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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ב

כדאישלכלילד,בןאובת-גםקטניקטנים-וגםהמבוגריםיהיהסידור)תפילה(פרטימשלו-לומרתפילהלהשם,חומש-חמישהחומשיתורה)אוספראחרשל
תורה(משלוללמודבוכליוםתורה,וכןלהבדילקופתצדקהמשלו-שלתוכהנותןצדקה)לבדמשבתויוםטוב(,מכספוהפרטי)שניתןלומהוריואושקיבלכפרס
..שבןיכולהיהלקנותחיינפשו,ולהשתמשבולצרכיוהאישיים,ושיכתבועלזה"להשםהארץומלואה")אובראשיתיבות"לה"ו"(בצירוףשמם-ודבריםאלויהיו

ברשותוואחריותוויניחםבחדרו,במקוםבולט-אתהקופהישלקבועבחדרעלידימסמרוכדומה,ועלידיזההחדרכולוייהפךל"חדרוביתשלצדקה".

סדרהנחתתפילין

טובלהרגילעצמולומר...נוסחזהמודהוכו'ועלידיזהיזכוראתה'
הניצבעליו:

ָ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 )באמירתה הראשונה הברכה
הקיבורת שריר על הרצועה הידוק לפני נאמרת ראש( של התפילין
שלהידהשמאלית)איטר,הכותבבידשמאלמניחאתהתפיליןעליד

ימין(באופןשהתפיליןנוטותלעברהגוף!

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 דיבר אם )רק נאמרת השניה הברכה
ראש(לפניהידוקהרצועהעלהראש.

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
צריךליזהרבהמאודואסורלדברולהוציאדבריתורהמפיועדשיברך.

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:

נכוןלומרקודםהתפילה:

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

מצוהלהתפללבתפיליןאתכלתפילתשחריתכוללשיעורתהליםכפי
שמתחלקלימיהחודש.

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

אףעלפישיכוליםלהניחתפיליןבמשךכלהיוםכולו)מנץהחמהאועלותהשחר,עדצאתהכוכביםאושקיעתהחמה(,הריהזמןהמובחרלהנחת
תפיליןהואבזמןתפילתשחרית,כמנהגישראלשמניחיםתפיליןומתפלליםבהם.

משיחתי"אשבטתשכ"ח
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 נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
 לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשכ"ט 

ימי הפורים שמחים והתוועדויות פעילות. לחיים לחיים ולברכה.

מנחם שניאורסאהן

 נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
 לשלוח לעולים החדשים ולחברי הכולל 

המתיישבים בנחלת הר חב"ד שליט"א, י"ב אדר, ה'תשכ"ט 
ימי הפורים שמחים, ועלי' בקודש בארץ הקודש, בתורתינו הקדושה ומצוותי' אשר 

הקב"ה קדשנו בהם,

והסתדרות טובה בכל מתוך הרחבה. 

לחיים, לחיים ולברכה 

מנחם שניאורסאהן

מזמוריתהלים

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

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl

h"kyz'd ,mixetd ini z`xwl
ולברכה. לחיים לחיים פעילות. והתוועדויות שמחים הפורים ימי

שניאורסאהן  מנחם

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
הכולל לשלוח ולחברי החדשים לעולים

חב"ד  הר בנחלת שליט"א,המתיישבים ,
ה' אדר, תשכ"ט י"ב

קדשנו  הקב"ה אשר ומצוותי' הקדושה בתורתינו הקודש, בארץ בקודש ועלי' שמחים, הפורים ימי
בהם,

הרחבה. מתוך בכל טובה והסתדרות

ולברכה. לחיים לחיים,

שניאורסאהן  מנחם
ה'תשכ"ט  פורים,
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c"ag xd zlgpa:) סע"ז פורים בשיחת גם חנ"ה ראה מנחם וש"נ.תורת .(372 ע' ריש

סוףזמןקידושלבנה,יוםשניבערב,י"גאדר
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ה

a"iyz'd ,mixet .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

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

ּבּגמרא  ּתֹורה,2ואיתא זֹו אֹורה , ְְִַָָָָָ

אּלּו ויקר מילה, זֹו וׂשׂשֹון טֹוב, יֹום זה ְְְִִִֵֶָָָָוׂשמחה

ּבזה  הּפׁשּוט והּפירּוׁש ּכל 3ּתפיּלין. ׁשעל לפי , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

לקּימם, יּוכלּו לא יׂשראל ׁשּבני המן ּגזר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלה

חז"ל  ּבמדרׁשי ּבמיּוחד 4ּכדאיתא ּבחר ׁשהמן , ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

הּקּב"ה  ּבין אֹותֹות להיֹותם אּלּו, ְְִִֵֵַָָָמצוֹות

אזי  המן, ּגזירת ּכׁשּבטלה ולכן ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָויׂשראל,

ׁשהיּו ויקר, וׂשׂשֹון וׂשמחה אֹורה היתה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָלּיהּודים

ּביתר  ועֹוד אּלּו, מצוֹות ּולקּים לחזֹור ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַיכֹולים

זה  ידי על אּלּו מצוֹות לקּיּום ׁשּבאּו ּכיון ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָּתֹוקף,

ׁשנה  מׁש ּכמעט ּבּנּסיֹון מקֹום 5ׁשעמדּו ּומּכל . ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

ּבפרט  הּפּורים ּבימי נקּבעּו ׁשּבפֹועל אנּו ְְְְִִִִִֵֶַַָָרֹואים

טֹוב), (יֹום וׂשמחה (ּתֹורה) ּדאֹורה הענינים ְְְְְִִִֵָָָָָׁשני

ימי  הּוא ענינם הּפּורים ימי ׁשהרי הּׂשמחה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָענין

וׂשמחה  ׁשהרי 6מׁשּתה (ּתֹורה), האֹורה ענין וכן , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּכפי  ּבּתֹורה, ׁשלם ענין ניּתֹוסף ּפּורים נס ידי ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָעל

רז"ל  ּׁשּכתּוב 7ׁשּלמדּו זּכרֹון 8מּמה זאת ּכתֹוב ְְִִֶֶַַַָָָֹ

קריאת  חּיּוב וגם ּבמגיּלה. ּׁשּכתּוב מה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּבּספר,

ּתֹורה. זֹו ּדאֹורה ענין הּוא הּפּורים ּבימי ְְְִִִִֵַַָָָָהמגיּלה

איתא  ׁשהרי הענינים, ּפנימּיּות מּצד ּגם ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָּומּובן

הּפסּו9ּבּגמרא  הּיהּודים,10ק על וקּבלּו קּימּו ְְְְְִִִַַַַָָָ
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טז.)1 ח, ב.)2אסתר טז, שם.)3מגילה מהרש"א )4פירש"י חדא"ג טז. ח, לאסתר תרגום וראה ח. ג, לאסתר שני תרגום

916 ע' ח"ג  לקו"ש  כט). ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו אורה היתה ליהודים רד"ה שם. למגילה יוסף ענף גם וראה שם. למגילה

צ,)5ואילך. הפורים שער אורה בשערי ועד"ז כולה". השנה "כל א: צז, שם ובתו"א ד. קכ, למג"א הוספות בתו"א כ"ה

ועוד. .118 ע' תש"ח קצא. ע' תרפ"א שו. ע' עטר"ת סה"מ ואילך.)6ב. טז ט, א.)7אסתר ז, יד.)8מגילה יז, בשלח

א.)9 פח, כז.)10שבת ט, אסתר

המן: מגזירת ישראל בני הצלת נס שאחרי אסתר במגילת נאמר

¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰iÏ1‡˙È‡Â על . כתוב «¿ƒ»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ»
זה  Óba2,·BË¯‡פסוק ÌBÈ ‰Ê ‰ÁÓNÂ ,‰¯Bz BÊ ‰¯B‡ , «¿»»»»¿ƒ¿»∆

‰Êa ËeLt‰ Le¯Èt‰Â .ÔÈlÈÙz el‡ ¯˜ÈÂ ,‰ÏÈÓ BÊ ÔBNNÂ3, ¿»ƒ»ƒ»≈¿ƒƒ¿«≈«»»∆
Ïk ÏÚL ÈÙÏ דברים¯Êb ‰l‡ ¿ƒ∆«»≈∆»«

eÏÎeÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ ÈaL ÔÓ‰»»∆¿≈ƒ¿»≈…¿
,ÌÓi˜Ï לא תורה, ילמדו שלא היינו ¿«¿»

מילה  ברית יעשו לא החגים, את יחגגו

ושלום  חס תפילין, יניחו ולא

‡˙È‡„kשמובא ÈL¯„Óaכפי ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈
Ï"ÊÁ4¯Áa ÔÓ‰L על , לאסור ¬«∆»»»«

לקיים  ישראל BÂˆÓ˙בני „ÁeÈÓaƒ¿»ƒ¿
ÔÈa ˙B˙B‡ Ì˙BÈ‰Ï ,el‡≈ƒ¿»≈
ÔÎÏÂ ,Ï‡¯NÈÂ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈¿»≈
ÈÊ‡ ,ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ‰ÏËaLk¿∆»¿»¿≈«»»¬«
‰ÁÓNÂ ‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰iÏ«¿ƒ»¿»»¿ƒ¿»
ÌÈÏBÎÈ eÈ‰L ,¯˜ÈÂ ÔBNNÂ¿»ƒ»∆»¿ƒ
el‡ ˙BÂˆÓ Ìi˜Ïe ¯BÊÁÏ«¬¿«≈ƒ¿≈

לקיימן, שלא גזר Èa˙¯שהמן „BÚÂ¿¿∆∆
Û˜Bz אלו מצוות מקיימים היו מאשר ∆

הגזירה, Ìei˜Ïלפני e‡aL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ
‰Ê È„È ÏÚ el‡ ˙BÂˆÓƒ¿≈«¿≈∆
CLÓ ËÚÓk ÔBÈqpa e„ÓÚL∆»¿«ƒ»ƒ¿«∆∆

‰L5 ועד הגזירה שנגזרה מאז »»
אור' ב'תורה וכמבואר שבטלה,

ישראל  אז וזכו ..." הזקן: לאדמו"ר

מסירת  ידי על הגדול הבטול למדרגת

רצו הנפש  אם שהרי השם קידוש על

להם  עושה המן היה לא דתם להמיר

אלא  גזר שלא היהודים כלום, אלא על

כולה  השנה כל למות עצמן מסרו שהם

חסֿושלום ולא  חוץ מחשבת להם עלה

לבחינת  זכו נפש מסירת בחינת ידי ועל

בחי' להם ונמשך שנכנס גמורה קבלה

ממש...". הוא ברוך סוף אין ÌB˜Óאור ÏkÓe הגזירה ביטול שעם למרות ƒ»»
טוב, יום תורה, היינו זה, בכתוב האמורות המצוות כל בקיום חידוש היה

ותפילין, ÏÚBÙaLמילה e‡ ÌÈ‡B¯ למעשהÌÈ¯et‰ ÈÓÈa eÚa˜ ƒ»∆¿«ƒ¿¿ƒ≈«ƒ
,(·BË ÌBÈ) ‰ÁÓNÂ (‰¯Bz) ‰¯B‡c ÌÈÈÚ‰ ÈL ,Ë¯Ùaƒ¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»
ÈÓÈ È¯‰L ,‰ÁÓO‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»∆¬≈¿≈

‡e‰ ÌÈÚ ÌÈ¯et‰ ככתוב «ƒƒ¿»»
ÁÓNÂ‰במגילה ‰zLÓ ÈÓÈ6, ¿≈ƒ¿∆¿ƒ¿»

,(‰¯Bz) ‰¯B‡‰ ÔÈÚ ÔÎÂ¿≈ƒ¿«»»»
ÌÈ¯et Ò È„È ÏÚ È¯‰L∆¬≈«¿≈≈ƒ
,‰¯Bza ÌÏL ÔÈÚ ÛÒBzÈƒ≈ƒ¿»»≈«»

אסתר, מגילת e„ÓlLהיינו  ÈÙk¿ƒ∆»¿
Ï"Ê¯7בגמרא·e˙kM ‰nÓ8 ««ƒ«∆»

עמלק מלחמת לגבי ¿B˙k·בתורה
·e˙kM ‰Ó ,¯Ùqa ÔB¯kÊ ˙‡Ê…ƒ»«≈∆«∆»

‰lÈ‚Óa שכבר מה שמלבד כלומר «¿ƒ»
בעמלק, המלחמה אודות בתורה כתוב

אסתר  מגילת והיא נוספת כתיבה תהיה

שהוא  המן על הנצחון על המדברת

יש  שבפורים ונמצא עמלק, מזרע

תורה'. זו 'אורה בענין »¿Ì‚Âהוספה
ÈÓÈa ‰lÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ·eiÁƒ¿ƒ««¿ƒ»ƒ≈
BÊ ‰¯B‡c ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈ¯et‰«ƒƒ¿»¿»

Ô·eÓe .‰¯Bz ימי חגיגת ענין »»
וחידוש הפורים  בתורה בהוספה

ואסתר  מרדכי בימי המגילה (בכתיבת

ושנה) שנה בכל vÓ„ובקריאתה Ìb«ƒ«
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt התוכן גם ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

שחגיגת  מחייב הפורים ימי של הפנימי

תורה' זו ב'אורה תהיה הפורים ימי

‡˙È‡ È¯‰L מובא‡¯Óba9ÏÚ ∆¬≈ƒ»«¿»»«
˜eÒt‰10 במגילהeÏa˜Â eÓi˜ «»ƒ¿¿ƒ¿

eÓi˜ ,ÌÈ„e‰i‰ אחשורוש בימי «¿ƒƒ¿
¯·k eÏawM ‰Ó,תורה במתן «∆ƒ¿¿»

היתה  הפורים שבימי היינו
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ושמחה ו אורה היתה ליהודים

ּתֹורה  למּתן ּבנֹוגע ּכי, ּכבר, ּׁשּקּבלּו מה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָקּימּו

רּבה  מֹודעא מּכאן אמרּו סיני הר ְְֲִִַַַַַָָָָָּבמעמד

ּבאֹונס  (ׁשּקּבלּוה ׁשּכפה 11לאֹורייתא ּכיון , ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

והדר  כּו'), ּכגיגית ההר את עליהם ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָהּקּב"ה

ּומּזה  הּטֹוב. מרצֹונם אחׁשורֹוׁש, ּבימי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָקיּבלּוה

הּמעמד  ידי על המן, ּגזירת ּבטלה ׁשּכאׁשר ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּובן

אזי  הּׁשנה, ּבמׁש יׂשראל  ּבני עמדּו ׁשּבֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומּצב

מה  ׁשּקּיימּו ּכיון ּתֹורה, זֹו אֹורה ּבענין ְְְִִִֵֵֶַַָָָניּתֹוסף

ּביתר  הּתֹורה קּבלת היתה ׁשאז ּכבר, ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָּׁשּקּבלּו

יֹום  זה ׂשמחה ּבענין כן ּוכמֹו עז. ּוביתר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָׂשאת

רז"ל  אמרּו ׁשהרי עתידים 12טֹוב, הּמֹועדים ׁשּכל ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבטלים  אינם הּפּורים וימי לבֹוא לעתיד ְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָליּבטל

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לא 13לעֹולם, האּלה הּפּורים וימי ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

מּזרעם, יסּוף לא וזכרם הּיהּודים מּתֹו ְְְְְִִִִַַַַָָָֹיעברּו

ידי  על (ׁשּנעׂשה הּפּורים ימי ׁשענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָונמצא,

ׂשמחה, ׁשל ענין ּפעל כּו') ּבנּסיֹון ְְְֲִִִִֶַָָָָָָהעמידה

ּבחּג ּכל 14וׂשמחּת ּכאׁשר ׁשּגם ,ּכ ּכדי עד , ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּׂשמחה  ּתהיה ּבטלים, יהיּו טֹובים הּימים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָׁשאר

ּכאׁשר  ׁשאפיּלּו מּזה, ויתירה הּפּורים. ֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָּדימי

ׁשּבכל  הּׂשמחה הּנה ּבקּיּומם, הם טֹובים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּימים

ׁשּלא  והגּבלה, ּבמדידה היא טֹובים ְְְִִִִִֶַַָָָָֹהּימים

כּו' ּביין להעמיד 15ימׁשֹו ּדין ּבית וחּיבים , ְְְְֲִִִִִֵַַַָ

כּו' ּברגלים הּׂשמחה 16ׁשֹוטרים תהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ּבׂשמחה  ּכן ּׁשאין מה הּמּדה. מן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלמעלה

אּלא  ּביין, למׁשֹו ׁשּמּוּתר רק לא הרי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹּדפּורים,

ידע  ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי אינׁש ,17חּייב ְְְִִֵַַַַָָָָֹ

הּמדידה  ׁשּבטלה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְִִֶֶַַַָָָֹהיינּו,

הּוא והה  וההגּבלה הּמדידה ׁשּביּטּול אּלא גּבלה, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז

 למלל ימא    7 

ז

ה'תשי"ב  פורים,

ׁשּפרּוׁשֹו לבסּומי, ׁשחּייב הּפּורים, ּדימי ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָהחּיּוב

להׁשּתּכר  ׁשּזהּו18הּוא ידע, ּדלא ּדעד ּובאֹופן , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָֹ

להיֹות  ׁשּצרי ,ּבחּג ּדוׂשמחּת ההנהגה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיפ

ּביין. ימׁשֹו ׁשּלא והגּבלה ְְְְְִִִִֶַַָָָֹּבמדידה

קּימים e‡È·e¯ב) יהיּו הּפּורים ׁשּימי הּטעם ≈ְְִִִֵֶַַַַַָ

ּבטלים, הּמֹועדים ּכל ּכאׁשר ְֲֲֲִִִֵֶַַָאפיּלּו

ׁשּלא  להיֹות צריכה ּפּורים ׁשּׂשמחת הּטעם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹוכן

ּדהּנה  טֹובים, הּימים ּכל מּׂשמחת יֹותר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבער

חסידּות  ּבדרּוׁשי המבֹואר עניני 19ידּוע ׁשּכל , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

הׁשּתלׁשלּות, סדר ּבבחינת הם טֹובים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָהּימים

ׁשּלמעלה  ּגיּלּויים יהיּו ׁשאז לבֹוא לעתיד ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָולכן,

ׁשּבּמֹועדים  הּגיּלּויים אזי ההׁשּתלׁשלּות, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַמּסדר

ּבטיהרא  ּכׁשרגא ּדכל 20יהיּו הּפירּוׁש וזהּו . ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ׁשּיתּבּטלּו הּכּוונה ׁשאין ּבטלים, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמֹועדים

ּומפֹורׁש ּברּור ּדבר ׁשהרי חסֿוׁשלֹום, ְְְֲִֵֶַָָָָָּכפׁשּוטֹו

ולא  מּוחלפת תהא לא הּתֹורה ׁשּזאת ְְְֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבּתֹורה

מּמּנה  ּדבר הּגיּלּויים 21יּבטל ׁשּמּצד אּלא , ִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לעתיד  ׁשּיהיּו הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּלמעלה

הׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר הענינים ּכל הּנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלבֹוא,

ּבדר יהיּו הּמֹועדים, ּכל ּגם הם זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּבכלל

ּגם  זה ענין לבאר [ויׁש ּבטיהרא. ּכׁשרגא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּביּטּול,

ּבין  להחיּלּוק הּפׁשּוט הּטעם ּדהּנה, ְְְְִִֵֵַַַַַַָּבפׁשטּות,

החֹול, ּדימֹות ּומּצב להּמעמד טֹוב יֹום ְְֲִִַַַַַָָׂשמחת

ּדחֹול, ּבעֹובדין עסּוקים החֹול ׁשּבימי לפי ְְְְֲִִִִֵֶַהּוא,

חּיּוב  יׁש ׁשּבֹו טֹוב ּדיֹום הּזמן ּבבֹוא ְְְְִֵֵֶַַָולכן,

נפׁש) אֹוכל מּמלאכת (לבד בהם יעׂשה לא מלאכה ּכל יׁשנֹו22ׁשביתה, אזי , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּגם  לבֹוא, לעתיד ּכן ּׁשאין מה ּדחֹול. מעֹובדין ׁשּבטלים ּכיון הּׂשמחה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָענין

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו ּדחֹול, ּדעֹובדין הענינים ּכל יהיּו לא החֹול 23ּבימֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹ

יהיּו האדם צרכי ׁשּכל ּכיון כּו', ּדאגֹות עניני יהיּו לא הּמׁשיח ּבימֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאפיּלּו
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שם.)18 מגילה מארז"ל )19פרש"י להבין ד"ה .4 שבהערה אורה היתה ליהודים ד"ה סע"ב. קיט, למג"א הוספות תו"א

ובכ"מ. ואילך). קכו ע' תשט"ז (סה"מ תשט"ז המועדים ב.)20כל ס, חולין – חז"ל להרמב"ם )21לשון המשניות פירוש

ה"ג. סוף פי"א מלכים הל' רפ"ט. יסוה"ת הל' רמב"ם התשיעי. יסוד חלק פרק טז.)22סנהדרין יב, תשובה )23בא הל'

