë) ìò úåöåöéð äìòé àì åæ äìòâä úòùá åéùëò
øùôà éà äáøä íéîòô åëåúá ìùáúðù øåñéàä ë"àùî

.úçà íòô åúôù (ìë) ìò úåöåöéð äìòä àìù

íçéúøéå áèéä íéî åðàìîé äôù åì úåùòì äöåø åðéà íàå
åðëéìùéå ùà ãéôì åà çúåø ïáà ç÷éå ùàä ìöà åëåúá
ìë ìò åìòéå åøáâéå øúåé åçéúøé êë êåúîå ïéçúåøä êåúì

:åúôù

âקודש âשבת
áãéôìå ïáà éãé ìò åà äôù éãé ìò åìéòâäù øçàìå)

øåæçéå íéø÷ íéîá åðôèùéå åëåúî ïéçúåøä êåôùé
ìò ïåùàøä èôùîë åðìéòâéå åëåúá íçéúøéå íéî åðàìîéå
çñô áøòá ìéòâî àåä íà ùà ãéôìå ïáà åà äôù éãé

.(øàáúéù åîë åîåé ïá àåä éìëäå êìéàå úéùéîç äòùî

êøãë åëåúî àìà õîç åá ùîúùð àìù éìëá äæ ìëå

ïéçúåøä úìòâä éãé ìò øùëð àåä êëìå íéìëä ìë ùéîùú
ãöá íâ õîç ùîúùðù éìë ìáà åèìåô êë åòìåáëã åëåúáù
ïëå ïåùàø éìëî ïéçúåø åá ïéáàåùù éìë ïåâë åìù ïåöéçä
éãé ìò ïéøùëð ïðéà äìù ïåöéçä ãöá ñôìàä ïéñëîù äøò÷
êåúì íìåë ïñéðëäì êéøö àìà ïëåúîù ïéçúåøä úìòâä

:íäìù ïåöéçä ãö ìò íéçúåøä äìòéù éãë äìåãâ äøåé

âïéìòî íéîä åéäéù øäæéì êéøö äøåéì íéìëä ñéðëîùëå
íëåúì íéìëä úñéðë úòùá úåòåáòáà åðééäã äçéúø
àì ìáà úåòåáòáà ïéìòîù ïéçúåøá àìà äðéà äìòâääù

.åá úãìåñ ãéäù éô ìò óà ïéîçá

úåìéâøå äæ øçà äæ äáøä íéìë äøåéì ñéðëî íàå
íúçéúøî íéçð ãéî ïéçúåøä êåúì ãçà éìë ïéñéðëîùë
åìòéå íéîä åáåùé ãò äééðùä éìë ñéðëé àìù ïéúîäì êéøö

.éìëå éìë ìë úñðëäá ïéúîé ïëå úåòåáòáà

ãéñôä éøä äæá øäæð àì íàù äæá øäæäì êéøö ãåàîå
åãîéìù ùéå äæá ïéøäæð ïðéà íìåòä ìáà éøîâì äìòâää
ïùéîùú áåøù úåôë ÷ø ìéòâäì êøã ïéàù éôì úåëæ íäéìò
éìëî éåøéò éãé ìò àåä ïùéîùú áåøù úåøò÷å éðù éìëá àåä
àöåéëå åììä íéìëå ïðåöá àåä ïùéîùú áåøù úåñåëå ïåùàø
ãéäù ïéîçá íäì éã àìà ïéçúåøá ïìéòâäì êéøö ïéà íäá

ë íåç éãé ìò àåä ïùéîùú áåøù íéìë ìáà åá úãìåñéì
íà íäá åùîúùðù ïéîçä úà ïéøñåà ãáòéãá åìéôà ïåùàø

:äçéúø åìòä àìù ïéîçá ïìéòâä

ããîåàá ïéçúåøä êåúá íéìëä úåäùäì ïéëéøöî ùé
ìù ïâäðîå ïë åâäð àìå íìåòéâ ìë åèéìôéù éãëá úòãä
ìë éìëä èéìôé éúî øòùì òãåé éî éë àåä äøåú ìàøùé
êøãë ïéçúåøá êë ìë åúåà ääùéù øîåì åðàá íàù åìåòéâ
úçà äìòâä äúéä àì åá òìáðùë øåñéàä åá ääùù
êéàäå íéîé äîë äæ øåñéà åá ùîúùð éøäù ììë åì úìòåî
íéîëç åìáé÷ êë éàãå àìà úçà äìòâäá åìåë èåìôé
ïéá ÷åìéç ïéà ïë íàå ìëä úà èìåô àåä úçà äìòâäáù

.ãéî åðàéöåé íà åà ïéçúåøá äáøä ääùé íà

éàðô äéäéù éãëá øéòæî èòî åúåäùäì áåè íå÷î-ìëîå
íùî ìåòéâä èéìôäìå éìëä éáåò êåúì ñðëéì ïéçúåøäì
äééäù úö÷ êéøö íå÷î-ìëî ,òâøë úéùòð äèéìôäù óàù
ìåòéâä úàéöé éãëå éìëä éáåò êåúì ïéçúåøä úñéðë éãë

:õåçì$
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âהחסידית הפרשה - משפטים פרשת אור' â'תורה
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.("ïúîäeæ ä÷ñt éðéñ øä ìò eãîòL¤¨§©©¦©¨§¨£¨¨

.10òîLîc äîe .ãBòå .á ,âö÷ á ÷ìç íL .á ,åë÷ .á ,áð à ÷ìç øäæa àeä ïk)¥©Ÿ©¥¤¨¥¤§©§©§©
(á ,ãé) â ÷ìç øäæa àeä ïëå äøæç àìc (á ,áë) äøæ äãBáòáe (à ,åî÷) úaLa§©¨§£¨¨¨§Ÿ¨§¨§¥©Ÿ©¥¤
úBãbà éLecç ïk íâ ïéiòå .äøæç àîäefä ìk àìc íL úBøBà éöBöéða øàBáî Y§¨§¦¥¨§Ÿ¨©£¨¨§¨§©¥©¥¦¥©¨
úðáì 'Bb eàøiå" ìéçúnä øeac Léø íéètLî øBà äøBz .á ,â÷ úBîáé à"Løäî©©§¨§¨¨¦§¨¦¥¦©©§¦©¦§¦§©

éøàäì íB÷î ïàk ïéàå .(ã ,åò) "øétqäúBøbàa ø"eîãà úMeã÷ ãBák úøòä Y .C ©©¦§¥¨¨§©£¦¤¨©§§©©§§¦§
.(éù ãenò ä ÷ìç LãBw¤¥¤©

.11Búlçúa àë ïewz .á ãeîò óBñ ,ã"åé äîc÷äa øäæ éðewz äàø .Lçpä øBò)©¨¨§¥¦¥Ÿ©©©§¨¨©¦¦§¦¨
.(àì ÷øt àéðz .(á ,çî óc)©©§¨¤¤
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"Bnò Y Lnî Y 'ä(è ,áì eðéæàä)dðéà äîLpäL òãBpëå . ©¨©©£¦§©¨¤©§¨¨¥¨
dîöòì ïewz äëéøö12. §¦¨¦§©§¨

áeúkL Bîëe ,íéôebä íâ eëkcæiL ,ãéúòì ìáàäéòLé) £¨¤¨¦¤¦§©§©©¦§¤¨§©§¨

(àé ,çðéúBîöòå" :áéúëe ,"õéìçé E(á ,âé äéøëæ)çeø úàå" : §©§¤©£¦§¦§©§¨§¤©
øéáòà äàîehä'eëáéúk æà ,"(ä ,î äéòLé)ãBák äìâðå" : ©§¨©£¦¨§¦§©§¨§¦§¨§

äéäiL ãò øîBçä Ckcæé ék ,"øNa ìë eàøå ä''éåä£¨¨§¨¨¨¨¦¦§©¥©¤©¤¦§¤
ïéà ,åéLëò ïk ïéàM äî .íéôeba íb úe÷ìà éeléâ úðéça§¦©¦¡Ÿ©©¦©¤¥¥©§¨¥

.ãáìa úBîLða ÷ø éelbä©¦©©§¨¦§¨

àeä äpä ,ìàøNé úBîLða úe÷ìà éelb úðéça ,äpäå§¦¥§¦©¦¡Ÿ§¦§¦§¨¥¦¥
"ízà íãà" eäæå .íãà øeiöa CLîð(àì ,ãì ìà÷æçé)Y ¦§©§¦¨¨§¤¨¨©¤§¤§¥

:Leøét¥

,óebä éøáéàa úéèøt äîLpä ïkLî ìLî Cøc ìò©¤¤§©¦§©©§¨¨§¨¦§¥§¥©
çBna äøBL ìëOä øBà Bîk ,íãà øeiöa ïk íâ àeäL¤©¥§¦¨¨§©¥¤¤©©

ála úBcnäå ,à÷åc'eëãñç" ;íéãia úBcnä úBiðBöéçå , ©§¨§©¦©¥§¦¦©¦©¨©¦¤¤
àðéîé àòBøc Y'eë"13íéøáà ç''îø äpä ïä ,èøt Cøcå . §¨§¦¨§¤¤§¨¥¥¨§©¥¨¦

,ììk Cøcå .ïäa äîLpä úøàä ú÷lçúnL íéièøt§¨¦¦¤¦§©¤¤¤¨©©§¨¨¨¤§¤¤§¨
.òöîàa óebäå ,àìàîNe ,àðéîé àòBøc :ïéåe÷ 'âì ïé÷ìçð¤§¨¦§©¦§¨§¦¨§¨¨§©¨¤§©

úBîLða úe÷ìà éelb úðéçáa äìòîì ïáeé ïë Bîk§¥¨§©§¨¦§¦©¦¡Ÿ§¦§
áéúëc ,ìàøNé(âë ,àì éìLî)òãBð" :mixrXAY "dìòa ¦§¨¥¦§¦¦§¥¨©§¨¦©§¨

c éàî íeôì ãç ìëa"xrWn"déaìa14ïäL úBîLð Léå . §¨¨§©¦§©¥§¦¥§¥§¨¤¥
éLàø" ïäå ,äøBzä úðéçáì éìk ïäL ,ïéçBî úðéçaî¦§¦©¦¤¥§¦¦§¦©©¨§¥¨¥

"ìàøNé éôìà(æè ,à øaãna)úðéçáì éìk ïäL úBîLð Léå ; ©§¥¦§¨¥©¦§¨§¥§¨¤¥§¦¦§¦©
.ìâø úðéça ïäL úBîLð Léå ;úBcnä©¦§¥§¨¤¥§¦©¤¤

" øîàð íleëa íB÷î ìkî CàrcFpLeøét ,"íéøòMa ©¦¨¨§¨¤¡©¨©§¨¦¥
ì Y "òãBð"úeøM÷úäå øeaç ïBL15øeaç ïBéîãk . ¨§¦§¦§©§§¦§¦

àéä äîLpäL úBéä íòL ,óeba äîLpä úeøM÷úäå§¦§©§©§¨¨©¤¦¡¤©§¨¨¦
àéä ïë ét ìò óà ,éîLb óeb øãbî äìòîìe úéðçeø¨¦§©§¨¦¤¤©§¦©©¦¥¦

;éîLb óeâa úLaìúîe úøM÷úî¦§©¤¤¦§©¤¤§©§¦

îkäìòîlL àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb CLîð ïë B §¥¦§©¦¥¨¤§©§¨
úBîLða Laìúîe äøBL úBéäì Y úBcîe äîëç úðéçaî¦§¦©¨§¨¦¦§¤¦§©¥§¦§
eìéôàå ."íãà úîB÷" úðéça àéä ïúeììkL ,ìàøNé¦§¨¥¤§¨¨¦§¦©©¨¨©£¦

Y äøéúé äìòî ïäa Lé íééá÷ò úðéçáe ìâø úðéça§¦©¤¤§¦©£¥©¦¥¨¤©£¨§¥¨
Làøä úà ïéãéîònL'eë,íB÷îì íB÷nî BúBà íéëéìBîe ¤©£¦¦¤¨Ÿ¦¦¦¨§¨

eøîà ïëìå .ìâøä ézìa Bcáì Làøä çëa ïk ïéàM äî©¤¥¥§Ÿ©¨Ÿ§©¦§¦¨¤¤§¨¥¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø16íãà ìk éðôa çeø ìôL éåäå" : ©¥¦§¨¦§¨¨¤¡¥§©©¦§¥¨¨¨

'eë."

" Cøaúé Ba øîàpL eäæåM,ïBéîcä ó''ëa "íãà äàøî §¤¤¤¡©¦§¨¥§©§¥¨¨§¨©¦§
"ììk eäéà úBcî ïepéà ìkî åàì" úîàa ék17Bîëe , ¦¤¡¤¨¦¨¦¦¦§¨§

áeúkL(èë ,åè 'à ìàeîL)ék" :mc` `làeä'eëCà ." ¤¨§¥¦Ÿ¨¨©
,íãà øeiö úðéça ïäL ìàøNé úBîLða Laìúîe ãøBiL¤¥¦§©¥§¦§¦§¨¥¤¥§¦©¦¨¨

" Cøaúé Ba øîàð Bæ úeLaìúä ãvî ïk íàMäàøî ¦¥¦©¦§©§¤¡©¦§¨¥§©§¥
"íãà'eëáeúkM äî eäæå .(æì ,èé íéLBã÷)íúéNòå" :mz`" ¨¨§¤©¤¨§¦©£¦¤Ÿ¨

ì"æø eøîàå18"éðeàNò elàk" :: §¨§©©§¦£¨¦

äpäåä úeîc ìòå" ïéðòå Leøét`QMäàøîk úeîc §¦¥¥§¦§©§©§©¦¥§§©§¥
?àqkä ïéðò eäî Y "íãà̈¨©¦§©©¦¥

Y ò''éác íéàøápä úeeäúä äéäiL éãkL :àeä ïéðòä̈¦§¨¤§¥¤¦§¤¦§©©¦§¨¦§¦©
Lé úðéça ïä úàæ ãBò ,äcîe ìeáb úðéçáa ïäL ãálnL¤¦§©¤¥¦§¦©§¦¨Ÿ¥§¦©¥
Bæ úeeäúä úBéäì øLôà éà ïëì ,Bîöò éðôa ãøôð øáãå§¨¨¦§¨¦§¥©§¨¥¦¤§¨¦§¦§©
"íãà äàøîk" úðéçaî úeiçäå øBàä úëLîä éãé ìò©§¥©§¨©¨§©©¦§¦©§©§¥¨¨
eäéà" úeìéöàác ,úéìëúa ìeha úðéçáa àeäL ,Bîöò©§¤¦§¦©¦§©§¦§©£¦¦

"ãç éäBîøâå19úáéLé úðéça éãé ìò àeä àlà ,Lnî §©§¦¨©¨¤¨©§¥§¦©§¦©
.àqkä ìò ïBéìòä íãàä̈¨¨¨¤§©©¦¥

,äéìò áLBé íãàL àqkä ,ìLî Cøc ìò äpä ék¦¦¥©¤¤¨¨©¦¥¤¨¨¥¨¤¨
áéúk äìòîì Ck ,ähîì äìtLäå äãéøé úðéça àeäL¤§¦©§¦¨§©§¨¨§©¨¨§©§¨§¦

(é ,èë íéläz)" :'d aWIemlFrl KlnCìî" Leøét ." §¦¦©¥¤¤¤§¨¥¤¤
ähîì Cøaúé Búeëìî úëLîä úBéäì ,eðééä ,"íìBòì§¨©§¦§©§¨©©§¦§¨¥§©¨
äëLîä àø÷ð ,íéãøôpä úBîìBò ïäL ,ò"éa úeeäúäì§¦§©¦©¤¥¨©¦§¨¦¦§¨©§¨¨
ìò eðééäå .äëLîäå äìtLä àéäL ,"äáéLé" úðéça Bæ§¦©§¦¨¤¦©§¨¨§©§¨¨§©§©

'à-ñk Y "àqk"ä éãé20Léaìäì ,Leáì úðéça àeäL Y §¥©¦¥¥¤§¦©§§©§¦
ìL Bôelà" ,ó''ìà úðéçaî CLîpä úeiçå øBàä íéìòäìe§©£¦¨§©©¦§©¦§¦©¨¤©¤

"íìBò21"øzzñî ìà" úBéäì Y(åè ,äî äéòLé)äéäiL éãk , ¨¦§¥¦§©¥§©§¨§¥¤¦§¤
.ãøôð øáãå Liä úeeäúä¦§©©¥§¨¨¦§¨

.12.((á ,çî) æì ÷øt àéðza àáeä .à ÷øt (íìvä øòL) åë øòL íéiç õò)¥©¦©©©©©¤¤¤¤¨©©§¨¤¤

.13Y äøeáb ,àðéîé àòBøc Y ãñç" :à ,æé "eäiìà çút" äîc÷äa øäæ éðewz)¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨¤¤§¨§¦¨§¨
.("'eë àôeb Y úøàôz ,àìàîN àòBøã§¨§¨¨¦§¤¤¨

.14éøa àLãe÷ àc Y "dìòa íéøòMa òãBð" :á ,â÷ àøiå à ÷ìç øäæ),àeä-C Ÿ©¥¤©¥¨¨©§¨¦©§¨¨§¨§¦
à÷acàì ìéëéc änk ãç ìk déaìa øòLîc äî íeôì ÷acúàå òãéúà eäéàc§¦¦§§©§¦§¨©§©¦§©¥§¦¥¨©©¨§¨¦§¦©§¨

.déaìa òãéúà éëä ,déaìa øòLîc äî íeôìe ,àúîëçc àçeøa§¨§¨§§¨§©¦§©¥§¦¥¨¦¦§§©§¦¥

éôì ÷aãðå òãBð àeäL ,àeä Ceøa LBãwä äæ ¯ "dìòa íéøòMa òãBð" :íebøz©§¨©§¨¦©§¨¤©¨¨¤¨§¦§¨§¦
äî éôìe ,äîëçä ìL çeøa ÷ácäì ìBëiL änk ãçà ìk Baìa øòLnM äî©¤§©¥§¦¨¤¨©¨¤¨§¦¨¥¨©¤©¨§¨§¦©

.(Baìa òãBð Ck ,Baìa øòLnM¤§©¥§¦¨¨§¦

.15äàøe .åîøú ãenò à Cøk C"ð äøBzä øBà .à ,à øaãna äøBú éèewì äàø)§¥¦¥¨©¦§¨©¨©¤¤©§¥
.(úBîB÷î änëáe .(á ,æ) â ÷øt óBñ àéðz©§¨¤¤§©¨§

.16.(é ,ã úBáà)¨

.17.(á ,æé "eäiìà çút" äîc÷äa øäæ éðewz)¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

.18.(æ ,äì äaø àø÷iå äàøe .à ,âé÷ â ÷ìç øäæ Y áéúk 'ízà')©¤§¦Ÿ©¥¤§¥©¦§¨©¨

.19.(á ,â äîc÷äa øäæ éðewz)¦¥Ÿ©©©§¨¨

.20éúBöî Cøc .ã ,ãò eðéæàä äøBz éèewì íâ äàø)÷ E.(úBîB÷î änëáe .á ,çë §¥©¦¥¨©£¦¤¤¦§¤§©¨§

.21.(à ,àì â ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤
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åéãéå Bôeb äpä ,àqkä ìò áLBéa ìLî Cøc ìò äpäå§¦¥©¤¤¨¨§¥©©¦¥¦¥§¨¨
íéëLîðå íéìtLeî íä åéìâø ÷ø ,àqkäî äìòîì íä¥§©§¨¥©¦¥©©§¨¥§¨¦§¦§¨¦
àqkä ìò" ïéðòa äìòîì ïáeé ïë Bîk .õøàì ähîì§©¨¨¨¤§¥¨§©§¨§¦§©©©¦¥

îääL ,"íãà äàøîk úeîcúeeäúäì ähîì eðnî äëL §§©§¥¨¨¤©©§¨¨¦¤§©¨§¦§©
äðBøçà äðéçaî ,ìLî Cøc ìò ,÷ø àeä íéàøápä©¦§¨¦©©¤¤¨¨¦§¦¨©£¨

áeúkL Bîëe ,"éìâø" àø÷pä(à ,åñ äéòLé)íBãä õøàäå" : ©¦§¨©§¨§¤¨§©§¨§¨¨¤£
."éìâø: ©§¨

øeàéáe:äæ ïéðò ¥¦§¨¤
eðééä "íãà äàøîk" úðéçác ,äìòîì øàBáî äpäc§¦¥§¨§©§¨¦§¦©§©§¥¨¨©§

" íéàø÷pä íä äpäå .ìàøNé úBîLðmipA''äì22àøá"e , ¦§¦§¨¥§¦¥¥©¦§¨¦¨¦©§¨
`rxM"deáàc23áeúkL Bîëe ,ìâø úðéça àeäL Y ©§¨©£¤§¦©¤¤§¤¨

(àë ,àé EúBìòäa)óìà úBàî LL" :ilbxíòä Y'eë." §©£§¥¥¤¤©§¦¨¨
ìëì Y Làøä ìöà äìèa ìâøä ìLî Cøc ìò Bîk ék¦§©¤¤¨¨¨¤¤§¥¨¥¤¨Ÿ§¨

ephé õBtçé øLà24ïäa Lé ìàøNé úBîLð úeììk Ck , £¤©§©¤¨§¨¦§¦§¨¥¥¨¤
àéäå .Cøaúé åéìà íúBãìBz òáèa äæ ìeha úðéça§¦©¦¤§¤©§¨¥¨¦§¨¥§¦
éìa Y ìàøNiî ãçà ìëaL úøzeñîä äáäà úðéça§¦©©£¨©§¤¤¤§¨¤¨¦¦§¨¥§¦
Bîk ,"Bnò ä''éåä ÷ìç" ïäL éôì ÷ø ,ììk úòãå íòè©©§©©§¨©§¦¤¥¥¤£¨¨©§
øçàL ÷ø ,Bnò ãçà íöò äéäå áàä çBnî CLîpM ïaä©¥¤¦§©¦©¨¨§¨¨¤¤¤¨¦©¤©©

.Bîöò éðôa øác úBéäì CLîð Ck̈¦§©¦§¨¨¦§¥©§
áéúk ïë Bîk(ã ,å ïpçúàå)ä''éåä ìàøNé òîL" : §¥§¦¨¤§©©§©¦§¨¥£¨¨

Epidl`Y "EpNWäúéäL Bîk äîLpä LøL ,eðééäc . ¡Ÿ¥¤¨§©§Ÿ¤©§¨¨§¤¨§¨
ìâø úðéçaî äìòîì àéä ,dLøLå døB÷îa ïééãò äìeìk§¨£©¦¦§¨§¨§¨¦§©§¨¦§¦©¤¤
,áàä çBî íò íéãçàúî ÷ø ,"deáàc àòøk" úðéçáe§¦©©§¨©£©¦§©£¦¦©¨¨
,Cøaúé Búeäìà íò Lnî ãçà øác íäå ,ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¥¨¨¤¨©¨¦¡Ÿ¦§¨¥
eãøé Ck øçàL ÷ø .Lnî "eðé÷ìà ä''éåä" eäæå§¤£¨¨¡Ÿ¥©¨©¤©©¨¨§

ìzLäaàø÷ðå Bîöò éðôa äðéça úBéäì úBâøãnä úeìL §¦§©§§©©§¥¦§§¦¨¦§¥©§§¦§¨
Lé ïëìå ,Lnî "deáàc àòøk" àeä ïë ét ìò óàå .ìâø¤¤§©©¦¥©§¨©£©¨§¨¥¥

ïLøL ãvî Y Ck øçà íb ìehaä úðéça íäa'eë. ¨¤§¦©©¦©©©¨¦©¨§¨
dúàøá äzà ,àéä äøBäè Y éa zúpL äîLð" eäæå§¤§¨¨¤¨©¨¦§¨¦©¨§¨¨

'eë"25éà :àéLewä òeãéå ,éiL C"àéä äøBäè" øîBì C §¨©©§¨¥©¨©§¨¦
ì 'â ìôk äî ,íâå ?dúàéøa øékæäL íãB÷úBðBL ¤¤¦§¦§¦¨¨§©©¨©§

?"dzçôð ,dzøöé ,dúàøa"§¨¨§©§¨§©§¨
" Leøéôc ,ïéðòä CàdxFdhøîàpL ïéðòk àeä ,"àéä ©¨¦§¨§¥§¨¦§¦§¨¤¤¡©

ïàk(é ,ãë eðúLøt)íéîMä íöòëe" :xdhlúðéça àeäL ," ¨¨¨¨¥§¤¤©¨©¦¨Ÿ©¤§¦©

" íebøz ïëå .øBàä úeøéäamixdv" Y "`xdih"26Cëå . §¦¨§¥©§¨¢¨¦¦£¨§¨
äøBäè" eäæå ,ãàî dBáâ íB÷nî äëLîð äîLpä LøLŸ¤©§¨¨¦§§¨¦¨¨©§Ÿ§¤§¨
øäBfaL "äàlò eøéäè" úðéçaî äëLîpL Y "àéä¦¤¦§§¨¦§¦©§¦¦¨¨¤©©

LBã÷ä27íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äî ïk íb àeäå . ©¨§©¥©¤¨§©¥¦§¨
äëøáì28î òc" :oi`àeä "ïéà" úðéçaL ,"úàa ¦§¨¨©¥©¦¨¨¤§¦©©¦

Leøéôa ì''pëå ,úéìëúa Cøaúé Búeäìà íò ãçàúnL¤¦§©¥¦¡Ÿ¦§¨¥§©§¦§©©§¥
ä''éåä"Epiwl`eðééäc ,úeøéäaä úðéça eäæå .Lnî " £¨¨¡Ÿ¥©¨§¤§¦©©§¦§©§

äãøé Ck øçà Cà .ììk Bîöò éðôa øáãå Lé BðéàL¤¥¥§¨¨¦§¥©§§¨©©©©¨§¨
'âä ìôk eäæå ,øáãå Lé úBéäì ò"éa úðéçáa ähîì§©¨¦§¦©¦©¦§¥§¨¨§¤¤¤©

ì"éa dzçôð" ,"dzøöé" ,"dúàøa" :úBðBL'eë. §§¨¨§©§¨§©§¨¦
àéä dLøLa ïk ïéàM äî ."ìâø" úðéça úàø÷ð æàå)§¨¦§¥§¦©¤¤©¤¥¥§¨§¨¦

Làø-éì Y ìàøNé úðéça29.: §¦©¦§¨¥¦Ÿ

eäæåàqkä úeîc ìòå" Leøéôa ì''pä ïéðò øeàéa'eëàeäL ," §¤¥¦§¨©©§¥§©§©¦¥¤
úðéçáe "àqk" úðéça éãé ìò eäfL ,ò"éa úeeäúä úBéäì¦§¦§©¦©¤¤©§¥§¦©¦¥§¦©
úðéçáa ïäL Bîk úBîLpä úðéça eðééäå ."íãà éìâø"©§¥¨¨§©§§¦©©§¨§¤¥¦§¦©

dzøöé ,dúàøa"'eëïäa øBàä úeLaìúä éãé ìòL ," §¨¨§©§¨¤©§¥¦§©§¨¨¤
Bîk ìáà .ò''éác úBîìBòä úBiðBöéçå íéàøápä øàL íéìa÷î§©§¦§¨©¦§¨¦§¦¦¨¨§¦©£¨§
eìò ìàøNé" ,"àéä äøBäè" úðéça ,äìòîì ïLøLa ïäL¤¥§¨§¨§©§¨§¦©§¨¦¦§¨¥¨
úeeäúä úðéçaîe "àqk" úðéçaî äìòîì ïä Y "äáLçîa§©£¨¨¥§©§¨¦§¦©¦¥¦§¦©¦§©

ò''éác íéàøápä'eë. ©¦§¨¦§¦©
ì ét ìòåäàøîk" úðéçác :ïéðòä ïk íb ïáeé äìawä ïBL §©¦§©©¨¨¨©¥¨¦§¨¦§¦©§©§¥

øNòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úeLaìúä àeä "ïBéìòä íãà̈¨¨¤§¦§©§¥¨§¤¤
úeìéöà ïéaL Cñnä àeä "àqk"äå ,úeìéöàc úBøéôñ§¦©£¦§©¦¥©¨¨¤¥£¦

äàéøáì'eë. ¦§¦¨

úBøéôñ øNò úðéçaî íéëLîpä ìàøNé úBîLða ïëå§¥§¦§¦§¨¥©¦§¨¦¦§¦©¤¤§¦
"éæç déìfî" úðéça Y 'àä ,eðééä :úBðéça 'á ïäa Lé ,ì''pä30 ©©¥¨¤§¦©§¨§¦©©¨¥¨¥

dúàøa" úðéça Y 'áäå .àqkäî äìòîì eäæ Y úeìéöàaL¤©£¦¤§©§¨¥©¦¥§©§¦©§¨¨
àø÷ðå .ìâø úðéça àø÷pä eäæå ,óeâa Laìúäì "'eë dzøöé§©§¨§¦§©¥§§¤©¦§¨§¦©¤¤§¦§¨
Y ìàøNé ék ,"á÷òé"å "ìàøNé" elà úBðéça 'á ïk íb©¥§¦¥¦§¨¥§©£Ÿ¦¦§¨¥

.á÷ò úðéçáa Laìúnä ã''eé Y á÷òéå .Làø-éìBîëe ¦Ÿ§©£Ÿ©¦§©¥¦§¦©¨¥§
øçà íB÷îa øàaúpL.(: ¤¦§¨¥§¨©¥

äpäåóìà úBàî LL" :øîà íBìMä-åéìò eðéaø äLî §¦¥Ÿ¤©¥¨¨©¨¨©¥¥¤¤
Baø÷a éëðà øLà íòä éìâø'eëeðéaø äLnL ,øàBánL ." ©§¦¨¨£¤¨Ÿ¦§¦§¤§¨¤Ÿ¤©¥

.22.("äì ízà íéða" :à ,ãé äàø)§¥¨¦©¤©

.23ì).(á ,ë äLøt äaø úéLàøa ïBL §§¥¦©¨¨¨¨

.24.("ephé õtçé øLà ìk ìò" :à ,àë éìLî ét ìò)©¦¦§¥©¨£¤©§Ÿ©¤

.25.("äîLð é÷ìà" úlôz)§¦©¡Ÿ©§¨¨

.26.(ãBòå .èë ,çë àBáz ñBì÷ðeà íebøz)©§§§¨§

.27.(à ,åè óc úéLàøa à ÷ìç øäæ .ïBéìòä øäè)©¥¨¤§Ÿ©¥¤§¥¦©

.28.(à ,â úBáà)¨

.29÷eñt ìò çìL úLøôa øàaúpM äî ïéiò"'åâå íëéäìà 'ä éðà"éèewì) ©¥©¤¦§¨¥§¨¨©§©©¨£¦¡Ÿ¥¤¦¥
.(Cìéàå á ,çî çìL äøBz¨§©¨¥¨
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,eðééäc .ìâø úðéçaî äìòî äìòîì àeä íBìMä-åéìò̈¨©¨§©§¨©§¨¦§¦©¤¤§©§
äðéçaî Ba øéàî Bôeâa BúîLð úãéøé øçàì eléôà£¦§©©§¦©¦§¨§¥¦¦§¦¨

.ì''pä ìâø úðéçáe àqk úðéçaî äìòîlL¤§©§¨¦§¦©¦¥§¦©¤¤©©
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàî Cøc ìò ,àeä ïéðòäå31: §¨¦§¨©¤¤©£©©¥¦§¨¦§¨¨

äákøî eéä ïä úBáàäc ,òeãéå ."äákønä ïä ïä úBáàä"¨¨¥¥©¤§¨¨§¨©§¨¨¥¨¤§¨¨
"íìBò úBòBøæ" úðéçáì(æë ,âì äëøa)úðéçáì íäøáà Y ¦§¦©§¨§¨¨©§¨¨¦§¦©

àòBøc" úðéçáì ÷çöéå ,"àðéîé àòBøc Y ãñç"¤¤§¨§¦¨§¦§¨¦§¦©§¨
"àìàîN'eëìò àeä ,ïBéìòä íãàc "úBòBøæ" úðéçáe . §¨¨§¦©§§¨¨¨¤§©

.ì''pk "àqk"ä úðéçaî äìòî äìòîì ,ìLî Cøc¤¤¨¨§©§¨©§¨¦§¦©©¦¥©©

àeä "àqk"ä úðéçác ,äìòîì øàBáîc ,ïéðòäå§¨¦§¨¦§¨§©§¨¦§¦©©¦¥
úeeäúä äéäiL éãk øBàä ìò íéìònä Cñnäå Leálä©§§©¨¨©©§¦©¨§¥¤¦§¤¦§©

ò"éa'eëéãé ìò ähîì íéëLîð "íéìâø"ä úðéçáe , ¦©§¦©¨©§©¦¦§¨¦§©¨©§¥
éeléâ àeä "íéãi"ä úðéça ìáà .ì''pä Leáìe àqkä©¦¥§©©£¨§¦©©¨©¦¦
úðéça éeléâ àeäå ,äæ íìòäå Leálî äìòîlL äðéça§¦¨¤§©§¨¦§§¤§¥¤§¦§¦©

àéä äøBäè"'eë",dúàøa" úðéçaî äìòîlL'eë." §¨¦¤§©§¨¦§¦©§¨¨
úðéçáì "äákøî" eéä íBìMä-åéìò eðéaø äLîe úBáàäå§¨¨Ÿ¤©¥¨¨©¨¨¤§¨¨¦§¦©
úðéçáa Y äákøî eéäL éãé ìò eðééäå .äæ øBà éeléb¦¤§©§©§¥¤¨¤§¨¨¦§¦©

.äæ éeléâ eëéLîä äæ éãé ìòå ,Lnî éãéîz ìeha¦§¦¦©¨§©§¥¤¦§¦¦¤

:àeä ïéðòä øeàéáe¥¨¦§¨

,íãàa ähîì ìLî Cøc ìò íéàBø eðà äpä ék¦¦¥¨¦©¤¤¨¨§©¨§¨¨
Y íéìâøaî øúBé ìëOäå ïéçBnä éeléb ïäa Lé íéãiäL¤©¨©¦¥¨¤¦©¦§©¥¤¥¦¨©§©¦
ïéçBnäå ìëOä ìöà øúBé íéáø÷úîe ïéãçàúnL¤¦§©£¦¦§¨§¦¥¥¤©¥¤§©¦
,Làøä éaâì äìéèa ïk íb ìâøäL ét ìò óàL .íéìâøäî¥¨©§©¦¤©©¦¤¨¤¤©¥§¥¨§©¥¨Ÿ
,àìénî Bðéà äæ ìeha íB÷î ìkî ,ephé õBtçé øLà ìëìe§¨£¤©§©¤¦¨¨¦¤¥¦¥¨
äî .äæ éeeöì úòîLð ìâøäL ,ìëOä éeeö ét ìò àlà¤¨©¦¦©¥¤¤¨¤¤¦§©©§¦¤©
ìëOä ïBöø éôk àìénî äNòð íéãiä úBòeðz ïk ïéàM¤¥¥§©¨¨¦©£¤¦¥¨§¦§©¥¤

éøö ïéàå.ììk éeeöì C §¥¨¦§¦§¨

ãewøì åéãéa çetè ïéa Løôä íéàBø eðàL Bîk§¤¨¦¤§¥¥¦©§¨¨§¦
çtèé ãiî Y äçîNa íãàä äéäé øLàkL :åéìâøaL¤§©§¨¤©£¤¦§¤¨¨¨§¦§¨¦¨§©¥
äçîOä ìò äøBnä äòeðz åéãéa äàøiL ,eðééäc .åéãéa§¨¨§©§¤©§¤§¨¨§¨©¨©©¦§¨

ók úBkäì Bîk'eëCLîð äéäiL Y íéìâøa ïk ïéàM äî . §§©©©¤¥¥¨©§©¦¤¦§¤¦§©
íà àlà ,àìénî äNòð Bðéà àeä ,íéã÷Bø eéäiL äfî¦¤¤¦§§¦¥©£¤¦¥¨¤¨¦

ã÷øì åéìâøì ìëOäî äëLîäå éeeö äéäé ïk'eë. ¥¦§¤¦§©§¨¨¥©¥¤§©§¨¦§Ÿ

úeeäúä ãia äéäé Y úBòeðz éøàLa äæ Cøc ìò ïëå§¥©¤¤¤¦§¨¥§¦§¤©¨¦§©
.Leça äàøpk ìëOaL äáLçnä éôk àìénî äòeðzä©§¨¦¥¨§¦©©£¨¨¤©¥¤©¦§¤§

äééàø äæå .éeeö ét ìò ÷ø ,àìénî Bðéà ìâøa ïk ïéàM äî©¤¥¥¨¤¤¥¦¥¨©©¦¦§¤§¨¨
ïéëLîpL ãò ,øúBi ìëOä éeléâ Lé íéãiaL äøeøa§¨¤©¨©¦¥¦©¥¤¥©¤¦§¨¦
.Bîöò éðôa øác ïðéà elàk ìëOä úáLçî øçà ïäéìàî¥£¥¤©©©£¤¤©¥¤§¦¥¨¨¨¦§¥©§
äLîe úBáàä úìòî ïéa Løôää eäfL ïáeé ìLîpäå§©¦§¨¨¤¤©¤§¥¥©£©¨¨Ÿ¤
éøîâì íéìèáe ,äákøî úðéça eéäL ,íBìMä-åéìò eðéaø©¥¨¨©¨¤¨§¦©¤§¨¨§¥¦§©§¥
,ììk Bîöò éðôa ãøôð øáãå Lé ïðéà eléàk Cøaúé åéìà¥¨¦§¨¥§¦¥¨¥§¨¨¦§¨¦§¥©§§¨
òâø eléôà ì''pä ìeháa ízòc øM÷lî éãéîz e÷ñt àìå§Ÿ¨§§¦¦¦§©¥©§¨§¦©©£¦¤©
äìòîlL ,"íìBò úBòBøæ" úðéçáì äákøî eéä ïëì ,ãçà¤¨¨¥¨¤§¨¨¦§¦©§¨¤§©§¨

Cñîe àqk úðéçaî32ìâø úðéçaî äìòîìe ,'eë. ¦§¦©¦¥¨¨§©§¨¦§¦©¤¤
eòébä àlL ,íé÷écvä úBîLð øàL ïk ïéàM äî©¤¥¥§¨¦§©©¦¦¤Ÿ¦¦
íLôða íéøøBònL ÷ø ,éãéîzä äæ ìeha øãâå úðéçáì¦§¦©§¤¤¦¤©§¦¦©¤§§¦§©§¨
,ìâø úðéça äæ éøä ,äàøéå äáäàä úeìòtúäå ìehaä©¦§¦§©£¨©£¨§¦§¨£¥¤§¦©¤¤

éøöå àìénî BðéàL ÷ø ,ìëOäì ïk íb äìéèaLúBéäì C ¤§¥¨©¥§©¥¤©¤¥¦¥¨§¨¦¦§
úeððBaúää úëLîä ïéðò àeäå ,ìëOäî äëLîäå éeeö¦§©§¨¨¥©¥¤§¦§©©§¨©©¦§§

äáäàä úà øøBòì'eë-åéìò eðéaø äLî øîà ïëìå . §¥¤¨©£¨§¨¥¨©Ÿ¤©¥¨¨
øBc" eéäL ét ìò óà Y BøBã éLðà ìò íBìMädrC"33 ©¨©©§¥©©¦¤¨¥¨

óìà úBàî LL" Yilbx'åëBîöò àeä ïk ïéàM äî ." ¥¥¤¤©§¦©¤¥¥©§
Bîëe .ìâø úðéçaî äìòîì Y "Baø÷a éëðà øLà" Y£¤¨Ÿ¦§¦§§©§¨¦§¦©¤¤§

.íMä äöøé íà ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨¦¦§¤©¥
Cà .ìâø úðéça äîLpä úàø÷ð Y ììk Cøc eäæ Cà©¤¤¤§¨¦§¥©§¨¨§¦©¤¤©
úðéça ïk íb äa Léå íãà øeiö àéä äîLð ìk ,èøt Cøc¤¤§¨¨§¨¨¦¦¨¨§¥¨©¥§¦©

.ìâøå ãé̈§¤¤
eîéçøe eìéçc" äpäåmiIrahäáäàä eðééä ," §¦¥§¦§¦¦§¦¦©§¨©£¨

úðéça ìáà ,"ìâø" úðéça àø÷ð ,úøzeñîä úéòáhä©¦§¦©§¤¤¦§¨§¦©¤¤£¨§¦©
eîéçøe eìéçc"miIlkUíéãçàúnL Y "íéãé" íéàø÷ð " §¦§¦¦§¦¦¦§¨¦¨©¦¤¦§©£¦

òébé íéiòáè eîéçøe eìéçc úðéçaîe .ïéçBnäå ìëOä íò¦©¥¤§©¦¦§¦©§¦§¦¦§¦¦©¦©
a eðééäå .íéiìëN eîéçøe eìéçc úðéçáì,òîL-úàéø÷ ¦§¦©§¦§¦¦§¦¦§©§¦§¦©§©

LøL úðéça àeäL ,"eðéäìà 'ä ìàøNé òîL" :Bøîàa§¨§§©¦§¨¥¡Ÿ¥¤§¦©Ÿ¤
"éæç déìfî" úðéça ,BúîLð'eëíò Lnî ãçeéî àeäL , ¦§¨§¦©©¨¥¨¥¤§¨©¨¦

äéäiL ,"záäàå" úBéäì älbúîe øéàé íMîe ,úe÷ìà¡Ÿ¦¨¨¦¦§©¤¦§§¨©§¨¤¦§¤
é÷ìà ä''éåä"ähîì ïk íb äæ ãeçé éeléb äéäiL ,"E £¨¨¡Ÿ¤¤¦§¤¦¦¤©¥§©¨

,óeba äîLpä úeLaìúäa.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk: §¦§©§©§¨¨©§¤¦§¨¥§¨©¥

äpäåäfä íìBòa äîLpä úãéøéc òeãéY äîø àøâéàî) §¦¥¨©¦¦©©§¨¨¨¨©¤¥¦§¨¨¨
("éa dzçôð" Y äéiNò úðéçáì ,"àéä äøBäè" úðéçaàeä §¦©§¨¦¦§¦©£¦¨§©§¨¦

.äøBzä úBiúBà éãé ìò eðééäå .äéiìò CøBö¤£¦¨§©§©§¥¦©¨

.30.(à ,â äléâî)§¦¨

.31.(à ,áô÷ â ÷ìç .á ,éø à ÷ìç øäæ .å ,æî äLøt äaø úéLàøa)§¥¦©¨¨¨¨Ÿ©¥¤¥¤

.32ì äæå ,"éäBiçå eäéà" ìéçúnä øeac ,"Lãwä úøbà"a áeúkL Bîëe):BðBL §¤¨§¦¤¤©Ÿ¤¦©©§¦¦§©¦§¤§
ðBLàøä íé÷écvì äfä íìBòì úeìéöàc ð''øpä eãøiL øçàì íb óàå",íé §©©§©©¤¨§©©©©£¦¨¨©¤©©¦¦¨¦¦

úe÷ìàî ãøôð øác úBéäì ïúeäî äpzLð àlL øLôà'eë.(íL ïieòé ." ¤§¨¤Ÿ¦§©¨¨¨¦§¨¨¦§¨¥¡Ÿ§©¨

.33äaø øaãna .à ,è äLøt äaø àø÷iå äàøe .á ãeîò óBñ ,áñ á ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤©§¥©¦§¨©¨¨¨¨©¦§¨©¨
.(ïîñð íLå .â ,èé äLøẗ¨¨§¨¦§¨
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øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe(â ,áñ ìéòì)úBiúBàäL , §¤¦§¨¥§¨©¥§¥¤¨¦
áeúkL Bîk ,"íéñeñ" íéàø÷ð(ç ,â ÷ewáç)ìò ákøú ék" : ¦§¨¦¦§¤¨£©¦¦§©©

éñeñáëBøä íãàä úà àéáéå äìòé ñeqäL Bîëc ."E ¤¦§¤©©£¤§¨¦¤¨¨¨¨¥
úBiúBà Ck ,Bîöòa Ck ìk Cìéì ìëeé àlL íB÷îì åéìò̈¨§¨¤Ÿ©¥¥¨©§©§¨¦
Léå .äìòî äìòîì Lôpä íéäéaâîe íéìòî äøBzä©¨©£¦©§¦¦©¤¤§©§¨©§¨§¥
úðéça ïäL úBiúBà Léå ,äàìòä úðéça ïäL úBiúBà¦¤¥§¦©©£¨¨§¥¦¤¥§¦©
'ïéîìò ìk ááBñ' úðéçaî eðééäc ,äëLîäå äàáä£¨¨§©§¨¨§©§¦§¦©¥¨¨§¦
eäæå .éelbä ìà íìòääî Y 'ïéîìò ìk àlîî' úðéçáì¦§¦©§©¥¨¨§¦¥©¤§¥¤©¦§¤

ì Leøétì Y "úBiúBà" ïBLéúééàå àúà" :Bîk äàáä ïBL ¥§¦§£¨¨§¨¨§©§¥
"déãéa àúéðúî34"Lã÷ úááøî äúàå" ;(á ,âì äëøa). ©§¦¨§¨¥§¨¨¥¦§ŸŸ¤§¨¨

øôña "íéðáà" íLa ïk íâ íéàø÷ð úBiúBàä äpäå§¦¥¨¦¦§¨¦©¥§¥£¨¦§¥¤
äøéöé35íézá ézL úBðBa íéðáà éðL" :'eëàeä ïáà ék ." §¦¨§¥£¨¦§¥¨¦¦¤¤

,Là :úBðéça 'ã ïî äðBzçz äðéça àeäå ,íîBc úðéça§¦©¥§§¦¨©§¨¦§¦¥
úBiúBàä Cëå .øaãî ,éç ,çîBö ,íîBãå ;øôò ,íéî ,çeø©©¦¨¨§¥¥©©§©¥§¨¨¦
ìëOä éaâì íîBc úðéçáe äðBzçz äâøãî ïk íâ íä¥©¥©§¥¨©§¨§¦©¥§©¥©¥¤

,çîBöå éç úðéça ïäL úBcnäåøçà íB÷îa øàaúpL Bîk. §©¦¤¥§¦©©§¥©§¤¦§¨¥§¨©¥

íBìMä åéìò Cìnä ãåc øîà äæ ìò Cà,çé÷ íéläz) ©©¤¨©¨¦©¤¤¨¨©¨§¦¦

(áëét ìò óàL ,"äpt Làøì äúéä íéðBaä eñàî ïáà" :¤¤¨£©¦¨§¨§Ÿ¦¨¤©©¦
,úBcnäå ìëOäî ähîì íä íéðáà íéàø÷pä úBiúBàäL¤¨¦©¦§¨¦£¨¦¥§©¨¥©¥¤§©¦
äâøãîe äìòîì úBcnäå ìëOä íéìòî íä ïë ét ìò óà©©¦¥¥©£¦©¥¤§©¦§©£¨©§¥¨

íéñeñ úðéça ïéðòa ì''pëå .äîëçäî øúBé äBábä'eë. ©¨©¥¥©¨§¨§©©§¦§©§¦©¦
ãéáò àì øeäøä"c äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîk eðééäå§©§§©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¦§Ÿ¨¦

"écéî36äta Y "íäéàöBîì" :áéúk ïk íb äøBú éøáãáe , ¦¦§¦§¥¨©¥§¦§§¥¤©¤
à÷åc37. ©§¨

úøéãì úéa íéNBò íéðáàäî ,ìLî Cøc ìò Bîk ,ïéðòäå§¨¦§¨§©¤¤¨¨¥¨£¨¦¦©¦§¦©
úBiúBà éãé ìò Ck .úéa éìa øeãì øLôà éàå ,íãàä̈¨¨§¦¤§¨¨§¦©¦¨©§¥¦
úðéça ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éeléb íéëéLîî äøBzä©¨©§¦¦¦¥¨§¦©
.äøBzä úBiúBàa Laìúîe ïëBL äéäiL ,'ïéîìò ìk ááBñ'¥¨¨§¦¤¦§¤¥¦§©¥§¦©¨
íãà àì ék" ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úðéçaî àéä äëLîääå)§©©§¨¨¦¦§¦©¥¨¦Ÿ¨¨

"àeä(èë ,åè 'à ìàeîL)úðéçáa ähîì Laìúîe CLîð äéäiL , §¥¤¦§¤¦§¨¦§©¥§©¨¦§¦©
úðéça ,úéa éãé ìò à÷åc äëLîää ïëìå ."íãà äàøîk"§©§¥¨¨§¨¥©©§¨¨©§¨©§¥©¦§¦©

éwî úðéça àeä úéaäL Bîk Y úBiúBàe íãàä ìò óäìòîì ¦§¤©©¦§¦©©¦©¨¨¨§©§¨
epnî'eë38.( ¦¤

ì eäæå" ïBL`xwnàøBwL íãàk :"äøBza àøB÷" ;" §¤§¦§¨¥©¨§¨¨¤¥
äøBzä úBiúBà úðéça éãé ìò Ck Y Bìöà àBáiL Bøéáçì©£¥¤¨¤§¨©§¥§¦©¦©¨

.ähîì éeìâa úBéäì àeä-Ceøa LBãwäì "àøB÷"¥§©¨¨¦§§¨§©¨
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe39" :ÎKExA WFcTd §©£©©¥¦§¨¦§¨¨©¨¨

FCbpM dpFWe `xFw `Ed"àeä-Ceøa LBãwä" :Leøét Y " ¥§¤§¤§¥©¨¨
ïk íb "äðBLå àøB÷" Y "ïéîìò ìk ááBñ" úðéça àeä§¦©¥¨¨§¦¥§¤©¥
.éelbä ìà íìòäî àáì CLîpL eðééäc ,eìlä úBiúBà¦©¨§©§¤¦§©¨Ÿ¥¤§¥¤©¦

CLîð äæ éelbL éôì eðééä ,"Bcâðk" eøîàM äîe©¤¨§§¤§©§§¦¤¦¤¦§©
éàå ,ìeáb éìòa úðéça íäL ,íéàøápä úBîLð úðéçáì¦§¦©¦§©¦§¨¦¤¥§¦©©£¥§§¦
,ìeáb ìòa ézìaä óBñ-ïéà øBà éeléb ìéëäì ïäì øLôà¤§¨¨¤§¨¦¦¥©¦§¦©©§

"äëìä Bæ 'ä øác" ék ,"Bcâðk" øîà ïk ìò40LBãwäå , ©¥¨©§¤§¦§©£¨¨§©¨
Y àøBwä íãàä ãâðk elà íéøác "àøB÷" àeä-Ceøä¥§¨¦¥§¤¤¨¨¨©¥

ähîì-äìòîìî'eë. ¦§©§¨§©¨
" :÷eñtä øeàáì äàBáð ì''pä ìk ét ìòåeilbx zgze §©¦¨©©¨¨§¥©¨§©©©§¨

xiRQd zpal dUrnM'eë:" §©£¥¦§©©©¦
äpäå .íéðáà íéàø÷ð úBiúBàäL øàaúð äpä ék¦¦¥¦§¨¥¤¨¦¦§¨¦£¨¦§¦¥
ïäL ,Lnî íéðáà Y 'àä :úBâøãî éðL Lé íéðáàa©£¨¦¥§¥©§¥¨£¨¦©¨¤¥
,íãà éãéa äNòðä ïáàä Y 'áäå .íéîL éãéa äàéøa§¦¨¦¥¨©¦§©¨¤¤£©£¤¦¥¨¨
,íãà éða éãé ìò øôòä ïî úéNòpL äðéálä àéäå§¦©§¥¨¤©£¥¦¤¨¨©§¥§¥¨¨

ð àéäå .äL÷å ä÷æç ïk íb úéNòpL,ïáà ïk íb úàø÷ ¤©£¥©¥£¨¨§¨¨§¦¦§¥©¥¤¤
áeúkL Bîk(â ,àé çð)äôøNðå íéðáì äðaìð äáä" : §¤¨Ÿ©¨¨¦§§¨§¥¦§¦§§¨

íäì éäzå ,äôøNìoa`l dpaNd'eë." ¦§¥¨©§¦¨¤©§¥¨§¨¤
ïä íbL ,íñøeôîe òeãiëå41úéa ïéða eðáé íéðálä §©¨©§§¨¤©¥©§¥¦¦§¦§©¥

éøvL Cà .íéðáàä ïî Bîk äîBçéà ,äðëä älçz CC ¨§¦¨£¨¦©¤¨¦§¦¨£¨¨¥
ìò àeäå ,íéîéi÷úîe íé÷æç eéäiL íéðálä úBNòì©£©§¥¦¤¦§£¨¦¦§©§¦§©
íøîàa ì''pëå .Làä ïLáëa íúBà eôøNiL éãé§¥¤¦§§¨§¦§©¨¥§©©§¨§¨
éäzå" à÷ééc æàå "äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð"¦§§¨§¥¦§¦§§¨¦§¥¨§¨©§¨©§¦
,íãà éãéa äNòpä ïáàä àéäå ,"ïáàì äðálä íäì̈¤©§¥¨§¨¤§¦¨¤¤©©£¤¦¥¨¨
äàéøa ïäL Lnî íéðáà Bîk ízãìBz íöòa àìå§Ÿ§¤¤©§¨§£¨¦©¨¤¥§¦¨

.íéîL éãéa¦¥¨¨¦
,úeiðçeøa ïk íb ïáeé elà íéðáà úBðéça 'áî ìLîpäå§©¦§¨¦§¦£¨¦¥¨©¥§¨¦
'á ïk íb íäa LiL ,íéðáà íéàø÷pL úBiúBàä ïéðòa§¦§©¨¦¤¦§¨¦£¨¦¤¥¨¤©¥

ä :úBðéça'`íéàø÷ðå ,íéîL éãéa äàéøa úðéça Y §¦¨§¦©§¦¨¦¥¨©¦§¦§¨¦

.34ì .Bãéa àúééøa àéáäå àa).(ãBòå .á ,èé úaL Y úBîB÷î änëa ñ"Mä ïBL ¨§¥¦§©§¨§¨§©©§©¨§©¨§