ה"ב. פ"ט

החגים, בשאר Ïa‚‰‰Â‰שקיימת ‰„È„n‰ ÏehÈaL ‡l‡ על ∆»∆ƒ«¿ƒ»¿««¿»»
BLe¯tLהשמחה  ,ÈÓeÒ·Ï ·ÈiÁL ,ÌÈ¯et‰ ÈÓÈc ·eiÁ‰ ‡e‰«ƒƒ≈«ƒ∆«»ƒ¿≈∆≈

¯kzL‰Ï ‡e‰18CÙÈ‰ e‰fL ,Ú„È ‡Ïc „Úc ÔÙB‡·e , ¿ƒ¿«≈¿∆¿«¿…»«∆∆≈∆
EbÁa zÁÓNÂc ‰‚‰‰‰,החגים BÈ‰Ï˙שבשאר CÈ¯vL שמחה ««¿»»ƒ¿»«¿»¿«∆∆»ƒƒ¿

‡lL ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»∆…
ÔÈÈa CBLÓÈ להלן שיתבאר וכפי ƒ¿¿«ƒ

הענינים. פנימיות פי על הדבר טעם

ÈÓiL ÌÚh‰ ¯e‡È·e (·≈«««∆¿≈
ÌÈÓi˜ eÈ‰È ÌÈ¯et‰ לעתיד גם «ƒƒ¿«»ƒ

Ïkלבוא ¯L‡k elÈÙ‡¬ƒ«¬∆»
ÌÚh‰ ÔÎÂ ,ÌÈÏËa ÌÈ„ÚBn‰«¬ƒ¿≈ƒ¿≈«««
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌÈ¯et ˙ÁÓOL∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿
Ïk ˙ÁÓOÓ ¯˙BÈ C¯Úa ‡lL∆…¿≈∆≈ƒƒ¿«»

,ÌÈ·BË ÌÈÓi‰,לעיל כנזכר «»ƒƒ
ÈLe¯„a ¯‡B·Ó‰ Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««¿»ƒ¿≈

˙e„ÈÒÁ19ÌÈÓi‰ ÈÈÚ ÏkL , ¬ƒ∆»ƒ¿¿≈«»ƒ
¯„Ò ˙ÈÁ·a Ì‰ ÌÈ·BËƒ≈ƒ¿ƒ«≈∆

,˙eÏLÏzL‰ בהמשכת קשורים ƒ¿«¿¿
'סדר  של מהדרגות אלוקות וגילוי

האלוקי  האור וירידת השתלשלות'

ידי  ועל והדרגה בסדר למטה מלמעלה

עולמות  לברוא כדי וצמצומים הגבלות

מוגבלים, È˙ÚÏ„ונבראים ,ÔÎÏÂ¿»≈∆»ƒ
‡B·Ï המשיח eÈ‰Èבימות Ê‡L »∆»ƒ¿

ÌÈÈelÈb מדרגות אלוקי אור של ƒƒ
qÓ„¯גבוהות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆

ÌÈÈelÈb‰ ÈÊ‡ ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¬««ƒƒ
‡‚¯Lk eÈ‰È ÌÈ„ÚBnaL∆«¬ƒƒ¿ƒ¿»»

‡¯‰ÈËa20 שאורו בצהריים נר כמו ¿ƒ¬»
נחשב. ‰Le¯Ètלא e‰ÊÂ הפנימי ¿∆«≈

ז"ל  חכמינו דברי «¿ÏÎcשל
ÔÈ‡L ,ÌÈÏËa ÌÈ„ÚBn‰«¬ƒ¿≈ƒ∆≈
BËeLÙk eÏha˙iL ‰Âek‰««»»∆ƒ¿«¿ƒ¿

החגים  את לחגוג »ŒÒÁויפסיקו
È¯‰L ,ÌBÏLÂ הרמב"ם כדברי ¿»∆¬≈

‰¯Bza L¯BÙÓe ¯e¯a ¯·c»»»¿»«»
‡‰˙ ‡Ï ‰¯Bz‰ ˙‡fL∆…«»…¿≈
¯·c ÏËaÈ ‡ÏÂ ˙ÙÏÁeÓ¿∆∆¿…ƒ»≈»»

‰pnÓ21 נצחית שהתורה ובודאי ƒ∆»

לעולם, יהיה המצוות כל וקיום פרטיה ‰ÌÈÈelÈbלכל „vnL ‡l‡ של ∆»∆ƒ««ƒƒ
האלוקי  È˙ÚÏ„האור eÈ‰iL ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿∆ƒ¿∆»ƒ

ÏÎaL ,˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒaL ÌÈÈÚ‰ Ïk ‰p‰ ,‡B·Ï‰Ê Ï »ƒ≈»»ƒ¿»ƒ∆¿≈∆ƒ¿«¿¿∆ƒ¿»∆
,ÏehÈa C¯„a eÈ‰È ,ÌÈ„ÚBn‰ Ïk Ìb Ì‰,חשיבות להם תהיה ולא ≈«»«¬ƒƒ¿¿∆∆ƒ

‡¯‰ÈËa ‡‚¯Lk בצהריים כנר ƒ¿»»¿ƒ¬»
חשיבות. חסר Ï·‡¯שאורו LÈÂ]¿≈¿»≈

‰Ê ÔÈÚ לעתיד המועדים 'ביטול' של ƒ¿»∆
פי  על האמור, לביאור בנוסף לבוא,

הענין, eËLÙa˙,פנימיות Ìb«¿«¿
ËeLt‰ ÌÚh‰ ,‰p‰c¿ƒ≈««««»

˜elÈÁ‰Ï ההבדל˙ÁÓN ÔÈa ¿«ƒ≈ƒ¿«
·vÓe „ÓÚn‰Ï ·BË ÌBÈ¿««¬»«»
ÈÙÏ ,‡e‰ ,ÏBÁ‰ ˙BÓÈcƒ«¿ƒ
ÌÈ˜eÒÚ ÏBÁ‰ ÈÓÈaL∆ƒ≈«¬ƒ

,ÏBÁc ÔÈ„·BÚa חול של מעשים ¿¿ƒ¿
·BË ÌBÈc ÔÓf‰ ‡B·a ,ÔÎÏÂ¿»≈¿«¿«¿

‰˙È·L ·eiÁ LÈ BaL מעשיית ∆≈ƒ¿ƒ»
שבימי  התורה כציווי חול, של מעשים

NÚÈ‰המועדים  ‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»…≈»∆
ÏÎB‡ ˙Î‡ÏnÓ „·Ï) Ì‰·»∆¿«ƒ¿∆∆∆

LÙ מותרת היא טוב שרק ,22)ביום ∆∆
ÔÂÈk ,‰ÁÓO‰ ÔÈÚ BLÈ ÈÊ‡¬«∆¿ƒ¿««ƒ¿»≈»
ÏBÁc ÔÈ„·BÚÓ ÌÈÏËaL∆¿≈ƒ≈¿ƒ¿
מלאכות  מעשיית והשביתה וההפסקה

גורמת  חול, בימי לעשות שרגילים

È˙ÚÏ„שמחה. Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ
ÌbL ,‡B·Ï אפילו˙BÓÈa »∆«ƒ

ÏBÁ‰ בהם לעשות מותר הדין שמצד «
‰ÌÈÈÚמלאכה  Ïk eÈ‰È ‡Ï…ƒ¿»»ƒ¿»ƒ

·˙kL BÓk ,ÏBÁc ÔÈ„·BÚc¿¿ƒ¿¿∆»«
Ì"aÓ¯‰23˙BÓÈa elÈÙ‡L »«¿«∆¬ƒƒ

˙B‚‡c ÈÈÚ eÈ‰È ‡Ï ÁÈLn‰«»ƒ«…ƒ¿ƒ¿¿≈¿»
Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ ÏkL ÔÂÈk ,'eÎ≈»∆»»¿≈»»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

ושמחה ח אורה היתה ליהודים

ּוכמֹו ה', ּבתֹורת לעסֹוק ויּוכלּו ְְְְְְֲַַַָָּבהרחבה,

ענין 24ׁשּכתּוב  הרי ּגֹו', צאנכם ורעּו זרים ועמדּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

מהמנּוחה  נבּדל יהיה לא טֹוב ּביֹום ְְְְְִִֵֶַַָָָֹהּמנּוחה

מקֹום  ּתפיסת תהיה לא ולכן החֹול, ְְְִִִֵֶַַָָֹּבימֹות

מה  הּמנּוחה]. ענין ׁשּמּצד טֹוב ּדיֹום ְְְְְִִִֶַַַַַָָלהּׂשמחה

היא  ּפּורים ׁשּׂשמחת ּכיון הּפּורים, ימי ּכן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּׁשאין

הּנה  ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה ידע, ּדלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹעד

הענינים  ּכל יהיּו ׁשאז לבֹוא לעתיד ְְֲִִִִִֶֶָָָָָָאפיּלּו

הענין  יתּבּטל לא ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלמעלה

ּדׁשרגא  הּביּטּול ּבאֹופן לא אפיּלּו ְְְֲִִִִֶַָָֹּדפּורים

ְֲִָּבטיהרא.

הּנה ÔÈ·‰Ïeג) יֹותר, ּבפרטּיּות ידּוע 25הענין ¿»ƒְְִִִִֵֵַָָָָ

סדר  נחלק ּכלל ְְְֵֶֶֶֶֶָָׁשּבדר

ּבריאה  אצילּות חלקים, לארּבעה ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָההׁשּתלׁשלּות

ּבּפסּוק  ּׁשּנאמר מה ׁשּזהּו עׂשּיה, ּכל 26יצירה ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

אף  יצר ּתיו ּבראתיו ולכבֹודי בׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָהּנקרא

אף  יצרּתיו ּבראתיו ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָעׂשיתיו.

העֹולמֹות, ׁשלׁשת ׁשל החלּוקה על קאי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹעׂשיתיו

הּגלּגּלים  עֹולם הרּוחני, אֹו הּגׁשמי העׂשּיה ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָעֹולם

ועֹולם  (יצירה), הּמלאכים עֹולם ׁשּנקרא ּכפי ְְְְְִִִִֶַַָָָָָאֹו

(ּבריאה) הּלׁשֹונֹות 27הּנׁשמֹות חיּלּוק ּגם וזהּו . ְְְְִִֶַַַָָ

ּבראתיו  ׁשהּלׁשֹון עׂשיתיו, אף יצרּתיו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּבראתיו

ׁשּכתב  ּכמֹו ליׁש, מאין ההתהּוּות על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָמֹורה

א 28הרמּב"ן  ּבהֹוצאת ׁשאין הּקדׁש ּבלׁשֹון צלנּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

יצרּתיו  ּכן ּׁשאין מה ּברא, לׁשֹון אּלא מאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש

הּדבר  ׁשּמׁשמעּות צּורה, נתינת מּלׁשֹון ְְְִִֶַַַָָָָהּוא

את  מקּבל זה וחֹומר  החֹומר, ּכבר ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּיׁשנֹו

מאין  התהּוּות ׁשל ענין זה ׁשאין והיינּו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּצּורה,

צּורה. ּומקּבל מׁשּתּנה ׁשהּיׁש אם, ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָליׁש,
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ה.)24 סא, המאמר )25ישעי' שלאחרי בהשיחות וראה ואילך. קלא ע' תש"נ) (קה"ת, מג"א אוה"ת ראה – לקמן הבא בכל

הצ"צ. של מאמרו על מיוסד זה שמאמר ,(43 ס"ע ח"ה (תו"מ ז.)26סכ"ה מג, תתכד )27ישעי' ע' יתרו אוה"ת ראה

ואילך. רי ע' תרנ"ג סה"מ א.)28ואילך. א, בראשית

,'‰ ˙¯B˙a ˜BÒÚÏ eÏÎeÈÂ ,‰·Á¯‰a eÈ‰È:הרמב"ם ובלשון ƒ¿¿«¿»»¿¿«¬¿«
המשיח לימות וחכמיהם נביאיהם ישראל כל נתאוו זה שינוחו "ומפני כדי

מרגוע  להם וימצאו כהוגן ובמצות בתורה לעסוק להן מניחות שאינן ממלכיות

בחכמה", e˙kL·וירבו BÓÎe24המשיח ימות על ישעיה e„ÓÚÂבנבואת ¿∆»¿»¿
,'Bb ÌÎ‡ˆ eÚ¯Â ÌÈ¯Ê ובני »ƒ¿»…¿∆

את  לרעות יצטרכו לא עצמם ישראל

בימות  גם המצב יהיה שזה וכיון צאנם,

ÌBÈaהחול, ‰Áen‰ ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿««¿»¿
Ïc· ‰È‰È ‡Ï ·BË ושונה …ƒ¿∆ƒ¿»

ÔÎÏÂ ,ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ‰ÁeÓ‰Ó≈«¿»ƒ«¿»≈
ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz ‰È‰˙ ‡Ï…ƒ¿∆¿ƒ«»

BË·וחשיבות ÌBÈc ‰ÁÓO‰Ï¿«ƒ¿»¿
‰Áen‰ ÔÈÚ „vnL גם שהרי ∆ƒ«ƒ¿««¿»

במנוחה  ישראל בני יהיו החול בימות

ÈÓÈובמרגוע  Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .[«∆≈≈¿≈
ÌÈ¯et ˙ÁÓOL ÔÂÈk ,ÌÈ¯et‰«ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ

,Ú„È ‡Ïc „Ú ‡È‰ וקשורה ƒ«¿…»«
עליונות  ממדרגות אלוקי אור בגילוי

,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿
Ê‡L ‡B·Ï „È˙ÚÏ elÈÙ‡ ‰p‰ƒ≈¬ƒ∆»ƒ»∆»
‰ÏÚÓÏ ÌÈÈÚ‰ Ïk eÈ‰Èƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
‡Ï ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qÓƒ≈∆«ƒ¿«¿¿…
elÈÙ‡ ÌÈ¯eÙc ÔÈÚ‰ Ïha˙Èƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ¬ƒ
‡‚¯Lc ÏehÈa‰ ÔÙB‡a ‡Ï…¿∆«ƒƒ¿»»

‡¯‰ÈËa תהיה לבוא לעתיד גם אלא ¿ƒ¬»
ריחוק  אין כי גדולה, חשיבות לפורים

ימי  למעלת הזמן אותו מעלת בין הערך

בין  הערך ריחוק כמו הפורים,

לאותו  השתלשלות) (סדר המועדים

אלא  השתלשלות) מסדר (למעלה הזמן

אותו  במעלת גם הם עצמם הפורים ימי

תהיה  אלא 'יתבטלו' לא ולכן הזמן

ומבאר  שמוסיף וכפי חשיבות, להם

להלן. עוד

˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰p‰ ,¯˙BÈ25Úe„È הסוד בתורת ≈ƒ≈»«

ÏÏk C¯„aLכללי ÏÁ˜באופן ∆¿∆∆¿»∆¿»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò האור שבו ≈∆«ƒ¿«¿¿

למטה  מלמעלה ונמשך יורד האלוקי

,ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Ï ארבעת שהם ¿«¿»»¬»ƒ

הנקראים  הכלליים e‰fLהעולמות ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆∆
˜eÒta ¯Ó‡pM ‰Ó26 בישעיהÈ„B·ÎÏÂ ÈÓL· ‡¯˜p‰ Ïk רמז «∆∆¡««»…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

האצילות הבריאהÂÈ˙‡¯aלעולם לעולם היצירה ÂÈz¯ˆÈרמז לעולם רמז ¿»ƒ¿«¿ƒ
ÂÈ˙ÈNÚ Û‡.ומבאר שממשיך כפי העשיה, לעולם רמז «¬ƒƒ

ÂÈ˙‡¯a ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»ƒ
È‡˜ ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ מכוון ¿«¿ƒ«¬ƒƒ»≈

˙LÏL ÏL ‰˜eÏÁ‰ ÏÚ««¬»∆¿…∆
‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ,˙BÓÏBÚ‰»»»»¬ƒ»

,ÈÁe¯‰ B‡ ÈÓLb‰ כמבואר ««¿ƒ»»ƒ
עולם  כולל העשיה שעולם בחסידות

שאף  הגשמי הזה העולם את וגם רוחני

ממנו  למעלה העשיה, מעולם חלק הוא

‰ÌÈlbÏbהוא ÌÏBÚ כמבואר »««¿«ƒ
הסוד  pL˜¯‡בתורת ÈÙk B‡¿ƒ∆ƒ¿»

) ÌÈÎ‡Ïn‰ ÌÏBÚ שזהו »««¿»ƒ
˙BÓLp‰ ÌÏBÚÂ ,(‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¿»«¿»

מהמלאכים שזהו (הנעלות

(‰‡È¯a27e‰ÊÂ בין . ההבדל ¿ƒ»¿∆
ומעלתם  בתוכנם אלו עולמות שלושה

עלÌbהוא  הפנימי elÈÁ˜הטעם «ƒ
Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a ˙BBLl‰«¿¿»ƒ¿«¿ƒ«
ÂÈ˙‡¯a ÔBLl‰L ,ÂÈ˙ÈNÚ¬ƒƒ∆«»¿»ƒ
ÔÈ‡Ó ˙ee‰˙‰‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««ƒ¿«≈«ƒ

המציאות למציאות LÈÏהעדר ¿≈
‰¯Ô"aÓממשית, ·˙kL BÓk28 ¿∆»«»«¿«

L„w‰ ÔBLÏa eÏˆ‡ ÔÈ‡L∆≈∆¿≈ƒ¿«…∆
˙‡ˆB‰a והתהוותÔÈ‡Ó LÈ ¿»«≈≈«ƒ

,‡¯a ÔBLÏ ‡l‡ העולם ולכן ∆»¿»»
העולמות  משלושת והנעלה הראשון

מציאות  להיות מתחילה שבהם הללו

הבריאה  עולם נקרא 'יש' »Ó‰של
ÔBLlÓ ‡e‰ ÂÈz¯ˆÈ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈¿«¿ƒƒ¿
˙eÚÓLnL ,‰¯eˆ ˙È˙¿ƒ«»∆«¿»
¯ÓBÁ‰ ¯·k BLiL ¯·c‰«»»∆∆¿¿»«∆

'יש', של מציאות ישנה ∆¿ÓBÁÂ¯וכבר
‰¯ev‰ ˙‡ Ïa˜Ó ‰Ê,המסוימת ∆¿«≈∆«»

ÏL ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆≈∆ƒ¿»∆
,LÈÏ ÔÈ‡Ó ˙ee‰˙‰ ענין כמו ƒ¿«≈«ƒ¿≈

Li‰Lהבריאה, ,Ì‡ Èk שכבר ƒƒ∆«≈
ˆe¯‰.קיים  Ïa˜Óe ‰pzLÓƒ¿«∆¿«≈»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט

 למלל ימא    9 

ט

ה'תשי"ב  פורים,

הּדבר. והׁשלמת ּגמר על מֹורה עׂשיתיו ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָוהּלׁשֹון

ׁשּלכן  יתירה, מעלה יׁש עׂשיתיו ּבענין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמנם,

ּתֹוספת  על ׁשּמֹורה עׂשיתיו, אף ּבּכתּוב ֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָנאמר

לבד  החֹומר יׁשנֹו ּכאׁשר ּגם ּכי, חדׁש, ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָּדבר

להיֹות  יכֹול (יצרּתיו), לבד והּצּורה ְְְְְְִִִַַַָָָ(ּבראתיו)

וזהּו מּמׁש, ּבפֹועל ּגׁשמי ּדבר יהיה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּגׁשמי  ּדבר ׁשּנתהּווה עׂשיתיו, ּדאף ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָהחיּדּוׁש

הׁשּתלׁשלּות, ּבדר אינֹו זה ׁשענין מּמׁש, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּבפֹועל

הּמדריגֹות  הׁשּתלׁשלּות ׁשּתהיה ּכּמה עד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהרי

ּגׁשמי  ּדבר התהּוּות מּזה תהיה לא ,29ּברּוחנּיּות, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹ

ּדבראתיו  ההׁשּתלׁשלּות ּבסדר ּׁשּנכלל מה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָולכן,

עׂשּיה  מּצד רק זה הרי עׂשיתיו, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָיצרּתיו

זה  על הּנה הּגׁשמית, עׂשּיה מּצד אבל ְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהרּוחנית,

הפסיק  אף עׂשיתיו, אף ׁשהתהּוּות 30נאמר ּכיון , ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָ

הׁשּתלׁשלּות  ּבדר אינּה למּטה הּגׁשמי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָהּיׁש

ּגם  היא התהּוּותֹו אּלא ויצרּתיו, ּבראתיו ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָמּבחינת

מּבחינה  היא זֹו ׁשהתהּוּות ליׁש, מאין ּבדר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכן

אפיּלּו אּלא מּיצרּתיו רק לא יֹותר נעלית ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשהיא

– אף ּדתיבת הריּבּוי מֹורה זה ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָמּבראתיו,

עיּלה  מאיזֹו עלּול ׁשאינֹו סֹוף, האין ּכח ִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּזהּו

לבּדֹו הּוא ולכן חסֿוׁשלֹום , לֹו ׁשּקדמה ְְְְְִֵֶַַָָָָָוסיּבה

הּמּוחלט  ואפס מאין יׁש לברֹוא ויכלּתֹו .31ּבכחֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

‰p‰Â הּוא ליׁש מאין הּבריאה ענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשאמיּת ּפי על ׁשאף הּמציאּות ּבאֹופן ית ְְֲִִִִֶֶֶַַַ

ּדוקא  למעלה ּבׁשם 32היא נקרא מקֹום, מּכל , ְְְְְִִִֵַַָָָָָ

מּצד  הּנברא. מּצד והן הּמעלה, מּצד הן ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָאין,

אין  נקרא אּלא 33הּמעלה אינּה ׁשההתהּוּות לפי , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

האלקּות  עיּקר זהּו לא ׁשהרי ּבעלמא, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמהארה

מּמּנּו מתהּוים ּׁשהעֹולמֹות עיּקר 34מה ּולגּבי , ְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
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קלא).)29 (ע' שם מג"א אוה"ת ב. צב, ב. צ, מג"א תו"א רפמ"ח. תניא בלק.)30ראה ר"פ ס"כ )31לקו"ת אגה"ק תניא

ע"ב). ריש ובכ"מ.)32(קל, ד. כו, ג. יט, ראה פ' לקו"ת גם תו"א)33ראה הקודמת. בהערה שצויינו צט,מקומות מג"א

ובכ"מ. ובכ"מ.)34ב. א. ח, שה"ש לקו"ת שם. מג"א תו"א

˙ÓÏL‰Â ¯Ób ÏÚ ‰¯BÓ ÂÈ˙ÈNÚ ÔBLl‰Â של והצורה המציאות ¿«»¬ƒƒ∆«¿«¿«¿»«
¯·c‰ שלבים ונמצא שלושה הם עשיה יצירה בריאה, העולמות ששלושת «»»

הנבראים. של המציאות ועשיית ויצירת ÂÈ˙ÈNÚבבריאת ÔÈÚa ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ¿«¬ƒƒ
העשיה  לעולם È˙È¯‰המכוון ‰ÏÚÓ LÈ'ב'בראתיו קיימת שלא ≈«¬»¿≈»

e˙ka·ו'יצרתיו', ¯Ó‡ ÔÎlL∆»≈∆¡««»
‰¯BnL ,ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ הלשון «¬ƒƒ∆∆

אפילו כמו c·¯'אף', ˙ÙÒBz ÏÚ«∆∆»»
Ìb ,Èk ,L„Á אפילו¯L‡k »»ƒ««¬∆

BLÈכבר„·Ï ¯ÓBÁ‰ ∆¿«∆¿«
„·Ï ‰¯ev‰Â (ÂÈ˙‡¯a)¿»ƒ¿«»¿«

,(ÂÈz¯ˆÈ) נמצא מהשניים אחד וכל ¿«¿ƒ
עדיין  עצמו, BÈ‰Ï˙בפני ÏBÎÈ»ƒ¿

‰È‰È ‡lL של c·¯התהוות ∆…ƒ¿∆»»
,LnÓ ÏÚBÙa ÈÓLb החומר אלא «¿ƒ¿««»

רוחנית, כמציאות יישארו והצורה

,ÂÈ˙ÈNÚ Û‡c LecÈÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«¬ƒƒ
ÏÚBÙa ÈÓLb ¯·c ‰Âe‰˙pL∆ƒ¿«»»»«¿ƒ¿«
C¯„a BÈ‡ ‰Ê ÔÈÚL ,LnÓ«»∆ƒ¿»∆≈¿∆∆

˙eÏLÏzL‰,ממילא בדרך ƒ¿«¿¿
ומתחייבת, מתבקשת ≈¬∆È¯‰Lכתוצאה

‰ ‰È‰zL ‰nk „Ú˙eÏLÏzL ««»∆ƒ¿∆ƒ¿«¿¿
˙eiÁe¯a ˙B‚È¯„n‰ אם וגם ««¿≈¿»ƒ

האור  של וצמצום ירידה יש ברוחניות

סדר  כל לאורך למדריגה ממדריגה

fÓ‰השתלשלות, ‰È‰˙ ‡Ï…ƒ¿∆ƒ∆
ÈÓLb ¯·c ˙ee‰˙‰29, כי ƒ¿«»»«¿ƒ

היא  גשמית מציאות והתהוות בריאת

ואינו  מיוחדת פעולה שמחייב חידוש

בדרך  מההשתלשלות כתוצאה בא

ÏÏÎpMממילא, ‰Ó ,ÔÎÏÂ¿»≈«∆ƒ¿»
ממילא  בדרך ∆≈¿Òa„¯בפשטות,

ÂÈ˙‡¯·c ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ
˜¯ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈ˙ÈNÚ ÂÈz¯ˆÈ¿«¿ƒ¬ƒƒ¬≈∆«

˙ÈÁe¯‰ ‰iNÚ „vÓ שהתהוות ƒ«¬ƒ»»»ƒ
בדרך  באה הרוחני העשיה העולם

מעולמות  האור מהשתלשלות ממילא

ויצירה, iNÚ‰בריאה „vÓ Ï·‡¬»ƒ«¬ƒ»
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,˙ÈÓLb‰««¿ƒƒ≈«∆∆¡«

˜ÈÒÙ‰ Û‡ ,ÂÈ˙ÈNÚ Û‡30, «¬ƒƒ«ƒ¿ƒ
ריחוק  יש הגשמית לעשיה הרוחניים ויצירה בריאה שבין כך על להורות

C¯„aוהפסק  dÈ‡ ‰hÓÏ ÈÓLb‰ Li‰ ˙ee‰˙‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿««≈««¿ƒ¿«»≈»¿∆∆

˙eÏLÏzL‰ לדרגה מדרגה רגיל מעבר ÂÈ˙‡¯aשל ˙ÈÁaÓ ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
B˙ee‰˙‰ ‡l‡ ,ÂÈz¯ˆÈÂ הגשמי היש Ôkשל Ìb ‡È‰ בדומה ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ«≈

הבריאה  עולם התהוות של BÊלחידוש ˙ee‰˙‰L ,LÈÏ ÔÈ‡Ó C¯„a¿∆∆≈«ƒ¿≈∆ƒ¿«
העשיה  שבעולם הגשמי היש ובאה ‰È‡הגשמי של ÈÁaÓ‰חידוש ƒƒ¿ƒ»

Ï‡באלוקות  ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰L∆ƒ«¬≈≈…
elÈÙ‡ ‡l‡ ÂÈz¯ˆiÓ ˜«̄ƒ¿«¿ƒ∆»¬ƒ
‰¯BÓ ‰Ê ÏÚL ,ÂÈ˙‡¯aÓƒ¿»ƒ∆«∆∆

˙·È˙c ÈeaÈ¯‰המילהÛ‡ שבאה »ƒ¿≈««
– ולחדש היש e‰fLלרבות התהוות ∆∆

מדרגת  נובעת  ‰‡ÔÈהגשמי Ák…«»≈
ÏeÏÚ BÈ‡L ,ÛBÒ בדרך תוצאה ∆≈»

aÈÒÂ‰ממילא  ‰lÈÚ BÊÈ‡Ó≈≈ƒ»¿ƒ»
,ÌBÏLÂŒÒÁ BÏ ‰Ó„wL אלא ∆»¿»«¿»

משום  ולא מעצמותו היא מציאותו

חלילה, אחר ‰e‡גורם ÔÎÏÂ האין ¿»≈
B¯·Ï‡סוף  BzÏÎÈÂ BÁÎa Bc·Ï¿«¿…ƒ»¿ƒ¿
LÈ ממשית ÒÙ‡Âמציאות ÔÈ‡Ó ≈≈«ƒ¿∆∆

ËÏÁen‰31. «¿»
‰‡È¯a‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰p‰Â¿ƒ≈¿»ƒ¿««¿ƒ»

ÔÈ‡Ó הרוחני האלוקי סוף האין מכוח ≈«ƒ
LÈÏ גשמית ÔÙB‡aומציאות ‡e‰ ¿≈¿∆

˙ÈzÈÓ‡L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆¬ƒƒ
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ˙e‡Èˆn‰«¿ƒƒ¿«¿»

‡˜Âc32, שהמציאות למרות «¿»
דווקא  היא המציאות האמיתית

ולא  הגשמית האלוקית המציאות

קיומה  וכל עצמאית מציאות לה (שאין

ומחיה  המהווה האלוקי מהאין נובע

˜¯‡אותה) ,ÌB˜Ó ÏkÓ האין ƒ»»ƒ¿»
המהווה  ‡ÔÈ,סוף ÌLa נקרא והוא ¿≈«ƒ

‰ÏÚn‰'אין' „vÓ Ô‰'ה'אין של ≈ƒ«««¬»
‰p·¯‡עצמו, „vÓ Ô‰Â ענינו מצד ¿≈ƒ««ƒ¿»

ומפרט. שממשיך כפי לנברא, יחסית

‡¯˜ ‰ÏÚn‰ „vÓ האין כוח ƒ«««¬»ƒ¿»
המהווה  ÔÈ‡33ÈÙÏסוף , «ƒ¿ƒ
˙ee‰˙‰‰L העולמות של ∆«ƒ¿«

ה'יש', היינו ‡l‡והנבראים, dÈ‡≈»∆»
,‡ÓÏÚa ‰¯‡‰Ó התהוות כל ≈∆»»¿»¿»

מועטת  מהארה היא ה'יש' ובריאת

האלוקי  סוף האין של בחסידות È¯‰Lומצומצמת e‰Êכמבואר ‡Ï ∆¬≈…∆
epnÓ ÌÈe‰˙Ó ˙BÓÏBÚ‰M ‰Ó ˙e˜Ï‡‰ ¯wÈÚ34, עיקר' אלא ƒ«»¡…«∆»»ƒ¿«ƒƒ∆
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ושמחה י אורה היתה ליהודים

ּבלבד. אין ּבׁשם זֹו הארה נקראת ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹהאלקּות

הּנברא  הּיׁש לגּבי ּגם אין ּכי,35ונקרא , ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ

ּדוקא  היא י ׁש מציאּות להי ֹות ׁשּיּוכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָהאפׁשרּות

ידֹו ׁשעל  הּבֹורא ּכח את מרּגיׁש ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבאֹופן

לפי  אין, ּבׁשם לגּביו ּגם נקרא ולכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָנברא,

אזי  מּמּנּו, ידע רק ואם ּכלל, מּמּנּו יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשאינֹו

נברא), אֹויס ווערן וועט (ער מּמציאּותֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָיתּבּטל

מאמר  ּדר על ּבֹו, ׁשּיׁש הּפֹועל ּבהּכח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹויכלה

ּביניהם 36רז"ל  הּקטּנה אצּבעֹו הּקּב"ה הֹוׁשיט ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ְָָּוׂשרפם.

‰p‰Â ּדבריאה ענין ׁשהּוא ּדבראתיו, הענין ¿ƒ≈ְְְְִִִִִִֶָָָָָ

ּבסדר  ׁשהּוא ּכפי ליׁש, ְְְִִֵֵֵֶֶַמאין

על  ּכי, הּנׁשמֹות, עֹולם הּוא ענינֹו ְְְְְִִִַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות ,

רז"ל  אמרּו יׂשראל עלּו37נׁשמֹות יׂשראל ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ּכפי  הּוא הּמחׁשבה ענין והרי ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָּבמחׁשבה,

מציאּות  ׁשראׁשית למּטה, ּבאדם ְְִִִֵֶֶַָָָָׁשרֹואים

הּמחׁשבה. ּבכח היא מּורּגׁש ּבאֹופן ְְְֲִִֶַַַָָָָֹהאֹותּיֹות

ּבהעלם  יׁש הּמחׁשבה לפני ׁשּגם היֹות ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּדעם

ּבגדר  עדיין זה אין מקֹום, מּכל לאֹותּיֹות, ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָמקֹור

נרּגׁשים  ׁשּבּה ּבּמחׁשבה ּכן ּׁשאין מה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמציאּות,

היא  ּכזה ּובאֹופן הּמחׁשבה. אֹותּיֹות ְֲִִִֶֶַַָָָאֹותּיֹות,

(ּכמֹו נברא מציאּות ׁשּנעׂשים הּנׁשמֹות, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָהתהּוּות

הּנׁשמה  הרי מקֹום, מּכל א הּמחׁשבה). ְֲֲִִֵַַַַָָָָָָאֹותּיֹות

ּכמ  לאלקּות, ויראה ּבאהבה עֹומדת עצמּה ֹומּצד ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

עמדּתי 38ׁשּכתּוב  אׁשר יׂשראל אלקי הוי' חי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
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א.)38ד. יז, מלכיםֿא

מועטת  הארה ורק והנבראים, העולמות מכל שיעור לאין נעלית האלוקות'

מוגבלים ונבראים עולמות לברוא יורדת מהאלוקות ≈»¿Èa‚Ïeומצומצמת
‰¯‡‰ ˙‡¯˜ ˙e˜Ï‡‰ ¯wÈÚ העולמות נבראים שממנה זֹו מועטת ƒ«»¡…ƒ¿≈∆»»

„·Ïa ÔÈ‡ ÌLa.העיקר על ולא מועט דבר על שמדובר Â˜¯‡להורות ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿»
סוף  Èa‚Ïהאין Ìb ÔÈ‡ אל יחסית «ƒ«¿«≈

‡¯·p‰ Li‰35˙e¯LÙ‡‰ ,Èk , «≈«ƒ¿»ƒ»∆¿»
LÈ ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿¿ƒ≈
ממציאותו  יתבטל לא המוגבל והנברא

אותו  הבורא האלוקי הכוח È‰ƒ‡לגבי
LÈb¯Ó BÈ‡L ÔÙB‡a ‡˜Âc«¿»¿∆∆≈«¿ƒ

ומוחשית  גלויה Ákבצורה ˙‡∆…«
‡¯· B„È ÏÚL ‡¯Ba‰ אלא «≈∆«»ƒ¿»

הנברא, מהיש נעלם הבורא הכוח

‡¯˜ ÔÎÏÂ הבורא Ìbהכוח ¿»≈ƒ¿»«
ÂÈa‚Ï הנברא ליש ÌLaביחס ¿«»¿≈
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הבורא  האלוקי Ú„Èלכוח ˜¯ Ì‡Â¿ƒ«≈«
,epnÓ ויכיר יידע הנברא היש ואם ƒ∆

אותו  ויחוש הבורא כוח »¬‡ÈÊאת
Ïha˙È הנברא B˙e‡ÈˆnÓהיש ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

להתקיים  להמשיך יוכל ∆(Ú¯ולא
‡¯· ÒÈB‡ Ô¯ÚÂÂ ËÚÂÂ הוא ∆∆¿¿ƒ¿»

נבר  מלהיות יפסיק יחדל כלומר, א,

ÏÎÈÂ‰להתקיים  היש ), של מציאותו ¿ƒ¿∆
נכללת  ותהיה תתבטל »…»¿Ák‰aהנברא

C¯c ÏÚ ,Ba LiL ÏÚBt‰«≈∆≈«∆∆
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó36 לגבי בגמרא «¬«««

ברוך  הקדוש לפני שבאו המלאכים

האדם  בריאת אודות בטענה הוא

BÚaˆ‡ ‰"aw‰ ËÈLB‰ƒ«»»∆¿»
ÌÙ¯Ne Ì‰ÈÈa ‰pËw‰ והיינו «¿«»≈≈∆¿»»

בכוח  ונכללה התבטלה שמציאותם

תורה' ב'לקוטי וכמבואר הבורא,

האדם  לבני "...להודיע הזקן: לאדמו"ר

בנבראים  ההידור הוא מלכותו הדר פירוש מלכותו, הדר וכבוד גבורותיו

א' לגדוד ישמשוני' אלפים אלף שכתוב כמו יתברך מלכותו ממדת המתהווים

ידי  על הוא ומכלֿמקום מאד, עצום הידור בחי' שזהו מספר אין ולגדודיו

גבורות  בחינת ידי על הוא שהתהוותם גבורותיו האדם לבני להודיע שמתחלה

לא  שהיא, כמו עליהם מתגלה יתברך מלכותו מדת היה אילו כי וצמצומים,

הושיט  רז"ל וכמאמר ממש במציאותם מתבטלים והיו כלל לקבל יכולים היו

ספירות  שבי' העשירית מדריגה מלכות בחי' שהיא ביניהם הקטנה אצבעו

בעל  אין כי לגמרי שנתבטלו אלא ושרפן סוף, אין בחינת לקבל יכול גבול

ואז  כך כל בגילוי מלכותו מדת יהיה שלא עצמו שמצמצם גבורותיו הן שהן

שאת". הנבראים שיוכלו כפי בגבול והיראה הפחד יהיה

‡e‰L ,ÂÈ˙‡¯·c ÔÈÚ‰ ‰p‰Â¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆
ÈÙk ,LÈÏ ÔÈ‡Ó ‰‡È¯·c ÔÈÚƒ¿»ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿≈¿ƒ

‡e‰L'בראתיו' Òa„¯ענין ∆¿≈∆
‡e‰ BÈÚ ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ¿»
ÏÚ ,Èk ,˙BÓLp‰ ÌÏBÚ»«¿»ƒ«
Ï"Ê¯ e¯Ó‡ Ï‡¯NÈ ˙BÓL37 ƒ¿ƒ¿»≈»¿««

LÁÓa·‰במדרש eÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¬»»
העליונה, ÔÈÚהאלוקית È¯‰Â«¬≈ƒ¿«
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˙Bi˙B‡‰ ˙e‡ÈˆÓ שאדם המילים ¿ƒ»ƒ
באמצעותן  ומדבר ∆¿ÔÙB‡aחושב

.‰·LÁn‰ ÁÎa ‡È‰ Lb¯eÓ¿»ƒ¿…«««¬»»
ÈÙÏ ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆«ƒ¿≈
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ÌÏÚ‰aÏkÓ ,˙Bi˙B‡Ï ¯B˜Ó ¿∆¿≈»»ƒƒ»
‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó'ל'אותיות המקור »≈∆

המחשבה  מבחינת למעלה שהוא כפי

˙e‡ÈˆÓ ¯„‚a ÔÈÈ„Ú ניכרת ¬«ƒ¿∆∆¿ƒ
LÁna·‰ונרגשת, Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈««¬»»

,˙Bi˙B‡ ÌÈLb¯ daL∆»ƒ¿»ƒƒ
‰·LÁn‰ ˙Bi˙B‡ שהרי ƒ««¬»»

מילים. באמצעות היא המחשבה

‰Êk ÔÙB‡·e כפי למילים הדומה ¿∆»∆
במחשבה  ‰˙‰ee˙שהן ‡È‰ƒƒ¿«

ÌÈNÚpL ,˙BÓLp‰ הנשמות «¿»∆«¬ƒ
הרי  יותר, נעלה מקור להן יש שבעצם

הן  הבריאה לעולם באות כשהנשמות

˙Bi˙B‡ BÓk) ‡¯· ˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿»¿ƒ
‰·LÁn‰ ניכרת מציאות שהן ««¬»»

ÌB˜Ó,ונרגשת  ÏkÓ C‡ הבריאה,). לעולם שבאו שלאחר למרות «ƒ»»
נברא' 'מציאות הן זה ‰¯Èהנשמות במצבה dÓˆÚגם „vÓ ‰ÓLp‰ ¬≈«¿»»ƒ««¿»

הזה  לעולם בירידה מתלבשת היא שבו הגוף מצד לא a‡‰·‰אם ˙„ÓBÚ∆∆¿«¬»
·e˙kL BÓk ,˙e˜Ï‡Ï ‰‡¯ÈÂ38 מלכים בספר הנביא אליהו בדברי ¿ƒ¿»∆¡…¿∆»

,ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ ¯L‡ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÁ בהיותה שגם כלומר, «¬»»¡…≈ƒ¿»≈¬∆»«¿ƒ¿»»
וביראת  ה' באהבת ה' לפני עומדת הנשמה נברא', כ'מציאות הבריאה בעולם
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 למלל ימא    11 

יא

ה'תשי"ב  פורים,

ּדבר  אינּה ׁשהּמחׁשבה ּדכׁשם והיינּו, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָלפניו,

לבּוׁש זה הרי ּבלבד, לבּוׁש היֹותּה ּדעם ְְְְְֱֲִִִֵֶַָָנפרד,

ולכן  ּבֹו, המלּוּבׁש הענין עם ּבהתחּברּות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשהּוא

כן  ּכמֹו לזּולתֹו, ואינּה לעצמֹו רק היא ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהּמחׁשבה

ּבדביקּות  עֹומדת ּבריאתּה מּצד הּנׁשמה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּגם

ּדיצרּתיו, הענין הּוא מּזה ּולמּטה ְְְֱִִִִֶַַָָָָֹּבאלקּות.