.35.(åè äðLî ã ÷øt)¤¤¦§¨

.36.(ã-â ,æé íéøéMä øéL äøBz éèewì äàøe .à ,ä÷ â ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤§¥¦¥¨¦©¦¦

.37Y (áë ,ã éìLî) àtøî BøNa ìëìe íäéàöîì íä íéiç ék" :à ,ãð ïéáeøò)¥¦¦©¦¥§Ÿ§¥¤§¨§¨©§¥¦§¥
øeîãàì äøBz ãeîìz úBëìä äàøe ."äta íäéàéöBîì àìà íäéàöîì éø÷z ìà¤¦§¥§Ÿ§¥¤¤¨§¦¥¤©¤§¥¦§©§¨§©§

.(áé äëìä á ÷øt ï÷fä©¨¥¤¤£¨¨

.38äåöî øð ,'eë ïéîéî äæeæî" ÷eñt ìò øçà íB÷îa øàaúpM äî ïéiòå§©¥©¤¦§¨¥§¨©¥©¨§¨¦¨¦¥¦§¨

."'eë

.39.(äìøúú æîø äëéà éðBòîL èe÷ìé .çé ÷øt Léø äaø eäiìà éáã àðz äàø)§¥¨¨§¥¥¦¨©¨¥¤¤©§¦§¦¥¨¤¤

.40(áé ,ç ñBîò) "'ä øác úà Lwáì eèèBLé" :(é"Lø Leøéôáe) á ,çì÷ úaL)©¨§¥©¦§§§©¥¤§©¨
eðééäc "'ä øác úà [íëì ãébäì"] :(ä ,ä ïpçúàå) áéúëãk) ."äëìä Bæ 'ä øác Y§©£¨¨§¦§¦¨¤§©©§©¦¨¤¤§©§©§

.((äøBú¨

.41éøö äøBàëì):úBéäì Cïî.( ¦§¨¨¦¦§¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טנה
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טנה

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

äå ."íéðáà"'aíéàø÷ðå ,íãà éãéá äNòpä äðéça Y £¨¦§©§¦¨©©£¤¦¥¨¨§¦§¨¦
."íéðéáì"§¥¦

íéàø÷ð íä äøBzä úBiúBà úðéça ék ,eðééäåmipa`, §©§¦§¦©¦©¨¥¦§¨¦£¨¦
"íéîMä ïî" àéä äøBzäL42,"äLî ìà 'ä øaãéå" Y ¤©¨¦¦©¨©¦©§©¥¤Ÿ¤

ì" àø÷ð àeäåä ïBLWcFT-Lã÷ úðéçaî CLîpM ," §¦§¨§©¤¤¦§©¦§¦©Ÿ¤
ä úðéça Cà .ïBéìòämipiaNì 'ò ìL úBiúBà eðééäïBL ¨¤§©§¦©©§¥¦©§¦¤¨

lîìk øaãî íòå íò ìk øLà ,úBneàä úBðBLBðBL43. ¦§¨£¤¨©¨¨§©¥¦§

áéúk äpäåøëæ)(é ,á äéézNøt íéîMä úBçeø òaøàk" : §¦¥§¦§©§¨§©§©©¨©¦¥©§¦
íéøaãîe ,úBneà 'òa íéøfeôî ìàøNiL ,eðééäc ."íëúà¤§¤§©§¤¦§¨¥§¨¦§§©§¦

ìk ïk íbàOî éëøö ìëa íëBúa íéøc íäL íòå íò ïBL ©¥¦§©¨¨¤¥¨¦§¨§¨¨§¥©¨
,äðåeëa Lôð-úøéñîa íéìltúnLk Ck øçàå .ïzîe©¨§©©¨§¤¦§©§¦¦§¦©¤¤§©¨¨

ì äøBz íéãîBìåéæà ,ïzîe àOîa ÷ñòä úòéâiî dîL §§¦¨¦§¨¦§¦©¨¥¤§©¨©¨£©
,äìòî äìòîì Y íäa eøacM úBiúBà éôeøéö ìk íéìòî©£¦¨¥¥¦¤¦§¨¤§©§¨©§¨

ìeøéäè" ,"àéä äøBäè" úðéça àéäL ,íúîLð LøL §Ÿ¤¦§¨¨¤¦§¦©§¨¦§¦
ìzLää éðôlL "äàlò.úeìL ¦¨¨¤¦§¥©¦§©§§

"Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleç" àø÷pä eäæå44, §¤©¦§¨¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤
ì ék :Leøétäî ,ïBéìòä-Lã÷ úðéçaî CLîð Lãwä ïBL ¥¦§©Ÿ¤¦§©¦§¦©Ÿ¤¨¤§©

ì øàL ïk ïéàMìò íéøøaúîùk ìáà .ìBç íä úBðBL ¤¥¥§¨§¥£¨§¤¦§¨§¦©
ì''pk älôzä éãéBîëe ,äøBzä ïéáäì íäa íéøaãnLk íâå) §¥©§¦¨©©§©§¤§©§¦¨¤§¨¦©¨§

ì úBlî änk Lé àøîbaúøîà éà" ;"àzLä éëä" énøà ïBL ©§¨¨¥©¨¦§£©¦¨¦©§¨¦¨©©
("àîìLaúðéça ,"Lãwä úøäè ìò" íéNòð íä éøä , ¦§¨¨£¥¥©£¦©¨¢©©Ÿ¤§¦©

."äàlò eøéäè"e "ïBéìòä-Lã÷"Ÿ¤¨¤§§¦¦¨¨

ìkî ,èeLt øôò ïäL íâäL ,íéðéálä ìLîk äæ éøäå©£¥¤¦§©©§¥¦¤£©¤¥¨¨¨¦¨
íé÷æçå íéL÷ ïk íb íéNòð íãà éãé äNòî éãé ìò íB÷î̈©§¥©£¥§¥¨¨©£¦©¥¨¦©£¨¦

äîBç íäî íéðBaL ãò ,ì''pk ïáà úðéçáa'eëéðà"å , ¦§¦©¤¤©©©¤¦¥¤¨©£¦
"äîBç(é ,ç íéøéMä øéL)äøBú Bæ" Y'eë"45. ¨¦©¦¦¨

éôeøéöä eøøaúéå eëtäúiL øLôà éà äpä ,íðîàå§¨§¨¦¥¦¤§¨¤¦§©§§¦§¨§©¥¥
úBiúBà(LãBwä úøäè ìò íéNòð úBéäì ,ïéleçc),ì''pä ¦§¦¦§©£¦©¨¢©©¤©©

"LãB÷ éðáà" íéàø÷ð úBéäì(à ,ã äëéà)éãé ìò íà ék ¦§¦§¨¦©§¥¤¥¨¦¦©§¥
.òîL-úàéø÷a ùôð-úøéñnä©§¦©¤¤¦§¦©§©

éøöc ,íéðéálä ìLî BîëcïLáëa ïúBà eôøNiL C ¦§§©©§¥¦§¨¦¤¦§§¨§¦§¨
íéL÷ úBéäì eëtäúé äôéøOä éãé ìòå ,ì''pk älçz§¦¨©©§©§¥©§¥¨¦§©§¦§¨¦

ïéðòä Cëå ,íéðáàk íé÷æçå'd zcFarAúôéøN ïéðò , ©£¨¦¨£¨¦§¨¨¦§¨©£©¦§©§¥©

äáäà úeáäìúäa äðåeëa eìltúiL éãé ìò àeä íéðéálä©§¥¦©§¥¤¦§©§§©¨¨§¦§©£©£¨
Eááì ìëa [..] záäàå" :Bøîàa ,äàøéå'eëäæ éãé ìò ," §¦§¨§¨§§¨©§¨§¨§¨§©§¥¤

ïzîe àOnä ìkî íéøfä úBiúBà íéììëðå íéôøNð¦§¨¦§¦§¨¦¦©¨¦¦¨©©¨©¨
ìëàî Bîk ,ïäî äNòpL òôLå úeiçä ìk íâå ,÷ñBòL¤¥§©¨©©§¤©¤©£¨¥¤§©£¨
,'ä úãBáòa úeãçàa íéììëðå íéìBò ìkä ,Leáìe§©Ÿ¦§¦§¨¦§©§©£©

.úeáäìúäa "ãçà"a BLôð øñBnLk§¤¥©§§¤¨§¦§©£

éøö Càìòáe úeøéø÷a äéäé ïzîe àOîa ÷ñòäL C ©¨¦¤¨¥¤§©¨©¨¦§¤¦§¦§©
ãò BúBà ïéôBkL Bîk ÷ø ,Lnî ä÷eLúa àlL ,Bçøk̈§¤Ÿ¦§¨©¨©§¤¦©

äöBøL46ãBáòì eìëeiL Búéa úBLôðå BLôð úBéçäì éãk , ¤¤§¥§©£©§§©§¥¤§©£
ícìç éîé ìk 'ä úà47íðBøëæ eðéúBaø eøîàL Bîëe . ¤¨§¥¤§¨§¤¨§©¥¦§¨

äëøáì48øwéòL ,"éàøò Ezëàìîe òá÷ EúøBú äNò" : ¦§¨¨£¥¨§§©§©§§£©¤¦©
ìò æàå ,"òá÷ EúøBú" äéäiL éãk Y äëàìnäa ïåeënä©§ª¨§©§¨¨§¥¤¦§¤¨§§©§¨©

.ì''pk Ck øçà úBiúBàäa úBìòäì ìëeé äæ éãé: §¥¤©§©£§¨¦©©¨©©

eäæåå"xiRQd zpal dUrnM eilbx zgz'eëúçz" Y " §¤§©©©§¨§©£¥¦§©©©¦©©
ìâø:à÷åc "åé ©§¨©§¨

,"íìBòì Cìî 'ä áLiå" ïéðòa äìòîì øàBáî äpäc§¦¥§¨§©§¨§¦§©©¥¤¤¤§¨
øBàì äqëîe Léaìnä 'à-ñk Y àqk úðéça LiL¤¥§¦©¦¥¥©©§¦§©¤¨

íãà äàøîk" úðéçaî CLîpä'eëúBéäì ìëeiL ãò ," ©¦§©¦§¦©§©§¥¨¨©¤©¦§
Liä úeeäúä úðéçáe .ò''éáa ãøôð øáãå Liä úeeäúä¦§©©¥§¨¨¦§¨§¦©§¦©¦§©©¥

áeúkM äî àeäå ."åéìâø úçz" úðéça eäæ(èé ,â÷ íéläz): ¤§¦©©©©§¨§©¤¨§¦¦

Búeëìîe"lMAíéøOä ãò eléôà eðééä ,"äìLî'eëäî . ©§©Ÿ¨¨¨©§£¦©©¨¦©
ïéàå ,"àqk" úðéçaî äìòîì àeä "ãé" úðéça ïk ïéàM¤¥¥§¦©¨§©§¨¦§¦©¦¥§¥

."ãç éäBîøâå eäéà" ÷ø ,ãøôð øáãå Lé úðéça íL̈§¦©¥§¨¨¦§¨©¦§©§¦¨

úðéçaî ähîì àeäL ,"åéìâø úçúå" øîà ïk ìò©¥¨©§©©©§¨¤§©¨¦§¦©
" úðéça àeä íL ,ì''pä àqkzpalxiRQd:Leøét ." ¦¥©©¨§¦©¦§©©©¦¥

øeøéa àeäL ,ì''pä íéðéáì úðéça ïéðòî àeä "úðáì"¦§©¥¦§©§¦©§¥¦©©¤¥
ì 'òä ìL úBiúBàä úàìòäåíä øeøéaä øçàlL .ïBL §©£¨©¨¦¤¨¨¤§©©©¥¥

ä úðáì" úðéçaxiRQáeúkL Bîëe ,íéøétñk íéøéànL ," §¦©¦§©©©¦¤§¦¦©©¦¦§¤¨
(âé .å ,çë áBià)LBðà òãé àì" Y "äéðáà øétñ íB÷î" : ¦§©¦£¨¤¨Ÿ¨©¡

."dkøò¤§¨

,íéîL éãéa àìå íãà éãéa íéNòð eìlä úBiúBàäL íâäå)©£©¤¨¦©¨©£¦¦¥¨¨§Ÿ¦¥¨©¦
ìk eøøaúð òîL-úàéø÷a Lôð-úøéñnä éãé ìò íB÷î ìkî¦¨¨©§¥©§¦©¤¤¦§¦©§©¦§¨§¨

áeúkL Bîëe ."øétñ" íéàø÷pL ãò Ck(â ,á úéLàøa)øLà" : ©©¤¦§¨¦©¦§¤¨§¥¦£¤

.42.("íënò ézøac íéîMä ïî" :çé ,ë Bøúé)¦§¦©¨©¦¦©§¦¦¨¤

.43ìk íòå íò" :áë ,à øzñà ét ìò)ìk øaãîe . . BðBL.("Bnò ïBL ©¦¤§¥©¨¨¦§§©¥¦§©

.44åéìò ìa÷î íéLã÷ ìBëàl ìéâøä íãà" :íL é"Lø Leøéôáe .á ,èé äâéâç)£¦¨§¥©¦¨¨¨¨¨¦¤¡¨¨¦§©¥¨¨
."LãBwä úøäèa ïéàé÷áe ïéøéäæ Búéá éða eäiL éãk LãBwä úøäèa Béìeç ìBëàl¤¡§§¨¢©©¤§¥¤§§¥¥§¦¦§¦¦§¨¢©©¤
íìMä äøBz øBà äàøe .á-à ,çô ìä÷iå ïn÷ì .à ,âé .á ,áé Eì Cì ìéòì äàøe§¥§¥¤§§©¨©©§¥§¥¨©¨¥

.(çö÷ú ãenò íL íéðeiöå úBøòäae èñú ãenò äøBú éæîø ãébnä áøäì§¨©©©¦¦§¥¨©©¤¨§¦¦¨©

.45.(à ,æô íéçñt)§¨¦

.46íLå à ,å äðMä Làø .â ,à àø÷iå íéðäk úøBz :äöBøL ãò BúBà ïéôBk)¦©¤¤©Ÿ£¦©¦§¨Ÿ©¨¨§¨
.(èâå úBðaø÷ì òâBpa Y .ïîñð¦§¨©¥©§¨§§§¥

.47.(ãåc úãeöî. íìBòa épîæ Y "écìçå éîé" :å ,èì íéläz ét ìò)©¦§¦¦¨©§¤§¦§©¦¨¨§©¨¦

.48.(åè ,à úBáà)¨
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חב"ד טנו נשיאי רבותינו מתורת

Y "úBNòì" Y "úBNòì íé÷ìà àøaoTzlmc` iciA49.ïéiòå ¨¨¡Ÿ¦©£©£§©¥¦¥¨¨§©¥
"íéiç õò"a.( §¥©¦

éà Y ìëOä ìà øácä áø÷ìeìL úBiúBàL øLôà C §¨¥©¨¨¤©¥¤¥¤§¨¤¦¤
ì 'òäøBzäå älôzä ÷ñò éãé ìò Ck ìk elòúé ïBL ¨¦§©¨©©§¥¥¤©§¦¨§©¨

úðáì" íéàø÷pL ãò ,"Lã÷ éðáà" Bîk ïk íb úBéäì¦§©¥§©§¥Ÿ¤©¤¦§¨¦¦§©
?"øétqä©©¦

:ïéðòä Cà©¨¦§¨
ìk øaãîä íòå íò ìëaL íéàBø eðà äpäcíò ,BðBL §¦¥¨¦¤§¨©¨¨©§©¥¦§¦

ì ìëa ïéà äæ ìkúBiúBà éôeøéö á''ëä úøáä ÷ø ïBL ¨¤¥§¨§©©¨©©¥¥¦
ïBøbäî ò''äçà Y íéòeãiä úBàöBî 'äaL'eëBîk , ¤§¨©§¦¥©¨§

ìaì øàL ïéa éepéLä ÷ø .Lãwä ïBLìì úBðBLLãwä ïBL ¦§©Ÿ¤©©¦¥§¨§§¨©Ÿ¤
la àeäì ìL 'øNa' óeøévL .ïBLúBiúBàc Lãwä ïBL ©¨¤¥¨¨¤¨©Ÿ¤§¦

Y øNaä úà Lnî íéiçî ïä ,L''éø ,ï''éL ,ú''éa :elà¥¥¦¥¥§©¦©¨¤©¨¨
øàLa ïk ïéàM äî ,úéLàøa éîé úLLa 'ä øáãa¦§©§¥¤§¥§¥¦©¤¥¥¦§¨

läøòL "ñcøt"a áúkL Bîk ,íéiîkñä íäL ,úBðBL ©§¤¥¤§¥¦¦§¤¨©©©§¥©©
.ä''ìLáe úBiúBàä̈¦©§¨

íéðéðòì æîBø éøeMà áúëc úBiúBà úðeîz ïëå§¥§©¦¦§©©¦¥§¦§¨¦
õB÷ ìk ìò LøBc äéä àáé÷ò éaø" éøäL .íéàìôð'eë"50, ¦§¨¦¤£¥©¦£¦¨¨¨¥©¨

ìe íéáúk øàLa ììëe ììk Bðéà äæ ìëåíò ìáà .úBðBL §¨¤¥§¨§¨¦§¨§¨¦§£¨¦
.äåLa ïk íb ïäa Lé úBiúBà á''ë úøáä äæ ìk̈¤©¨©¦¥¨¤©¥§¨¤

íéëLîð elà úBiúBà úðéça á''ë LøBLc ,òeãéå§¨©§¤§¦©¦¥¦§¨¦
"L ÷ø ,ìëOäî äìòîìe ãàî dBáb íB÷nîorawäta ¦¨¨©§Ÿ§©§¨¥©¥¤©¤§¨¨©¤

'eë"51ì 'ò íbL íéàBø eðà íéðt ìk ìò ,ïk íà ,Lé ïBL ¦¥©¨¨¦¨¦¤©¨¥
éãé ìò úBlòúäì eìëeé Cëì ,äìòîì úBiúBàäì LøLŸ¤§¨¦§©§¨§¨§§¦§©©§¥
úðáì" úðéça eäæå .ì''pk òîL-úàéø÷a Lôð-úøéñî§¦©¤¤¦§¦©§©©©§¤§¦©¦§©

äL "øétqäúðéçaî øeøéáa eðééäc ,"åéìâø úçz" àe ©©¦¤©©©§¨§©§§¥¦§¦©
.dâBð©

íéîMä íöòk" ïk íb Lé íLåxdFhlúðéça àeäL ," §¨¥©¥§¤¤©¨©¦¨©¤§¦©
ïä úBiúBàäå ,íéîMäî àéä äøBzäL .äøBzä úBiúBà¦©¨¤©¨¦¥©¨©¦§¨¦¥
éìb" :øäBfa áeúkL Bîk ,"äàlò eøéäè" úðéçaîó ¦§¦©§¦¦¨¨§¤¨©©¨¦

"äàlò eøéäèa eôéìb52úçz" ïk íb ähîì äëLîðå . §¦¦§¦¦¨¨§¦§§¨§©¨©¥©©
.ì''pk äiNòa "åéìâø©§¨©£¦¨©©

íä "øäBèì íéîMä íöò"å "øétqä úðáì" ,àöîðå§¦§¨¦§©©©¦§¤¤©¨©¦¨©¥
úBiúBà épéî 'á éãé ìòL ,ì''pä úBiúBà épéî 'á úðéça§¦©¦¥¦©©¤©§¥¦¥¦

úðéçaî eãøiL ïúãéøé øçà úBîLpä úiéìò àeä ì''pä©©£¦©©§¨©©§¦¨¨¤¨§¦§¦©
'á éãé ìòå ,ì''pk ìâø úðéçáa úBéäì "àéä äøBäè"§¨¦¦§¦§¦©¤¤©©§©§¥
úçz" úðéçáa íäL ,ì''pä äøBzä úBiúBà úðéça§¦©¦©¨©©¤¥¦§¦©©©

.äéiìòä àeä äæ éãé ìò ,"åéìâø: ©§¨©§¥¤¨£¦¨

eäæå:"ìàøNé é÷ìà úà eàøiå" §¤©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥
áéúk dépî ìéòì äpäc(á ,ãë eðúLøt)äLî Lbðå" : §¦¥§¥¦¥§¦¨¨¨¥§¦©Ÿ¤

äLî úðéça LøL ék ,"eLbé àì íäå ä''éåä ìà Bcáì§©¤£¨¨§¥Ÿ¦¨¦Ÿ¤§¦©Ÿ¤
ò''éáa Laìúnä 'ä àqk úðéçaî äìòîì äéäBîëe) ¨¨§©§¨¦§¦©¦¥©¦§©¥§¦©§

("Baø÷a éëðà øLà íòä ,éìâø" Leøéôa ìéòì øàaúpLïëìå , ¤¦§¨¥§¥§¥©§¦¨¨£¤¨Ÿ¦§¦§§¨¥
eðééä ,íéîMä ïî äãøé äøBzä ék ,Bãé ìò äøBzä äðzéð¦§¨©¨©¨¦©¨¨§¨¦©¨©¦©§

ì''pä àqkä úðéça Cøc äàéøáì úeìéöàî äëLîpL53. ¤¦§§¨¥£¦¦§¦¨¤¤§¦©©¦¥©©
ìò àéä ,äàéøáì úeìéöàî BãéøBäìe BëéLîäì éãëe§¥§©§¦§¦¥£¦¦§¦¨¦©
äéä BúâOä ùøML ,íBìMä-åéìò eðéaø äLî éãé§¥Ÿ¤©¥¨¨©¨¤Ÿ¤©¨¨¨¨

Ba áeúkL Bîëe .Lnî úeìéöà úðéçáa(é ,á úBîL)ïî" : ¦§¦©£¦©¨§¤¨§¦
úðéça àeäL ,íéðBéìò íéî úðéçaî Y "eäéúéLî íénä©©¦§¦¦¦§¦©©¦¤§¦¤§¦©

úeìéöà'eë"äLî eðì äeö äøBz" eäæå .(ã ,âì äëøa)Y £¦§¤¨¦¨¨Ÿ¤§¨¨

éLîäL.ò''éáì úeìéöàî äøBzä C ¤¦§¦©¨¥£¦§¦©
ììk úeìéöàa íúâOä äúéä àì íéð÷fä ïk ïéàM äî©¤¥¥©§¥¦Ÿ¨§¨©¨¨¨©£¦§¨

úà eàøiå" íäa øîàð ïëìå .äàéøáa ÷øiwl`:"ìàøNé ©¦§¦¨§¨¥¤¡©¨¤©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥
úðéça ,øzñääå íeöîvä úcî àeä "é÷ìà" úðéça§¦©¡Ÿ¥¦©©¦§§©¤§¥§¦©

áéúk äLîa ïk ïéàM äî .ì''pä àqkä(á ,ãë eðúLøt): ©¦¥©©©¤¥¥§Ÿ¤§¦¨¨¨¥

ìà [..] Lbðå"diedíeöîväî äìòîlL äðéça àeäL ," §¦©¤£¨¨¤§¦¨¤§©§¨¥©¦§
.àqkä úðéçaî äìòîì eðééäc ,íé÷ìà íLc§¥¡Ÿ¦§©§§©§¨¦§¦©©¦¥

,"íé÷ìà" úðéçaî äéä íéð÷fä úâOäL úBéäìå§¦§¤©¨©©§¥¦¨¨¦§¦©¡Ÿ¦
eâéOäå eàø íL ïëì ,ì''pä àqëc íìòää øçà àeäL¤©©©¤§¥§¦¥©©¨¥¨¨§¦¦
'á íäL ,"íéîMä íöòk" úðéçáe "øétqä úðáì" úðéça§¦©¦§©©©¦§¦©§¤¤©¨©¦¤¥

.ì''pä úBiúBà úBðéça§¦¦©©
àeäå ,"íéîMä íöò" úðéçaî ïk íb íL LiL :eðééäc§©§¤¥¨©¥¦§¦©¤¤©¨©¦§
äëLîð éøäL ,íéîMäî äðzépL äøBzä úBiúBà¦©¨¤¦§¨¥©¨©¦¤£¥¦§§¨
éðáà" úðéça eäæå ,ì''pä àqkä úçz ïk íb äLaìúðå§¦§©§¨©¥©©©¦¥©©§¤§¦©©§¥

"Lã÷(à ,ã äëéà)úðáì" úðéça ïk íb íL Lé ãBòå . Ÿ¤¥¨§¥¨©¥§¦©¦§©
ì 'òî íéøøaúnä úBiúBà íäL ,"øétqäúðéçaL ,ïBL ©©¦¤¥¦©¦§¨§¦¥¨¤§¦©

ì''pk ,àqk úðéça úçz ÷ø à÷åc íðéà elà úBiúBà¦¥¥¨©§¨©©©§¦©¦¥©©
.úeëéøàa: ©£¦

.49øLà" áéúëc àeä àãä" :íL é"Lø Leøéôáe .å ,àé äaø úéLàøa äàø)§¥§¥¦©¨§¥©¦¨¨¨¦§¦£¤
ïéà "äNòå àøa øLà" ,"úBNòì íé÷ìà àøaøîBì ,"úBNòì" àlà ,ïàk áéúk ¨¨¡Ÿ¦©££¤¨¨§¨¨¥§¦¨¤¨©£©

éøö ìkäL.("ïewéz C ¤©Ÿ¨¦¦

.50.("úBëìä ìL íélz élz õB÷å")§¦¥¦¦¤£¨

.51àìå" .â ,á äøéöé øôñ)ïàøaL.(á ,áî õwî ìéòì Y "äta íL ¥¤§¦¨§Ÿ¤§¨¨¨©¤§¥¦¥

.52.(à ,åè óc úéLàøa à ÷ìç øäæ .ïBéìòä øäèa ä÷é÷ç ÷÷ç)¨©£¦¨§Ÿ©¨¤§Ÿ©¥¤§¥¦©

.53øçà íB÷îa øàaúpM äî ïéiòå)(á ,à úéLàøa ìéòì)íéîMä" Leøéôa , §©¥©¤¦§¨¥§¨©¥§¥§¥¦§¥©¨©¦
"éàñk(à ,åñ äéòLé)éeléâì àqk úðéça úBéäì äãøiL ,äøBzä ìò éà÷c , ¦§¦§©§¨§¨¥©©¨¤¨§¨¦§§¦©¦¥§¦

Búîëçå BðBöø'eë. §§¨§¨

â"é ÷øt "íéøîà éèewì"a áeúkM äîì øeàéaa øàaúpM äî ïéiòåéì äàøð) §©¥©¤¦§¨¥©¥§©¤¨§¦¥£¨¦¤¤¦§¤¦
eðéìò øçàì [ç"àã íò] øecéqa ñtãpä àeäå .â"ð :úBéäì êéøö øLôà Cøãa§¤¤¤§¨¨¦¦§§©¦§¨©¦¦©§©©¨¥

(ø"eîãà úMeã÷ ãBák úøòä Y ."äøBz ãeîìzä øòL. ©©©©§¨¤¨©§§©©§
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eäæå"Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà ìàå",ãë eðúLøt) §¤§¤£¦¥§¥¦§¨¥Ÿ¨©¨¨¨¨¥

(àé:
Làøä ìà ïéëeîñ ïäL ,ú''âç úðéça ïä "Bãé" :Leøét¥¨¥§¦©©©¤¥§¦¤¨Ÿ
ïk ìò .íìòäå àqk úðéçaî äìòîì íäå ,Bnò ïéøaeçîe§¨¦¦§¥§©§¨¦§¦©¦¥§¤§¥©¥

léâì eëæ àì íéð÷fä,àqkäî äìòîlL äðéçaî äæ ée ©§¥¦Ÿ¨§¦¤¦§¦¨¤§©§¨¥©¦¥
.àqkä éãé ìò ÷ø äéä íúâOäå ,íéãiä úðéçaî eðééäc§©§¦§¦©©¨©¦§©¨¨¨¨¨©©§¥©¦¥

åéìâø úçúå" eäæå'eë.íäéìà "Bãé çìL àì" ïëìå ," §¤§©©©§¨§¨¥Ÿ¨©¨£¥¤

" eàø÷pL íâäåiliv`eäa áéúkL Bîëe ,"ìàøNé éða ©£©¤¦§§£¦¥§¥¦§¨¥§¤§¦§
(äë ,àé EúBìòäa)" :lv`IeLøôä Lé äæ ìk íò ,"çeøä ïî §©£§©¨¤¦¨©¦¨¤¥¤§¥

úeìéöàä úøàä ÷ø eâéOä àì íäL .äLîì íäéðéa¥¥¤§Ÿ¤¤¥Ÿ¦¦©¤¨©¨£¦
úà eàøiå" :áeúkL Bîëe .äàéøáa Laìúnäiwl`'eë," ©¦§©¥¦§¦¨§¤¨©¦§¥¡Ÿ¥

"eLbé àì íäå" ïëìå(á ,ãë eðúLøt)íL éeléb úðéçáì §¨¥§¥Ÿ¦¨¨¨¨¥¦§¦©¦¥
d''ied"Lbðå" :áéúk íBìMä-åéìò eðéaø äLîa ìáà . £¨¨£¨§Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦§¦©

äákøî eéä íìBòä úBáà ïëå .ä''éåä íL úðéçáì¦§¦©¥£¨¨§¥¨¨¨¨¤§¨¨
.ì''pk "íìBò úBòBøæ" úBðéçáì¦§¦§¨©©

íéøéMä øéLa áeúkM äî úö÷ ïáeé äæáe)(ã ,ä)éãBc" : ¨¤¨§¨©¤¨§¦©¦¦¦
çìLFci'eëúBáà Y ãàîa úBäBábä úBîLpì eðééäc ," ¨©¨§©§©§¨©§¦§Ÿ¨

.(ì''pk íBìMä-åéìò eðéaø äLîe íìBòä: ¨¨Ÿ¤©¥¨¨©¨©©

$
.ב 

האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

נח  תולדות אלה

(å)äðäå'éçá àåäù 'ëçä 'éçáá íâã äìòîì øàåáî
'éîéðô úåâøãî 'á äá ùé òåãéë äðéáì òéôùîä
åäæù äðéáì òéôùîù àåä 'ëçáù úåéðåöéçä 'éçáå úéðåöéçå
äàá 'ëçã äãå÷ð ïîù äî àåäå ì"ðë ùîî ùéì ïéàî
'éçáå (ì"ðë ã"åéã ïåúçúä õå÷á) äëùîäå úåèùôúäá
úåéðåöéç '÷ðù ìëùä úðáäå úâùä 'éçá àåä åæ òôù ìá÷îä
á"òîá åîë úåéðåöéçá á"åçã ãåçéå âååéæ åäæå ì"ðë äðéá
òéôùîä 'éçá àåä 'îëçä 'éçáù òåãé äæ øåàéáå ì"ðë â"äëå
àåäù úåîëçúä íùá '÷ðù ÷éøáîùë ìëùä øåà åîë åäæù
àåäù ïéàî äàéöîîä çëå ùãç ìëù àéöîîù äðáää çë
'ééìëù òôù ìë åðîî òáåðù éìåéää ìéëùîä çëã íìòä
åà úåðè÷á íà íãà ìëá 'ëçä çë ò"ôì àåäå íéùãç
äàáù ìëùä ú÷øáä àåä åáù úåéðåöéçä 'éçáå úåìãâá
úéöîúå øåöé÷ 'éçáá àåäù ÷ø 'ëç øáã ùãçîùë éåìéâá
äâùäá úåèùôúä 'éçáì ãéî äàáå 'à äãå÷ðë íìòäá
äðéáä çë 'éçá àåä ìá÷îä 'éçáå åúìåæì äðéáäì øáñäå
ìë áèéä ìá÷ìå èåì÷ì ìëåéù äâùääå äñéôúä çë åäæù
'÷ðù åäæù 'ëçä øå÷îî ïéàî äàáù 'ëçã ùãç øåà òôù

àîéàãîåìä åîë éåìéâá êùîðù äî ìá÷îå èìå÷ù '÷åð 'éçá
èìå÷ù ùãç ìëù åáøî òîåù åà øôñá äáåúëä 'ëç øáã
'ã 'àù åîë) åúìåæì åøéáñäì åéøåá ìò øáãä ïéáîå áèéä
úéöîúä èìå÷ ùéå 'åë 'éøîùä èìå÷ ùé 'éãéîìúá úåãî
úåéäî äìòîì àéäù 'ëçã 'éîéðô 'éçá íðîàå ('åë 'éîéðôäå
ìôåðù éî åîë åäæ ì"ðë äâùäá äðéáì òéôùî øå÷î 'éçá

ùãç ìëùåî úìëùäá ùåãéç øáã äæéà åáù 'ëçä çåîá
÷éøáîä ÷øá åîë ÷ø åîöòì íâ ïééãò éåìéâá àá åðéàù êà
ùò '÷ðù) ïééãò åçåîá áùééúé àìå 'éçåîä ìò øáåòå óìåçù
àáì ìåëé åðéà ë"òå ('åë çåî ïéøòáéà èáòååù ùò åà èöéìá
ù"ëîå åîöòì íâ åìëù úâùäá åàéáäì äæ øåà éåìéâ ìò
àéäù åîë 'ëçã ïéà 'éçá åäæå 'åë åúìåæì åúåìâì ìëåé àìù
íðîàå ïééãò úåèùôúää øãòä 'éçáá 'à äãå÷ðë íìòäá
äøå÷îá àéäù åîë 'ëçã òôùä 'éîéðô øåà íöò 'éçá åäæ
ù"îë øäðá ïéôè ïéôè éåìéâá òáåðù íøè íåúñ ïééòîä åîë)
àåä íùù éìåéää ìéëùîä çë øå÷î 'éçáá àåäù (à"îá
úáùá åîëå) ùîî ïéà '÷ðù ì"ðä èåùôä íìòðä âðåòä 'éçá
à"àå é"ò '÷ðù øúëá àåäù åîë 'ëçã ïéà 'éçáá äìåòù
ì"ðë à"åàã éîéðô ãåçé ùé æ"ëò êà (òåãéë ñ"ç 'éçá àåäå
'éîéðôã ãåçé åäæù ú"éùîë íéðôåà 'áá è"åéå úáùá åîë
ùéä ìù ïéà '÷ðù ì"ðä âùåîä ÷îåò 'éçá àåäù äðéá
'÷ðù 'ëçä øåàã éîéðô 'éçáì ìá÷îå ãçééúîù 'åë äâùäã
éîéðô ãåçé úåéäì ìëåé êéà äøåàëìå .'åë àáà øåà úéîéðô
úåèùôúäå éåìéâá òôù øãâá åðéà 'ëçã ïéà 'éçáù øçàî äæ
÷îåò 'éçá åì òéâé êéàå ì"ðë ììë äâùäì øå÷î úåéäì
ì"ðë àåä íâ ùé '÷ðå äâùä øãâá ô"ëò àåäù äðéáã âùåîä
àåä 'ëçä ùøùù òåãéä é"ôò äæ øáã ïáåé äðä êà .'åë
äàåøù ãìåðä úà äàåøä íëç åäæéà åîë áåø÷î 'éàø 'éçáá
íìòð àåä úåéäì ãéúòäù íâäù 'åéäì ãìåðä úà åìëù ïéòá
øáãä úà äàøé 'ëçã ïéà 'éçáá ìáà ìëùã äâùää ïî
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úéàøá äàåø êë ÷åçøîì éîùâä ïéòá äàåøù åîë íìòðä
äâùää ïî ìåãâ íìòäáù úéîåîøòä åîëå) .'åë ìëùä ïéò
íìòðä äàåøù 'éàø 'éçáá åìëù ïéòá úåàøì íëçä ìëåé
ìä÷ä éðéò ìàøùé éîëç '÷ð ë"òå 'åë øðä øåàì 'éàåøù åîë
á"á) 'à ë"òå ('åë êùåçá íâ øéàîä øåà '÷ð 'ëçäù éôì 'åë

éãò íëçã (à ,áéäâùäá äðéá 'éçá ìáà òåãéë àéáðî ó
ïéáîå òîåùä åîë ÷åçøî äòéîù 'éçáá àåä ìëùä úñéôúå
åîë äæ ïéà åéøåá ìò øáãä ïéáîù íâäù äî øáã äæéà
åðéàù 'îàù åîë àåäù åîë åîöò øáãä úåäîá 'éàøä
àåä øáãäù åîë äâùäá ïéåëéù é"ôòàã 'éàøì äòéîù äîåã

÷åçøî éøä î"î ùîî íöòáãáì ìëù úâùäá åì äàøð
àìå úåàéöîä úòéãé '÷ðù åäæå àåäù åîë øáãä úåäî àìå
'éøôñîù äî âéùîå ïéáîù åîëå 'åë úåäîä úøëäå úéàø
äîåã åðéà æ"ëò åúúîàì ïéåëéå áåè éëá êìîä úìåãâ çáùá
ìëùä úâùä ïåéòá àåä êëå êìîä úåäîá äàåøùë 'éàøì
ãáì äâùäá ÷ø åäæ åéøåá ìò åðéáîù íâä ú"çéå ò"çéá
åìöà úîàúðù åðééäã øáãä úåàéöîì ÷ø òéâî åðéàù
åîë ÷åçøî äòéîù '÷ðù äñéôúå äâùäá úå÷ìà úåàéöî
'ñáù úåçáùëå éúàøé êòîù éúòîù åîëå ìàøùé òîù
úåäîá 'éàøì äîåã åðéàù êìîä úìåãâá øôñîë íéìäú
ïåéòä ÷îåòá íâ ììë ìëù úâùäá àáì ìëåé àìù úåîöòå
íâä 'ëçã 'éàøá íâ ùé ùøôää äæå åéøåá ìò øáãä âéùîù
éæçúà àáìáã ìëùä ïéòá î"øá ù"îë ìëùä ïéòá äàåøù
.(à"îá ù"îë) 'éàéáðá úå÷ìàã úåäîä 'éàøë äæ ïéà 'åë
äðéáã äòéîù 'éçáá úåàéöîä úâùä ïéá ùøôää ïáåéå
êøãá äòéãéä ïéðòî 'éàø 'éçáá àåäù 'ëçá úåäîä úøëäì
úòéãé åîë ÷ø äìéìù êøãáù åæ äòéãé ïéàù òåãéë äìéìù

ïéðòá òåãéù åîë åðééäå 'åë úåäîä úòéãé àìå úåàéöîä
úåäîá úåàøìå øéëäì íãàì à"àù úåéðçåøä úåäî úòéãé
èéùôäì ìåëéùë à"ë àåäù åîë 'åéðçåøä 'éçá íöòå
úåéðçåøá ïéàù òãåéù äî àåäå ãáì íùâä ïî úåéðçåøä
øúåé èéùôäì åìëù çëá ìëåéù äî ìëå íùâä øàåú ìëî
ïôåàå úåäîî øúåé åì òãåé äæá äîùâää éøàåú ìëî éðçåøä
äìéìù êøãáù äòéãé '÷ðù åäæå øúåé åúúîàì úåéðçåøä
úòéãé ÷ø äæ ïéà æ"ëòå íùâä ïî éðçåøä úìéìù àåäù ãáì
éøàåú ìëî éðçåøì äìéìùä é"òù äî àåäù ãáì úåàéöîä
äî àåäå úåéðçåøä úàéöî ïéðò øúåé åìöà úîàúð íùâä
úåäîá øéëîå òãåéù àì ìáà íìåòá úåéðçåøä úàéöî ùéù
úâùäá ùîî éðçåøä úåäî òãéì à"à éë àåäù åîë éðçåøä
ìëùä úñéôúå äâùä øãâá åðéà úåéðçåøäù øçàî ìëùä
æ"ëò êà â"äëå åãéá éðçåøä ùùîéù øîåì à"àù åîë
ìëåé éðçåøä ïî íùâ øàåú ìë úéìëúá èéùôîù åæ äèùôäá
úåäî ø÷éò åäæ éë úö÷ éðçåøä úåäî úòéãé ìò ãåîòì
àì ë"îëå 'åë éîùâ øàåú ìëî ììùåî àåäù äîá éðçåøä
êøò åîë àåäù ìëùä úâùä é"ò 'ëçá úåäîä 'éàøì òéâé
÷îåòì àáéùë äâùä úèùôäá à"ë éðçåøä éáâì íùâä
äâùää úåéðçåøå úéöîú '÷ðù äâùää ïî äìòîìù âùåîä

á äâùä ìëî ììùåîùúùôùô äî ïéðòë äâùäã ùéä ìåèéá
åäæ î"î ãáì äâùäã ùéä ìù ïéà ÷ø åðéàù é"ôòà 'åë
ìåèéáá åì òãåé êë øúåé åúúîàì 'åéðçåøã 'åàéöîä úòéãéë
àåäù åîë é÷ìàä øåàã úåéðçåøä úåàéöî 'åúîà äâùää
æ"éò éìë úåéäì ìëåéå úåäîä úéàøì êøòá áåø÷ àåäù ãò
úåîöòå úåäîì áåø÷î 'éàø 'éçááù 'ëçä úãå÷ð 'éçá ìá÷ì

:ì"ðë ìëùä ïéòá äàåøä åîë

$
.ג 
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â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(îøåàáåøàáì ì"ð ,éúöôç àì êîòå 'éçáã åæ äáäà ïéðò
éñéâ úðåúçá á"ò÷ú óøåçá åðòîùù äî ô"ò
õåá÷á äø÷òä ìâúå ùéùú ùåù ù"î ô"ò é"ð íåçð 'ø ã"áå
,íéðá äì ïéðî äø÷ò àéä íàã éøúñã éúøú àåäù 'åë äéðá
áéúëå äîçìî ùéà 'ä ù"îë ùéà '÷ð ä"á÷äã ïéðòäå
òåãéå ,úàæ äç÷åì ùéàî éë äùà '÷ð é"ñðëå éùéà éì éàø÷ú
ïéðòäå 'åë øëæ úãìåé äìçú úòøæî äùà ì"æøàî

äùà ò"ä 'äì ìàøùéî ú"ìãòúà ùéå éøã øùëàùëù
êùîð æ"éòå äìá÷ä éøôñá ï"î úàìòä '÷ðå äìçú úòøæî
øëæ 'éçá àåäå øëã úãéìåàã ãò äåáâ íå÷îî ò"ìãòúà
äáäà 'éäéù ïåéìò ãñç éåìéâ äìòîìî êùîðù 'éô åãñç
'÷ð åæ äðåéìò äáäà 'éçáù 'úé 'äì íéôåâáù é"ùðá äìåãâ
àëéìå éøã øùëà àì å"ç íà íðîà ,ïî÷ìãë øëæ ïåùì
ìàøùé úà øøåòì åéìàî åãñç 'éåä äåöé æ"ëò ú"ìãòúà
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åæ 'éçá '÷ðå äìçú òéøæî ùéà ïéðò åäæå äáäà íäì 'éäéù
ã"î äìá÷ ïåùìáå ú"ìãòúà øøåòì êùîðä ò"ìãòúà

êùîðä ú"ìãòúàäå ,ï"î øøåòîääùàä òøæ 'éçá àåä äæî
æ"éò øøåòúðù äáäàäù ì"ø äá÷ð úãìåé êëéôì ë"çàù
'éçáù øëæ '÷ðä äáäà åîë äâéøãîå äìòîá äðéà ìàøùéá
àìå éøã øùëà àìù éôìå ,ä"éà ú"éùîë úåì÷ ïúòã íéùð
åøøåòéùë éãù ïúåð ïéãä ë"ò ïîöò ìàøùéî úåøøåòúää 'éä
ë"àùî) 'åë àèåæ äáäà íäá 'éäéù äìòîìî íúåà
àìù ì"ø äø÷ò é"ñðë '÷ð åæ 'éçáá äðäå (ì"ðë éøã øùëàùë
òéøæî ùéà äìòîìî ÷ø ììë äãéöî äòøæää úìçúä 'éä
'á ùé éë 'éôå ,äá÷ð '÷ðä àèåæ äáäà úãìåé æàå äìçú
êùîðù 'é÷ìà äøàää àåä ò"ëîî ,ò"ëåñå ò"ëîî úåâéøãî
'åë åéæî íéðäðå íéáùåéù ò"äòâá úåîùðì âùåî úåéäì
àåä äæ éåìéâ ùøùå à÷åã âùåîä øáãî àìà äðéà äàðääå
àéäù á"äåò àøáð ã"åéá ì"æø ù"æå ã"åé '÷ðù ò"ç 'éçáî
ìëá úùáìúîå úìùìúùîä ïåéìòä ïãò úàø÷ðä ò"ç 'éçá
'åë 'éçú äîëçäå 'åë úéùò äîëçá íìåë ù"îë úåîìåòä
'éìéã àøåòéù íåôì ãç ìëì äâùää éåìéâ 'éçáá àéä ò"âá
äøåúä úåãåñ úâùäî àåä ò"âá úåîùðä âðåòù òãåðë
àãáåòá 'îâáå çìù 'ô ÷"äæá 'éàãë äìâðá æ"äåòá ÷ñòù
'éçáá äúååäúäù éôì ã"åé '÷ð 'îëçä äðäå ,éðîçð øá äáøã
ì"ùîë 'åë àìæîî ÷ðåé àáà ò"ëñä ä"á ñ"àî íåöò íåöîö
äâùäá ñôúðå âùåî úåéäì ìåëé 'éäéù éãë æ"ëå ,úåëéøàá
åúøàä ïéàù àåä ò"ëñ 'éçá ìáà ,ò"ëîî åæ äøàä '÷ðå
àìà 'åë äâùäá âùåî 'éäéù ãò úéìëúå ìåáâå íåöîö 'éçáá
ïéðò øåàéá ç"îô à"÷ìá ù"îëå úéìëúå ìåáâ éìá 'éçáá àåä
'éçáá åðéàù àìà å"ç ìåâéò åîë åòîùîë åðéàù ò"ëñ
åðîî âéùäì äîùðäì à"à ïëìå ,áèéä ù"åòé 'åëå úåùáìúä
'éçáî äìòîì àåä éë ïåéìòä ò"âá íâ óà ùîî äâùäá
'éçáî ÷ø éåìéâä ïéà ò"âáù ì"ðë ò"âáù úòãå äîëçä
à÷åã úåéäì éåàø íìùä íãàä ú÷åùú ë"ôòàå 'åë àìîî
åâéùäì à"àù óà à÷åã ò"ëåñä 'éçáá íééçä øå÷îá ììëäì
äúåàéöîî ìèáúú íùì äúåìòáù àìà ùîî äâùäá
äâùäå úòãå 'ëç úåäîî 'òîì àåä íù éë ïåùàøä äúåäîå
úéðäðå ùîî äúåäîá àéä äîùðäù ò"âá åîë àìå 'åë
äúåìòá ìáà ,ùé éáäåà ìéçðäì ùé ò"âä '÷ð êëéôìå äâùäá
áåè ë"ôòà ùîî ïéàå ìåèéá 'éçáá úìèáúî äìòî äìòîì
åæéà äì äìâúéùå ùîî 'éöîä ìåèéáá úåéäì øúåé äáøä
úåîéìùá ùé 'éçáá 'éäúùî â"òá éúìáä ò"ëñ 'éçáî éåìéâ
ïéà éë 'åë íåöò íåöîö àåäù ò"ëîî ÷ø éåìéâä äì 'éäéùå
úåñçì áåè ù"æå 'åë ò"ëñì ò"ëîîã äøàä ïéá ììë êåøò
ò"ëîî 'éçá àñëä ìòù íãà 'éçá òåãéä íãàá çåèáî 'äá
çèå ïåùì çåèáî ïåùì åäæå äâùäá éåìéâ úåéäì ìëåé íùîù

úåñçì øúåé áåè ë"ôòàå úéáä úàíùîù óà ò"ëñä 'äá

é÷î 'éçáá àìà ùîî äâùäá éåìéâä úåéäì à"àåäæå ó
,ù"ò é"äæòá úåëéøàá äæ ÷åñô ìò à"îá ù"îëå 'åë úåñçì
äåàúîå äîéìù äòã ìòá àåä øëæäù øëæ '÷ð åæ äáäà 'éçáå
î"ò äáäàä åðééä äá÷ð 'éçá ë"àùî úååàúäì éåàøù øáãì
'éçáî ÷ø àéäù ò"âáù äøàä àéä äñåøô ïåùì ñøô ìá÷ì
ãáì ÷ìç ò"äù äñåøôå ñøô ïåùì '÷ð êëéôì àøáð ã"åéá
äúåäîá äîùðä äøàùð ò"âáù íåùî åðééäå ,øáãä ìëî
øúåé äæá øçåá äì÷ åúòãù äá÷ð 'éçá àåäù éî ë"ò ùîî
íâä ùîî åúâùäá äðäð 'éäéùå åîå÷îáå åúåäîá øàùéù
àåäù éî ú÷åùú ïë àìå ,ò"ëîî 'éçáî éåìéâä ÷ø åì 'éäéù
ììëäì õôçå äåàúîù äîéìù äòéã ìòá àåäù øëã 'éçá
'éäéù íâä àìåëã àùøùå àø÷éò àåäù ò"ëåñä ä"á ñ"àá
à"ç à"÷ì 'ò) 'åë úåàéöîá íù ìèáúéå ñôàå ïéà 'éçáá íù
ì"ø äéðá õåá÷á äø÷òä ìâúå ùéùú ùåù ù"æå ,(è"é ô"ø
ú"ìãòúà àëéìå éøã øùëà àìã äø÷ò àéäùë íâ óàù
êùîðä ú"ìãòúàäù ïôåàá ò"ìãòúà øøåòì 'ä äåöé æ"ëò
ìàøùé åøøåòúéù øëã 'éçá åðééäã äéðá 'éçá 'éäé äæî
ã"äåùù ïéãä úøåùî íéðôìå éðôì åäæå ,ì"ðä äìåãâ äáäàá
'éäé äî éðôîå ,ìéòìãë äá÷ð úãìåé äìçú òéøæî ùéàã àåä
ìù äçîù é"ò åðééäå äçîùá 'åë ùéùú ùåù øîåà äæì äæ
àöåé æàå úéîéðôä éåìéâ íéîøåâ äçîù é"òù ìàøùéáù äåöî
å÷ 'éçáî äìòîìù äøàä éåìéâ íéøøåòî êëå äãîäå øãâäî
êùîðù àìà ú"ìãòúà àëéìãá íâù êùîð æàå äãîä
'éäú ë"ôòà äø÷ò é"ñðë æà '÷ðå ú"ìãòúà øøåòì ò"ìãòúà
î"ò àìù ì"ðä äìåãâ äáäà ìàøùéá úåéäì øëæ úãìåé
ò"ëåñ 'éçáá ìèáäìå ììëäì àìà ò"ëîî 'éçáî ñøô ìá÷ì
àìù éúöôç àì êîòå 'éçáã äáäà ïéðò ùøù åäæå ,ì"ðë 'åë
ò"â íäù õøàå íéîù 'éôà àìå 'úé åúìåæ øáã íåù õåôçì
÷ø äáäàä 'éäú àìà 'åë àøáð ã"åéá ÷ø éë ïåúçúå ïåéìò
ïåùìä òîùð 'éä êëå) ,ùîî 'úé ò"åäîì åðééäã ãáì 'úé åì
òæ ìéåå êéà ì"äæá øîåà 'éäù åúå÷éáãá ò"ð åðéáøå åðéøåîî
á"äåò ïééàã èéð ìéåå êéà ò"â ïééàã èéð ìéåå êéà èñéð øàâ
úåððåáúääî êùîð äæå (ïééìà êéã æà èéð øòî ìéåå êéà 'åë
ùîî øåòéù ïéà úåâéøãî úåîîåø ùéù êéà äìòîì øàåáîä
äøàää ùøùå øå÷î àéäù ò"ç 'éçá ãò ïåúçúä ò"â 'éçáî

âáù ò"ëîî 'éçáãùîî ïéàî ò"çä 'éçá æ"ëòå ì"ðë ò"
ò"ëä éáâì ììë êåøò äðéàå ãáì úåøòù 'éçáî åðééäã àöîú
íéãå÷ð íéãå÷ò 'éçá éøäù ÷"à éáâì áéùç àìë ò"ëå
àéäù ÷"àã ô"çàã íéìáäî ÷ø åëùîð ò"ëäî äìòîìù
àöåéä ìáää åîë ÷"àã ò"åäî éáâì ùîî úéðåöéç äøàä
,íãàä ìù úåãîå ìëùì êåøò åðéàù 'åë ïæàäî åà äôäî
ô"ò ì"ùîëå ñ"à øåà éáâì ïéàî ùé äàéøá àåä ÷"à úåììëå
äáäàä äæî êùîåé úàæì éàå 'åë êîù çáúùé íéùåã÷ àøåá
'úé åúåîöòå åúåäî àåäù àìåëã àùøùå àøå÷îì úååàúäì



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טס

 260   לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי 

חב"ד טס נשיאי רבותינו מתורת

êîòå íéîùá éì éî åäæå 'åë 'äá úåñçì áåè ïéðò åäæå ùîî
'úé ò"åäîì ÷ø íééç øå÷î êîòå 'éçá 'éôà åðééäã éúöôç àì
àìù åðééäã ñøô ìá÷ì î"ò àìù ì"æøàî ïéðò àåäå ,ãáì

åîë åúåäîá øàùé íùù óà ñøô '÷ðä äøàää 'éçáá õåôçì
åú÷åùú ø÷éò äéäé ìáà ùîî äâùäá äðäð 'éäéå àåäù