הּדיּבּור  ׁשאֹותּיֹות הּדיּבּור, ּכח ּבדּוגמת ְְִִִֶֶַַַַֹׁשהּוא

אֹותם, יֹודע הּזּולת וגם מהאדם, נפרדים ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהם

היא  ׁשהתהּוּותם הּמלאכים, הם למעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָודּוגמתֹו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּדיּבּור, נעׂשּו39מן ׁשמים ה' ּבדבר ְְֲִִִִֶַַַַָָ

הם  הּמלאכים ולכן צבאם, ּכל ּפיו ְְְְִִֵֵַַַָָָָָּוברּוח

ענין  אפיּלּו אצלם ׁשּׁשּיי ועד נפרד, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָמציאּות

חטא  עׂשיתיו,40ׁשל אף ענין הּוא מּזה ּולמּטה . ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

העׂשּיה  עֹולם על הּגׁשמי 41ּדקאי לעֹולם עד , ְְֲִִֵַַַַָָָָָָ

(עׂשיתיו), ּדאף הריּבּוי נאמר זה ועל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָוהחמרי.

מּבחינה  היא הּגׁשמי הּיׁש ׁשהתהּוּות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּכיון

מּיצרּתיו  למעלה ׁשהיא אף, ּבתיבת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנתרּבה

לעיל. ּכּנזּכר מּבראתיו, אפיּלּו ְְְְְֲִִִִֵַַָָָּולמעלה

הענין p‰Â‰ד) ּכללּות להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶַָָָ

הּנה  עׂשיתיו, אף יצרּתיו ְְְֲִִִִִִֵַַָּדבראתיו

בׁשמי  הּנקרא ּכל מיּניּה לעיל נאמר זה ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָֹעל

ּדעֹולם  ספירֹות העׂשר על ּדקאי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָולכבֹודי,

סדר  התהּוּות נעׂשה ידם ׁשעל ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָהאצילּות,

עׂשּיה. יצירה ּבריאה ּדעֹולמֹות ְְְְְְֲִִִִַַָָָָההׁשּתלׁשלּות

האמת, אחד הּוא יתּבר ׁשהּוא ּכיון ְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָּדהּנה,

זּולתֹו ואין הּוא לבּדֹו אי42ׁשהּוא ּכן, אם , ְְִֵֵֵֶַָ
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ובכ"מ.)39 .73 ע' תש"ג סח. ע' תרח"ץ תריב. ע' עטר"ת סה"מ וראה ו. לג, ילקוט )40תהלים פכ"ב. דר"א פרקי ראה

קמג). ע' תשי"ב המאמרים (ספר השנה דראש ב' דיום מלכותך כבוד ד"ה גם וראה מד. רמז בראשית ולפעמים )41שמעוני

.(158 ע' תש"ח בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת (ראה הגלגלים עולם גם בזה (מד,)42נכלל בהגהה פל"ה תניא ראה

ואילך). סע"ב

Ù¯„ה' ¯·c dÈ‡ ‰·LÁn‰L ÌLÎc ,eÈÈ‰Â,עצמו מהאדם ¿«¿ƒ¿≈∆««¬»»≈»»»ƒ¿»
,„·Ïa Le·Ï d˙BÈ‰ ÌÚc של המהות עצם איננה שהמחשבה למרות ¿ƒ¡»¿ƒ¿«

מקום  מכל ביטוי, ואמצעי 'לבוש' רק אלא Ê‰הנפש È¯‰ המחשבהLe·Ï ¬≈∆¿
Ba LaeÏÓ‰ ÔÈÚ‰ ÌÚ ˙e¯aÁ˙‰a ‡e‰L,עצמה הנפש שהיא ∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»«¿»

˜¯ ‡È‰ ‰·LÁn‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¬»»ƒ«
BÓˆÚÏ אמצעי שמהווה 'לבוש' ¿«¿

עצמו  לבין בינו רק האדם של ביטוי

dÈ‡Â האדם את שמגלה אמצעי ¿≈»
ÔÎ BÓk ,B˙ÏeÊÏ לבוש כמו ¿»¿≈

כך  vÓ„המחשבה ‰ÓLp‰ Ìb««¿»»ƒ«
d˙‡È¯a בגוף להתלבש שירדה לפני ¿ƒ»»

e˜È·„a˙גשמי  ˙„ÓBÚ∆∆ƒ¿≈
˙e˜Ï‡a בעולם הוא זה וכל »¡…

הבריאה.

ÔÈÚ‰ ‡e‰ ‰fÓ ‰hÓÏe¿«»ƒ∆»ƒ¿»
ÂÈz¯ˆÈc,היצירה לעולם הרומז ƒ«¿ƒ

,¯eaÈc‰ Ák ˙Ó‚e„a ‡e‰L∆¿¿«…««ƒ
˙Bi˙B‡L של ‰eaÈc¯המילים ∆ƒ«ƒ

Ì„‡‰Ó ÌÈ„¯Ù Ì‰ עצמו, ≈ƒ¿»ƒ≈»»»
Ì˙B‡ Ú„BÈ ˙Ïef‰ Ì‚Â שהרי ¿«««≈«»
שדרכו  ה'לבוש' הוא האדם הדיבור

אל  «¿¿B˙Ó‚e„Âהזולת,מתגלה
‰ÏÚÓÏ הרוחני היצירה ‰Ìבעולם ¿«¿»≈

‡È‰ Ì˙ee‰˙‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆ƒ¿«»ƒ
¯eaÈc‰ ÔÓ העליון,האלוקיBÓk ƒ«ƒ¿

·e˙kL39 בתהילים'‰ ¯·„a ∆»ƒ¿«
Ïk ÂÈt Áe¯·e eNÚ ÌÈÓL»«ƒ«¬¿«ƒ»

,Ì‡·ˆ נבראו השמים, שצבא הרי ¿»»
הדיבור, ענין הוא פיו, וברוח ה' בדבר

המלאכים  שלכן בחסידות וכמבואר

שאר נבראו  כמו בראשית, ימי בששת

שקדמו  הנשמות כמו ולא הנבראים,

‰Ìלעולם, ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¿»ƒ≈
„¯Ù ˙e‡ÈˆÓ מציאות' רק לא ¿ƒƒ¿»

הבריאה, שבעולם הנשמות כמו נברא'

נפרד', 'מציאות CÈiMLאלא „ÚÂ¿«∆«»
ÌÏˆ‡ המלאכים אצלÔÈÚ elÈÙ‡ ∆¿»¬ƒƒ¿»

‡ËÁ ÏL40, זה וכל ועזאל, שמחזאי המלאכים לגבי במדרשים כמבוא ∆≈¿
הרוחני. היצירה בעולם הוא

È‡˜c ,ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÔÈÚ ‡e‰ ‰fÓ ‰hÓÏeשמכווןÌÏBÚ ÏÚ ¿«»ƒ∆ƒ¿»«¬ƒƒ¿»≈«»
‰iNÚ‰41, הרוחני העשיה בעולם היא ‰ÈÓLbוההתחלה ÌÏBÚÏ „Ú »¬ƒ»«»»««¿ƒ
È¯ÓÁ‰Â חלק הוא העשיה.שאף Ê‰מעולם ÏÚÂ,העשיה עולם על ¿«»¿ƒ¿«∆

והחומרי, הגשמי הזה העולם על Û‡cובמיוחד ÈeaÈ¯‰ ¯Ó‡∆¡«»ƒ¿«
˙ee‰˙‰L ÔÂÈk ,(ÂÈ˙ÈNÚ)¬ƒƒ≈»∆ƒ¿«
‰ÈÁaÓ ‡È‰ ÈÓLb‰ Li‰«≈««¿ƒƒƒ¿ƒ»

באלוקות  È˙a·˙נעלית ‰a¯˙pL∆ƒ¿«»¿≈«
‡È‰L ,Û‡ שהוא עצמו, סוף האין «∆ƒ

לו, שקדמה וסיבה עילה לו אין עצמו

ה'יש' את ומהווה הבורא ה'אין' הוא

אלוקית  דרגה וזו לעיל, כנזכר הגשמי,

ÂÈz¯ˆiÓשהיא  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ
,ÂÈ˙‡¯aÓ elÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ

.ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈
˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k ‰p‰Â („¿ƒ≈¿≈∆«ƒ¿
ÂÈ˙‡¯·c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

,ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ של מציאות ¿«¿ƒ«¬ƒƒ
הנברא' 'יש שהם נבראים עם עולמות

לעיל, כמבואר הנפרד', ÏÚו'יש ‰p‰ƒ≈«
dÈpÈÓ ÏÈÚÏ ¯Ó‡ ‰Ê למעלה ∆∆¡«¿≈ƒ≈

המילים  לפני בפסוק, לכן קודם ממנו,

עשיתיו', אף יצרתיו …Ïk'בראתיו
È‡˜c ,È„B·ÎÏÂ ÈÓL· ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

B¯ÈÙÒ˙שמכוון ¯NÚ‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚc העולם ¿»»¬ƒ

הכללים  העולמות מארבעת הראשון

שהוא  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה,

בריאהֿיצירהֿעשיה  מעולמות נעלה

Ì„È ÏÚL הספירות עשר ידי על ∆«»»
בעולם  מאירות שהן כפי העליונות

Ú¯„Òהאצילות  ˙ee‰˙‰ ‰N «¬∆ƒ¿«≈∆
˙BÓÏBÚc ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿»

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a כפי ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ומבאר. שממשיך

C¯a˙È ‡e‰L ÔÂÈk ,‰p‰c¿ƒ≈≈»∆ƒ¿»≈
בעצמו  הוא ברוך ‡Á„הקדוש ‡e‰∆»

,˙Ó‡‰ היא שמציאותו היחיד »¡∆
היחידה  האמיתית B˙ÏeÊהמציאות ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï ‡e‰L42, ולפי ∆¿«¿≈»

מלבד  אמיתי וקיום אמיתית מציאות לה שיש אחרת מציאות שום אין האמת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יב

 12   למלל ימא  

ושמחה יב אורה היתה ליהודים

ריּבּוי  התהּוּות ּתהיה האמיּתית ׁשּמאחדּות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָאפׁשר

אף  יצרּתיו ּבראתיו ההׁשּתלׁשלּות, ּדסדר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּפרטים

ידי  על היא ׁשההתהּוּות הּוא, הענין א ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָעׂשיתיו.

ספירֹות  עׂשר ענין הּוא ׁשּכללּותֹו ְְְְִִֶֶֶַָָממּוּצע,

איהּו חד וחּיֹוהי ּדאיהּו ּבאֹופן ׁשהם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַּדאצילּות,

חד  איהּו43וגרמֹוהי ּבין ממּוּצע הם הרי ולכן , ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָ

ׁשּמתהּווים  עׂשּיה יצירה ּבריאה העֹולמֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָלבין

ספירֹות  ּׁשהעׂשר ּומה ספירֹות . העׂשר ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָּבאמצעּות

לממּוּצע  הּכּוונה אין ממּוּצע, ּבׁשם ְְְְִִִֵֵַַָָָָָנקראים

ׁשּכער היינּו, חסֿוׁשלֹום, ּבער ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא

הּוא  ּכן ספירֹות העׂשר לגּבי הּנבראים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהעֹולמֹות

ידּוע  ׁשהרי העצמּות, לגּבי ספירֹות העׂשר 44ער ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבׁשוה  הם ועׂשּיה אצילּות הרי העצמּות ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּלגּבי

ּבׁשם  נקראים ספירֹות ּׁשהעׂשר מה אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּמׁש,

ידם  ׁשעל האמצעי להיֹותם רק זה הרי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָממּוּצע

ּבריּבּוי  האמיּתית מהאחדּות נמׁש להיֹות ְְְְֲִִִִִֵַָָָָיכֹול

הּנקרא  ּכל וזהּו ההׁשּתלׁשלּות. ּדסדר ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהעֹולמֹות

האצילּות  עֹולם האצלת ּכי ּגֹו', ולכבֹודי ְְְֲֲִִִִִִַַָָָבׁשמי

התהּוּות  ׁשּתהיה ממּוּצע ׁשּיהיה ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאינּה

עׂשּיה  יצירה ּבריאה יצרּתיו 45עֹולמֹות ּבראתיו , ְְְְְֲִִִִִַָָָָָ

ּבׁשביל  היא ּבריאתם ותכלית עׂשיתיו. ְְְְֲִִִִִִִַַָָאף

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ואדם 46האדם, ארץ עׂשיתי אנכי ְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֹ

מצוֹות, ּתרי"ג יקּיים ׁשהאדם ּכדי ּבראתי, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליה

ּתרי"ג  ּבגימטרּיא ּבראתי, מּובן,47ׁשּזהּו ּומּזה . ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

ּובראתיו, יצרּתיו ּדעׂשיתיו הּמדריגֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָׁשּכל
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ס"כ.)43 אגה"ק תניא ב). (ג, בהקדמה ובכ"מ.)44תקו"ז ב). קכא, (דרמ"צ ספי"ב התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ ראה

ובכ"מ.)45 קיב). ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח משתשקע מצותה ד"ה גם יב.)46ראה מה, רה,)47ישעי' לזח"א מלך מקדש

ב.

היחידה  ‡LÙ¯מציאותו CÈ‡ ,Ôk Ì‡ יתכן e„Á‡nL˙איך ƒ≈≈∆¿»∆≈«¿
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òc ÌÈË¯t ÈeaÈ¯ ˙ee‰˙‰ ‰È‰z ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿¿

ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a הבא כל ויחיד, אחד שהוא כיון והרי ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ
הרבים  הפרטים נוצרו בכלל וכיצד כמוהו, ויחיד אחד להיות צריך ממנו ונברא

'סדר  של והשונות הרבות הדרגות של

השתלשלות'.?

˙ee‰˙‰‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«ƒ¿«
ÚveÓÓ È„È ÏÚ ‡È‰ את שיוצר ƒ«¿≈¿»

בעצמו  הבורא אחדות בין החיבור

התהוות  את ומאפשר הפרטים לריבוי

האמיתית, מהאחדות הפרטים

B˙eÏÏkL'ממוצע' של הכללי וענינו ∆¿»
B¯ÈÙÒ˙זה ¯NÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«∆∆¿ƒ

,˙eÏÈˆ‡c העליונות הספירות עשר «¬ƒ
האצילות  בעולם שהן ≈∆Ì‰Lכפי

הזוהר  e‰È‡cכדברי ÔÙB‡a¿∆¿ƒ
È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ „Á È‰BiÁÂ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ

„Á43, של האורות שגם היינו «
של  הכלים וגם ('חיוהי') הספירות

בטלים  הם ('גרמוהי') הספירות

הוא) – ('איהו' עצמה לאלוקות

('חד') עצמה האלוקות עם ומאוחדים

ÔÎÏÂ הן דאצילות שהספירות כיון ¿»≈
הבורא  עם ÚveÓÓאחד Ì‰ È¯‰¬≈≈¿»

החיבור  את ‡e‰Èשפועל ÔÈa≈ƒ
בעצמו  הוא ברוך ≈¿ÔÈ·Ïהקדוש

‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ‰»»¿ƒ»¿ƒ»
˙eÚˆÓ‡a ÌÈÂe‰˙nL ‰iNÚ¬ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿»
ובכוח  ידי על שבאה אלוקית הארה

¯NÚ‰M ‰Óe .˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰»∆∆¿ƒ«∆»∆∆
˙B¯ÈÙÒ האצילות ÌÈ‡¯˜דעולם ¿ƒƒ¿»ƒ

ÚveÓÓ ÌLa עצמו הבורא בין ¿≈¿»
בריאהֿיצירהֿעשיה, ≈‡ÔÈועולמות

C¯Úa ‡e‰L ÚveÓÓÏ ‰Âek‰««»»ƒ¿»∆¿≈∆
לגבי  והשוואה ויחס ערך לו שיש

עצמו ערך ÌBÏLÂŒÒÁהבורא לו שיש דברים שני בין 'ממוצע' של כדרכו , «¿»
מחבר, הוא שאותם הדברים לשני ודמיון C¯ÚkLויחס ,eÈÈ‰«¿∆¿≈∆
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ Èa‚Ï ÌÈ‡¯·p‰ ˙BÓÏBÚ‰ והפער היחס שכמידת »»«ƒ¿»ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ

שבהם, והנבראים בריאהֿיצירהֿעשיה העולמות ובין ספירות העשר בין

מהספירות, ‰eÓˆÚ˙,שלמטה Èa‚Ï ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ C¯Ú ‡e‰ Ôk≈≈∆»∆∆¿ƒ¿«≈»«¿

שלמעלה  האלוקות עצמות ובין ספירות העשר בין והפער היחס מידת היא כך

כך, לומר ושלום חס Úe„Èמהספירות, È¯‰L44 החסידות Èa‚lLבתורת ∆¬≈»«∆¿«≈
˙eÓˆÚ‰ האלוקות ‡ˆeÏÈ˙של È¯‰ העולמות ארבע iNÚÂ‰התחלת »«¿¬≈¬ƒ«¬ƒ»

העולמות  ארבע LnÓסיום ‰ÂLa Ì‰ מעצמות רחוק האצילות ועולם ≈¿»∆«»
העשיה  שעולם מידה באותה האלוקות

שלא  בריחוק האלוקות, מעצמות רחוק

עשר  ולכן דאצילות בערך, הספירות

ועולמות  עצמו הבורא בין 'ממוצע' הם

קרבת בריאהֿיצירהֿעשיה  משום לא

יותר  עצמה לאלקות הספירות

בריאהֿיצירהֿעשיה  «∆‡l‡מעולמות
ÌÈ‡¯˜ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰M ‰Ó«∆»∆∆¿ƒƒ¿»ƒ
˜¯ ‰Ê È¯‰ ÚveÓÓ ÌLa¿≈¿»¬≈∆«

ÈÚˆÓ‡‰ Ì˙BÈ‰Ï צי' נור'מעין ƒ¿»»∆¿»ƒ
BÈ‰Ï˙מעבר  ÏBÎÈ Ì„È ÏÚL∆«»»»ƒ¿

CLÓ אלוקית וחיות אור ƒ¿»
ÈeaÈ¯a ˙ÈzÈÓ‡‰ ˙e„Á‡‰Ó≈»«¿»¬ƒƒ¿ƒ
¯„Òc ˙BÓÏBÚ‰»»¿≈∆

.˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿
e‰ÊÂ בפסוק הפנימי Ïkהפירוש ¿∆…

Èk ,'Bb È„B·ÎÏÂ ÈÓL· ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
˙Ïˆ‡‰ והתהוות בריאת ÌÏBÚכל «¬»«»

È„k ‡l‡ dÈ‡ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ≈»∆»¿≈
‰È‰zL ÚveÓÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆
עולם  של הספירות עשר באמצעות

BÓÏBÚ˙האצילות  ˙ee‰˙‰ƒ¿«»
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a45, ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

הפסוק  בהמשך ÂÈ˙‡¯a¿»ƒהרמוזים
ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ וכמבואר ¿«¿ƒ«¬ƒƒ

נבראה  לא האצילות שעולם בחסידות

היא  בריאתו כי לעצמו, ותכלית כמטרה

שלמעלה  האלוקי האור של ירידה

אלא  ידו ממנו שעל כדי היא מטרתו

יותר. למטה אלוקות גילוי יהיה

˙ÈÏÎ˙Â של והכוונה המטרה  ¿«¿ƒ
Ì˙‡È¯a שבהם והנבראים בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות ÏÈ·Laשל ‡È‰ ¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ

·e˙kL BÓk ,Ì„‡‰46 בישעיה‰ÈÏÚ Ì„‡Â ı¯‡ È˙ÈNÚ ÈÎ‡ »»»¿∆»»…ƒ»ƒƒ∆∆¿»»»∆»
Ì„‡‰L È„k ,È˙‡¯a הגשמי הזה בעולם בגוף È¯z"‚כנשמה ÌÈi˜È »»ƒ¿≈∆»»»¿«≈«¿«

‚"È¯z ‡i¯ËÓÈ‚a ,È˙‡¯a e‰fL ,˙BÂˆÓ47. ƒ¿∆∆»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«
˙B‚È¯„n‰ ÏkL ,Ô·eÓ ‰fÓe ההשתלשלות ÂÈ˙ÈNÚcבסדר ƒ∆»∆»««¿≈«¬ƒƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יג

 למלל ימא    13 

יג

ה'תשי"ב  פורים,

ׁשאינם  ּכיון ולכבֹודי, בׁשמי הּנקרא ּכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹואפילּו

עליה  אדם ׁשּיהיה ּכדי  ואמצעים ממּוּצעים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּלא

ּומּצב  הּמעמד לכן, ּתרי"ג, ּבגימטרּיא ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָּבראתי,

סֹוף  עד ּדרּגין ּכל מריׁש ההׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָּדכל

למ ּטה, האדם ּבמע ׂשה ּתלּוי ּדרּגין, ּבאֹופן ּכל ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ּתרי"ג), (ּבגימטרּיא ּבראתי ּבענין ּומּצבֹו ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָמעמדֹו

הּמצוֹות. וקּיּום הּתֹורה ְְְִִִַַָּבליּמּוד

(ׁשהם p‰Â‰ה) ּגּופא ספירֹות ּבהעׂשר ¿ƒ≈ְְִֵֶֶֶָָ

הענין  להיֹות ׁשּיּוכל ְְְִִִֶַָָָממּוּצעים

היא  ראׁשיתם הּנה עׂשיתיו) אף  יצר ּתיו ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָּדבראתיו

חכמה  ראׁשית החכמה, הּוא 48ספירת ׁשענינּה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

סֹוף, אין אֹור ּבּה להתלּבׁש יכֹול ולכן ְְְִִֵֵֵַָָָּביּטּול,

זּולתֹו ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא האמת, ,42אחד ְְֱֵֶֶֶַָָָ

נרּגׁש ׁשאינֹו ּכזה ּבמקֹום היא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשהתלּבׁשּותֹו

ּכלי  היֹותֹו אּלא אינֹו ענינֹו וכל ְְְְֱִִִִֵֶָָָלמציאּות,

סֹוף  אין לא ֹור ּובטל (צּוגעטראגן) ונתּון ְְְְֵֵֶַָָָָהּמסּור

הּפירּוׁשים  ׁשאחד ּגם וזהּו ּבֹו. 49המלּוּבׁש ְְִֵֶֶַַַַַָ

חד, וגרמֹוהי איהּו חד וחּיֹוהי איהּו ְְְֲִִִִַַַַַַָּבּמאמר

ספירת  על ּובפרט הּמֹוחין, על קאי ְְִִִִֵֶַַַַַָָׁשחּיֹוהי

ּכלי  ּבלי אֹור ּכמֹו ׁשּנחׁשבת והיינּו,50החכמה, . ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָ

יּוכל  ידֹו ׁשעל ּגיּלּוי אּלא אינֹו ענינּה ְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּכל

עׂשיתיו, אף יצרּתיו ּדבראתיו הענין ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָלהיֹות

ההרּגׁש אם ּכי מאּומה, מרּגיׁש אינֹו זאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּומּלבד

זּולתֹו. ואין הּוא לבּדֹו ְְֵֶַָׁשהּוא
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יו"ד.)48 קיא, ובכ"מ.)49תהלים .161 ע' תש"ח קכט. ע' תרצ"ב רכח. ע' תרנ"ג שמח. ע' ח"ב תרל"ג גם )50סה"מ ראה

שסו. ע' תרע"ח סה"מ

,ÂÈ˙‡¯·e ÂÈz¯ˆÈ ובריאה ויצירה עשיה ‰p˜¯‡עולמות Ïk eÏÈÙ‡Â ¿«¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ…«ƒ¿»
,È„B·ÎÏÂ ÈÓL· האציל ÌÈÚveÓÓות,עולם ‡l‡ ÌÈ‡L ÔÂÈk ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»∆≈»∆»¿»ƒ

ÌÈÚˆÓ‡Â הסופית בשביל ÈÏÚ‰המטרה Ì„‡ ‰È‰iL È„k ¿∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»»»∆»
,‚"È¯z ‡i¯ËÓÈ‚a ,È˙‡¯a ומצוות תורה שיקיימו אדם בני היינו »»ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«

¯„Ò ÏÎc ·vÓe „ÓÚn‰ ,ÔÎÏ»≈««¬»«»¿»≈∆
Ïk LÈ¯Ó ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿≈≈»
,ÔÈb¯c Ïk ÛBÒ „Ú ÔÈb¯c«¿ƒ«»«¿ƒ

ÈeÏz שיושפע האור ובמידת בקיומו »
hÓÏ‰,בו  Ì„‡‰ ‰NÚÓa¿«¬≈»»»¿«»

B·vÓe B„ÓÚÓ ÔÙB‡a האדם של ¿∆«¬»«»
הזה  בעולם הנמצא »¿ÔÈÚa¿ƒהיהודי

,(‚"È¯z ‡i¯ËÓÈ‚a) È˙‡¯a»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÈÏa¿ƒ«»¿ƒ

.˙BÂˆn‰«ƒ¿
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰a ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿»∆∆¿ƒ

‡Ùeb עצמןÌ‰L) הספירות עשר »∆≈
ÏÎeiLכדי ÌÈÚveÓÓדאצילות  ¿»ƒ∆«
˙BÈ‰Ï ידן ועל ‰ÔÈÚדרכן ƒ¿»ƒ¿»

ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯·cƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ
לעיל  ¯‡Ì˙ÈLכמבואר ‰p‰ (ƒ≈≈ƒ»

הספירות  עשר של וההתחלה הראש

,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰ כנרמז ƒ¿ƒ««»¿»
בתהילים  הכתוב ÈL‡≈̄ƒ˙בלשון

‰ÓÎÁ48dÈÚL ספירת , של »¿»∆ƒ¿»»
ÏehÈaהחכמה  ‡e‰ לאלוקות ƒ

(ועלֿ 'ישות' תחושת כל ללא בתכלית

נקודה  היא שבשכל שהחכמה דרך

פרטים, ללא הרעיון, של ראשונית

והשגה, הבנה אין עדיין שבו בשלב

היא  שחכמה בכך שנרמז אותיות וכפי

כמו  ביטול, על מורה ו'מה מה' 'כח

מה'), 'ונחנו הכתוב ≈«¿ÔÎÏÂבלשון
da LaÏ˙‰Ï ÏBÎÈ בספירת »¿ƒ¿«≈»

‡Á„החכמה  ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈∆»
B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï ‡e‰L ,˙Ó‡‰42, האמיתית המציאות שהוא »¡∆∆¿«¿≈»

מלבדו  מציאות שום ואין סוף B˙eLaÏ˙‰Lהיחידה האין אור ‰È‡של ∆ƒ¿«¿ƒ
‰Êk ÌB˜Óaכזו e‡ÈˆÓÏ˙בדרגה Lb¯ BÈ‡L,עצמה ÏÎÂבפני ¿»»∆∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

Ô‚‡¯ËÚ‚eˆ) Ôe˙Â ¯eÒn‰ ÈÏk B˙BÈ‰ ‡l‡ BÈ‡ BÈÚ נתון ƒ¿»≈∆»¡¿ƒ«»¿»∆¿»¿
Ba,לחלוטין  LaeÏÓ‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ï ÏË·e הזקן ) אדמו"ר וכדברי »≈¿≈«¿»

פירוש  ממעזריטש] [המגיד עליוֿהשלום ממורי שמעתי "וכאשר התניא: בספר

אפילו  מתייחד אינו הוא ברוך סוף אין שאור חיים' ב'עץ שכתוב למה וטעם

משום  והיינו חכמה, בספירת תחלה התלבשותו ידי על אלא האצילות בעולם

היא  וזו זולתו ואין הוא לבדו שהוא האמת אחד הוא הוא, ברוך סוף שאין

וכו'". החכמה מדרגת

e‰ÊÂ הביטול לענין החכמה ספירת של המיוחדת מעלתה אודות לעיל האמור ¿∆
לכך Ìbלאלוקות  Á‡L„ההסבר «∆««

ÌÈLe¯Èt‰49¯Ó‡na הזוהר «≈ƒ««¬»
לעיל  Á„הנזכר È‰BiÁÂ e‰È‡ƒ¿«ƒ«

È‰BiÁL ,„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ƒ¿«¿ƒ«∆«ƒ
È‡˜ מכווןË¯Ù·e ,ÔÈÁBn‰ ÏÚ »≈««ƒƒ¿»

,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ הדרגה «¿ƒ««»¿»
במוחין  ביותר והנעלית הראשונה

ÈÏk ÈÏa ¯B‡ BÓk ˙·LÁpL50 ∆∆¿∆∆¿¿ƒ¿ƒ
כולל  דאצילות, הספירות שגם ואף

של  בדרך מאירות החכמה, ספירת

הביטול התלבשות  בכלים, אורות

באופן  הוא החכמה שבספירת לאלוקות

משאר נעלה  כדי יותר ועד הספירות,

החכמ  שספירת כאור כך נחשבת ה

שמבאר  (וכפי בכלי מלובש שאינו

מהות  גילוי "דעיקר הרש"ב: אדמו"ר

וזהו  דוקא. חכמה בבחינת הוא אלקות

שבאצילות, אצילות נקראת שהחכמה

האור  בחינת הוא בכלל אצילות דענין

שעליך  הרוח מן ואצלתי נאמר זה שעל

והכלים  כו', האור בחינת היינו

אין  אצילות, כן גם היותם עם דאצילות

בריאה  ונקרא ממש אצילות זה

הכלים  דהתחלת וידוע שבאצילות...

דבינה  השם ולכן בינה, מבחינת הוא

דהיינו  אלקים בניקוד הוי' הוא

חכמה  אבל כו', וכלי אור התחברות

נקרא  ולכן כלי, בלא אור עדיין הוא

כלי  בלא ואור שבאצילות... אצילות

והוא  מהכלים שלמעלה האור היינו

לבד, הארה בחינת הוא אור תופסים שהכלים דמה כו', האור מהות עצם בחינת

עצם  בחינת שהוא חכמה בחינת וזהו כו', מהכלים למעלה הוא האור עצם אבל

האור"). dÈÚמהות ÏkL ,eÈÈ‰Â החכמה ספירת ‡l‡של BÈ‡ ¿«¿∆»ƒ¿»»≈∆»
B„È ÏÚL ÈelÈb זה גילוי ÂÈ˙‡¯·cבאמצעות ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ƒ∆«»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

,‰Óe‡Ó LÈb¯Ó BÈ‡ ˙‡Ê „·lÓe ,ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ אין ¿«¿ƒ«¬ƒƒƒ¿«…≈«¿ƒ¿»
ומציאות, יש של הרגש שום החכמה ‰‰¯Lbבספירת Ì‡ Èk וההכרה ƒƒ«∆¿≈

בעצמו e‰L‡והתודעה הוא ברוך B˙ÏeÊ.הקדוש ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï ∆¿«¿≈»
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ושמחה יד אורה היתה ליהודים

ÌÓ‡ ראׁשית הּספירֹות, ׁשּמראׁשית ּכדי »¿»ְְִִִֵֵֵֵֶַ

עיּלאה, חכמה ּבחינת ּדהיינּו ְְְְְִִַַָָָָָָחכמה,

ּדבראתיו  ההׁשּתלׁשלּות סדר נמׁש להיֹות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָיּוכל

אֹותּיֹות  ענין ׁשהּוא עׂשיתיו, אף ְְְֲִִִִִֶַַַיצרּתיו

(ּכּנזּכר  הּמעׂשה וכח הּדיּבּור ואֹותּיֹות ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָֹהּמחׁשבה

ּתחיּלה  התלּבׁשּותֹו ידי על זה הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָלעיל),

למּטה, ּבאדם ׁשהּוא ּוכמֹו הּמּדֹות. ְְְִִִֶַַַָָָָּבבחינת

על  ּבא הּמעׂשה ׁשענין קץ, אין הבּדלֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָלהבּדיל

יׁשנֹו ׁשּבתחיּלה הׁשּתלׁשלּות, סדר מעבר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָידי

ּבאֹותּיֹות  נמׁש ּומּמּנּו ׁשּבּלב, והרצֹון ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהחפץ

ׁשּיהרהר  הענין הּמחׁשבה, אל להּגיע ּכיצד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּכ אחר נמׁש הּמחׁשבה ּומאֹותּיֹות ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּנרצה,

ׁשּיביא  לזּולתֹו ׁשּמצּוה ּכגֹון הּדיּבּור, ְְְְִִִֶֶֶַַָָּבאֹותּיֹות

מעׂשה, ׁשל ּבענין אֹו הּנרצה, הּדבר את ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאליו

הּדבר  אל לבֹוא יּוכל ידם ׁשעל ענינים ְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשעֹוׂשה

וכמבֹואר  הּלב. הרּגׁש מּצד אליו ׁשּנמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנרצה

ּבלּבֹו51ּבּתניא  והחמּדה הּתאוה ׁשּנפלה ׁשּקֹודם ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

וׂשכלֹו חכמתֹו ּבכח הענין יׁשנֹו ּדבר, ְְְְְְְִִֶַָָָָָָֹלאֹותֹו

ּכ ואחר הּדבר, אצלֹו נֹודע ׁשהיה ְְִִֶֶַַַָָָָָָָוידיעתֹו,

ּכ ואחר ּדבר, לאֹותֹו ּבּלב המׁשכה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָמתעֹוררת

ּבּה, ּולהרהר לחּׁשב לּמֹוח מהּלב ועֹולה ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָחֹוזרת

ּדהיינּו ּבמֹוחֹו, אֹותּיֹות ּבחינת נֹולדה ְְְְְְִִַַָָואז

הּדיּבּור, אֹותּיֹות ּכ ואחר הּמחׁשבה, ְֲִִִַַַַַָָָאֹותּיֹות

זה  ּדר ועל ּפֹועל. ׁשל ּבענינים ׁשּנמׁש ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָועד

ׁשּכדי  למעלה, ּגם קץ אין הבּדלֹות ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָלהבּדיל

צרי עׂשיתיו, אף יצרּתיו ּבראתיו להיֹות ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָׁשּיּוכל

ּגּופא, ספירֹות ּבעׂשר הׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָלהיֹות

ּבבחינת  נמׁש להיֹות צרי החכמה ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָׁשּמּבחינת

הּמלכּות. ּבספירת נמׁש הּמּדֹות ּומן ְְְִִִִִִַַַַַָהּמּדֹות,

¯e‡È·e הּמחׁשבה אֹותּיֹות ּדהּנה, הענין, ≈ְְֲִִִֵַַָָָָ

מהּמּדֹות  מתהּוים אינם ְְִִִִֵֵַַַָוהּדיּבּור

יׁש קטן  ּתינֹוק  ּגם ׁשהרי  לּדבר, ּוראיה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבּלב,
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טו

ה'תשי"ב  פורים,

המׁשכת  ואדרּבה, ׁשּבּלב, ּבמּדֹות המׁשכה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָלֹו

ּוכמֹו ּביֹותר, ּגדֹול ּבתקף היא אצלֹו ְְְְִִֵֶֶַָֹהּמּדֹות

אין  ּדבר, איזה רֹוצה הּקטן ׁשּכאׁשר ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשרֹואים

ואי  ותֹובע, וצֹועק ׁשּבֹוכה והגּבלה, מדידה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבזה

לדּבר. יכֹול אינֹו כן ּפי על ואף להרּגיעֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָאפׁשר

מקֹום  ּומּכל ּבתקף מּדֹות לֹו ׁשּיׁש ׁשרֹואים ְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹוכיון

ׁשהתהּוּות  מּוכח הרי הּדיּבּור, אֹותּיֹות אצלֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָאין

לֹומר  אין כן ּוכמֹו הּמּדֹות. מן אינּה ְִִִֵֵֵַַָָהאֹותּיֹות

ׁשהרי  הּגלּוי, מהּׂשכל היא האֹותּיֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהתהּוּות

ׂשכל  קצת לּתינֹוק יׁש ּכאׁשר ׁשאפיּלּו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָרֹואים

לדּבר  יכֹול אינֹו עדיין מקֹום מּכל ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָוהבנה,

אֹותּי ׁשּגם מּוכח ּומּזה הּדיּבּור, ֹות ּבאֹותּיֹות ְִִִִֶֶַַָ

ּכאׁשר  ורק למהוי. ּכדבעי אינן ׁשּלֹו ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה

ענין  עֹוד אצלֹו וניּתֹוסף יֹותר, עֹוד ְְְְִִִֵֵֵֶַָמתּגּדל

הּגלּוי, מּׂשכל ּולמעלה ׁשּבּלב מּמּדֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּבזה  ּומבֹואר לדּבר. יכֹול אז רק ,52הּנה ְְִֵֵֶַַָָָָ

הּנפׁש מעצמּות היא האֹותּיֹות ְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשהתהּוּות

הּגיּלּוי, ענין קֹודם ׁשהם ּכפי הּמֹוחין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַּומּבחינת

והּׂשגה  והבנה הּׂשכל לענין הּמקֹור ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּזהּו

ענין  הּוא הּספירֹות ּבהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִַַַָ(ודּוגמתֹו

הּתינֹוק  אצל מתחילה וכאׁשר החכמה), ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָספירת

ענין  אצלֹו מתּגּלה אזי זֹו, ּבחינה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָהתּגּלּות

ׁשחֹוׁשב  האֹותּיֹות הּנה מקֹום, מּכל א ִִִִֵֵֶַָָָָהאֹותּיֹות.

אליו  המׁשכה לֹו ׁשּיׁש ּבהענין הם ּבהם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומדּבר

ּבׁשני  צֹור ׁשּיׁש מּובן, ּומּזה ׁשּבּלב. ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבּמּדֹות

התהּוּות  להיֹות אפׁשר ׁשאי והיינּו, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָהענינים,

(ׁשּזהּו החכמה ּבחינת ידי על אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהאֹותּיֹות

ּברּתא  יסד אּבא א53ענין הּנפׁש, לעצמּות ועד ( ְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָ

לחּבר  צרי התּגּלּות, לידי יבֹואּו ׁשהאֹותּיֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּכדי
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ובכ"מ.)52 ס"ה. אגה"ק תניא ועוד.)53ראה ב. רנו, ב. רמח, זח"ג

ורצונות a¯„‡Â‰,רגשות ,·laL ˙BcÓa אצל גם קיים שהדבר רק לא ¿ƒ∆«≈¿«¿«»
מזו  יתירה אלא קטן ‡ˆBÏתינוק ˙Bcn‰ ˙ÎLÓ‰ הקטן התינוק אצל «¿»««ƒ∆¿

,¯˙BÈa ÏB„b Û˜˙a ‡È‰ מבוגר אדם אצל מאשר שאת BÓÎeביתר ƒ¿…∆»¿≈¿
ÌÈ‡B¯L בפועל‰Êa ÔÈ‡ ,¯·c ‰ÊÈ‡ ‰ˆB¯ ÔËw‰ ¯L‡kL ∆ƒ∆«¬∆«»»∆≈∆»»≈»∆

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó לתוקף גבול אין ¿ƒ»¿«¿»»
שלו  הרצון ÚBˆÂ˜ועוצם ‰ÎBaL∆∆¿≈

Ú·B˙Â את שימלאו אותו מהסובבים ¿≈«
BÚÈb¯‰Ï,רצונו, ¯LÙ‡ È‡Â¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ

ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â לו שיש למרות ¿««ƒ≈
ביותר  חזקים ורצונות ≈‡BÈרגשות

ÌÈ‡B¯L ÔÂÈÎÂ .¯a„Ï ÏBÎÈ»¿«≈¿≈»∆ƒ
BÏ LiL הקטן BcÓ˙לתינוק ∆≈ƒ

Û˜˙a גדולÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓe ¿…∆ƒ»»≈
È¯‰ ,¯eaÈc‰ ˙Bi˙B‡ BÏˆ‡∆¿ƒ«ƒ¬≈
˙Bi˙B‡‰ ˙ee‰˙‰L ÁÎeÓ»∆ƒ¿«»ƒ

˙Bcn‰ ÔÓ dÈ‡ לא והרגשות ≈»ƒ«ƒ
המילים. את יוצרות

ÔÎ BÓÎe של שהמילים וכשם ¿≈
נוצרות  לא והדיבור המחשבה

כך  ÓBÏ¯מהרגשות, ÔÈ‡≈«
˙Bi˙B‡‰ ˙ee‰˙‰L של ∆ƒ¿«»ƒ

והדיבור  ÏÎO‰Óהמחשבה ‡È‰ƒ≈«≈∆
ÌÈ‡B¯ È¯‰L ,ÈeÏb‰ בפועל «»∆¬≈ƒ

˜BÈzÏ LÈ ¯L‡k elÈÙ‡L∆¬ƒ«¬∆≈«ƒ
של ˜ˆ˙ מסוימת ÏÎNמידה ¿»≈∆

ÔÈÈ„Ú ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰·‰Â«¬»»ƒ»»¬«ƒ
˙Bi˙B‡a ¯a„Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«≈¿ƒ

¯eaÈc‰ בדיבור לבטא מסוגל ואיננו «ƒ
מבין, שהוא מה מהעובדה fÓe‰את ƒ∆

במילים  להתבטא מסוגל שאיננו

‡Bi˙B˙ברורות  ÌbL ÁÎeÓ»∆«ƒ
של  ‡ÔÈהמילים BlL ‰·LÁn‰««¬»»∆≈»

ÈÂ‰ÓÏמילים  ÈÚ·„k שצריך כפי ƒ¿»≈¿∆¡≈
ומסודר. ברור באופן היינו »¿Â¯˜להיות,

¯L‡k הילד,¯˙BÈ „BÚ Ïcb˙Ó «¬∆ƒ¿«≈≈
BÏˆ‡ ÛÒBzÈÂ הנפש בכוחות ¿ƒ≈∆¿

˙BcnÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ „BÚƒ¿»∆¿«¿»ƒƒ
,ÈeÏb‰ ÏÎOÓ ‰ÏÚÓÏe ·laL∆«≈¿«¿»ƒ≈∆«»
¯a„Ï ÏBÎÈ Ê‡ ˜¯ ‰p‰ƒ≈«»»¿«≈