:ì"ðëå ùîî 'úé ò"åäîì

$

.ד 
מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרל"ג שמואל âתורת

משתשקע  מצותה

äöòäåàìù ,äëãðå øáùð áì ù"îë àåä ï÷éø éìë úåùòì
åáì øáùéù äãåáòä é"ò äëãð àìà àëã 'àð
äúåëäì êéøöù ìåáé÷ éìë äùåòä ïîåà ìùîë àåäå ,äñâä
íãàä 'éäé êëå äëåúá ììç äùòðù ãò áéáñ áéáñ ùéèôá
'éäéù ììë íå÷î ñåôúé àìù çåø ìôù úåéäì çåùéå äëãé
éøàî é"ò åðééäå ,ñôàå ïéà àåä åìéàë ììçå éåðô åîå÷î
ìëåé êéàå 'äî å÷åçéø íöåò ìãåâ úò ìëá ïðåáúéù àðáùåçã
àåäù øçàî õôç éðéà äæå õôç éðà äæ úåðåöøá úåéäì ãåò
êéàå åúåîë äìéôù 'éøá êì ïéà éøäå úå÷ìàî ÷çåøî ë"ë
å÷åçéø úîàáå ,àåä áùçð äîá éë úåðåöøá ãåò õåôçé
éøàîî 'éäéùë ìáà ,úåøæ 'åðåöø ìëì äáéñ åäæ úå÷ìàî
øáòä ìò äèøçá äëãðå øáùð áì 'éçáá 'éäé æà àðáùåçã
àìë 'éäå úåøæä 'åðåöø ìë åøáòé àìéîî àáäì ìò äìá÷å
éðò àåäù ïåâëå òáèá äëãð àåäù éî 'éôà íâå .ììë åéä
åáì äèé àìù àåä êéøö î"î ,ùàø íéøäì çöî åì ïéàå
ùôðå áì ìëá íäá øùå÷î 'éäé àìù 'éøúåîä 'éøáãì 'éôà
,áì àìá 'éøúåîä 'éøáã úééùò íéé÷úéù íìåòì øùôà éë
ìåáé÷ éìë úåéäì à"à íìåòä éìáäá øù÷ðå åáì äèä íàå
ïéé åá ìéèäì à"àù êìëåìîä ñåë ìùîë àåäå ,øäèéù ãò
äì ùé 'éôà ïåéøä ìá÷ì ìëåú àì äùàä ïëå ,åðöçøéù ãò
åùôð øäèì êéøö ë"åîëå .äúàîåèî äøäèðù ãò ãìå úéá
éìë 'éçá àåä æàå ,áìå áì àìá íúåùòì 'éøúåîä 'éøáãî
'éìòåá éë 'éçá êú÷åùú êùéà ìàå 'éçáá úåéäì úå÷ìàì
,'åë 'éãñçä øåà éåìéâ ìá÷ì ìåáé÷ éìë äàùòù êééùåò

ã"òå úå÷ìàì éìëä 'éçá êôéä àéä úãøåîä ïéðò ë"àùî
íëéðéòå íëááì é"ò åá ãåøîì ïéååëúîå åðåáø úà òãåé ÷ìîò
.'åë ïéøåñøñ ïéøú àáéìå àðéò ,íäéøçà íéðåæ íúà øùà

åäæåíéöò éøëåî íäå ø"äöéä àåä éàãåîøúã éìâø ïéðò
øúåé ÷åùá 'éáëòúî íäù ,ø"åè úòãä õò 'éô íé÷ã
äçéðäì ç"ð úåöî íðîà ,àãåøôã éøåè ø"äø àåä ÷åù 'éô
éøåè ø"äø 'éçá íâ øøáîù åðééäå õåçáî úéáä çúô ìò
úøàîù ä÷åáàä ìùîëå éëùç äéâé 'éåäå ð"æòù ë"â àãåøôã
øåðëä ã"ò úåøð äðåîù ç"ð ïëìå ,÷åçøîì íâ êùçä úà
ìù øåðéëî øúåé äåáâ 'éçá ,ïéîéð äðåîù ìù 'éäúù ì"òìã
úå÷ìà éåìéâ 'éäé ì"òì ïëìå ,ïéîéð 'æ ìù äúéäù ÷"îäá
ììäá åòá÷ù äëåðçã úåøðä 'éçá àåä äæ ïéòîå .äèîì
ïëì ,à"èñ 'éçá ñåëåéèðà úà åçöðù ñðä ìò äàãåäáå
'éìåëéù úåøåäì õåçáî úéáä çúô ìò äçéðäì åð÷éú
àãåøôã éøåè 'éçá ø"äø íâù ãò äèîì ë"ë øåàä êéùîäì
æàù ì"ðë äîçä ò÷ùúùî äðîæ ïëì ,ìåèéáä 'éçáá ììëåé
÷åùä ïî ìâø äìëúù ãòå ,'åë ò"éáá øéàîù äçéøæä ø÷éò
àìâéø àéìëã ãòå ,àãåøôã éøåè ø"äø äæ ÷åù åðééä
ùôðä úåìë 'éçáì åàåáé ïéãøåîä íúåà íâ åðééä éàãåîøúã
íâ äëåðçã øåàä úëùîä úîçîå êùåçä úà äçåã øåà éë
äðîæ ïëì ,ùôðä úåìë 'éçáì àåáì 'éìåëé éàãåîøúã àìâéø
àéìëã ãò åðééä ÷åùä ïî ìâø äìëúù ãòå äîçä ò÷ùúùî

.'åë éàãåîøúã àìâéø

$
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.ה 
מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

קרח, תער"ג ויקח קרח, ש"פ

ç÷éåè"÷ã ïéøãäðñ 'îâá ì"æøàå ,'åë úä÷ ïá øäöé ïá çø÷
ïá øäöé ïá ,ìàøùéá äçø÷ äùòðù çø÷ á"ò
ú÷åìçî ò"åäî ì"öå ,íéøäöë íìåòä ìë úà åéìò çéúøäù
äçø÷ äùòðù ò"åäîå ,ìàøùéá äçø÷ äùòð æ"éòù çø÷
àéáä é"ùøá äðäå .íéøäöë 'åë åéìò çéúøäù ò"åäî íâ ,'åë
åîöò ìò íéîçø ù÷áù á÷òé ïá øéëæä àì ùøãîä íùá
ìà íìä÷áå 'åë íãåñá ù"îëå ,íúå÷ìçîá øëæð 'éäé àìù
ïëåãä ìò íñçééúäá çø÷ éðá ìò øëæð ïëéäå ,éãåáë ãçú
ú÷åìçîå ïëåãä ìò úåñçééúäã àåä ïéðòä úåòîùî ,'åë
ïéîãî ïëìå ,æ"îæ íéëôä ïäù ÷ø íöòá 'à ïéðò ïä çø÷
íñçééúäá øëæð ïëéäå øëæð àì ú÷åìçîäáã æ"ìæ íéðéðòä
'éä äî éðôî ì"ö íâ ,'åë æ"ìæ íéðéðòä úåëééù äî ì"öå ,'åë
.'åë íúå÷ìçîá øëæð 'éäé àìù æ"ò íéîçø ù÷áì á÷òé êéøö
ïéàå á"åçã úåãî ïä ú"åñùéã ì"úðùî ÷"äìé æ"ë ïéáäìå

äî åäæù éìëù úåìòôúä 'éçáá ïäù ìëùáù úåãî 'éçá äæ
ïîöò ïéçåîä óåöøôáù úåãîä 'éçá ïä à"ë ,úåãîì êééùù
ïä íöòá ïéçåîã ,ïéçåîä úåìâúäå úåèùôúä àåä íðéðòå
úééèä ïä úåãîäå ,äëùîäå äãéøé 'éçáá àì äìãáä 'éçáá
åäæù à"åàã é"äð 'éçá ïä 'éèøôáå ,'åë ïéçåîä úëùîäå
,'åë úåãîä ïäù íäî ìãáð úåàéöî éãéì ïéçåîä úà àéáäì
úééèä ÷ø ïäù øçàî ïéçåîä ïî ãáì äøàä 'éçá ïäù 'úðå
ä"ä ë"àå ,'åë ùîî ïîöò ïéçåîä àì ïéçåîä úëùîäå
àéäù äðéá 'éçá ïä ë"ãáã ç"òá ù"îë 'éåä íùã 'ä úåàá
ë"òå ,'åë íöòä ïî ÷åçéøá àåä äâùä ìëã ãáì äøàä ÷ø
,'åë ãáì äøàä 'éçá äúåéäì 'ìúùää øå÷î ø÷éò äðéáä
,'åë ë"ãá äðéá 'éçá æ"ä äøàä úðéçá ïäù ú"åñùé 'éçáå
àáà 'éîéðô 'éçá ò"åäå ïéçåîä úåîöò 'éçá ïä à"åà ìáà

.'åë ÷éúò 'éîéðô äðéá 'éîéðô ïëå ÷éúò 'éîéðô

$
.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 ,

(æëäðäåúåîùðå íéëàìîä äî éðôî ïáåî åðéà äøåàëì
íúãåáò éøäù ,íéãîåò '÷ð ïä 'òîì ïäù åîë
äìòîì äáéùé ïéà éøäù äãéîòä ò"æù ø"éåäàá àéä íù
ò"åä ø"éåäàå ø"éåäàá íéãîåòù åäæ àìà äãéîòä ò"åäîå
àöåéä áäì åîë ,÷æáä äàøîë ù"åöø úåéçäå ù"îëå ù"åöø
óñåëä ó÷åú åäæù òåãé åðéðò éøä àåöøä ïéðòå ,íéñøçä ïéáî
äìåòù õåöéðä åîëå ä"á ñ"àåàá ììëäì ïåàîöäå ä÷åùúäå
ò"ëåñ 'éçáá àåä ù"åöø ïéðò ø÷éòã òåãéå ,ä÷åáàäá ììëéðå
øãâîå íéìëä øãâî éøîâì äàéöé 'éçáá àåä àåöøäù
ìáà úåáùééúä 'éçáá àåäå ô"åà àéä ò"ëîîã äìáâää
,äìáâää øãâî äàéöéä àåä àåöøä éøä î"åà àåäù ò"ëåñá
ïåàîöä ó÷åúá àåä àåöøäù äèîì íé÷éãöä úãåáòá åîëå

äìë ,éùôð äúìë íâå äôñëð åîëå ùîî ùôðä ïåéìë 'éçáá
äìéúôäá äìëðå äìåò àåäù øðáù ïîùä åîëå ,éááìå éøàù

øåàá êëãæð ùîî åøùáå åôåâ äðä ë"åîë äðäåúãåáò åéæå
íâ àåä äæ ïéòîå ùôðä úåìëá àåä íúãåáò ø÷éòã éôì
'éçáá ä"ä æàã äøéù íéøîåàù úòá íéëàìîä úãåáòá
éåìéâä é"ò áåù 'éçáá íä ë"çàå ,ä"á ñ"àåàá ùîî ïåéìë
ìåèéáå äàøé 'éçáá íä æ"éòù íäéìò øéàîù äìòîìî øåà
åòåðéå íòä àøéå áéúë ú"îá åîëå ,àåöøäáî øúåé ãåò
äðä àåöøá ìåãâä áåøé÷ä àåä íòä àøéåã ,÷åçøî åãîòéå
ãöî ìåèéáä àåä áåùäù ÷åçøî åãîòéå åòåðéå àåä ë"çà
ãåò ìåèéá äæù ,íäéôðë äðéôøú íãîòá áéúëå øåà éåìéâä

.àåöø 'éçáá ììë úåéäì à"àù àåäå ïåéìò

$
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â בלה"ק - דיבורים âלקוטי

‡‚È¯ ,‚"ˆ¯˙ ÂÏÒÎ Ë"È '‡ ÏÈÏ

נחום ‡. ר' סיפור 1הדוד את שנה בכל מספר היה
סופו. ועד מתחילתו כסלו", "י"ט

כך: מתחיל היה הסיפור סדר

אצל  תלמיד שנים עשר במשך היה הזקן, רבנו הסבא,
החבריא  ראש שימש שנים וחמש ממזריטש, המגיד
ומדריך  המגיד בשם ונתפרסם שנתגלה עד קדישא,

מליאזנא. מישרים

בהתיסדות  אאזמו"ר כ"ק ויגע עמל שנה עשרים
לפרסם, ופעל החסידים, ובהדרכת ה"חדרים" שלושת
את  והמגיד. הבעש"ט רבותיו תורת את ולהסביר לבאר
החסידות  עבודת וקביעת בהתיסדות ביותר הקשה החלק
על  הסבא לקח נ"ע המגיד והרב הבעש"ט תורת פי על
לליטא. יותר קרוב היה הסבא לכך, גרם המקום גם עצמו.

הקונטרסים  אלפי 2כשנתפרסמו הרבה כבר והיו
מופלגים, למדנים הוראה, מורי והרבה ב"ה, חסידים
תיקוני  כמו דינים בכמה אאזמו"ר כהוראת הוראה בעלי
המלשינות. אז התרחשה – וכו' מלוטשים סכינים מקוה,

המלשינות, עניני פרטי כל מספר היה נחום ר' הדוד
וגודל  לפטרבורג, לקחתו באו איך הענינים, ופרטי
כאשר  כי (עד נצחונם על המתנגדים בין שהיתה השמחה
ושקלוב  מינסק לוילנה, השליחים באו תשרי כ"ז א' ביום

שחורה  בעגלה לפטרבורג הסבא את שהובילו ,3והודיעו
– שלופות בחרבות פרשים של גדולה שמירה תחת
בתי  בכל יאמרו תשרי כ"ח ב' שביום ברבים, הכריזו
יוםֿטוב, סעודת ויערכו שלם, הלל המדרש ובתי הכנסת
כי  לכך, התנגדו המתנגדים גאוני מזקני שאחדים אלא
כאלה  היו כבר האמורות העיירות משלוש אחת בכל
לתת  שלא התאמצו והם הגדול, רבנו כ"ק את שהכירו
קיימו  לא הכנסת בתי ברוב וכך, הנצחנים. לרצון מהלכים
הישיבה  ברוך), זכרם יהי בפועל, ההכרזה דברי את
בין  הטובה הבשורה ופרסום הגאולה, ופרטי במאסר,

גדול ה  בכבוד חזרה נסיעותיו וסדר והמנגדים, חסידים
אותו  שליוו מישראל אלפים הרבה ידי על לו שניתן
יצאו  שם לויטבסק, דחנוכה ב' ג' ביום בואו עד בדרכו
החנוכה. ימי כל שם והתעכב אנשים, אלפי פניו את לקבל

פרטיו ·. לכל הסיפור את מספר היה נחום ר' הדוד
המאסר  על שסיפר ובשעה ברורה, ובשפה קצרה בלשון
על  מספר וכשהיה – בוכים ובקול נמוך בקול מדבר היה
ואופן  ובצהלה, בשמחה קולו את מגביה היה הגאולה,
ביום, ולשנותה בלילה המגילה כקריאת היה סיפורו
היה  הסיפור בתחילת מהמכובדים מי נכנס היה וכאשר

מחדש. ומתחיל חוזר

בהאדיטש  שנים כמה ימיו בסוף ישב נחום ר' 4הדוד

של  טעמו אחד אף ידע לא שבתחילה מיוחדת, בכוונה
בהאדיטש. כך כל רב זמן יושב הוא מדוע דבר,

מליובאוויטש  בקביעות עבר נחום ר' כשהדוד
נוסע  שהיה קבוע זמן ושנה שנה בכל לו היה לניעזין,
ויותר. כחדשיים ממושך, זמן שם ומתעכב להאדיטש,
ל"ציון", הסמוך המדרש בבית ישיבתו מקום היה לרוב
מתגורר  היה בו חדר, לו היה האוהל של השמש ובבית
רק  בא היה עצמה כשלעיר בהאדיטש, שבתו ימי במשך

בשנה. שנה מדי בקודש דרכו היתה כך לפרקים.

להתעכב  החל ויותר, השבעים לשנות בהגיעו אמנם,
בפעמים  בהאדיטש. בישיבותיו יותר רב זמן משך
אלול  מברכים לשבת מניעזין נוסע היה הראשונות
להקדים  התחיל כך ואחר חנוכה, אחרי עד ומתעכב
שם  ישיבתו ולאחר נחמו קודש לשבת להאדיטש נסיעתו
יותר  עוד להרחיב התחיל מכן ולאחר פורים, לפני עד

פורים. אחרי עד שם ולהתעכב

גיסו  את לבקר כדי בליובאוויטש היה תרכ"ד בשנת
והתעכב  צדק", "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
להאדיטש. ישר נסע ומשם חדשים. מספר בליובאוויטש
בהפסקות  שנים, כשלוש בהאדיטש התעכב זו בנסיעה
הוד  הסתלקות ובשעת לניעזין, לביתו נוסע שהיה קצרות,
היה  צדק" "צמח הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק
רצופות  שנים כמה נחום הר' כ"ק ישב אז מני בהאדיטש.
אצל  "אני – בפומיה ומרגלא בקביעות, כמעט בהאדיטש,

כאורח". הסבא

כי ‚. לחסידים, מוקשה היתה בהאדיטש ישיבתו
נחום  הר' דודנו כ"ק אל נוסעים היו ההוא האיזור בכל
בקביעות, דא"ח אומר היה לא כי ואף בניעזין, כשישב
מאמרים  גם אומר, שהיה הפעמים אותן מקום מכל

כ"ק 1) נכד האמצעי, אדמו"ר כ"ק של בנו הוא נחום ר' הרה"ק כ"ק
הגדול. רבנו

פרקים 2) בקונטרסים נפוץ הוא היה ה"תניא", ספר שנדפס לפני
בקריאת  שהורגלו ואלה "קונטרסים", בשם ונקרא פרקים וחצאי בודדים

"קונטרסים". בשם ה"תניא" ספר את כך אחר גם קראו זה שם

בעגלות 3) מוליכים היו מוות למשפט ר"ל ונידונים מלכות מחוייבי
שחור, היה שצבעם אויר), בשביל קטנים נקבים (עם ברזל בטסי מכוסות

אימה. ומטיל מבהיל
הזקן.4) אדמו"ר כ"ק של קדשו ציון מקום
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נהנים  היו מדות קצרים, ממנו לומדים היו ובעיקר מאד,
טובות.

בפועל  נפשו מסר הסבא – בפומיה מרגלא והיתה
המדות. וזיכוך בירור הלב, עבודת בחסידים לנטוע ממש

על  חוזר נחום הר' דודנו כ"ק היה קרובות לעתים
לשמוע  שזכו החסידים מפי בעצמו ששמע המאמרים,
נשיאותו  בתחילת הגדול רבנו הקדשים קודש מפי בעצמם
ואף  בלשונו, מדייק היה חוזר וכשהיה תקל"חֿתק"מ,
שידוע, כפי ששמע. ונעימה קול באותו לומר מהדר
שזכו  התורות על חוזרים היו כאשר הגדול רבנו שחסידי
משתדלים  היו – הגדול רבנו כ"ק קודש מפי לשמוע

הקול. וסגנון הניגון על גם לשמור

ששמעתי, הגדול רבנו כ"ק של הדרושים אחד וזה
מאחד  ששמע מה חוזר נחום הר' דודנו כ"ק שהיה ממה

הגדול: רבנו כ"ק תלמידי מראשוני

בו" שולטין גיהנם מיני כל הכועס כפירוש 5"כל –
עליו  ומשליט עבירה לידי בא כעסו שמתוך הרא"ש,
באופן  דנדרים הסוגיא מבאר הגדול רבנו והיה גיהנם.
כמו  מתולדתו, עליו רחב אדם של שכשלבו ר"ל, הירידה

עוסק 6שכתוב  ואינו מנעוריו", רע האדם לב יצר "כי :
להתכעס, תולדתו בטבע ונשאר מדותיו לברר בחסידות
לרשות  הקדושה מרשות ח"ו שעובר עבירה, לידי בא
בו, שולטת שהתחתוניות אלא עוד ולא אחרא. הסטרא

כלול  האדם שבאדם. בתחתוניות השקוע חומרי שנעשה
הנאצלים  מן למעלה היא נשמתו ותחתונים, מעליונים
וכאשר  ביותר. התחתונים הנבראים מן למטה וגופו
חשובה  אינה שכינה אפילו באדם, ר"ל שולטת החומריות
לפני  אתו שלמדו תלמודו משכח ואז ר"ל, ח"ו לפניו
על  בתורה חידושים מחדש וכאשר העולם. לאויר יציאתו
הלכותיו, בפסקי כי עד טפשות, מוסיף רק הוא הבנתו, פי
כלומר, מזכויותיו, מרובים – עיוותיו כלומר, – עוונותיו
העבודה  התחלת שכן שלו, והבהירות הזוך מאשר יותר

המדות. בירור היא

ביהודים, חדש לב הסבא הכניס זה חסידות במאמר
נעשו  מהם גדול שחלק ה', לעבודת יהודים אלפי וקירב

לחסידים.

קביעת  על ממש בפועל נפש מסירות היתה לסבא
עבודת  נטיעת על נפש מסירות היתה ולאבא הלב, עבודת
העמוקות  בהשכלות עסקו אברכים בחסידים. המוח

האמיתיים. היסודות פי על ה' באחדות ביותר

בהאדיטש  לשבת התמיד נחום הר' דודנו כ "ק כאשר
הרה"ק  זקני דודי כ"ק ובבוא לניעזין, הנוסעים נתמעטו

כ"ק 7מהרי"נ  אבל לניעזין. הנוסעים התרבו לניעזין,
החסידים  והיו בהאדיטש יושב היה נחום הר' דודנו

כך. על תמהים

א.5) כב, נדרים
כא.6) ח, בראשית

צדק".7) ה"צמח הרבי של בנו נח, ישראל ר'

$
â הזכרונות קל"זספר פרק -â

הדורות  במהלך

נפרצו. המתנגדי המבצר חומות בפינסק, נצחון נחל כי הרגיש מוורמייזא בעלֿשם אליהו רבי
בואו  מטרת את השיג הוא בהגה. האוחזים המתנגדים להשפעת נתונה פינסק היתה לא שוב

לפראג. לשוב עתה יכול והוא לפינסק

בגלל  מחלוקת, של בעיצומה שרויה היתה פינסק לאנשיו. אליהו רבי הודיע זו תכניתו על
לדין  המתקיפים את הזמינו המותקפים אליהו. רבי תלמידי על המתנגדים  של האלימה ההתנפלות

השתמטו. והללו תורה,

מטבע  באותה למתקיפיהם שישיבו רוצה הוא אין כי להם ואמר תלמידיו את אסף אליהו רבי
לעמוד  מסוגלים שאינם תלמידיו מבין אלה ואת אישיים, זלזולים עלֿידי לא ואפילו אלימות, של
צרכיהם. את להם ויספק לישיבתו יכניסם שם לפראג, בדרכו אליו להצטרף מייעץ הוא בהתקפות
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רחשו  העיר תושבי מרבית בפינסק. עז רושם השאירה בעלֿשם אליהו רבי של הודעתו
במינן, המיוחדות הטובות מדותיו הפנים. הדרת בעל הישיש הגאון הבעלֿשם אל עמוקה הוקרה
שלא  אלה מבין רבים בצבור. נרחבת הערכה לו  הביאו שפיזר והצדקה הליכותיו נועם לבו, טוב
רבי  את להעריץ ידעו קבלה, ללמוד הצורך בדבר השונות ההשקפות בין להבחין מסוגלים היו
התושבים, רוב רצו לא זה כל בגלל לחולים. שנתן והרפואות הסגולות בשביל בעלֿשם אליהו

פינסק. את יעזוב שהבעלֿשם למתנגדים, פרט

לכל  אוזן הטה לא הבעלֿשם אך בעיר, שישאר אליהו רבי אל בקשות זרמו הצדדים מכל
פינסק  מלמדני מאד הרבה מתלמידיו. עשרים אליו הצטרפו פינסק. את ועזב ההפצרות,
תלמידיו  ואת הבעלֿשם, את ליוו הבעלֿשם, למעריצי היו הזמן במשך אשר ומנכבדיה,

גדול. ובכבוד לבבית לשלום" "צאתכם בברכת אליו, שהצטרפו

על  גם וכך פינסק, את אליהו רבי עזיבת על רצון שבעי היו בפינסק שהמתנגדים מובן
הקבלה, בעלי מבין רבים נותרו שבפינסק כך על הצטערו הם אך אליו, תלמידיו עשרות הצטרפות
רבים  וצעירים אברכים הצעיר. הדור בני בין הבעלֿשם חסידי התרבות על לבם כאב במיוחד

לישיבות. אותה החדירו והם הקבלה רוח חדורים היו הישיבות בני בין

ודרך  מספרם, התרבה לאט לאט אך בחשאי, הקבלה את תחלה למדו המושפעים מבין רבים
לה. התנגדו שראשיה בישיבות גם מהלכים לה רכשה הקבלה

ראש  נפטר הזמן במשך בפינסק. ויותר יותר הזמן במשך נפוצה הקבלה ושיטת שנים עברו
של  התמסרותם נוכח להחריש יכל לא זה גבריאל. ר' הגאון נתמנה ובמקומו זונדל ר' הישיבה

נגדם. חרמה במלחמת פתח והוא הקבלה, לדרך הישיבה בני

והצטרף  רבו בדרך שהלך זאב, אברהם ר' בשם גדול, עילוי נאמן, תלמיד גבריאל לר' לו היה
הקבלה. בבעלי למלחמתו

בישנקוביץ. העיירה מנכבדי אחד של בתו עם זאב אברהם ר' תלמידו את השיא גבריאל ר'
לא  הדבר ברם, לקבלה. חריפים מתנגדים לגדל אמורה שהיתה ישיבה זאב אברהם ר' פתח שם
קבוצות  שתי היו  מקום ובכל היהודי , במחנה מקום לכל חדרו החדשה השיטה חסידי בידו, עלה

חלוקות.

ברוך, ר' של חותנו שהיה מי הגנן, אברהם ר' של רבו יותר מאוחר היה זאב אברהם ר'
חב"ד. מייסד זלמן, שניאור רבי של אביו

של  למשפחתו עצמו אברהם ר' עלֿידי כבר, לנו שידוע כפי נמסרה, זו יוחסין" "שלשלת
להלן  הבאים הפרטים גם חשובים זאת עם אותם. להכיר כדי לוויטבסק הגיע כאשר ברוך

אברהם. ר' של עברו הכרת לשלימות

ר' בשם גבריאל, ר' של תלמיד הוא אף חבר, היה אברהם, ר' של רבו זאב, אברהם לר' –
יצחק. ישראל

מאשתו  לו שנולדו הילדים כל באופיו. לב טוב אך בטבעו, כוח חלוש היה יצחק ישראל ר'
שרה. בשם אחת בת רק נשארה ליצלן. רחמנא לחיות, המשיכו לא רחל
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הבטיח  אברהם ר' של חותנו אברהם, לר' כלה להיות זאב אברהם ר' עלֿידי נבחרה זו שרה
בכך. לו עזרה שרה רעייתו גננות. עלֿידי  להתפרנס העדיף אברהם  אך שולחנו , על מזונות לזוג

להבין  או לקרוא ידעה שבקושי כך חונכה גדול, למדן של בתו שהיתה אף עצמה, שרה
של  לחינוכה הודות וחסד, צדקה בעלת והיתה זהב, לב לה היה זאת עם אך החומש. ביאור
אמה  על אפילו עלתה שהיא אלא עניים, לעזרת להתמסר מקטנותה אותה הרגילה אמה אמה.

שלה. החסד במעשי

ידיעת  ללא אותם, מישכנה שזו אלא נישואיה, לפני עוד שרה לבתה תכשיטיה את נתנה רחל
התכשיטים. את פדתה הנישואין לאחר רק לעניים. חילקה הסכום ואת אמה,

גם  עסקה ילדיה, וחינוך ביתה להנהגת נוסף יכלתה. כפי לבעלה כאמור, סייעה, שרה
הפ  על הפריצים.בהשגחה אצל חכר שבעלה הפרדסים עבודת על ובפיקוח והירקות ירות

זכו  גם הזמן במשך אורחים. ומכניסי גדולים צדקה בעלי היו ושרה, אברהם ר' שניהם,
רב. לעושר

בנם  בנות. ושתי בנים ארבעה התברכו, שבהם הילדים לדידם היו האמיתי שעושרם אלא
ובן  רחל, מאיר, – ולאחריהם רבקה, הבת באה אחריו השני, היה דניאל שמעון, היה הבכור

יצחק. ישראל – הזקונים

הפשוטה  בדרך חונכו הבנות כרצונו. גדולים ללמדנים הבנים גדלו לא האב, מאמצי למרות
את  ושרה אברהם לימדו זאת עם תורה. ללמוד צריכות אינן שנשים שסברו אלה של והרגילה
והוריה  נפלאה, במדה טובות מדות בעלת להיות איפוא גדלה רבקה טובות. מדות בנותיהם

בה. התגאו

בתורה  גדול בעל עבורה שיבחר כך עלֿידי המוצלחת מבתו נחת לו שיהיה רצה אברהם ר'
לבתו. ומוצלח מצויין זיווג בעיניו היה ברוך וביראה.

אשה  להיות מתאימה רבקה אם כגון מעשיים, בענינים החלטות מקבלת רחוק היה ברוך
העילוי  יצחק, יוסף ר' ובעלה לאה דבורה אחותו בידי ההחלטה את השאיר הוא לו. מתאימה
שיטביע  מי יצא זה משידוך כי בחלומם שהעלו בלי לשידוך, ברכתם נתנו וגיסו אחותו משריי .
בינה  חכמה של הכיוון הבורא, בעבודת חדש כיוון  ייסוד עלֿידי היהדות, חיי מהלך על רישומו

ורבקה. ברוך של בנם מליאדי, זלמן שניאור רבי הזקן, אדמו"ר עלֿידי שהותווה כפי ודעת,
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âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות
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  אגרות קודש - מתורגם מאנגלית 
)מתוך הספט "פטופ' גטין - שלום ובטכה" בהוצאת בית חב"ד המטכזי באט שבע(

 ב"ה  כ"ו תמוז תשל"ח
ברוקלין, ניו יורק

פנינה מרים גרין

ברכה ושלום:

ליולי.  ה־20  מיום  מכתבך  לקבל  שמחתי  זמן,  הרבה  די  במשך  ממך  שמעתי  שלא  אחרי 
אזכיר אותך בתפילה למילוי כל משאלות לבך לטובה בכל העניינים שאודותם כתבת.

יתן ה' שהישגיך בעבר בכל ענייני יהדות, ידרבנו אותך להישגים רבים אף יותר בעתיד, 
עם  גֵדלה  שהשאיפה  שפירושו,  וכו'",  מאתיים  רוצה  מאה  לו  שיש  "מי  חז"ל  למאמר  בהתאם 
בערכים  הדבר  נכון  שכן  כל  גשמיים,  עניינים  לגבי  נכון  זה  ואם  אותו.  עוברת  ואפילו  ההישג, 

אמיתיים ונצחיים.

י"ב־י"ג  משמעותי הדבר שמכתבך נכתב סמוך ליום השנה של גאולת חותני זצ"ל, בימי 
תמוז, שאת ההיסטוריה והמשמעות שלו את בטח מכירה.

אני מאחל לך הצלחה רבה ומקווה לשמוע ממך תמיד בשורות טובות.

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי
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ְוָׁשַמְענּו ֶאת ַּבַעל ַהּקֹוֵרא נֹוֵׂשא ֶאת  ָּבת ֶׁשָעְבָרה ָעַמְדנּו ְּבֵבית-ַהְּכֶנֶסת ִעם ַהָּפִנים ְלֵסֶפר ַהּתֹוָרה  ַּבּׁשַ
ִיְׂשָרֵאל עֹוֵמד  'ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות'. ָקָראנּו ַעל ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ְּבקֹולֹות ּוְבָרִקים, ְּכֶׁשַעם  ִּבְקִריַאת  קֹולֹו 

ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְלַמְרְּגלֹות ַהר-ִסיַני.

ָּבת ָאנּו קֹוְרִאים ֶאת ָּפָרַׁשת 'ִמְׁשָּפִטים', ַהְּמֵלָאה ְּבִמְצוֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְּבִדיִנים  ְלֻעַּמת ֹזאת, ַהּׁשַ
ֶׁשל ָאָדם ֶׁשָּגַרם ָחִליָלה ֶנֶזק ַלֲחֵברֹו, ָועֹוד.

ַהִאם ֹלא ָהָיה ַמְתִאים יֹוֵתר ֶׁשַאֲחֵרי ַמַּתן-ּתֹוָרה ִנְלַמד ַּדְוָקא ַעל ְּדָבִרים רּוָחִנִּיים, ְּכמֹו ִמְצַות "ְוָאַהְבָּת ֶאת 
ם ֱאֹלֶקיָך"? ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ַמֲעִביָרה אֹוָתנּו ְּבַבת-ַאַחת ֶאל ִמְצוֹות ָהעֹוְסקֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהָחְמִרי? ַהּׁשֵ

ָעְצָרה  ַהְּבִריָאה  ָּכל  ֶׁשּבֹו  ַמַּתן-ּתֹוָרה  ֶׁשל  ַּבַּמָּצב  ֵאר  ְלִהּׁשָ ֹלא  ִהיא  ֶׁשַהַּמָּטָרה  אֹוָתנּו  ְלַלֵּמד  ָּבא  ֶזה 
ַהּיֹום-יֹום  ְלַחֵּיי  אֹוָתּה  ּוְלַתְרֵּגם  ּתֹוָרה  אֹוָתּה  ֶאת  ָלַקַחת  ֶאָּלא  ַהִּנְׂשָּגב,  ַהַּמֲעָמד  ְלֶרֶגל  )ְו'ִהְתַּבְּטָלה'( 
ֶׁשָּלנּו. זֹו ְּבֶעֶצם ָּפָרַׁשת 'ִמְׁשָּפִטים' ֶׁשָּבָאה ַּדְוָקא ַאֲחֵרי ָּפָרַׁשת 'ִיְתרֹו' – ַּגם ַּבַחִּיים ָהְרִגיִלים ֶׁשל ַהְּיהּוִדי 

ם. ֵיׁש לֹו ִמְצוֹות ֶׁשְּמַלּוֹות אֹותֹו ְּבָכל ַמָּצב ְוהּוא ִמְתַנֵהג ִּכְרצֹון ַהּׁשֵ

ה ָיְרָדה ָלעֹוָלם ּוָפֲעָלה ֲחָרָדה  ם ָיַרד ַעל ַהר-ִסיַני, ַהְּקֻדּׁשָ ָּכְך ַּגם ָהָיה ְּבַמַּתן-ּתֹוָרה ַעְצמֹו – ַּבַהְתָחָלה ַהּשֵׁ
ם" –  ּוִבּטּול ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל – "ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ְוַיַעְמדּו ֵמָרֹחק". ַאַחר-ָּכְך "ְוֶאל ֹמֶׁשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ַהּׁשֵ

ם ָנַתן ָלנּו ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ְלִהְזַּדֵּכְך ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִמּתֹוְך ַהְּמִציאּות ֶׁשָּלנּו. ַהּׁשֵ

ָּכְך ָהָיה ַּגם ְּבַתֲהִליְך ִּגּלּוי ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ָּבעֹוָלם. ַּבַהְתָחָלה ִהְתַּגָּלה ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב, ֶׁשהּוא ְוַתְלִמיָדיו 
ם, אֹוָתּה ֱאמּוָנה ְּתִמיָמה ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי. ַאַחר-ָּכְך  ָׂשמּו ֶאת ַהָּדֵגׁש ַעל ָהֱאמּוָנה ְּבַהּשֵׁ
ִּגָּלה ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ֶאת ּתֹוַרת ֲחִסידּות ַחַּב"ד – ֶׁשָּכל ֶאָחד יּוַכל ְלִהְתּבֹוֵנן ּוְלָהִבין ְּבִׂשְכלֹו, ְּבָחְכָמה ִּביָנה 

ם. ָּכְך ָהֱאמּוָנה חֹוֶדֶרת ַּגם ַלּכֹוחֹות ַהְּפִניִמִּיים ְוַלְּמִציאּות ֶׁשל ָהָאָדם.  ָוַדַעת, ֶאת ְּגֻדַּלת ַהּׁשֵ

ם ִעם ָּכל ַהּכֹוחֹות ֶׁשָּלנּו, ֹלא ַרק ִעם ּכֹוַח ָהֱאמּוָנה  ַהַּתְכִלית ְוַהַּמָּטָרה ֶׁשל ַמַּתן-ּתֹוָרה ֵהן ַלֲעֹבד ֶאת ַהּׁשֵ
ֶכל, ְוַכּמּוָבן ְלִהְתַנֵהג ָּכָראּוי ְּבַחֵּיי ַהּיֹום-יֹום ֶׁשָּלנּו, ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות. ֶאָּלא ַּגם ִעם ַהּׂשֵ

)ע"פ לקוטי שיחות טז, עמ' 242. מתוך 'נשמתא דאורייתא'(

ְנֻקָּדה ְמִׂשיַחת ֹקֶדׁש

ִמְּלַמְעָלה ַעד ְלַמָּטה

נקודה משיחת קודש מעובדת

ויתטון  וטבי בהיותו כבן שבע: החסד  זקני מוטי  מענה ה"צמח צדק" לאדוני אבי 
הוא,  זקופה  בקומה  הולך  להיות  ישט  האדם  את  עשה  האלוקים  אשט  המעלה 
על  בהולך  כן  לא  השמים,  את  טואה  הוא  מכל-מקום  האטץ,  על  שהולך  דהגם 

אטבע, דאינו טואה אלא את האטץ
היום יום יג שבר
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שני טסח ראשון, - כא - משפטים פרשת - בציבור לקריאה חומש

àëïåùàøàíéètLnä älàå:íäéðôì íéNz øLà §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
áãáré íéðL LL éøár ãár äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ

:ípç éLôçì àöé úráMáeâàáé Btâa-íà ©̧§¦¦½¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦§©¬¨−Ÿ
BzLà äàöéå àeä äMà ìra-íà àöé Btâa§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬¦§−

:Bnrãíéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà ¦«¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−
àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä úBðá Bà́¨®¨«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−

:Btâá àöéäézáäà ãárä øîàé øîà-íàå ¥¥¬§©«§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ
:éLôç àöà àì éða-úàå ézLà-úà éðãà-úà¤£Ÿ¦½¤¦§¦−§¤¨®̈¬Ÿ¥¥−¨§¦«

åúìcä-ìà BLébäå íéýìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
röøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§®̈§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©

:íìòì Bãáråñ(éåì)æBza-úà Léà økîé-éëå ©«£¨−§Ÿ¨«§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−
:íéãárä úàök àöú àì äîàìçärø-íà §¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬¨«£¨¦«¦¨º̈

äéðãà éðéraáéúëàì-øùàéø÷dãré Bì-øLà §¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈
øëîì ìLîé-àì éøëð írì dcôäå-Bãâáa d §¤§¨®§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§

:dáèúBðaä ètLîk äpãréé Bðáì-íàå ¨«§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−
:dl-äNréédúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà ©«£¤¨«¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬

:òøâé àì dúðråàéìL-íàåäNré àì älà-L §«Ÿ¨−̈¬Ÿ¦§¨«§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−
:óñk ïéà ípç äàöéå dìñ(ìàøùé)áéLéà äkî ®̈§¨«§¨¬¦−̈¥¬¨«¤©¥¬¦²

:úîeé úBî úîåâéíéýìûäå äãö àì øLàå ¨¥−¬¨«©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−
ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNå Bãéì äpà¦¨´§¨®§©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−

:änLñãéBâøäì eärø-ìr Léà ãæé-éëå ¨«¨§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´
:úeîì epçwz éçaæî írî äîøráñåèäkîe §¨§¨®¥¦´¦§§¦½¦¨¤−¨«©¥¬

:úîeé úBî Bnàå åéáàñæèBøëîe Léà áðâå ¨¦²§¦−¬¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²
:úîeé úBî Bãéá àöîðåñæéBnàå åéáà ìl÷îe §¦§¨¬§¨−¬¨«§©¥¬¨¦²§¦−

:úîeé úBîñçéLéà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå ¬¨«§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ
ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà ïáàa eärø-úà¤¥¥½§¤−¤´§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬

:ákLîìèé-ìr õeça Cläúäå íe÷é-íà §¦§¨«¦¨º§¦§©¥¬©²©
àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä äwðå BzðrLî¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ

:àtøéñ
íéèôùîúùøô

§©¥«

ãקודש משיחות ãנקודות
EÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â(יג (כא, ¿»¡…ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿

B„ÈÏלּנפׁש הּכּונה ּכי נסּתר, לׁשֹון נקט החטא לגּבי – ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּביחס  'נסּתר' ּבבחינת ׁשהיא האדם, את הּמחטיאה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּבהמית,

האלקית. הּנפׁש הּפנימית, נקט EÏלמהּותֹו הּתּקּון לגּבי – ְְֱִִִֶֶַַַָֹ¿ְִֵַַַָ

ׁשּנפּגמת  האלקית, לּנפׁש אמּורים הּדברים ּכי נֹוכח, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשֹון

הּפגם. ּבתּקּון ועֹוסקת מהחטא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּכתֹוצאה

(302 עמ' ט כרך שיחות (לקוטי

éðùëBúîà-úà Bà Bcár-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe èáMaàëíBé-íà Cà ©¥½¤¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«©¬¦²

:àeä Btñë ék íwé àì ãîré íéîBé Bàñ ¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«
áëäéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨

åéìr úéLé øLàk Lðré LBðr ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ
:íéììôa ïúðå äMàä ìraâëäéäé ïBñà-íàå ©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«§¦¨−¦«§¤®

:Lôð úçz Lôð äzúðåãëïL ïér úçz ïér §¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤©µ¦©´©©½¦¥−
:ìâø úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçzäëäiåk ©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©¨«¤§¦¨Æ

úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz©´©§¦½̈¤−©©´©®̈©©¾̈©−©
:äøeaçñåë-Bà Bcár ïér-úà Léà äké-éëå ©¨«§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«

úçz epçlLé éLôçì dúçLå Búîà ïér-úà¤¥¬£¨−§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©
:BðéræëéLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcár ïL-íàå ¥«§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬

:BpL úçz epçlLéôçëLéà-úà øBL çbé-éëå §©§¤−©¬©¦«§¦«¦©̧¬¤¦²
ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà¬¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ

é÷ð øBMä ìráe BøNa-úà:èëçbð øBL íàå ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿Á©¨̧
ìL ìîzî àeäepøîLé àìå åéìráa ãreäå íL ¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½

åéìra-íâå ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½§©§¨−̈
:úîeéìBLôð ïéãt ïúðå åéìr úLeé øôk-íà ¨«¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½

:åéìr úLeé-øLà ìëkàìçbé úá-Bà çbé ïá-Bà §¬Ÿ£¤©−¨¨«¥¬¦−̈©´¦®̈
:Bì äNré äfä ètLnkáìøBMä çbé ãár-íà ©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«¦¤²¤¦©¬©−

ìL | óñk äîà Bàåéðãàì ïzé íéì÷L íéL ´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈
:ì÷qé øBMäåñâìBà øBa Léà çzôé-éëå §©−¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ

 חומש לקטיאה בציבוט 

פטשת משפרים
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Bà øBM änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé-ék¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨−¬
:øBîçãìåéìráì áéLé óñk ílLé øBaä ìra £«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®

:Bl-äéäé únäåñäìbé-éëåøBL-úà Léà-øBL ó §©¥−¦«§¤«§¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬
-úà eöçå éçä øBMä-úà eøëîe úîå eärø¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³©©Æ§¨´¤

:ïeöçé únä-úà íâå BtñkåìøBL ék òãBð Bà ©§½§©¬¤©¥−¤«¡«´©À¦Â´
ìL ìBîzî àeä çbðåéìra epøîLé àìå íL ©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ¦§§¤−§¨¨®

:Bl-äéäé únäå øBMä úçz øBL ílLé ílLñ ©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−¦«§¤«
æìBøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®

ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ
:äOä úçzáëàápbä àöné úøzçna-íà ©¬©©¤«¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈

:íéîc Bì ïéà úîå äkäåáLîMä äçøæ-íà §ª¨´¨¥®¥¬−¨¦«¦¨«§¨¬©¤²¤
økîðå Bì ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìr̈−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´½§¦§©−

:BúáðâaâøBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà ¦§¥«¨«¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯
:ílLé íéðL íéiç äN-ãr øBîç-ãrñ ©£²©¤−©¦®§©−¦§©¥«

ãקודש משיחות ãנקודות
‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈

התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

רׁשּות  ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו.

לרּפאֹות א)לרֹופא ס, לרּפא,(ברכות רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָ

- ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא (ׁשאינֹו להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואּלּו

ׁשּום  לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה (היינּו אליו" ׁשּי זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

רפּואה). ּבעניני ְְְְִֵֵָָּדעה

(16 עמ' טו כרך מנחם (תורת

éùéìùã-úà çlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤
áéúëäøéòáéø÷áèéî øçà äãNa øráe Bøéra§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬

:ílLé Bîøk áèéîe eäãNñäLà àöú-ék ¨¥²¥©¬©§−§©¥«¦«¥¥̧¥¹
äãOä Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´©¨¤®

:äøraä-úà øránä ílLé ílLñåïzé-ék ©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«¦«¦¥Á
ì íéìë-Bà óñk eärø-ìà Léàúéaî ápâå øîL ¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−¦¥´

:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàäæàì-íà ¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦¦³Ÿ
íéýìûä-ìà úéaä-ìra áø÷ðå ápbä àöné¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®

:eärø úëàìîa Bãé çìL àì-íàç-ìk-ìr ¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«©¨
-ìr äN-ìr øBîç-ìr øBL-ìr òLt-øác§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧©
ãr äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìr äîìN©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½©µ

íéýìû ïréLøé øLà íäéðL-øác àáé íéýìûä̈«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½
:eärøì íéðL ílLéñèeärø-ìà Léà ïzé-ék §©¥¬§©−¦§¥¥«¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹

ì äîäa-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîçúîe øîL £¸¬¤²§¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²
:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bàéýåýé úráL «¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«§ª©´§Ÿ̈À

úëàìîa Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤´¤
:ílLé àìå åéìra ç÷ìå eärøàéáðbé áðb-íàå ¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«§¦¨¬Ÿ¦¨¥−

:åéìráì ílLé Bnrîáéeäàáé óøhé óøè-íà ¥«¦®§©¥−¦§¨¨«¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´
:ílLé àì äôøhä ãrôâéírî Léà ìàLé-éëå ¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«§¦«¦§©¬¦²¥¦¬

ílL Bnr-ïéà åéìra úî-Bà øaLðå eärø¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬¥«¦−©¥¬
:ílLéãéøéëN-íà ílLé àì Bnr åéìra-íà §©¥«¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´

:BøëNa àa àeäñåèäìeúa Léà äzôé-éëå ½−̈¦§¨«§¦«§©¤´¦À§¨²
Bl äpøäîé øäî dnr áëLå äNøà-àì øLà£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−

:äMàìæèóñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà §¦¨«¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤
:úìeúaä øäîk ì÷Léñæé:äiçú àì äôMëî ¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ§©¥−̈¬Ÿ§©¤«

çé:úîeé úBî äîäa-ír áëL-ìkñèéçáæ ¨Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«Ÿ¥¬©
Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéýìûì:ë-àì øâå ¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«§¥¬«Ÿ

õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîàë:ïeprú àì íBúéå äðîìà-ìkáë-íà ¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«¦

rîL éìà ÷röé ÷òö-íà ék Búà äprú äpr©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©
:Bú÷rö òîLàâëíëúà ézâøäå étà äøçå ¤§©−©«£¨«§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−

:íéîúé íëéðáe úBðîìà íëéLð eéäå áøçaô ¤¨®¤§¨³§¥¤Æ©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«
ãëCnr éðrä-úà énr-úà äåìz | óñk-íà¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈

:CLð åéìr ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤
äëLîMä àa-ãr Erø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤

:Bì epáéLzåëàåä ékáéúëäúåñëéø÷Búeñë §¦¤¬«¦´¦³§Æ
äéäå ákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈§¨¨Æ

:éðà ïepç-ék ézrîLå éìà ÷röé-ékñ ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦
ãקודש משיחות ãנקודות

ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈

ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנפׁש

ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון לקּיּום ְְְְִִֵֶָָָָָָּבּה

ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ׁשֹואל הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוקׁשה:

ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ׁשה'ּׁשאלה' היא, לכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעצה

להתּפּלל  עלינּו הּנפׁש, את 'ׁשואלים' ּכׁשאנּו ּבקר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּדי
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ששי עט חמישי, רביעי, - כג - משפטים פרשת - בציבור לקריאה חומש
ׁשהּׁשֹואל  הּוא, והּדין צרּכנּו; את ּולבּקׁש הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבעלּה,

להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ּבּקׁש הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָחפץ

ּבבעלים'. 'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָמים

קל) חוברת (רשימות

éòéáøæëàì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ
:øàúçëéða øBëa øçàú àì Erîãå EúàìîE ¨«Ÿ§¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−

éì-ïzz:èëì äNrz-ïkðàöì EøLúráL E ¦¤¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-ír äéäé íéîé̈¦Æ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

ìàì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúñâëààì Ÿ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«¬Ÿ

úéäì òLø-ír Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ
:ñîç ãrá-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àì ¥¬¨¨«Ÿ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ

:úhäì íéaø éøçà úèðì áø-ìr äðrúâìãå ©«£¤´©¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈
:Báéøa øcäú àìñãBà Eáéà øBL òbôú ék ¬Ÿ¤§©−§¦«¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬

:Bì epáéLz áLä ärz Bøîçñääàøú-ék £Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−«¦«¦§¤º
Bì áærî zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®

:Bnr áærz áærñ ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«
ãקודש משיחות ãנקודות
CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»

ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). החּיים' 'אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי  חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס

מּלת  מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"

שכח) עמ' י כרך קדש (אגרות

éùéîç
éùù,

åðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæ-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©
÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−

:òLøçíéç÷t øeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½
:íé÷écö éøác ólñéåèízàå õçìú àì øâå ¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãéõøàa íúééä íé §©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîézôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå ¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈

:dúàeáz-úààédzLèðe äpèîLz úréáMäå ¤§«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈

äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà eìëàå§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®
:Eúéæì Eîøëì äNrz-ïkáéäNrz íéîé úLL ¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´

éNrîEøBL çeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ
:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçåâé-øLà ìëáe ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«§²Ÿ£¤

àì íéøçà íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà̈©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ
ét-ìr òîMé àì eøékæú:EãéìLâçz íéìâø L ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ

:äðMa éìåèúráL øîLz úBvnä âç-úà ¦−©¨¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´
Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk úBvî ìëàz íéîé̈¦ÁŸ©̧©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤
éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä̈«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§®̈¦§Ÿ¥«¨¬¨©−

:í÷éøæèéNrî éøeka øéöwä âçåòøæz øLà E ¥¨«§©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−
-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçå äãOa©¨¤®§©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤

éNrî:äãOä-ïî EæéìLäàøé äðMa íéîrt L ©«£¤−¦©¨¤«¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ
:ýåýé | ïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìkçéçaæú-àì ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬

éçáæ-íc õîç-ìr:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìå ©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤
èéýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ãקודש משיחות ãנקודות

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…

יג-טו) (כג,

‰¯eÒ‡ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â ‰‡‰a«¬»»¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»

‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â(הּטּורים (ּבעל ¿≈¿»∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, לעבֹודהֿזרה. חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

ולכן  האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבחמץ

רגיל  אדם :ּכ ּבעבֹודהֿזרה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָהחמירה

להּגיע  עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעסק

ליחס - זרה' רק Ì‰Ïל'עבֹודה ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֲֵַַָָָ»∆ְְִֵֶֶֶֶַַַֹ

ה'. לברּכת ְְְִַ'לבּוׁש'

(185 עמ' יח כרך שיחות (לקוטי

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøca©¨®¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

àëàì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íërLôì àOéáërBîL-íà ék ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©

ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷a òîLz¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ
éáéà-úàéøøö-úà ézøöå E:Eâëéëàìî Cìé-ék ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»
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טעא

שביעי  - כד - משפטים פרשת - בציבור לקריאה חומש

éðôìéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E §¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ
:åézãçëäå éñeáéäå éeçä éðrðkäåãë-àì §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦««Ÿ

äNrú àìå íãárú àìå íäéäìàì äåçzLú¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNrîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávîäëíëéäìà ýåýé úà ízãárå ©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáeäìçî éúøñäå E ¥©¬¤©§§−§¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈

:Eaøwîñ ¦¦§¤«
ãקודש משיחות ãנקודות

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ

ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ללּמדנּו,ÌÈËtLÓמּקּומֹו ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵַָ

עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם להתיחס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעלינּו

ׁשאּתה  מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם את ּולהבין ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלנּסֹות

טעם" לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן ּתמּורה)יכֹול הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

(242 עמ' טז כרך שיחות (לקוטי

éòéáùåëEöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®
éîé øtñî-úà:àlîà EæëçlLà éúîéà-úà ¤¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´

éðôìíäa àáz øLà írä-ìk-úà éúnäå E §¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®
éáéà-ìk-úà ézúðåéìà EE:óørçëézçìLå §¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬
éðôì ärøvä-úà-úà éeçä-úà äLøâå E ¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤

éðôlî ézçä-úàå éðrðkä:EèëepLøâà àì ©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²
éðtîäîîL õøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈

éìr äaøå:äãOä úiç EìepLøâà èrî èrî §©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«§©¬§©²£¨«§¤−
éðtî:õøàä-úà zìçðå äøôz øLà ãr E ¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈¤¨¨«¤

àììt íé-ãrå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
éáLé úà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãr øaãnîe¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:Eáìíäì úøëú-àì ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²
:úéøa íäéäìàìåâì-ït Eöøàa eáLé àì §¥«Ÿ¥¤−§¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤

íäéäìà-úà ãárú ék éì Eúà eàéèçé©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½
:L÷Bîì Eì äéäé-ékôãëàäLî-ìàå ¦¦«§¤¬§−§¥«§¤¤̧

áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìr øîà̈©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´
íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

:÷çøîáàì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå ¥«¨«Ÿ§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ
:Bnr eìré àì íräå eLbéâøtñéå äLî àáiå ¦®̈§¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ¤À©§©¥³

àå ýåýé éøác-ìk úà írìíéètLnä-ìk ú ¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®
íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ írä-ìk ïriå©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½¨©§¨¦²

:äNrð ýåýé øac-øLàãúà äLî ázëiå £¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«©¦§´Ÿ¤À¥µ
úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk̈¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©

ì äávî äøNr íézLe øääéèáL øNr íéðL ¨®̈§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬
:ìàøNéäeìriå ìàøNé éða éørð-úà çìLiå ¦§¨¥«©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−

:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ eçaæiå úìòŸ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«
åéöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´

:çaænä-ìr ÷øæ ícäæúéøaä øôñ çwiå ©½̈¨©−©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤©§¦½
ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå írä éðæàa àø÷iå©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©Ÿ́§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−