ברורות. במילים ולהתבטא

‰Êa ¯‡B·Óe52,החסידות ‰‡Bi˙B˙בתורת ˙ee‰˙‰L המחשבה של ¿»»∆∆ƒ¿«»ƒ
אלא‰È‡והדיבור  הגלוי מהשכל לא וגם שבלב מהרגש לא eÓˆÚÓ˙אכן ƒ≈«¿

ÈelÈb‰ ÔÈÚ Ì„B˜ Ì‰L ÈÙk ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁaÓe LÙp‰ בשכל «∆∆ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ∆≈∆ƒ¿««ƒ
מוגדר  שכלי ברעיון להתלבש מהנפש התגלה שהשכל כפי היינו הגלוי,

e‰fL מגילוי למעלה שהם כפי ·‰Â‰המוחין ÏÎO‰ ÔÈÚÏ ¯B˜n‰ ∆∆«»¿ƒ¿««≈∆«¬»»
‰‚O‰Â ומודע גלוי המוחין (B˙Ó‚e„Âבאופן מענין למעלה הנמשל ¿«»»¿¿»

בנפש  שהוא כפי מגילוי שלמעלה

‡e‰ ,˙B¯ÈÙq‰ ˙eÏLÏzL‰a¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ
¯L‡ÎÂ ,(‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««»¿»¿«¬∆
˜BÈz‰ Ïˆ‡ ‰ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ»≈∆«ƒ

BÊ ‰ÈÁa ˙elb˙‰ המוחין של ƒ¿«¿ƒ»
מגילוי, lb˙Ó‰שלמעלה ÈÊ‡¬«ƒ¿«∆

Bi˙B‡‰ ÔÈÚ BÏˆ‡˙ במחשבתו ∆¿ƒ¿«»ƒ
ÌB˜Ó,ודיבורו. ÏkÓ C‡ למרות «ƒ»»

של  המילים את היוצר לא הוא שהרגש

למעשה  והדיבור, ≈p‰ƒ‰המחשבה
˙Bi˙B‡‰המילים·LBÁL »ƒ∆≈

LiL ÔÈÚ‰a Ì‰ Ì‰a ¯a„Óe¿«≈»∆≈¿»ƒ¿»∆≈
˙Bcna ÂÈÏ‡ ‰ÎLÓ‰ BÏ«¿»»≈»«ƒ

‰fÓe .·laL אחד שמצד מכך ∆«≈ƒ∆
שני  ומצד מילים, יוצר לא הרגש

רגש  יש שבו בנושא הוא הדיבור

ÈLa C¯Bˆ LiL ,Ô·eÓ»∆≈∆ƒ¿≈
,ÌÈÈÚ‰,ומפרט שממשיך כפי »ƒ¿»ƒ

˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ∆¿»ƒ¿
˙Bi˙B‡‰ ˙ee‰˙‰ המחשבה של ƒ¿«»ƒ

ÈÁa˙והדיבור  È„È ÏÚ ‡l‡∆»«¿≈¿ƒ«
„ÒÈ ‡a‡ ÔÈÚ e‰fL) ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆∆ƒ¿««»»«

‡z¯a53:ופירושו הזוהר, מאמר ¿«»
הוא  "אב" כלומר, הבת. את יסד האב

בחינת  ו"בת", החכמה לספירת כינוי

המלכות, לספירת כינוי הוא מקבל,

מכל  המקבלת תחתונה הכי הספירה

בספירת  נעוץ שלה היסוד אך הספירות

מבין  והעליונה הראשונה החכמה,

לספירת  שייך הדיבור וענין הספירות,

אל  וביטוי גילוי שענינה המלכות

שלמעלה  הספירות עניני של הזולת

מתבטא  המלכות ענין וכן ממנה,

הכתוב  כלשון המלך, של בדיבורו

שלטון") מלך דבר "באשר בקהלת

LÙp‰ ˙eÓˆÚÏ „ÚÂ שלמעלה ¿«¿«¿«∆∆
מילים, יוצרים לא והרגש הגלוי השכל כי מהחכמה, זאת ‡Cאפילו È„kעם «¿≈

˙elb˙‰ È„ÈÏ e‡B·È ˙Bi˙B‡‰L,ודיבור aÁÏ¯במחשבה CÈ¯ˆ ∆»ƒ»ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿«≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טז

 16   למלל ימא  

ושמחה טז אורה היתה ליהודים

וכח  הּמחׁשבה ּכח עם הּנפׁש עצמּות ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָֹֹאת

ׁשּבּלב, הּמּדֹות ּבאמצעּות נעׂשה וזה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָהּדיּבּור,

ּבּגיּלּויים  וצמצּום התחּלקּות ּפֹועלים ְְְְֲִִִִִֵֶַַׁשהם

להיֹות  ׁשּיּוכלּו עד החכמה, מן ְְְְִִִִֶַַַָָָהּנמׁשכים

הּדיּבּור. ּובאֹותּיֹות הּמחׁשבה ּבאֹותּיֹות ְְְֲִִִִִַַַָָָנמׁשכים

ÏÚÂ ׁשּיהיה ׁשּכדי למעלה, ּגם יּובן זה ּדר ¿«ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

צרי עׂשיתיו, אף יצרּתיו ּבראתיו ְְְְֲִִִִִִַַַָָענין

ולכבֹודי, בׁשמי הּנקרא ּכל ענין ּתחיּלה ְְְְְְְִִִִִִִִַַָָֹלהיֹות

חכמה, ראׁשית עיּלאה, חכמה ענין רק לא ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹהיינּו,

ּבענין  ּגם נמׁש להיֹות צרי זה לאחר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאּלא

ּברּתא, יסד ׁשאּבא ּפי על אף ּכי, ְִִִֶַַַַַַָָָהּמּדֹות,

אֹותּיֹות  הרי מהחכמה, היא האֹותּיֹות ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשהתהּוּות

ׁשהחכמה  לפי והיינּו עדיין, ּבהעלם הם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָאּלּו

א  ולכן הּביּטּול, ּתכלית ׁשּיתּגּלּוהיא אפׁשר י ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

ועד  ּפרטים , ריּבּוי וכּמה ּכּמה אחת ועל ְְְְְִִִַַַַַַָָָָּפרטים,

היא  ּבחכמה ׁשהרי לזה, זה ׁשּסֹותרים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלפרטים

התּגּלּות  ׁשּתהיה ּוכדי האמיּתית. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָהאחדּות

ׁשהם  אֹותּיֹות ואפילּו אֹותּיֹות, ריּבּוי ֲִִִִִֵֶַָהאֹותּיֹות,

צרי זה ּבׁשביל הּנה לזה, זה וסֹותרים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמנּגדים

ּוגבּורה, חסד הם ׁשּכללּותם הּמּדֹות, ענין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלהיֹות

לזה, זה הּסֹותרים לענינים מקֹום הּנתינת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּזֹוהי

אחדּות. ׁשל ּבאֹופן ׁשאינם נפרדים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָענינים

היא  האֹותּיֹות מציאּות עצם ׁשהתהּוּות ְְְְִִִִֶֶֶַַָוהיינּו,

זה  מּצד ּכי, ּברּתא, יסד ׁשאּבא ְְִִֶֶֶַַַַָָָּבאֹופן

הם  נמׁשכים מּטה, למּטה הם ְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשהאֹותּיֹות

ׁשהיא  הּספירֹות מראׁשית אֹו הּנפׁש, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַמעצמּות

התּגּלּות  ׁשּתהיה ּכדי אבל החכמה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָספירת

אֹותּיֹות  ואפילּו הּדיּבּור, אֹותּיֹות ֲִִִִִַַָהאֹותּיֹות,

מעבר  ידי על להיֹות צרי זה הרי ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָהּמחׁשבה,

נמׁש להיֹות יכֹול ידם על ׁשרק ְְִִִֶַַַָָָָהּמּדֹות,

ּבמחׁשבה  האֹותּיֹות לרּבּוי האחדּות ְְְְֲִִִִַַַָָָָמּתכלית

למּטה. למעׂשה עד ְְֲִֶַַַָּדיּבּור
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LÙp‰ ˙eÓˆÚ מגילוי ‡˙ למעלה היא עצמה Ákשמצד ÌÚ ∆«¿«∆∆ƒ…«
‰ÊÂ ,¯eaÈc‰ ÁÎÂ ‰·LÁn‰ למחשבה הנפש עצם בין החיבור ««¬»»¿…««ƒ¿∆

Ì‰LנפעלNÚ‰ולדיבור  ,·laL ˙Bcn‰ ˙eÚˆÓ‡a הרגשות «¬∆¿∆¿»«ƒ∆«≈∆≈
ÔÓשבלב  ÌÈÎLÓp‰ ÌÈÈelÈba ÌeˆÓˆÂ ˙e˜lÁ˙‰ ÌÈÏÚBt¬ƒƒ¿«¿¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ

‰ÓÎÁ‰,אותם ומגבילים ומגדירים «»¿»
ÌÈÎLÓ ˙BÈ‰Ï eÏÎeiL „Ú«∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
˙Bi˙B‡·e ‰·LÁn‰ ˙Bi˙B‡a¿ƒ««¬»»¿ƒ

¯eaÈc‰.ומוגדרות מסודרות במילים «ƒ
‰Ê C¯c ÏÚÂ האמור המשל מתוך ¿«∆∆∆

לא  והדיבור המחשבה שאותיות כך על

אלא  מהחכמה ישירות מתהוות

המידות  Ìbשבלב באמצעות Ô·eÈ««
‰ÏÚÓÏ המשכה לגבי באלוקות, ¿«¿»

בריאהֿ לעולמות דאצילות מהחכמה

ÔÈÚיצירהֿעשיה, ‰È‰iL È„kL∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«
,ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ
לעולמות  יומשך סוף האין והאור

BÈ‰Ï˙בריאהֿיצירהֿעשיה  CÈ¯»̂ƒƒ¿
ÈÓL· ‡¯˜p‰ Ïk ÔÈÚ ‰lÈÁz¿ƒ»ƒ¿«…«ƒ¿»ƒ¿ƒ

,È„B·ÎÏÂ הספירות עשר הוא שענינו ¿ƒ¿ƒ
האצילות  עולם ¯˜של ‡Ï ,eÈÈ‰«¿…«

,‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ ÔÈÚ חכמה ƒ¿«»¿»ƒ»»
הנקראת  ÓÎÁ‰,העליונה ˙ÈL‡≈̄ƒ»¿»

דאצילות  החכמה ספירת «∆‡l‡היא
‰Ê ¯Á‡Ï ההמשכה לאחר ¿««∆

החכמה  מספירת CÈ¯»̂ƒהראשונית
CLÓ ˙BÈ‰Ï המאיר האור ƒ¿ƒ¿»

‰Bcn˙באצילות  ÔÈÚa Ìb של «¿ƒ¿««ƒ
דאצילות, Ètהספירות ÏÚ Û‡ ,Èkƒ««ƒ

,‡z¯a „ÒÈ ‡a‡L בחינת) האב ∆«»»«¿«»
המלכות, (מידת הבת את יסד החכמה)

והיינו  לעיל) כנזכר הדיבור, אותיות

‡È‰ ˙Bi˙B‡‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»ƒƒ
el‡ ˙Bi˙B‡ È¯‰ ,‰ÓÎÁ‰Ó≈«»¿»¬≈ƒ≈

מהחכמה  ÌÏÚ‰aשמתהווים Ì‰≈¿∆¿≈
ÔÈÈ„Ú כמו) גילוי לידי בא זה ואין ¬«ƒ

התגלו  לא שעדיין ודיבור מחשבה

במילים  ביטוי לידי באו ולא לגמרי

ומסודרות), ÈÙÏברורות eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ
˙ÈÏÎz ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L∆«»¿»ƒ«¿ƒ

ÏehÈa‰ ניכרת מציאות ואיננה «ƒ
‡LÙ¯ונרגשת, È‡ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ∆¿»

elb˙iL החכמה ידי ÌÈË¯t,על ∆ƒ¿«¿»ƒ
‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ החכמה ידי שעל יתכן ¯ÈeaÈיתגלו שלא ¿««««»¿«»ƒ

‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯˙BqL ÌÈË¯ÙÏ „ÚÂ ,ÌÈË¯t יותר עוד מודגשת שבכך ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆»∆

מזו, זו ונפרדות וחלוקות שונות להגדרות ‰È‡החלוקה ‰ÓÎÁa È¯‰L∆¬≈«»¿»ƒ
˙ÈzÈÓ‡‰ ˙e„Á‡‰.לעיל ומבואר ‰˙elb˙כנזכר ‰È‰zL È„Îe »«¿»¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«

,˙Bi˙B‡‰ של וגילוי המשכה eÏÈÙ‡Âותהיה ,˙Bi˙B‡ ÈeaÈ¯ התגלות »ƒƒƒ«¬ƒ
Ê‰של  ÏÈ·La ‰p‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯˙BÒÂ ÌÈ„bÓ Ì‰L ˙Bi˙B‡ƒ∆≈¿«¿ƒ¿¿ƒ∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ∆

התגלות  כךלצורך כל CÈ¯»̂ƒמפורטת
˙BÈ‰Ï יגיע העליונה החכמה שאור ƒ¿

אל  ‰Bcn˙,תחילה ÔÈÚƒ¿««ƒ
,‰¯e·‚e „ÒÁ Ì‰ Ì˙eÏÏkL∆¿»»≈∆∆¿»
מידת  של הסתעפויות הן המידות ושאר

הגבורה  ומידת È‰BfL∆ƒהחסד
שתי  שהן ולגבורה לחסד החלוקה

מזו  זו הפכיות ואפילו שונות מידות

ÌB˜Ó ˙È˙p‰ אפשרותÌÈÈÚÏ «¿ƒ«»¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯˙Bq‰«¿ƒ∆»∆ƒ¿»ƒ
ÏL ÔÙB‡a ÌÈ‡L ,ÌÈ„¯Ùƒ¿»ƒ∆≈»¿∆∆

˙e„Á‡ ידי על מתאפשר וזה «¿
במידות. ¿»¿eÈÈ‰Â,ההתלבשות

˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«∆∆¿ƒ
‡È‰ ˙Bi˙B‡‰אכןÔÙB‡a »ƒƒ¿∆

,‡z¯a „ÒÈ ‡a‡L היינו ∆«»»«¿«»
Ê‰מהחכמה  „vÓ ,Èkƒƒ«∆

Ì‰ ˙Bi˙B‡‰L והמשכה ירידה ∆»ƒ≈
האור  hÓ‰של ‰hÓÏ ספירת עד ¿«»«»

שהיא האחרונה המלכות הספירה

בריאהֿיצירהֿעשיה, לעולמות וממנה

Ì‰ ÌÈÎLÓ האותיות˙eÓˆÚÓ ƒ¿»ƒ≈≈«¿
˙B¯ÈÙq‰ ˙ÈL‡¯Ó B‡ ,LÙp‰«∆∆≈≈ƒ«¿ƒ

,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰L פי על ∆ƒ¿ƒ««»¿»
למטה  יורד ביותר שהגבוה הכלל

È‰zL‰ביותר  È„k Ï·‡¬»¿≈∆ƒ¿∆
,˙Bi˙B‡‰ ˙elb˙‰ וההמשכה ƒ¿«»ƒ

תתגלה  האותיות' מציאות 'עצם של

‰eaÈc¯,להיות ותומשך  ˙Bi˙B‡ƒ«ƒ
‰·LÁn‰ ˙Bi˙B‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒ««¬»»
גם  אבל הדיבור כמו למטה שאיננה

האותיות  התגלות יש כבר במחשבה

האותיות, מציאות עצם רק זה ואין

È„È ÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒƒ¿«¿≈
¯·ÚÓ מהחכמה הנמשך האור של «¬«

Ì„Èבאמצעות  ÏÚ ˜¯L ,˙Bcn‰«ƒ∆««»»
המידות  ידי BÈ‰Ï˙על ÏBÎÈ»ƒ¿

˙e„Á‡‰ ˙ÈÏÎzÓ CLÓ כפי ƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿
מזה  ולמעלה דאצילות בחכמה שהוא

eaÈc¯עד  ‰·LÁÓa ˙Bi˙B‡‰ Èea¯Ï ואפילו‰NÚÓÏ „Ú ¿ƒ»ƒ¿«¬»»ƒ«¿«¬∆
.‰hÓÏ¿«»

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

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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יז

ה'תשי"ב  פורים,

סדר p‰Â‰ו) ׁשּכל לעיל האמּור ּפי על ¿ƒ≈ְִֵֵֶֶַָָָ

בׁשמי  הּנקרא ּדכל ְְְְְְִִִִַַַָֹההׁשּתלׁשלּות

ּתלּוי  עׂשיתיו אף יצרּתיו ּבראתיו ְְְְְֲִִִִִִַַָָולכבֹודי

וקּיּום  הּתֹורה ּבליּמּוד למּטה האדם ְְְֲִִַַַַָָָָָּבעבֹודת

מּובן, הרי ּתרי"ג), ּבגימטרּיא (ּבראתי ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָהּמצוֹות

ּפגם  ללא היא למּטה האדם עבֹודת ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָֹׁשּכאׁשר

סדר  ּכל ּבׁשלימ ּות יׁשנֹו למעלה ּגם אזי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָוחּסרֹון,

בׁשמי  הּנקרא ּכל מּבחינת ְְְְְְִִִִִִַַַַָֹההׁשּתלׁשלּות,

ׁשּבּלב, הּמּדֹות ידי על ׁשּנמׁש ּכפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָולכבֹודי,

אֹותּיֹות  ּתחיּלה האֹותּיֹות, להתּגּלּות ְְְְִִִִַַָָועד

ּכ ואחר הּדיּבּור, אֹותּיֹות ּכ ואחר ְְֲִִַַַַַַַָָָָהּמחׁשבה,

ּומּצב  הּמעמד זה היה ּובכללּות הּמעׂשה. ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָענין

קּיים, היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדבני

יׂשראל  היּו ולכן ּבגלּוי, הענינים ּכל היּו ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָָׁשאז

ונענין  ּבקׁשּו54מתּפללים ּכאׁשר ׁשּגם והיינּו, , ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַ

ּבקׁשּו ּכאׁשר וגם רּוחנּיּות היּועל ּגׁשמּיּות, על ְְְֲִִִֶַַַַַָָ

זמן  על אמנם, מלמעלה. הּמענה את מּיד ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָרֹואים

נאמר  מּפני 55הּגלּות ּכי, ראינּו, לא אֹותֹותינּו ְֱִִִֵֵֶַַָָֹ

מארצנּו ּגלינּו מּלׁשֹון 56חטאינּו הּוא ּדחטא , ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָ

למּטה,57חּסרֹון  האדם ּבעבֹודת ׁשחסר היינּו, , ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשּכאׁשר  והיינּו, למעלה. ּגם ּפעל זה ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָוענין

ולא  ערף אלי ּדפנּו ּבאֹופן היתה למּטה ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹההנהגה

ׁשּנסּתּלקה 58פנים  למעלה, ּגם ּכן נעׂשה , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

ויּובן  הּמּדֹות. ּפנימּיּות מּבחינת ְְְְִִִִִַַַַַָָההׁשּפעה

לאחֹורים  (ּפנים) הּפנימּיּות ׁשּבין ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמהחיּלּוק

הּגיּלּויים  ּכל יׁשנם ׁשּבּפנים למּטה, ְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ(ערף)

והאזנים  העינים מקֹום הּוא ׁשּׁשם האדם, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבגּוף

ראּיה  אדם, חּוׁשי מתּגּלים (ׁשּבהם והּפה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוהחטם

עם  הרי אחֹורים, ּבחינת ּבערף, ּכן ּׁשאין מה ודיּבּור). טעם ריח ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹּוׁשמיעה

ניּכר  ׁשההפרׁש ועד ּכלל, ּגיּלּויים ׁשם אין מקֹום מּכל הראׁש, אֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהיֹותֹו

מרּגיׁש הּפנים ׁשּבעֹור ּתחּתֹון, הּיֹותר החּוׁש ׁשהּוא הּמיּׁשּוׁש, ּבחּוׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָאפיּלּו
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צא.)54 מזמור תהלים מדרש ובכ"מ.)55ראה סע"ג. שם, א. צג, שם מג"א תו"א ראה ט. עד, תפלת )56תהלים נוסח

דיו"ט. ועוד.)57מוסף א. פב, מטות לקו"ת ובפרש"י. כא א, מלכיםֿא כז.)58ראה ב, ירמי'

ÏÎc ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏkL ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ Èt ÏÚ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«ƒ»»¿≈∆»≈∆«ƒ¿«¿¿¿…
È„B·ÎÏÂ ÈÓL· ‡¯˜p‰ והמשכו האצילות, לעולם ÂÈ˙‡¯aשמכוון «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ואופן ומידת עשיה, יצירה בריאה לעולמות המכוון ¿«¿ƒ«¬ƒƒ
השתלשלות' ב'סדר האלוקי האור והמשכת ‰‡„Ìירידת ˙„B·Úa ÈeÏz»«¬«»»»

Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÈÏa ‰hÓÏ¿«»¿ƒ«»¿ƒ
‡i¯ËÓÈ‚a È˙‡¯a) ˙BÂˆn‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
¯L‡kL ,Ô·eÓ È¯‰ ,(‚"È¯z«¿«¬≈»∆«¬∆
‡È‰ ‰hÓÏ Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿«»ƒ

מושלמת  Ì‚tעבודה ‡ÏÏ¿…¿»
BLÈ ‰ÏÚÓÏ Ìb ÈÊ‡ ,ÔB¯qÁÂ¿ƒ»¬««¿«¿»∆¿

k ˙eÓÈÏLa¯„Ò Ï ƒ¿≈»≈∆
,˙eÏLÏzL‰‰ החל˙ÈÁaÓ «ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ«

,È„B·ÎÏÂ ÈÓL· ‡¯˜p‰ Ïk…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
על  ובמיוחד האצילות עולם על המכוון

דאצילות  CLÓpLחכמה ÈÙk ויורד ¿ƒ∆ƒ¿»
laL·,למטה  ˙Bcn‰ È„È ÏÚ«¿≈«ƒ∆«≈

חסד  העליונות המידות היינו ובנמשל

וכו' elb˙‰Ï˙וגבורה „ÚÂ¿«¿ƒ¿«
˙Bi˙B‡ ‰lÈÁz ,˙Bi˙B‡‰»ƒ¿ƒ»ƒ

‰·LÁn‰,יותר Á‡Â¯המופשטות ««¬»»¿««
Ck ¯Á‡Â ,¯eaÈc‰ ˙Bi˙B‡ Ck»ƒ«ƒ¿««»

‰NÚn‰ ÔÈÚ והסיום הסוף שהוא ƒ¿«««¬∆
השתלשלות. סדר של

˙eÏÏÎ·e האדם עבודת כללי, באופן ƒ¿»
ההמשכות  את שפועלת בשלימות

האמור  הסדר לפי השתלשלות בסדר

È·c ·vÓe „ÓÚn‰ ‰Ê ‰È‰»»∆««¬»«»ƒ¿≈
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«∆≈«ƒ¿»
Ïk eÈ‰ Ê‡L ,ÌÈi˜ ‰È‰»»«»∆»»»

ÌÈÈÚ‰ האלוקות ÈeÏ‚aשל »ƒ¿»ƒ¿»
הזה, בעולם הזמן ÔÎÏÂלמטה באותו ¿»≈

ÌÈÏÏt˙Ó Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÚÂ54, המדרש eÈÈ‰Â,כדברי ¿«¬ƒ¿«¿

eL˜a ¯L‡k ÌbL ישראל בני ∆««¬∆ƒ¿
הוא ברוך ¯eiÁe˙מהקדוש ÏÚ«»ƒ

ÏÚ eL˜a ¯L‡k Ì‚Â¿««¬∆ƒ¿«
˙‡ „iÓ ÌÈ‡B¯ eÈ‰ ,˙eiÓLb«¿ƒ»ƒƒ«∆
ÏÚ ,ÌÓ‡ .‰ÏÚÓÏÓ ‰Ún‰««¬∆ƒ¿«¿»»¿»«

¯Ó‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊ55 בלשון ¿««»∆¡«
בתהילים  Ï‡הכתוב eÈ˙B˙B‡≈…

eÈ‡¯ עדיין" דוד: במצודת ופירש »ƒ
והסיבה  הגאולה", אותות ראינו לא

היא  זה eˆ¯‡Óלמצב eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ ,Èk56‡e‰ ‡ËÁc , ƒƒ¿≈¬»≈»ƒ≈«¿≈¿≈¿
ÔB¯qÁ ÔBLlÓ57‰hÓÏ Ì„‡‰ ˙„B·Úa ¯ÒÁL ,eÈÈ‰ , ƒ¿ƒ»«¿∆»≈«¬«»»»¿«»
בשלימות, ÏÚÓÏ‰שאיננה Ìb ÏÚt ‰Ê ÔÈÚÂ'השתלשלות ש'סדר ¿ƒ¿»∆»««¿«¿»

בשלימות. ‰‰‰‚‰איננו ¯L‡kL ,eÈÈ‰Â ישראל בני hÓÏ‰של ¿«¿∆«¬∆««¿»»¿«»
Û¯Ú ÈÏ‡ eÙc ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆¿»≈«…∆

ÌÈÙ ‡ÏÂ58, הכתוב כלשון ¿…»ƒ
ÏÚÓÏ‰,בירמיה  Ìb Ôk ‰NÚ«¬»≈«¿«¿»

˙ÈÁaÓ ‰ÚtL‰‰ ‰˜lzÒpL∆ƒ¿«¿»««¿»»ƒ¿ƒ«
˙Bcn‰ ˙eiÓÈt,וכאמור) ¿ƒƒ«ƒ

למדרגות  דאצילות מהחכמה ההשפעה

ועד  השתלשלות, בסדר מזה שלמטה

על  היא בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות

המידות). חיסרון Ô·eÈÂידי ענין ¿«
שבזמן  המידות מפנימיות ההשפעה

הפנימיות  ענין מחסרון הנובע הגלות

ישראל  בני elÈÁ‰Ó≈«ƒ˜בעבודת
(ÌÈt)ההבדל ˙eiÓÈt‰ ÔÈaL∆≈«¿ƒƒ»ƒ

(Û¯Ú) ÌÈ¯BÁ‡Ïבאדם,‰hÓÏ «¬«ƒ…∆¿«»
ÌÈÈelÈb‰ Ïk ÌLÈ ÌÈtaL∆«»ƒ∆¿»»«ƒƒ

ÌMLהחשובים ,Ì„‡‰ Ûe‚aL∆¿»»»∆»
‰ÌÈÈÚבפנים  ÌB˜Ó ‡e‰¿»≈«ƒ

‰t‰Â ÌËÁ‰Â ÌÈÊ‡‰Â¿»»¿«ƒ¿«…∆¿«∆
Ì‰aL) שכולם אלה באברים ∆»∆

בפנים  ÈLeÁנמצאים ÌÈlb˙Óƒ¿«ƒ≈
ÁÈ¯ ‰ÚÈÓLe ‰i‡¯ ,Ì„‡»»¿ƒ»¿ƒ»≈«
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .(¯eaÈ„Â ÌÚË««¿ƒ«∆≈≈
È¯‰ ,ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁa ,Û¯Úa«…∆¿ƒ«¬«ƒ¬≈

,L‡¯‰ B˙B‡ B˙BÈ‰ ÌÚ אף על ƒ¡»…
מאותו  חלק הוא הראש אחורי שגם

האברים  בפנים, נמצאים, שבו ראש

האמורים, ÌB˜Óהחשובים ÏkÓƒ»»
ÌL ÔÈ‡ הראש שמאחורי בעורף ≈»

L¯Ù‰‰L „ÚÂ ,ÏÏk ÌÈÈelÈbƒƒ¿»¿«∆«∆¿≈
לעורף הפנים ‡elÈÙבין ¯kÈƒ»¬ƒ

‡e‰L ,LeMÈn‰ LeÁa¿«ƒ∆
ÔBzÁz ¯˙Bi‰ LeÁ‰ חושי מבין ««≈«¿

LÈb¯Óהאדם, ÌÈt‰ ¯BÚaL∆¿«»ƒ«¿ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יח

 18   למלל ימא  

ושמחה יח אורה היתה ליהודים

יֹותר  ּובדּקּות ּפרטים יֹותר ּבער ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹהאדם

ּבעבֹודת  וענינֹו הערף. ּבעֹור ההרּגׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹמּכמֹו

ערף  אלי ּדפנּו ּבאֹופן היא ׁשההנהגה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהאדם,

חסֿוׁשלֹום  חּסרֹון ׁשּנעׂשה היינּו, פנים, ְְְֲִִֶַַַָָָָֹולא

אלקּות, ועניני  קדּוּׁשה ּבעניני הּפנימי ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָֹּבהרּגׁש

(ּדי  וההתלהבּות ההרּגׁש נעׂשה זה ׁשּתמּורת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָועד

עֹולם  עניני חיצֹונּיים, ּבענינים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָצּוקאכטקייט )

וחמרי  ּגׁשמי ּבענין מדּוּבר ׁשּכאׁשר והיינּו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָהּזה,

לֹו, נֹוגע זה וחּסרֹון לֹו, ּׁשחסר מה מרּגיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָאזי

ּבענין  ּכן ּׁשאין מה לגמרי, לזה מסּור ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָוהּוא

מּצד  אּלא אינּה עׂשּייתֹו קדּוּׁשה ׁשל וענין ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָרּוחני

מ  אנׁשים ּכמצות אֹו ּכיון 59לּוּמדה ההכרח, , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּגם  מּזה, ויתירה ּבזה, והרּגילֹו אביו ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּליּמדֹו

זה. ּבענין ּגם חּסרֹון ונעׂשה הֹועיל, לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹההרּגל

היפ ׁשּיהיה למעלה, ּגם ּפֹועלת זֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהנהגה

ּבפנים  ּדפנים ּדהסּתר 60הענין ּבאֹופן אם ּכי , ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ּפני  ּדענין 61אסּתיר הממּוּצע ׁשּנתעּלם וכיון . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבאֹותּיֹות  הּגיּלּוי נמׁש לא אזי ְְֲִִִִַַַָֹהּמּדֹות,

לענין  ועד הּדיּבּור  אֹותּיֹות ּובפרט ְְְְֲִִִִַַַַַָָָהּמחׁשבה,

ׁשּמתּפללים  ראינּו, לא אֹותֹותינּו ולכן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּמעׂשה,

ּבגׁשמּיּות  הן ׁשּנענים, רֹואים אין מקֹום ְְֲִִִִֵֵֶַַָָּומּכל

ּברּוחנּיּות. ְְִֵָוהן

ּברּוחֹו‡Cז) ליּפֹול לאדם אין כן ּפי על אף «ְִִֵֵַַָָָ

(ּכהּלׁשֹון  ּגדֹול ׁשטּות ׁשּזהּו ועד ְְְִֶֶֶַַָָמּזה,

חסידּות  אֹומרים 62ּבדרּוׁשי אנּו זה ׁשעל ּכיון ,( ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

לא  ויׂשראל ידענּו לא ׁשאברהם ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאף

אבינּו הוי' אּתה מקֹום, מּכל והענין 63יּכירנּו, . ְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ

מתחיל  הּמּדֹות ענין ּכללּות ּדהּנה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָּבזה,

החסד, וקו הּימין קו הּוא ׁשענינֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמאברהם,
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יג.)59 כט, ישעי' ד.)60ע"פ ה, יח.)61ואתחנן לא, קמ.)62וילך ע' שם באוה"ת הובא א. צג, מג"א ישעי')63תו"א

טז. סג,

¯˙BÈ ˙ew„·e ÌÈË¯t ¯˙BÈ C¯Úa ‡lL Ì„‡‰ הרבה והתחושות »»»∆…¿≈∆≈¿»ƒ¿«≈
ורגישות  עדינות ‰‰¯Lbיותר BÓkÓ המישוש חוש של BÚa¯התחושות ƒ¿«∆¿≈¿

BÈÚÂ .Û¯Ú‰'ו'עורף 'פנים' בהבדל של B·Úa„˙בנמשל, ‰‡„Ì,ה' »…∆¿ƒ¿»«¬«»»»
‰‚‰‰‰L,האלוקות על והסתר העלם כשיש הגלות, ÔÙB‡aבזמן ‡È‰ ∆««¿»»ƒ¿∆

,ÌÈÙ ‡ÏÂ Û¯Ú ÈÏ‡ eÙc¿»≈«…∆¿…»ƒ
ŒÒÁ ÔB¯qÁ ‰NÚpL ,eÈÈ‰«¿∆«¬»ƒ»«

ÈÓÈt‰ Lb¯‰a ÌBÏLÂ שאמור ¿»«∆¿≈«¿ƒƒ
ה' את העובד לאדם ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒלהיות

„ÚÂ ,˙e˜Ï‡ ÈÈÚÂ ‰Me„¿̃»¿ƒ¿¿≈¡…¿«
ה' בעבודת החסרון הוא כך כדי

‰Ê ˙¯eÓzL'פנימי 'הרגש במקום ∆¿«∆
ה' האדם NÚ‰בעבודה בלב «¬»

Èc) ˙e·‰Ï˙‰‰Â Lb¯‰‰«∆¿≈¿«ƒ¿«¬ƒ
ËÈÈ˜ËÎ‡˜eˆ התלהטות( »¿¿«¿

ÈÈÚ ,ÌÈiBˆÈÁ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿¿≈
¯L‡kL ,eÈÈ‰Â ,‰f‰ ÌÏBÚ»«∆¿«¿∆«¬∆

ÔÈÚa ¯ae„Ó למשהו ותאוה וצורך ¿»¿ƒ¿»
LÈb¯Ó ÈÊ‡ È¯ÓÁÂ ÈÓLb האדם «¿ƒ¿»¿ƒ¬««¿ƒ

‰Ê ÔB¯qÁÂ ,BÏ ¯ÒÁM ‰Ó«∆»≈¿ƒ»∆
Ú‚B ואכפת¯eÒÓ ‡e‰Â ,BÏ ≈«¿»

È¯Ó‚Ï ‰ÊÏ להשיג מאמצים ועושה »∆¿«¿≈
מבוקשו, ÔÈÚaאת Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿ƒ¿»

‰Me„˜ ÏL ÔÈÚÂ ÈÁe¯ חסרים »ƒ¿ƒ¿»∆¿»
ולכן  וההתלהבות של B˙ÈiNÚהרגש ¬ƒ»
קדושה בעניני ‡l‡האדם dÈ‡≈»∆»

˙ÂˆÓk B‡ ,Á¯Î‰‰ „vÓƒ««∆¿≈«¿ƒ¿«
‰„neÏÓ ÌÈL‡59, כלשון ¬»ƒ¿»»

ההרגל  מפני היינו בישעיה, הכתוב

BÏÈb¯‰Â ÂÈ·‡ B„nÈlL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,‰Êa ים ולפעמ »∆ƒ≈»ƒ∆

יותר  עוד חמור ‰‰¯Ïbהמצב ÌbL∆««∆¿≈
ÏÈÚB‰ ‡Ï הנדרש את שיעשה …ƒ
קדושה, Ìbבעניני ÔB¯qÁ ‰NÚÂ¿«¬»ƒ»«

‰Ê ÔÈÚa מתוך בעשיה אפילו וחסר ¿ƒ¿»∆
BÊהרגל. ‰‚‰‰Â,למטה האדם של ¿«¿»»

חסרה  חסרה, אלא מושלמת לא הנהגה

,‰ÏÚÓÏ Ìb ˙ÏÚBt לעיל כאמור ∆∆«¿«¿»
למעלה  השתלשלות סדר שעניני

למטה, האדם בעבודת תלויים

ÌÈÙc ÔÈÚ‰ CÙÈ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈∆»ƒ¿»¿»ƒ
ÌÈÙa60Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰c ÔÙB‡a Ì‡ Èk תהיה 61, שלא היינו ¿»ƒƒƒ¿∆¿«¿≈«¿ƒ»«

ומצומצמת  מועטת המשכה רק אלא לדרגה מדרגה פנימית שהיא המשכה

בלבד. חיצונית ‰Bcn˙המשכה ÔÈÚc ÚveÓÓ‰ ÌlÚ˙pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿««ƒ
חסרה  בפנים') ('פנים המידות לפנימיות החכמה מפנימיות ההמשכה

‰ÈelÈbונתעלמה, CLÓ ‡Ï ÈÊ‡ יורד ואינו דאצילות מהחכמה ¬«…ƒ¿»«ƒ
‰LÁn·‰,להתגלות  ˙Bi˙B‡a¿ƒ««¬»»
Ë¯Ù·e של הגילוי חסר ובמיוחד ƒ¿»

ÔÈÚÏ „ÚÂ ¯eaÈc‰ ˙Bi˙B‡ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿«
ÔÎÏÂ ,‰NÚn‰ הגלות בזמן ««¬∆¿»≈

,eÈ‡¯ ‡Ï eÈ˙B˙B‡≈…»ƒ
ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓe ÌÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ»»≈

,ÌÈÚpL ÌÈ‡B¯ המצב ‰Ôוזה ƒ∆«¬ƒ≈
˙eiÓL‚a לענינים ובקשות בתפילות ¿«¿ƒ

גשמיים  eiÁe¯a˙.וצרכים Ô‰Â¿≈¿»ƒ
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ C‡ (Ê למרות «««ƒ≈

ה' בעבודת חסרונות יש הגלות שבזמן

חסרון  נהיה זה ידי ועל האדם, של

למעלה, השתלשלות' ב'סדר שלימות

,‰fÓ BÁe¯a ÏBtÈÏ Ì„‡Ï ÔÈ‡≈»»»ƒ¿ƒ∆
e‰fL „ÚÂ היא הרוח נפילת ¿«∆∆

ÈLe¯„a ÔBLl‰k) ÏB„b ˙eËL¿»¿«»ƒ¿≈
e„ÈÒÁ62ÏÚL˙מאמרי  ÔÂÈk ,( ¬ƒ≈»∆«

‰Ê הגלות בזמן שיש החסרונות על ∆
Èt ÏÚ Û‡L ÌÈ¯ÓB‡ e‡»¿ƒ∆««ƒ
Ï‡¯NÈÂ eÚ„È ‡Ï Ì‰¯·‡L∆«¿»»…¿»»¿ƒ¿»≈
‰z‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,e¯ÈkÈ ‡Ï…«ƒ»ƒ»»«»

eÈ·‡ 'ÈÂ‰63, הכתוב כלשון ¬»»»ƒ
אבינו, אתה "כי לשונו: (וזה בישעיה

יכירנו, לא וישראל ידענו לא אברהם כי

שמך". מעולם גואלנו אבינו ה' אתה

ועליך  - אבינו אתה "כי רש"י: ופירש

לא  אברהם כי בצרתינו. ולראות להביט

לא  וישראל מצרים, בצרת - ידענו

מן  נסתלקו כבר כי במדבר, - יכירנו

נעשית  בכולם - אבינו ה' ואתה העולם.