:òîLðå äNrðç÷øæiå ícä-úà äLî çwiå ©«£¤¬§¦§¨«©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ
úøk øLà úéøaä-íã äpä øîàiå írä-ìr©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³

:älàä íéøácä-ìk ìr íënr ýåýéèìriå §Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©©¬©
éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬

:ìàøNééåéìâø úçúå ìàøNé éýìû úà eàøiå ¦§¨¥«©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈
:øäèì íéîMä íörëe øétqä úðáì äNrîk§©«£¥Æ¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

àéeæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ
:ezLiå eìëàiå íéýìûä-úàñáéýåýé øîàiå ¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

äðzàå íL-äéäå äøää éìà äìr äLî-ìà¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®§¤§¨̧
áàä úçì-úà EìøLà äåönäå äøBzäå ï §¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬
:íúøBäì ézáúkâérLBäéå äLî í÷iå ¨©−§¦§«Ÿ¨«©¨´¨¤½¦«ª−©

:íéýìûä øä-ìà äLî ìriå BúøLîãé-ìàå §¨«§®©©¬©¤−¤©¬¨«¡Ÿ¦«§¤
áeLð-øLà ãr äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
ìrá-éî íënr øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©

:íäìà Lbé íéøácåèøää-ìà äLî ìriå §¨¦−¦©¬£¥¤«©©¬©¤−¤¨¨®
:øää-úà ïðrä ñëéåæèýåýé-ãBák ïkLiå ©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ

àø÷iå íéîé úLL ïðrä eäqëéå éðéñ øä-ìr©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤¨¦®©¦§¨¯
:ïðrä CBzî éréáMä íBia äLî-ìàæéäàøîe ¤¤²©¬©§¦¦−¦¬¤«¨¨«©§¥Æ

éðérì øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®§¥¥−
:ìàøNé éðaçéìriå ïðrä CBúa äLî àáiå §¥¬¦§¨¥«©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©´©

íBé íéraøà øäa äLî éäéå øää-ìà¤¨®̈©§¦³¤Æ¨½̈©§¨¦´½
:äìéì íéraøàåttt §©§¨¦−¨«§¨
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שקלים עטב מפטיר - ל - משפטים פרשת - בציבור לקריאה חומש

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBBBBB

ãקודש משיחות ãנקודות
‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈

‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡a רצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. עֹובד ‡lÓ‡ׁשהּוא EÈÓÈ ¯tÒÓ לזּכר היא לכ העצה – ֵֶƒ¿«»∆¬«≈ְְִִֵָָָֹ

את ׁשּנק  למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב מסּפר לֹו ּבע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּוא  אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע וכל ּבעֹולם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשליחּותֹו

ּולאּבּוד  לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה זֹו. ּבׁשליחּות מעילה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּבגדר

לא  עצמּה, הּׁשליחּות את רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹהרּגׁשת

‰Úv·nׁש ‡e‰.אֹותּה ֶ«¿«≈«ָ
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øéèôî
íéì÷ù

ìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´

eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà àOú¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹
äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk Léà¦´¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ®̈§Ÿ¦«§¤¬

âð íäá:íúà ã÷ôa óâéøáòä-ìk eðzé | äæ ¨¤²¤−¤¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ
Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìr©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äîeøz ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNr¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤§−̈

:ýåýéìãéíéøNr ïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìk ©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬
:ýåýé úîeøz ïzé äìrîå äðLåè-àì øéLrä ¨−̈¨®̈§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«¤«¨¦´«Ÿ

úúì ì÷Mä úéöçnî èérîé àì ìcäå äaøé©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−©¨®¤¨¥Æ
:íëéúLôð-ìr øtëì ýåýé úîeøz-úà¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

æèìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éðáì äéäå ãrBî ìäà úãár-ìr Búà zúðå§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧
-ìr øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©

:íëéúLôðô ©§«Ÿ¥¤«
ãקודש משיחות ãנקודות

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ ‰Ê(יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆

אּלא  ׁשאינֹו הּתחּוׁשה את ּבּנֹותן מחּדירה זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתינה

הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי ׁשלמּות לֹו ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָ'מחצית',

אחד  ׁשּכל 'חצאים', ׁשני הם יׂשראל ּוכנסת ׁשהּקּב"ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּידּוע,

אלקה  "חלק היא הּנׁשמה (ּכי ּכביכֹול ּגּופא' 'ּפלג הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמהם

ׁשּתי  ל "עׂשה הּפסּוק על הּמּגיד הרב ּוכתֹורת ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָמּמעל").

צּורֹות.B¯ˆBˆÁ˙חצֹוצרֹות": חצאי -˙B¯ˆBˆÁ ÈzL- ְֲ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿

ׁשלמה. צּורה הם ׁשּביחד יׂשראל, ּוכנסת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה

(132 עמ' לא שיחות (לקוטי

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy
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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 íéì÷ù úùøô úøèôä

ú"åîùìåàé á íéëìî

àéæéïéa úéøaä-úà òãéBäé úøëiå©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¤«©§¦À¥³
írì úBéäì írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈¦«§¬§−̈

:írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýéìçéeàáiå ©«Ÿ̈®¥¬©¤−¤¥¬¨¨«©¨´Ÿ
-úà eäöziå ìraä-úéa õøàä ír-ìë̈©Á¨¨̧¤¥«©©¹©©¦§ªÀ¤
úàå áèéä eøaL åéîìö-úàå åéúçaæî¦§§Ÿ¨³§¤§¨¨Æ¦§´¥¥½§¥À
úBçaænä éðôì eâøä ìraä ïäk ïzî©¨ÆŸ¥´©©½©¨«§−¦§¥´©¦§§®
:ýåýé úéa-ìr úc÷t ïäkä íNiå©¨¯¤©Ÿ¥²§ª−Ÿ©¥¬§Ÿ̈«

èé| úàå íéöøä-úàå éøkä-úàå úBànä éøN-úà çwiå©¦©´¤¨¥´©Â¥§¤©¨¦¸§¤¨«¨¦¹§¥´
ørL-Cøc eàBáiå ýåýé úéaî Cìnä-úà eãéøiå õøàä ír-ìk̈©´¨À̈¤©Ÿ¦³¤©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½©¨²¤«¤©¬©

:íéëìnä àqk-ìr áLiå Cìnä úéa íéöøäëçîNiå ¨«¨¦−¥´©¤®¤©¥−¤©¦¥¬©§¨¦«©¦§©¬
úéa áøçá eúéîä eäéìúr-úàå äè÷L øéräå õøàä-ír-ìk̈©¨−̈¤§¨¦´¨®̈¨§¤£©§¨²¥¦¬©¤−¤¥¬

:Cìnäáéà:Bëìîa LàBäé íéðL òáL-ïaáòáL-úðLa ©¤«¤¤¤¬©¨¦−§¨¬§¨§«¦§©¤³©
Bnà íLå íéìLeøéa Cìî äðL íéraøàå LàBäé Cìî àeäéì§¥Æ¨©´§½̈§©§¨¦´¨½̈¨©−¦«¨¨®¦§¥´¦½

:òáL øàaî äéáöâòãéBäé eäøBä øLà åéîé-ìk ýåýé éðéra øLiä LàBäé Nriå ¦§−̈¦§¥¬¨«©©©̧©§¨¯©¨¨²§¥¥¬§Ÿ̈−¨¨¨®£¤´½̈§«¨−̈
:ïäkäã:úBîaa íéøh÷îe íéçaæî írä ãBò eøñ-àì úBîaä ÷øäLàBäé øîàiå ©Ÿ¥«©¬©¨−Ÿ¨®¬¨¨²§©§¦¬§©§¦−©¨«©¸Ÿ¤§¹̈

למורא  שי
(æéïéáe Cìnä ïéáe 'ä ïéa¥¥©¤¤¥

,íòä.'ä éøçà íòäå Cìnä eéäiL ¨¨¤¦§©¤¤§¨¨©£¥

,íòä ïéáe Cìnä ïéáeeéäiL ¥©¤¤¥¨¨¤¦§

.Cìnì íéãáò(çéìò úc÷t £¨¦©¤¤§ªŸ©
,'ä úéaúéa úãBáò ìò íépîî ¥§ª¦©£©¥

.ãåc ïwzL éôk ,Lc÷nä(âìk ©¦§¨§¦¤¦¥¨¦¨
òãéBäé eäøBä øLà åéîé̈¨£¤¨§¨¨

,ïäkä,òãéBäé úBî éøçà ìáà ©Ÿ¥£¨©£¥§¨¨

éøáã"a áeúkL Bîk ,Bkøc úéçLä¦§¦©§§¤¨§¦§¥

."íéîiä(ã,úBîaäãéçé úBîa ©¨¦©¨¨¨¦

íúBNòì øeñàå .'äì áéø÷äì§©§¦©§¨©£¨

úéa äðápMî.Lc÷nä(äóñk ¦¤¦§¨¥©¦§¨¤¤
,øáBòúBiöçî ìL óñkä àeä ¥©¤¤¤©£¦

מרים  עטרת
æéòãéBäé úøëiåälçzîýåýéì írì úBéäì írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé ïéa úéøaä-úàøçàå ,íéìòaä øéñäìe 'ä úãBáòì íéðîàð ílk eéäiL ©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¦§¦¨¤«©§¦À¥³§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈¦«§¬§−̈©«Ÿ̈®¤¦§ª¨¤¡¨¦©£©§¨¦©§¨¦§©©

Ckírä ïéáe Cìnä ïéáeíkìîì íéðîàð eéäiL:çéeäöziå ìraä-úéa õøàä ír-ìë eàáiålîäöéúð ïBLeøaL åéîìö-úàå åéúçaæî-úà ¨¥¬©¤−¤¥¬¨¨«¤¦§¤¡¨¦§©§¨©¨´Ÿ¨©Á¨¨̧¤¥«©©¹©©¦§ªÀ¦§§¦¨¤¦§§Ÿ¨³§¤§¨¨Æ¦§´
áèéä÷æBçaïzî úàåBîL Ckúc÷t ïäkä íNiå úBçaænä éðôì eâøä ìraä ïäkíépeîîýåýé úéa-ìrúà äìha eäéìúò ék ,ãåc ïwzL éôk ¥¥½§¤§¥À©¨Æ¨§Ÿ¥´©©½©¨«§−¦§¥´©¦§§®©¨¯¤©Ÿ¥²§ª−Ÿ§¦©¥¬§Ÿ̈«§¦¤¦¥¨¦¦£©§¨§¨¤

úéaä úBøîLî øãñ:èéíòä ïéáe Cìnä ïéa éðMä úéøaä eîi÷ Ck øçàéøkä-úàå úBànä éøN-úà çwiåíéøécàä úàíéöøä-úàåíéìLBnä úàå ¥¤¦§¨©©¦©©¨¦§©§¦©¥¦¥©¤¤¥¨¨©¦©´¤¨¥´©Â¥§¤©¨¦¸¤¨©¦¦§¤¨«¨¦¹§¤©§¦

eãéøiå õøàä ír-ìk | úàå§¥´¨©´¨À̈¤©Ÿ¦³
eàBáiå ýåýé úéaî Cìnä-úà¤©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½©¨²

íéöøä ørL-Cøcìàúéa ¤«¤©¬©¨«¨¦−¤¥´
:íéëìnä àqk-ìr áLiå Cìnä©¤®¤©¥−¤©¦¥¬©§¨¦«

ëøéräå õøàä-ír-ìk çîNiå©¦§©¬¨©¨−̈¤§¨¦´
äè÷Läîçìî ãBò øøBòúð àìå ,äçð ¨®̈¨¨¨§Ÿ¦§¥¦§¨¨

ék ,äæ øeáòaeúéîä eäéìúr-úàå ©£¤¦§¤£©§¨²¥¦¬
Cìnä úéa áøçáéî ãBò äéä àìå ©¤−¤¥¬©¤«¤§Ÿ¨¨¦

:äîçìî øøBòìàíéðL òáL-ïa §¥¦§¨¨¤¤¬©¨¦−
:Bëìîa LàBäéáòáL-úðLa §¨¬§¨§«¦§©¤³©

àeäéììàøNé CìîLàBäé Cìîïa §¥Æ¤¤¦§¨¥¨©´§½̈¤

äãeäé Cìî eäéæçàäðL íéraøàå £©§¨¤¤§¨§©§¨¦´¨½̈
äéáö Bnà íLå íéìLeøéa Cìî̈©−¦«¨®̈¦§¥´¦½¦§−̈

:òáL øàaîâLàBäé Nriå ¦§¥¬¨«©©©̧©§¨¯
øLà åéîé-ìk ýåýé éðéra øLiä©¨¨²§¥¥¬§Ÿ̈−¨¨®̈£¤´

eäøBäBãnì øLàïäkä òãéBäé ½̈£¤¦§§«¨−̈©Ÿ¥«
Bkøc úéçLä òãéBäé úBî éøçàå§©£¥§¨¨¦§¦©§

(æé ãë á¯ä"ã):ãúBîaä ÷øãéçé ©¬©¨−¨¦

íéîMìírä ãBò eøñ-àì ©¨©¦Ÿ¨®¬¨¨²
úBîaa íéøh÷îe íéçaæîíLðòå §©§¦¬§©§¦−©¨«§¨§¨

úéaä äðápMî úøk:äøîàiå ¨¥¦¤¦§¨©©¦©¸Ÿ¤
óñk ìk íéðäkä-ìà LàBäé§¹̈¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤
ýåýé-úéá àáeé-øLà íéLãwä©¢¨¦¹£¤¨³¥«§Ÿ̈Æ

øáBò óñkïëå ì÷Mä úéöçîLéà ¤´¤¥½©£¦©¤¤§¥¦¾
Bkør úBLôð óñkCøò ácðúiL ¤¬¤©§−¤§®¤¦§©¥¥¤
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-øLà íéLãwä óñk ìk íéðäkä-ìà¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤©¢¨¦¹£¤
óñk Léà øáBò óñk ýåýé-úéá àáeé¨³¥«§Ÿ̈Æ¤´¤¥½¦¾¤¬¤
ìr äìré øLà óñk-ìk Bkør úBLôð©§−¤§®¨¤À¤£¤³©«£¤Æ©´

:ýåýé úéa àéáäì Léà-áìåeç÷é ¤¦½§¨¦−¥¬§Ÿ̈«¦§³
íäå Bøkî úàî Léà íéðäkä íäì̈¤Æ©´Ÿ£¦½¦−¥¥´©¨®§¥À
àöné-øLà ìëì úéaä ÷ãa-úà e÷fçé§©§Æ¤¤´¤©©½¦§²Ÿ£¤¦¨¥¬

:÷ãa íLær úðLa éäéåìLå íéøNL −̈¨«¤©§¦À¦§©̧¤§¦¯§¨²Ÿ
:úéaä ÷ãa-úà íéðäkä e÷fç-àì LàBäé Cìnì äðL̈−̈©¤´¤§¨®«Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤¤¬¤©¨«¦

çíäìà øîàiå íéðäkìå ïäkä òãéBäéì LàBäé Cìnä àø÷iå©¦§¨Á©¤̧¤§¹̈¦«¨¨³©Ÿ¥Æ§©´Ÿ£¦½©Ÿ́¤£¥¤½
óñë-eç÷z-ìà äzrå úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà recî©²©¥«§¤¬§©§¦−¤¤´¤©¨®¦§©À̈©¦§¤̧¤Æ

:eäðzz úéaä ÷ãáì-ék íëéøkî úàîèíéðäkä eúàiå ¥¥´©¨¥¤½¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¥−Ÿ©«Ÿ£¦®
:úéaä ÷ãa-úà ÷fç ézìáìe írä úàî óñk-úç÷ ézìáì§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈§¦§¦¬©¥−¤¤¬¤©¨«¦

éBúà ïziå Bzìãa øç áwiå ãçà ïBøà ïäkä òãéBäé çwiå©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ£´¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ§©§®©¦¥´ŸÁ
íéðäkä änL-eðúðå ýåýé úéa Léà-àBáa ïéîiî çaænä ìöà¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À§¦Æ¥´§Ÿ̈½§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ìk-úà óqä éøîLàééäéå «Ÿ§¥´©©½¤¨©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ
ìBãbä ïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøàa óñkä áø-ék íúBàøk¦§½̈¦©¬©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´©¨½

:ýåýé-úéá àöîpä óñkä-úà eðîiå eøöiåáéóñkä-úà eðúðå ©¨ª̧Æ©¦§½¤©¤−¤©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ¤©¤´¤
eäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônä äëàìnä éNò éãé-ìr ïkúîä©«§ª½̈©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹

:ýåýé úéa íéNòä íéðaìå õrä éLøçìâééáöçìe íéøãbìå §¨«¨¥³¨¥Æ§©Ÿ¦½¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ§«Ÿ§¥´
ýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçì áöçî éðáàå íéör úBð÷ìå ïáàä̈¤½¤§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½§©¥−¤¤´¤¥«§Ÿ̈®

:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLà ìëìeãéýåýé úéa äNré àì Cà §²Ÿ£¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ¥«¨¤¹¥´§Ÿ̈À
óñë-éìëe áäæ éìk-ìk úBøööç úB÷øæî úBønæî óñk úBtñ¦¬¤̧¤Æ§©§³¦§¨Æ£´Ÿ§½¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤

למורא  שי
L ìëa eðúð ílkL íéì÷Mä.äð,Bkøò úBLôð óñk LéàøîBàä ïBâk ©§¨¦¤ª¨¨§§¨¨¨¦¤¤©§¤§§¨¥

ìL íéðMä éôì äøBza áeö÷ àeäL ,"éìò éðBìt Cøò" Bà ,"éìò éLôð Cøò"¥¤©§¦¨©¥¤§¦¨©¤¨©¨§¦©¨¦¤

.Cøòpä(å,÷ãa.øéwa ÷ãñå äòé÷a(ç,eäðzz úéaä ÷ãáì ékãiî ©¤¡¨¤¤§¦¨§¤¤©¦¦§¤¤©©¦¦§ª¦¨

.úéaä úà ÷fçì éc íäa äéäiL ãò ,'ä úéa øöBàa BúBà eðz íëãéì àBáa§§¤§¤§§©¥©¤¦§¤¨¤©§©¥¤©©¦

(èúàî óñk úç÷ ézìáì§¦§¦§©¤¤¥¥
,'åâå íòäíîöòì óñkä eçwé àlL ¨¨¤Ÿ¦§©¤¤§©§¨

íäì øîàL éôk ,íälMî ïwúì eëøèöéå§¦§¨§§©¥¦¤¨¤§¦¤¨©¨¤

.íãwî LàBäé(é,Léà àBáa ïéîiî §¨¦Ÿ¤¦¨¦§¦
.úéaä ìà àaä ìL ïéîé ãvî¦©¨¦¤©¨¤©©¦

(àé,eøöiå.òaèî úøeö íäa eNò ©¨ª¨¨¤©©§¥©

(áé,ïkúîä óñkä.éeðnä óñkä ©¤¤©§ª¨©¤¤©¨

,íéðaìå.úeðnàä éLàø ,íéìëéøãàä §©Ÿ¦¨©§¦¨¦¨¥¨ª¨

(âé,íéøãbìå.úBøéwä éðBa §©Ÿ§¦¥©¦

(ãé,úBønæî óñk úBtñéìk éðéî ¦¤¤§©§¦¥§¥

.øîæ,úB÷øæîìò ícä ú÷éøæì íéìôñ ¤¤¦§¨§¨¦¦§¦©©¨©

מרים  עטרת
íb ,BLôðàéáäì Léà-áì ìr äìré øLà óñk-ìkúéaä ÷ãáì äáãða ©§©¨¤À¤£¤³©«£¤Æ©´¤¦½§¨¦−¦§¨¨§¤¤©©¦

:ýåýé úéaåelàä íéôñkä ìkíéðäkä íäì eç÷éíîöòìúàî Léà ¥¬§Ÿ̈«¨©§¨¦¨¥¦§³¨¤Æ©´Ÿ£¦½§©§¨¦−¥¥´
e÷fçé íäå BøkîíälMî ,äæ úøeîzúéaä ÷ãa-úàøáMä íB÷î ©¨®§¥À§©§Æ§©¤¦¤¨¤¤¤´¤©©½¦§©¤¤

òBøfäå:÷ãa íL àöné-øLà ìëìær úðLa éäéåìLå íéøNL §©§©§²Ÿ£¤¦¨¥¬¨−¨«¤©§¦À¦§©̧¤§¦¯§¨²Ÿ
LàBäé Cìnì äðLék äàø æà ¨−̈©¤´¤§®̈¨¨¨¦

÷ãa-úà íéðäkä e÷fç-àì«Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤¤¬¤
:úéaäçLàBäé Cìnä àø÷iå ©¨«¦©¦§¨Á©¤̧¤§¹̈

øîàiå íéðäkìå ïäkä òãéBäéì¦«¨¨³©Ÿ¥Æ§©´Ÿ£¦½©Ÿ́¤
íé÷fçî íëðéà recî íäìà£¥¤½©²©¥«§¤¬§©§¦−
eç÷z-ìà äzrå úéaä ÷ãa-úà¤¤´¤©®̈¦§©À̈©¦§

ãBòíëéøkî úàî óñëìàå ¤̧¤Æ¥¥´©¨¥¤½§©

íëlMî úéaä e÷fçz÷ãáì-ék §©§©©¦¦¤¨¤¦«§¤¬¤
eäðzz úéaäúBîeøzä ìL óñkä ©©−¦¦§ª«©¤¤¤©§

÷ãáì Ba ïëeî íB÷îa eîéNúå ,úBáãpäå§©§¨§¨¦§¨¨§¤¤

øéúBé íàå ,úBçôé úBçôé íà ,úéaä©©¦¦¦§¦§§¦¦

øéúBé:èeúàiåevøúðíéðäkä ¦©¥−Ÿ¦§©©«Ÿ£¦®
írä úàî óñk-úç÷ ézìáì§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈
úéaä ÷ãa-úà ÷fç ézìáìe§¦§¦¬©¥−¤¤¬¤©¨«¦

íälL óñkî:éïäkä òãéBäé çwiå ¦¤¤¤¨¤©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ
ïBøàæbøàøç áwiå ãçàøö £´©§¨¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ©

BzìãaïBøàä úìcaBúà ïziå §©§®©¤¤¨¨©¦¥´ŸÁ
Léà-àBáa ïéîiî çaænä ìöà¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À§¦Æ
íéðäkä änL-eðúðå ýåýé úéa¥´§Ÿ̈½§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ

óqä éøîLãiî ,íéøòMä úBæeæî «Ÿ§¥´©©½§©§¨¦¦©

íãéì BàBáaóñkä-ìk-úà §§¨¨¤¨©¤−¤
:ýåýé-úéá àáenäàééäéå ©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ

íúBàøkíBé íBéóñkä áø-ék ¦§½̈¦©¬©¤−¤
aïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøà ¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´

ìBãbäíù ä"ã) ,BîB÷nî àa Bãé÷t ©¨½§¦¨¦§

.(àé ÷åñôeøöiåúøeö íäa eNò ©¨ª̧Æ¨¨¤©

òaèîúà eðîiåúBòaèîóñkä ©§¥©©¦§½¤©§§©¤−¤
:ýåýé-úéá àöîpäáéeðúðå ©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ

ïkúîä óñkä-úàéeðnäéãé-ìr ¤©¤´¤©«§ª½̈©¨©§¥Æ
äëàìnä éNòíéðneàä íä Ÿ¥´©§¨½̈¥¨¨¦

íéìBãbäýåýé úéa íéã÷ônä ©§¦©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®
eäàéöBiåíéðneàä øëNa óñkä úà ©«¦ª¹¤©¤¤¦§©¨¨¦

íéìòBtäéLøçìéðneàìõrä ©£¦§¨«¨¥³§¨¥¨¥Æ
íéðaìåúéaä úBøé÷a íéöòä íéðBaä §©Ÿ¦½©¦¨¥¦§¦©©¦

:ýåýé úéa íéNòäâéíéøãbìå ¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ
íéðáàä úBøé÷ íéðBaäïáàä éáöçìe ©¦¦¨£¨¦§«Ÿ§¥´¨¤½¤

øää ïîéðáàå íéör úBð÷ìå ¦¨¨§¦§³¥¦Æ§©§¥´
áöçîúBáeöç íéðáà úBð÷ì ãBò eëøöeä ékìëìe ýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçìíéëøöpä íéøácä øàL:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLàãéàì Cà ©§¥½¦§§¦§£¨¦£§©¥−¤¤´¤¥«§Ÿ̈®§²Ÿ§¨©§¨¦©¦§¨¦£¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ
äNréCøBöì äfä óñkäî (:å÷ úåáåúë) ïéðaä úléçúaýåýé úéaBîk úøL éìkóñk úBtñ'åëå íéëñpä ïéé Bà ícä ìa÷ì íéìkúBønæîøéL éìk íä ¥«¨¤¹¦§¦©©¦§¨¥©¤¤©¤§¤¥´§Ÿ̈À§¥¨¥§¦¬¤̧¤Æ¥¦§©¥©¨¥©§¨¦§©§³¥§¥¦

úB÷øæî,úBðaøwä íc íäî ÷Bøæì íéìôñúBøööçúBçaænä ìò òB÷úìýåýé-úéá àáenä óñkä-ïî óñë-éìëe áäæ éìk-ìkäéäå eîéìLäL øçàå ¦§¨Æ§¨¦¦§¥¤©©¨§¨£´Ÿ§½¦§©©©¦§§¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«§©©¤¦§¦§¨¨
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:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïîåè-ék ¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«¦«
-úà Bá-e÷fçå eäðzé äëàìnä éNòì§Ÿ¥¬©§¨−̈¦§ª®§¦§−¤

:ýåýé úéaæèíéLðàä-úà eáMçé àìå ¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´¤¨«£¨¦À
ék äëàìnä éNòì úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé øLà£¤̧¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨¨®¦¬

:íéNò íä äðîàáæéúéa àáeé àì úBàhç óñëå íLà óñk ¤«¡ª−̈¥¬Ÿ¦«¤³¤¨¨Æ§¤´¤©¨½¬Ÿ−̈¥´
:eéäé íéðäkì ýåýé§Ÿ̈®©«Ÿ£¦−¦«§«

למורא  שי
.çaænä(æè,íéNBò íä äðîàá éklçzî ékíéðîàpä íéLðàä eøçáð ä ©¦§¥©¦¤¡ª¨¥¦¦¦§¦¨¦§£¨£¨¦©¤¡¨¦

.Cëì(æé,úBàhç óñëå íLà óñkäð÷å BîLàìå Búàhçì úBòî Léøônä §¨¤¤¨¨§¤¤©¨©©§¦¨§©¨§©£¨§¨¨

.úBònä ïî øúBðå äîäaä úààì ¤©§¥¨§¨¦©¨Ÿ
,'ä úéa àáeé.úéaä ÷ãáì àáeé àì ¨¥Ÿ¨§¤¤©©¦

,eéäé íéðäkìíäa íéðB÷ íéðäkä ©Ÿ£¦¦§©Ÿ£¦¦¨¤

eéäé úBøBòäå ,äìBò ïaø÷ì úBîäa§¥§¨§©¨§¨¦§

.íéðäkì©Ÿ£¦

מרים  עטרת
úøL éìk eNò ïk ,øúBð:åèBá-e÷fçå eäðzé äëàìnä éNòì-ék ¨¥¨§¥¨¥¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈¦§ª®§¦§−

:ýåýé úéa-úàæèeáMçé àìåïBaLç eNò àìúàíòøLà íéLðàä ¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´Ÿ¨¤§¤¦¨«£¨¦À£¤̧
úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−

äëàìnä éNòìíéøãBbäå íéðBaä §Ÿ¥´©§¨®̈©¦§©§¦

äéä òeãé 'åëåíä äðîàá ék ¨©¨¨¦¬¤«¡ª−̈¥¬
íéNòäléçzî elà eøçáð Cëìe: Ÿ¦«§¨¦§£¥¦§¦¨

æéLéøôî äéäL éîíLà óñk ¦¤¨¨©§¦¤³¤¨¨Æ
BîLàìúBàhç óñëåóñk Bà ©£¨§¤´¤©¨½¤¤

øúBnä ,ïBînä ïî øéúBäå ,Búàhçì§©¨§¦¦©¨©¨

äfäýåýé úéa àáeé àìíà ék ©¤¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®¦¦

eéäé íéðäkì,úBìBò íäî úç÷ì ©«Ÿ£¦−¦«§«¨©©¥¤

,íéðäkì úBøBòäå ,ìéìk øNaä äéäå§¨¨©¨¨¨¦§¨©Ÿ£¦

(à çé íéì÷ù):

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 ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,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©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 11Îe zFTC 40 ,mixdvA 12 drW ,'a mFi :clFnd©¨¨¨©¨¨©¦©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iriaxd mFiaE iWilWd mFiA ,xc` Wcg W`xŸŸ¤£¨©©§¦¦©¨§¦¦©¨¨¥§¨
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טעו

äøèôäú"åîùì íéèôùî úùøôì

ãì ÷øô äéîøéá

ãìçúàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´

-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä úøk éøçà ýåýé§Ÿ̈®©«£¥¿§ŸÁ©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤
:øBøc íäì àø÷ì íéìLeøéa øLà írä-ìk̈¨¨Æ£¤´¦«¨©½¦¦§¬Ÿ¨¤−§«

èìBúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çìL §Â©©Â¦´¤©§º§¦¯¤¦§¨²

:Léà eäéçà éãeäéa ía-ãár ézìáì íéLôç äiøáräå éøáräéeòîLiå ¨«¦§¦¬§¨«¦§¦−̈¨§¦®§¦§¦¯£¨¨²¦«¦¬¨¦−¦«©¦§§Á

ì úéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìëLéàå Bcár-úà Léà çlL ¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À§Â©©Â¦´¤©§º§¦³

:eçlLéå eòîLiå ãBò ía-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úààéeáeLiå ¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨−̈®©¦§§−©§©¥«©¨¸Æ

íéLôç eçlL øLà úBçôMä-úàå íéãárä-úà eáéLiå ïë-éøçà©«£¥¥½©¨¦À¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½£¤¬¦§−¨§¦®

ìå íéãárì íeLaëiå:úBçôLáéýåýé úàî eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéå ©¦§§½©«£¨¦−§¦§¨«©§¦³§©§Ÿ̈¸¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−

:øîàìâéíëéúBáà-úà úéøá ézøk éëðà ìûøNé éýìû ýåýé øîà-äk ¥«Ÿ«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ¤£´¥¤½

:øîàì íéãár úéaî íéøöî õøàî íúBà éàöBä íBéaãéòáL õwî §¸«¦¦³¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©

íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà Léà eçlLz íéðL̈¦¿§©§¿¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½

:íðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáà eòîL-àìå Cnrî éLôç BzçlLå§¦©§¬¨§¦−¥«¦¨®§Ÿ¨«§³£«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«

åèeärøì Léà øBøã àø÷ì éðéra øLiä-úà eùrzå íBiä ízà eáLzå©¨ª̧©¤¹©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−¦´§¥¥®

:åéìr éîL àø÷ð-øLà úéaa éðôì úéøá eúøëzåæèeìlçzå eáLzå ©¦§§³§¦Æ§¨©½©©¾¦£¤¦§¨¬§¦−¨¨«©¨ª̧Æ©§©§´

ízçlL-øLà BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà eáLzå éîL-úà¤§¦½©¨¦À¦³¤©§Æ§¦´¤¦§¨½£¤¦©§¤¬

ðì íéLôçìå íéãárì íëì úBéäì íúà eLaëzå íLô:úBçôLæéïëì ¨§¦−§©§¨®©¦§§´Ÿ½̈¦«§´¨¤½©«£¨¦−§¦§¨«¨¥»

Léàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì éìà ízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´

árøä-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé-íàð øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹§ª§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤¨¨½̈

:õøàä úBëìîî ìëì äåræì íëúà ézúðåçéíéLðàä-úà ézúðå §¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈§−Ÿ©§§¬¨¨¤«§¨«©¦´¤¨«£¨¦À

éðôì eúøk øLà úéøaä éøác-úà eîé÷ä-àì øLà éúøa-úà íéøárä̈«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½£¤¬¨§−§¨®̈

למורא  שי
(ç,íäì àø÷ìúBçôMìå íéãáòì ¦§Ÿ¨¤¨£¨¦§©§¨

.íéiøáòä(è,Léà eäéçà éãeäéa ¨¦§¦¦¦¦¨¦¦
."eäéçà éãeäéa Léà" Bîk(æéLéà §¦¦¦¨¦¦

,eäòøì.éøáòä Bcáòì(éíéLôç §¥¥§©§¨¦§¦¨§¦
.íðBöøì úëìì íéiLôç(æéíëì ¨§¦¦¨¤¤¦§¨¨¤

,øBøc,íéiLôç íëúà ïzà ,øîBìk §§©¤¥¤§¤¨§¦¦

.'åâå áøçä ìà íéø÷ôî úBéäì ,épnî¦¤¦¦§ª§¨¦¤©¤¤

,äåòæì.äãøçì(çéøLà ìâòä §©£¨©£¨¨¨¥¤£¤
ì eúøk,íéðL.úéøa éúøBk Cøãk ¨§¦§©¦§¤¤§¥§¦

מרים  עטרת
çýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácäeäi÷ãö úeëìîì úéòéáMä äðMaíéìLeøéa øLà írä-ìk-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä úøk éøçà ©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´§Ÿ̈®©¨¨©§¦¦§©§¦§¦¨©«£¥¿§ŸÁ©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤¨¨¨Æ£¤´¦«¨©½¦

íäì àø÷ììåúBçôLøBøcúeøéç:èìçìLìkía-ãár ézìáì íéLôç äiøáräå éøárä BúçôL-úà Léàå Bcár-úà LéàLéà íeL ¦§¬Ÿ¨¤−§¦§¨§«¥§Â©©Â¨¦´¤©§º§¦¯¤¦§¨²¨«¦§¦¬§¨«¦§¦−̈¨§¦®§¦§¦¯£¨¨²¦

eäéçà éãeäéaäøBzä ètLîëe íéðL LL BãáòL øçà:LéàéeòîLiåïîöò ìò eìa÷ì úéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìëLéà çlL ¦«¦¬¨¦−©©¤£¨¥¨¦§¦§©©¨¦«©¦§§Á¦§©©§¨¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À§Â©©Â¦´
eòîLiå ãBò ía-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå Bcár-úàíâå ïîöò ìò eìa÷eçlLéå'åëå Bcáò úà Léà:àéïë-éøçà eáeLiåék ¤©§º§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨−̈®©¦§§−¦§©©§¨§©©§©¥«¦¤©§©¨¸Æ©«£¥¥½¦

eèøçúðeáéLiåä÷æça íúBà eøéæçä ¦§¨§©¨¦À¤¡¦¨§¨§¨

úBçôMä-úàå íéãárä-úà¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½
íeLaëiå íéLôç eçlL øLà£¤¬¦§−¨§¦®©¦§§½

íäì úBéäì íeNôzíéãárì §¨¦§¨¤©«£¨¦−
ìå:úBçôLáéýåýé-øáã éäéå §¦§¨«©§¦³§©§Ÿ̈¸

øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ
úléçúa øeîàä àeä äæ ¯ 'ä øác éäéå©§¦§©¤¨¨¦§¦©

eëøàL éôìe 'åëå äéä øLà øácä ïéðòä̈¦§¨©¨¨£¤¨¨§¦¤¨§

'ä øác éäéå øîBì øæç íéøácä: ©§¨¦¨©©©§¦§©

âéìûøNé éýìû ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®
úéøá ézøk éëðàúBönä ìk ìò ¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ©¨©¦§

ïììëaíëéúBáà-úàøä ãîòîa ¦§¨¨¤£´¥¤½§©£©©

éðéñíBéaúòaíúBà éàöBä ¦©§¸§¥«¦¦³¨Æ
íéãár úéaî íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−

:øîàìãéíéðL òáL õwîéîéì ¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿¦¥

Búeãáòåéçà-úà Léà eçlLz ©§§©§¿¦Á¤¨¦̧
Eãárå Eì øëné-øLà éøárä̈«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ
éLôç BzçlLå íéðL LL¥´¨¦½§¦©§¬¨§¦−

CnrîúéòéáMä äðL úléçz-àìå ¥«¦®̈§¦©¨¨©§¦¦§Ÿ
ehä àìå éìà íëéúBáà eòîL̈«§³£«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−

íðæà-úàìàéää äåönä ìà òBîL ¤¨§¨«¦§©¤©¦§¨©¦

äeìlçå:åèízà eáLzåízáL §¦§¨©¨ª̧©¤¹©§¤

äáeLúaøLiä-úà eùrzå íBiä ¦§¨©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ
eärøì Léà øBøã àø÷ì éðéra§¥©½¦§¬Ÿ§−¦´§¥¥®

éøáòä Bcáòìéðôì úéøá eúøëzå §©§¨¦§¦©¦§§³§¦Æ§¨©½
:åéìr éîL àø÷ð-øLà úéaa©©¾¦£¤¦§¨¬§¦−¨¨«

æèéîL-úà eìlçzå eáLzå©¨ª̧Æ©§©§´¤§¦½
úéøaä úòeáL ìò íëøáòaeáLzå §¨§§¤©§©©§¦©¨¦À

íëéìà ízøæçäåBcár-úà Léà §¤¡©§¤£¥¤¦³¤©§Æ
-øLà BúçôL-úà Léàå§¦´¤¦§¨½£¤

ðì íéLôç ízçlLíLô ¦©§¤¬¨§¦−§©§®̈
íúà eLaëzåíäa ízNôúe ©¦§§´Ÿ½̈§©§¤¨¤

ä÷æçaíéãárì íëì úBéäì §¨§¨¦«§´¨¤½©«£¨¦−
ìå:úBçôLæéøîà-äk ïëì §¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´

éìà ízrîL-àì ízà ýåýé§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½
Léàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´
øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹
íëéìò ïBãà ãBò äéäà àìå ézàî¥¦¦§Ÿ¤§¤¨£¥¤

íéø÷ôeî eéäúå íëúà ìéväì-íàð §©¦¤§¤§¦§§¨¦§ª
õøàä úBëìîî ìëì äåræì íëúà ézúðå árøä-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýéíëúà eãéøçé ílek:çéíéøárä íéLðàä-úà ézúðå §Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤¨¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈§−Ÿ©§§¬¨¨¤«¨©£¦¤§¤§¨«©¦´¤¨«£¨¦À¨«Ÿ§¦Æ

úéøaä éøác-úà eîé÷ä-àì øLà éúøa-úàíeLáëe eøæçLkìârä éðôì eúøk øLàíB÷na ãBøîìì eúøk øLàíéðLìíé÷ìç éðLeøáriå ¤§¦¦½£¤³«Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½§¤¨§§¨£¤¬¨§−§¨®̈¨¥̧¤Æ¦§©¨£¤´¨§´¦§©½¦¦§¥£¨¦©©«©§−
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טעז

äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
é éða-ìàLéà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøN ¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ

:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLàâúàæå £¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ
:úLçðe óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦®̈¨¨¬¨¤−¤§«¤

ã:íéfrå LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
äéörå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬

:íéhL(éåì)åì íéîNa øànì ïîLäçLnä ïîL ¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈
:íénqä úøè÷ìåæíéàlî éðáàå íäL-éðáà §¦§−Ÿ¤©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®

:ïLçìå ãôàìçézðëLå Lc÷î éì eNrå ¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−
:íëBúaèúà EúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−

:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

àéeptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
:áéáñ áäæ øæ åéìr úéNråáéòaøà Bl z÷öéå §¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¨©´§¨À©§©Æ

ézLe åéúîrt òaøà ìr äzúðå áäæ úòaè©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäâéíúà úétöå íéhL éör écá úéNrå ©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
:áäæãéúòìö ìr úòaha íécaä-úà úàáäå ¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ

:íäa ïøàä-úà úàNì ïøàäåèïøàä úòaèa ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ
:epnî eøñé àì íécaä eéäéæèïøàä-ìà zúðå ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ

éìà ïzà øLà úãrä úà:E ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

ì eúøk øLà ìârä:åéøúa ïéa eøáriå íéðL ¨¥̧¤Æ£¤´¨§´¦§©½¦©©«©§−¥¬§¨¨«

èéíéñøqä íéìLeøé éøNå äãeäé éøN̈¥̧§¹̈§¨¥´§«¨©À¦©¨«¦¦Æ

éøúa ïéa íéøáòä õøàä ír ìëå íéðäkäå§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨®̈¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬

:ìâräëãéáe íäéáéà ãéa íúBà ézúðå ¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−

:õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå íLôð éL÷áî§©§¥´©§®̈§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«

àëéL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà åéøN-úàå äãeäé-Cìî eäi÷ãö-úàå§¤¦§¦¨̧¤«¤§¹̈§¤¨À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´

:íëéìrî íéìòä ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôðáëýåýé-íàð äeöî éððä ©§¨®§©À¥µ¤´¤¨¤½¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«¦«§¦̧§©¤¹§ª§Ÿ̈À

Làá äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå úàfä øérä-ìà íéúáLäå©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®

:áLé ïéàî äîîL ïzà äãeäé éør-úàåâìäëàì-íà ýåýé øîà äk §¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦¬Ÿ

:ézîù-àì õøàå íéîL úBwç äìéìå íîBé éúéøáåëãåãå áB÷ré òøæ-íb §¦¦−¨´¨®̈§¨ª²¨©¬¦¨−̈¤Ÿ¨«Ÿ§¦©¤´©©«Â£Â§¨¦̧

á÷réå ÷çNé íäøáà òøæ-ìà íéìLî Bòøfî úçwî ñàîà écár©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½¤¤¬©©§¨−̈¦§¨´§©«£®Ÿ

:íézîçøå íúeáL-úà áéLà-ék¦«¨¦¬¤§−̈§¦«©§¦«

למורא  שי
(àë,íëéìòî íéìBòäeàaL íòîLa íëéìòî åéLëò e÷lzñä øLà ¨¦¥£¥¤£¤¦§©§©§¨¥£¥¤§¨§¨¤¨

.íëì øæòì íéiøöî(äë,'åâå äìéìå íîBé éúéøá àì íàíà ,øîBìk ¦§¦¦©£Ÿ¨¤¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨§©¦

÷ç úBéäì õøàå íéîL úBwç ézîN àìå ,äìéìå íîBé ézòáwL éúéøa äéäz àìŸ¦§¤§¦¦¤¨©§¦¨§©§¨§Ÿ©§¦ª¨©¦¨¨¤¦§¨

ïîæ ìk ìáà .íúBà ñàîàL ,ãåãå á÷òé òøæ äéäé àì ,äæ äéäé àì íà ,íìBò¨¦Ÿ¦§¤¤Ÿ¦§¤¤©©£Ÿ§¨¦¤¤§©¨£¨¨§©

õøàå íéîL íò éúéøa úîi÷ äéäzL¤¦§¤©¤¤§¦¦¦¨©¦¨¨¤

òøæ íò éúéøa äéäz ,äìéìå íîBé íòå§¦¨¨©§¨¦§¤§¦¦¦¤©

úBéäì ãåc òøæ íòå ,énò úBéäì á÷òé©£Ÿ¦§©¦§¦¤©¨¦¦§

úéøa ïéðòì eäeLøc ì"æøå .ìLBîe CìBî¥¥§©©§¨§¦§©§¦

íìéáLaL ïàkî ãîìì ,äìénäå äøBzä©¨§©¦¨¦§Ÿ¦¨¤¦§¦¨

.õøàå íéîL eàøáð¦§§¨©¦¨¨¤

מרים  עטרת
åéøúa ïéaúéøá éúøBk Cøc äéä ïk ék:èéíäåéøNå äãeäé éøN ¥¬§¨¨«¦¥¨¨¤¤§¥§¦§¥¨¥̧§¹̈§¨¥´

éøúa ïéa íéøáòä õøàä ír ìëå íéðäkäå íéñøqä íéìLeøé§«¨©À¦©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬
:ìâräëäúéäå íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa íúBà ézúðå ¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§®̈§¨«§¨³

õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîì íúìáðék ìò íeøa÷é àì ék ¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«¦Ÿ¦§§©¦

ãàî eaøé:àëeäi÷ãö-úàå ¦§§Ÿ§¤¦§¦¨̧
ãéa ïzà åéøN-úàå äãeäé-Cìî¤«¤§¹̈§¤¨À̈¤¥Æ§©´
íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§®̈

ìáa Cìî ìéç ãéáeíéáéBàä íä §©À¥µ¤´¤¨¤½¥¨§¦

íLôð éL÷áîeíëéìrî íéìòä §©§¥©§¨¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«
eàaL íòîLa íëéìòî e÷lzñð øLà£¤¦§©§¥£¥¤§¨§¨¤¨

(æì äéîøé) íëì øBæòì íéøöî: ¦§©¦©£¨¤

áëäeöî éððäíaì øéòà-íàð ¦«§¦̧§©¤¹¨¦¦¨§ª
øérä-ìà íéúáLäå ýåýé§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³

úàfäìáa Cìî ìéç úà äôì áéLà ©ŸÆ¨¦§Ÿ¤¥¤¤¨¤

äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨
ïzà äãeäé éør-úàå Làá̈¥®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬

:áLé ïéàî äîîLäëøîà äk §¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´
íà ýåýéL øieöéàì-ãBò äéäé §Ÿ̈½¦§¨¤¬Ÿ¦§¤

äìéìå íîBé éúéøáíâå ,úeàéöna §¦¦−¨´¨®̈§¨©§¦§©

ézîù-àì õøàå íéîL úBwçª²¨©¬¦¨−̈¤Ÿ¨«Ÿ§¦
øieöé æà :òáhä éwç eìhaúiL: ¤¦§©§ª¥©¤©¨§¨

åëécár ãåãå áB÷ré òøæ-íb©¤´©©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹
íéìLî Bòøfî úçwî ñàîà¤§©À¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½
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 קטיאת התוטה למנחת שבת קודש 
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 278   רה  ילתדמ 

לוח זמנים לשבוע פטשת משפרים - שקלים - בעטים שונות בעולם טעח
זמני יום טאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוטף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:256:208:348:319:089:0510:0510:0312:2512:2517:2517:3017:5217:5617:0918:07באר שבע )ח(

6:276:218:348:319:089:0510:0510:0312:2412:2417:2517:3117:4917:5416:5718:05חיפה )ח(

6:246:198:328:309:079:0410:0410:0212:2312:2317:2817:3317:4917:5416:5218:05ירושלים )ח(

6:266:218:348:329:099:0610:0610:0412:2512:2517:2417:2917:5117:5617:0718:06תל אביב )ח(

7:076:578:518:479:369:3110:2810:2512:3912:3817:1117:2117:4617:5517:0118:08אוסטריה, וינה )ח(

6:466:529:279:3110:0810:1111:1811:2014:0814:0820:2420:1620:5220:4519:5920:56אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:066:578:548:499:379:3210:3010:2612:4112:4117:1717:2617:5117:5917:0718:12אוקראינה, אודסה )ח(

6:416:318:268:219:109:0510:039:5912:1312:1316:4616:5517:2017:2916:3617:42אוקראינה, דונייצק )ח(

6:536:438:378:329:229:1610:1410:1012:2412:2416:5617:0517:3017:4016:4617:53אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:237:129:028:579:499:4410:4110:3712:5012:4917:1717:2817:5318:0317:0818:17אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:167:058:558:509:429:3610:3410:3012:4212:4217:0917:2017:4617:5617:0018:09אוקראינה, קייב )ח(

6:596:549:149:129:469:4410:4410:4313:0713:0618:1518:1918:4018:4317:5818:53איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:307:219:209:1510:029:5710:5510:5213:0713:0717:4817:5618:1818:2617:3518:39איטליה, מילאנו )ח(

6:256:248:558:559:249:2410:2710:2712:5912:5818:3218:3118:5418:5418:1419:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:256:319:069:109:449:4710:5310:5513:4113:4119:5119:4520:1920:1219:2720:23ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:067:139:479:5210:3010:3411:4111:4414:3414:3320:5320:4421:2421:1520:2821:28ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:026:559:018:589:399:3610:3510:3212:5112:5017:4017:4718:0918:1617:2718:27ארה״ב, בולטימור )ח(

6:546:468:518:479:309:2610:2510:2212:4012:4017:2717:3417:5718:0417:1518:15ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:546:468:528:489:309:2610:2510:2212:4012:4017:2717:3417:5718:0417:1518:16ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:337:259:289:2410:0810:0311:0210:5913:1613:1618:0018:0818:3118:3917:4918:51ארה״ב, דטרויט )ח(

7:046:589:149:119:489:4510:4510:4313:0613:0518:0918:1318:3418:3817:5418:49ארה״ב, האוסטון )ח(

6:406:338:468:439:219:1810:1710:1512:3612:3617:3317:3918:0118:0617:2018:16ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:586:549:129:109:459:4210:4310:4113:0513:0518:1218:1618:3718:4117:5718:51ארה״ב, מיאמי )ח(

6:516:438:478:439:269:2210:2110:1812:3612:3617:2217:2917:5217:5917:1018:11ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:177:109:159:119:549:5010:4910:4613:0413:0417:5117:5918:2118:2817:3918:40ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:506:428:468:429:269:2110:2010:1712:3512:3417:2017:2717:5017:5717:0818:09ארה״ב, שיקגו )ח(

6:276:299:049:059:359:3610:4010:4113:1813:1819:0719:0419:3019:2718:4619:37בוליביה, לה-פס )ח(

8:027:509:399:3410:2710:2211:1911:1513:2713:2617:5218:0318:2918:3917:4318:53בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:017:509:409:3410:2710:2111:1811:1513:2713:2617:5318:0418:3018:4017:4418:54בלגיה, בריסל )ח(

5:535:568:328:349:059:0610:1110:1212:5312:5318:5318:4919:1419:0918:2719:19ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:425:458:208:228:538:5510:0010:0112:4112:4118:3618:3219:0118:5718:1519:06ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:217:098:588:529:469:4010:3710:3312:4512:4417:1117:2217:4717:5717:0418:11בריטניה, לונדון )ח(

7:347:229:069:019:579:5110:4710:4312:5312:5317:1317:2517:5218:0317:0818:18בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:297:179:048:589:539:4710:4410:4012:5112:5017:1417:2617:5118:0217:0418:16גרמניה, ברלין )ח(

7:427:319:229:1710:0910:0311:0110:5713:1013:0917:3817:4818:1418:2417:2818:37גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:505:548:298:329:049:0510:1110:1212:5412:5318:5918:5519:1919:1418:3119:24דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:097:059:289:269:599:5710:5810:5713:2313:2218:3718:4019:0119:0318:2119:13הודו, מומבאי )ח(

7:047:019:249:229:559:5310:5410:5313:1913:1918:3418:3618:5819:0018:1819:09הודו, פונה )ח(

6:556:458:408:369:249:1910:1710:1412:2812:2817:0217:1117:3617:4516:5217:58הונגריה, בודפשט )ח(

 לוח זמנים 
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טער

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פטשת משפרים - שקלים - בעטים שונות בעולם 
זמני יום טאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוטף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:596:518:568:529:359:3110:3010:2712:4512:4417:3017:3818:0118:0817:1918:19טורקיה, איסטנבול )ח(

7:197:129:209:179:579:5410:5310:5013:0913:0918:0018:0718:2918:3517:4818:46יוון, אתונה )ח(

7:157:059:018:579:459:4010:3810:3412:4912:4917:2417:3317:5718:0617:1318:19מולדובה, קישינב )ח(

7:067:039:259:249:569:5410:5510:5413:2013:2018:3418:3718:5819:0118:1819:10מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:405:498:218:279:109:1410:2210:2513:1913:1819:4619:3720:2120:1119:2120:24ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:446:398:568:549:299:2610:2710:2512:4812:4817:5217:5718:1818:2217:3818:32נפאל, קטמנדו )ח(

7:127:049:109:069:489:4410:4310:4012:5812:5817:4617:5318:1618:2217:3218:34סין, בייג'ין )ח(

7:177:169:469:4610:1610:1511:1811:1813:4913:4919:2119:2119:4419:4319:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

6:586:468:338:289:229:1610:1310:0912:2012:2016:4316:5417:2117:3216:3417:46פולין, ורשא )ח(

6:076:098:428:439:139:1310:1710:1812:5412:5318:3818:3519:0118:5918:1819:08פרו, לימה )ח(

7:487:399:379:3310:2010:1511:1311:1013:2513:2518:0218:1118:3518:4417:5218:56צרפת, ליאון )ח(

8:057:549:479:4310:3310:2811:2511:2113:3513:3518:0718:1718:4118:5017:5619:04צרפת, פריז )ח(

6:126:118:408:409:099:0910:1110:1012:4112:4018:0918:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:217:129:139:099:549:5010:4810:4513:0213:0117:4617:5418:1518:2317:3218:35קנדה, טורונטו )ח(

7:016:528:508:469:339:2810:2610:2312:3812:3817:1817:2617:4917:5817:0618:10קנדה, מונטריאול )ח(

6:356:298:408:379:159:1210:1210:0912:3012:2917:2517:3117:5317:5817:1218:09קפריסין, לרנקה )ח(

8:268:139:549:4810:4610:4011:3611:3113:4013:4017:5618:0918:3718:4817:4919:04רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:027:489:279:2110:2110:1411:1011:0513:1413:1317:3017:4318:0818:2017:1918:36רוסיה, מוסקבה )ח(

7:327:229:189:1310:029:5710:5410:5113:0513:0517:4017:4918:1418:2217:2918:35רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:377:279:229:1810:0610:0110:5910:5613:1013:1017:4917:5818:1818:2717:3418:40שוויץ, ציריך )ח(

6:436:409:069:049:369:3410:3610:3513:0213:0218:2218:2418:4618:4718:0618:56תאילנד, בנגקוק )ח(

 לוח זמנים 

סדט מצות הדלקת נטות לעטב 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 וזוגתו אולגה שרח בת תמט

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון
יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת הטה"ח ט' טובי' ב"ט יעקב ע"ה

תפילת הדטך

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: 

צטיך לאומטה כשהחזיק בדטך חוץ לעיט ביום טאשון כשנוסע מביתו, ורוב לומט מעומד אם אפשט בקל. ובשאט הימים שמתעכב 

בדטך עד שובו לביתו יאמט אותה בכל בוקט אפילו במלון ויחתום בטוך אתה שומע תפלה בלי הזכטת 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

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: 
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