את  ומבאר שממשיך וכפי אב"), לנו

הענינים. בפנימיות הדברים משמעות

˙eÏÏk ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»
ÔÈÚ של הכללי ‰Bcn˙התוכן ƒ¿««ƒ

BÈÚL ,Ì‰¯·‡Ó ÏÈÁ˙Ó של «¿ƒ≈«¿»»∆ƒ¿»
אבינו  Â˜Âאברהם ÔÈÓi‰ Â˜ ‡e‰««»ƒ¿«

,„ÒÁ‰ היא המידות וההתחלה ואמצע, ושמאל ימין קוין, לשלושה נחלקות «∆∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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יט

ה'תשי"ב  פורים,

הּגלּות  ׁשּבזמן וכיון הּמּדֹות. ראׁשית ְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא

הּנה  לכן ערף, אלי ּדפנּו ּבאֹופן היא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹההנהגה

ּבמּסכת  ּבּגמרא וכדאיתא ידענּו, לא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹאברהם

ועל 64ׁשּבת  כּו'. להגן יכֹול היה לא ׁשאברהם ְְְֵֶַַַָָָָָָָֹ

זעיר  על קאי ּדיׂשראל יּכירנּו, לא יׂשראל זה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדר

אין  מקֹום ּומּכל הּמּדֹות. ּכללּות ׁשהּוא ְְִִִֵֶַַָָָאנּפין

הארת  ׁשּיׁש והיינּו, אבינּו, אּתה ּכי מּזה, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָליּפֹול

ּדבחינת  הממּוּצע ׁשחסר אף עיּלאה, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָחכמה

ׁשּפעּוּלת  לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ויׂשראל. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאברהם

יהיּו ׁשהאֹותּיֹות לפעֹול היא ּדמּדֹות ְְְְִִִִִֶַָָהממּוּצע

ּדוקא  היא עצמן האֹותּיֹות התהּוּות אבל ְְְְֲִִִִַַַָָָָּבגיּלּוי ,

ּברּתא. יסד ּדאּבא עיּלאה, חכמה ּבחינת ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָמּצד

ּדענין  הממּוּצע חסר הּגלּות ׁשּבזמן אף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולכן,

זה  ּומּׁשּום ויׂשראל, אברהם ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּמּדֹות,

הרי  מקֹום, מּכל אבל ּבהתּגּלּות, האֹותּיֹות ְְֲֲִִִֵֵַָָָָאין

ׁשּבּה עיּלאה, חכמה ּבחינת ׁשּזֹוהי אבינּו, ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָאּתה

יכֹולים  הּגלּות ּבזמן וגם הּגלּות, ענין ׁשּיי ְְְְִִִַַַַַַָָָֹלא

ּומקֹור  הּׁשֹורׁש ׁשהיא זֹו, לבחינה ְְִִִִֶֶַַַָָלהּגיע

ּבגיּלּוי. זה ׁשאין אּלא האֹותּיֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַָָלהתהּוּות

e‰ÊÂ לא אֹותֹותינּו רק נאמר הּגלּות זמן ׁשעל ¿∆ְֱֵֶֶַַַַַָֹ

נּסים, ׁשאין הּכּוונה ׁשאין והיינּו, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָראינּו,

רז"ל  לׁשֹון ּכדּיּוק מּכיר 65אּלא הּנס ּבעל ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ

אּלא  נּסים, ׁשּיׁש היא, הענין ּדמׁשמעּות ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּבנּסֹו,

אינם  ׁשהּנּסים לפי והיינּו הּנּסים, הּכרת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשחסרה

לֹומר  ׁשּיכֹולים נּסים הם אּלא ּגלּויים, ְְִִִִִִֵֶֶַָנּסים

ּדהּנה, הּטבע. ּבדרכי מלּוּבׁשים ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעליהם

הּטבע  הּוא האחת הנהגֹות. ׁשּתי יׁש ּגּופא ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּטבע

וקציר  זרע נֹוהג, ּכמנהגֹו ׁשעֹולם ׁשּזהּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָעצמֹו,
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ב.)64 סה"מ )65פט, (תו"מ ואילך ס"ג תשל"ח צאתך כימי ד"ה קנד. ע' אור) (יהל לתהלים אוה"ת וראה א. לא, נדה

ואילך). קצח ע' ניסן

ימינא', דרועא 'חסד אליהו', ב'פתח שנאמר (כפי הימין שבקו החסד ממידת

ימין) ¯‡ÈL˙זרוע ‡e‰L של וכו'.‰Bcn˙וההתחלה וגבורה חסד ∆≈ƒ«ƒ
‰‚‰‰‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ÔÂÈÎÂישראל בני eÙcשל ÔÙB‡a ‡È‰ ¿≈»∆ƒ¿««»««¿»»ƒ¿∆¿»

eÚ„È ‡Ï Ì‰¯·‡ ‰p‰ ÔÎÏ ,Û¯Ú ÈÏ‡ של ובהמשכה בגילוי וחסר ≈«…∆»≈ƒ≈«¿»»…¿»»
החסד, שמובא È‡„ÎÂ˙‡מידת כפי ¿ƒ¿ƒ»

˙aL ˙ÎqÓa ‡¯Óba64 «¿»»¿«∆∆«»
Ô‚‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‰¯·‡L∆«¿»»…»»»¿»≈

'eÎ לבוא "לעתיד הגמרא: (ובלשון

לאברהם  הוא ברוך הקדוש לו יאמר

של  רבונו לפניו אמר לי, חטאו בניך

ופירש  שמך". קדושת על ימחו עולם

ויתקדש  שחטאו הואיל - "ימחו רש"י:

על  בעוברין דין כשתעשה בעולם שמך

Ï‡¯NÈדבריך"). ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»≈
,e¯ÈkÈ ‡Ï שגם שם הגמרא כדברי …«ƒ»

בני  על להגן יכול היה לא אבינו יעקב

של  הפנימית והמשמעות ישראל,

היא  ˜‡Èהדברים Ï‡¯NÈc מכוון ¿ƒ¿»≈»≈
‡e‰L 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ÏÚ רק לא «¿≈«¿ƒ∆

שהיא  החסד המידות מידת ראשית

‰Bcn˙אלא  ˙eÏÏk שנקראות ¿»«ƒ
ביחס  כי קטנות' 'פנים הסוד בתורת

(ולמעלה  במוחין המאיר האלוקי לאור

כתר  שבבחינת אנפין' ב'אריך מזה

הוא  במידות המאיר האור עליון),

ו'קטן'. ÌB˜Óמועט ÏkÓe למרות ƒ»»
בכללות  והן החסד במידת הן החסרון

fÓ‰המידות  ÏBtÈÏ ÔÈ‡ בזמן וגם ≈ƒƒ∆
רוח, נפילת ללא היא ה' עבודת הגלות

LiL ,eÈÈ‰Â ,eÈ·‡ ‰z‡ Èkƒ«»»ƒ¿«¿∆≈
הגלות  בזמן ÓÎÁ‰גם ˙¯‡‰∆»«»¿»

,‰‡lÈÚ והחכמה העליונה, החכמה ƒ»»
לעיל כנזכר 'אבא', »‡Ûנקראת

˙ÈÁ·c ÚveÓÓ‰ ¯ÒÁL∆»≈«¿»ƒ¿ƒ«
Ï‡¯NÈÂ Ì‰¯·‡ שעל המידות הם «¿»»¿ƒ¿»≈

ומתגלית  נמשכת החכמה המידות ידי

הדבר  טעם את ומבאר וממשיך למטה.

במידות, החכמה התלבשות שחסרון

למטה, החכמה והתגלות המשכת את ÏÈÚÏהגורם ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈
eÈ‰È ˙Bi˙B‡‰L ÏBÚÙÏ ‡È‰ ˙BcÓc ÚveÓÓ‰ ˙leÚtL∆¿««¿»¿ƒƒƒ¿∆»ƒƒ¿

,ÈelÈ‚a בענין חסר הגלות בזמן ‰‡Bi˙B˙הגילויואכן ˙ee‰˙‰ Ï·‡ ¿ƒ¬»ƒ¿«»ƒ

„ÒÈ ‡a‡c ,‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa „vÓ ‡˜Âc ‡È‰ ÔÓˆÚ«¿»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ«»¿»ƒ»»¿«»»«
‡z¯a.(באריכות לעיל (כמבואר האותיות את יוצרות המידות ÔÎÏÂ,ולא ¿«»¿»≈

ÔÈÚ e‰fL ,˙Bcn‰ ÔÈÚc ÚveÓÓ‰ ¯ÒÁ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL Û‡«∆ƒ¿««»»≈«¿»¿ƒ¿««ƒ∆∆ƒ¿«
Ì‰¯·‡ המידות ראשית החסד, המידות,Ï‡¯NÈÂמידת ÌeMÓeכללות «¿»»¿ƒ¿»≈ƒ

˙Bi˙B‡‰ ÔÈ‡ ‰Ê המחשבה של ∆≈»ƒ
בהעלם,elb˙‰a˙והדיבור  אלא ¿ƒ¿«

‰z‡ È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»¬≈«»
È‰BfL ,eÈ·‡ היא 'אבינו' בחינת »ƒ∆ƒ

daL ,‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»ƒ»»∆»
Ì‚Â ,˙eÏb‰ ÔÈÚ CÈiL ‡Ï…«»ƒ¿««»¿«

ÌÈÏBÎÈ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ישראל בני ƒ¿««»¿ƒ
‡È‰L ,BÊ ‰ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ»∆ƒ
˙ee‰˙‰Ï ¯B˜Óe L¯BM‰«∆»¿ƒ¿«
‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡ ,˙Bi˙B‡‰»ƒ∆»∆≈∆

.ÈelÈ‚a¿ƒ
e‰ÊÂ החיסרון שלמרות לעיל האמור ¿∆

נפילת  להיות צריכה לא הגלות בזמן

אבל  הגילוי בענין חסר אמנם כי רוח,

היכולת  ישנה לבחינת עדיין להגיע

ההסבר  גם הוא ממנה, ולקבל החכמה

Ó‡¯לכך  ˙eÏb‰ ÔÓÊ ÏÚL∆«¿««»∆¡«
,eÈ‡¯ ‡Ï eÈ˙B˙B‡ ˜«̄≈…»ƒ
ÔÈ‡L ‰Âek‰ ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆≈««»»∆≈

ÌÈq,'אותות' ‡l‡הנקראים ƒƒ∆»
Ï"Ê¯ ÔBLÏ ˜ei„k65 בגמרא ¿ƒ¿««

Bqa ¯ÈkÓ Òp‰ ÏÚa ÔÈ‡L∆≈«««≈«ƒ¿ƒ
עושה  דכתיב "מאי הגמרא: (ובלשון

כבודו  שם וברוך לבדו גדולות נפלאות

מכיר  אינו הנס בעל אפילו לעולם,

‰È‡,בנסו"), ÔÈÚ‰ ˙eÚÓLÓc¿«¿»»ƒ¿»ƒ
‰¯ÒÁL ‡l‡ ,ÌÈq LiL∆≈ƒƒ∆»∆¬≈»
ÈÙÏ eÈÈ‰Â ,ÌÈqp‰ ˙¯k‰«»««ƒƒ¿«¿¿ƒ

ÌÈqp‰L בזמן שמתרחשים והאותות ∆«ƒƒ
‡l‡הגלות  ,ÌÈÈeÏb ÌÈq ÌÈ‡≈»ƒƒ¿ƒ∆»

¯ÓBÏ ÌÈÏBÎiL ÌÈq Ì‰≈ƒƒ∆¿ƒ«
ÌÈLaeÏÓ Ì‰L Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆≈¿»ƒ

Ú·h‰ ÈÎ¯„a לטעות ואפשר ¿«¿≈«∆«
אבל  טבעיים, דברים שהם ולחשוב

ניס  שהם היא Ùeb‡ים.האמת Ú·ha ,‰p‰c עצמוÈzL LÈ ¿ƒ≈«∆«»≈¿≈
B‚‰Ók ÌÏBÚL e‰fL ,BÓˆÚ Ú·h‰ ‡e‰ ˙Á‡‰ .˙B‚‰‰«¿»»«««∆««¿∆∆∆»¿ƒ¿»

‚‰B הכתוב ובלשון ומסודר, קבוע ıÈ˜Âבאופן ÌÁÂ ¯˜Â ¯Èˆ˜Â Ú¯Ê ≈∆«¿»ƒ¿…»…¿«ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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 20   למלל ימא  

ושמחה כ אורה היתה ליהודים

יׁשּבתּו לא ולילה ויֹום וחרף וקיץ וחם ,66וקר ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹֹֹֹ

ׁשאלקים  ׁשּזהּו הּבֹורא, רצֹון מּצד הּוא זה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשּגם

הּטבע  ׁשּבזה,67ּבגימטרּיא ההרּגל ׁשּמּצד אּלא, , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּובכל  עת ּבכל יֹום, ּבכל זה ּדבר לראֹות ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָׁשרגילים

ׁשל  ענין ׁשּזהּו ׁשעה לפי לׁשּכֹוח אפׁשר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזמן,

מנהיג  ּבלא ּבירה הּוא ׁשהעֹולם ולחׁשֹוב ְְְֱֲִִֶַַָָָֹֹאלקּות,

הּנּסים 68חסֿוׁשלֹום  ענין הּוא והּׁשנּיה . ְְְְִִִִַַַַָָ

נראים  אינם ׁשהּנּסים והיינּו ּבּטבע, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָהמלּוּבׁשים

הּנס  ּוכמֹו הּׂשכל. ּבעין רק אּלא בׂשר, ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלעיני

על  עבדים והקציף סיּבֹות ּכּמה ׁשּסיּבב ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָּדפּורים,

כּו',69אדֹוניהם  ותרׁש ּבגתן ּבמעׂשה הּנס לעׂשֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

נס  ׁשּזהּו כּו', אסּתר ּולקיחת וׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַוהריגת

ואין  ּבהּטבע, ׁשּמתלּבׁש רק מהּטבע, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּלמעלה

ּבעין  רק בׂשר, ּבעיני נראה מהּטבע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּלמעלה

ּדקריעת 70הּׂשכל  הּנס ּכמֹו זה ׁשאין והיינּו, , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

היה  התּבֹוננּות ללא ׁשּגם מׁשל, ּדר על ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹיםֿסּוף 

ׁשהּנס  ּבאֹופן אּלא בׂשר, לעיני הּנס ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנראה

הּנּסים  ענין יׁשנֹו כן ּוכמֹו הּטבע. ּבדרכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָמלּוּבׁש

וכּנזּכר  ּבגלּוי, ׁשאינם אּלא ׁשעה, ּובכל יֹום ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָּבכל

ׁשהאֹותֹות  היינּו, ראינּו, לא ׁשאֹותֹותינּו ְְִֵֵֶֶַָָֹלעיל

הּדבר  וטעם אֹותם. רֹואים ׁשאין אּלא ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָיׁשנם,

(ענין  ויׂשראל ּדאברהם הענין ׁשחסר לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּוא,

התּגּלּות  את להמׁשי הממּוּצעים ׁשהם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָהּמּדֹות),

ִָהאֹותּיֹות.

ּפי e‡È·e¯ח) על ׁשאף האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְֲִִֶַַַַָָָָָ

לא  אברהם הּנה הּגלּות ְְִִֵֶַַַָָָֹׁשּבזמן

עדין  אצלֹו ׁשאין יּכירנּו, לא ויׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹידענּו

אבינּו, ּדאּתה הּמעלה יׁשנּה מקֹום, מּכל הּמּדֹות, עניני ּוׁשאר ויראה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָאהבה

הענין  יׁשנֹו ּומּצבֹו, מעמדֹו לפי ואחד אחד ּובכל ׁשעה, ּובכל עת ׁשּבכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָּכיון

סדר  ּכל להיֹות ׁשּצרי אֹופן ׁשּיׁשנֹו ּבזה, והענין כּו'. ּפׁשּוטה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּדאמּונה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כא

 למלל ימא    21 

כא

ה'תשי"ב  פורים,

היינּו, כּו', האֹותּיֹות להתּגּלּות עד ְְְְְְִִִַַַַַָההׁשּתלׁשלּות

התּגּלּות  ׁשל ּבאֹופן היא למּטה האדם ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשעבֹודת

ּדענין  הממּוּצע את ּפֹועלים זה ידי ׁשעל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָהּמּדֹות,

ּדפנים  הּגיּלּוי ׁשּיּומׁש ׁשּלמעלה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָהּמּדֹות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לב 71ּבפנים, ּכן לּפנים הּפנים ּכּמים ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

צֹור יׁש זה ּבׁשביל אמנם, לאדם. ְְִִֵֶֶָָָָָָָָהאדם

ׁשהרי  הּזמן, אריכּות הּדֹורׁשת העבֹודה ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבאריכּות

ׁשעל  התּבֹוננּות התּבֹוננּות, מיני ּבכּמה צֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָיׁש

יבֹוא  ידּה ׁשעל התּבֹוננּות לאהבה, יבֹוא ְְְֲִֶַַָָָָָָָידּה

התּגּלּות  ּתהיה ידּה ׁשעל והתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָליראה,

ה  ּבּתניא ׁשאר וכמבֹואר ּתלּוי 72ּמּדֹות. זה ׁשענין ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ

להיֹות  צרי ּכּמה עד ּומּצבֹו, מעמדֹו ְְֲִִֶַַַַָָָָּבאֹופן

ּוׁשּתים  ּכׁשעה ּבׂשר, ויגיעת נפׁש יגיעת ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאצלֹו

העבֹודה 73כּו' ּדר ּגם יׁש הּגלּות ּבזמן אמנם, .ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

לא  ויׂשראל ידענּו לא ׁשאברהם ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאף

האמּונה  ענין יׁשנֹו הרי מקֹום מּכל ְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָיּכירנּו,

ּבקל  אפיּלּו מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּפׁשּוטה

נּסיֹון, לידי ּבא  ׁשּכאׁשר לּדבר, ּוראיה ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבּקּלים.

נפׁשֹו את מֹוסר ׁשּבּקּלים קל אפיּלּו ,74הרי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַ

נֹוגע  זה ׁשּדבר ספיקֹות אצלֹו אין ׁשאז ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמּׁשּום

ולכן, אלקּות, עם ּבהתקּׁשרּותֹו אן) רירט ְְְְְֱִִִֵֶַָָֹ(עס

ויראה, ּבאהבה ּומּצבֹו מעמדֹו על הּבט ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָמּבלי

מֹוסר  הּוא הרי הּמצוֹות, וקּיּום הּתֹורה ְְְֲִִִֵֵַַָּבליּמּוד

ּומסּתיר  מֹונע ׁשּום אצלֹו ואין מּיד, נפׁשֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָאת

ׁשּיׁשנֹו ּפׁשּוטה האמּונה ענין ּומּצד כּו'. ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָּומלעיג

ּומּצב  מעמד ּבאיזה מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבכל

סדר  ּכל את לעבֹור  צֹור אין ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּיהיה,

יכֹול  חדא ּברגעא אּלא כּו', ְְְְְִִֶַַָָָָָההׁשּתלׁשלּות
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רפמ"ו.)71 תניא יט. כז, ב).)72משלי (נט, רפל"א.)73פמ"ב פי"ח.)74תניא תניא

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò וההתחלה הראשית שהיא מחכמה Ú„החל ≈∆«ƒ¿«¿¿«
'eÎ ˙Bi˙B‡‰ ˙elb˙‰Ï,האחרונה הדרגה שזו והדיבור המחשבה  של  ¿ƒ¿«»ƒ

˙elb˙‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰hÓÏ Ì„‡‰ ˙„B·ÚL ,eÈÈ‰«¿∆¬«»»»¿«»ƒ¿∆∆ƒ¿«
,˙Bcn‰'ה ויראת ה' אהבת של גלויים רגשות Ê‰עם È„È ÏÚL «ƒ∆«¿≈∆

ÚveÓÓ‰ ˙‡ ÌÈÏÚBt בין ¬ƒ∆«¿»
בריאהֿ לעולמות דאצילות החכמה

‰Bcn˙יצירהֿעשיה  ÔÈÚc¿ƒ¿««ƒ
,‰ÏÚÓlL באריכות לעיל כמבואר ∆¿«¿»
CLÓeiL בדרגות מלמעלה ∆¿«

השתלשלות  סדר של התחתונות

BÓk ,ÌÈÙa ÌÈÙc ÈelÈb‰«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿
·e˙kL71 במשליÌÈt‰ ÌÈnk ∆»««ƒ«»ƒ

Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï Ôk ÌÈtÏ וכך «»ƒ≈≈»»»»»»
פועלת  במידות גלוי רגש עם ה ' עבודת

סדר  של במידות פנימית המשכה

Ê‰השתלשלות. ÏÈ·La ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿ƒ∆
רגשות  עם ה' עבודת שתהיה כדי

ויראה  אהבה של ˆC¯Bגלויים LÈ≈∆
‰„B·Ú‰ ˙eÎÈ¯‡a בעבודה «¬ƒ»¬»

וממושכת  ∆∆»‰L¯Bc˙ארוכה
È¯‰L ,ÔÓf‰ ˙eÎÈ¯‡ לעורר כדי ¬ƒ«¿«∆¬≈

גלוי  ברגש nÎa‰מידות C¯Bˆ LÈ≈∆¿«»
,˙eBa˙‰ ÈÈÓ למשל ƒ≈ƒ¿¿

‡B·È d„È ÏÚL ˙eBa˙‰ƒ¿¿∆«»»»
d„È ÏÚL ˙eBa˙‰ ,‰·‰‡Ï¿«¬»ƒ¿¿∆«»»
ÏÚL ˙eBa˙‰Â ,‰‡¯ÈÏ ‡B·È»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿∆«
¯‡L ˙elb˙‰ ‰È‰z d„È»»ƒ¿∆ƒ¿«¿»
‡Èza ¯‡B·ÓÎÂ .˙Bcn‰72 «ƒ¿«¿»««¿»

‰Ê ÔÈÚL המידות התעוררות של ∆ƒ¿»∆
השכלית ההתבוננות ידי «ÈeÏzעל
B·vÓe B„ÓÚÓ ÔÙB‡a הרוחני ¿∆«¬»«»

המתבונן, ˆ¯CÈשל ‰nk „Ú««»»ƒ
LÙ ˙ÚÈ‚È BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿¿ƒ«∆∆
ÌÈzLe ‰ÚLk ,¯Na ˙ÚÈ‚ÈÂƒƒ«»»¿»»¿«ƒ

'eÎ73'תוליד' אכן שההתבוננות עד

ויראה. אהבה של התעוררות

זה: בענין בתניא הזקן רבנו לשון וזה

בגדולת  דעתו להעמיק הוא העיקר ..."

ואומץ  בחוזק בה' מחשבתו ולתקוע ה'

זה  וכח וחזק... אמיץ בקשר בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד והמוח הלב

שנתלבשה  מאחר רק ישראל... מבית נפש בכל יש בה' דעתו לקשר זו ומדה

יגיעת  היא האחת ומכופלת. כפולה ועצומה רבה ליגיעה צריכה בגוף הנפש

ידי  על והיינו הנפש... אור על יחשיך שלא ולהכניעו הגוף את לבטש בשר

עליה  תכבד שלא הנפש יגיעת היא והשנית הלב... מעומק תשובה הרהורי

כי  רצופה גדולה שעה ה' בגדולת ולהתבונן להעמיק מחשבתה ליגע העבודה

שמתבוננת  שמיד בטבעה זכה נפש יש נפש, בכל שוה אינו זו שעה שיעור

תוכל  ולא בטבעה... שפלה נפש ויש ה'... ופחד היראה אליה יגיע ה' בגדולת

כיֿאם  האלהות במחשבתה למצוא

ובחזקה...". בקושי

Ìb LÈ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿««»≈«
‡L ‰„B·Ú‰ C¯cÈt ÏÚ Û ∆∆»¬»∆««ƒ

Ï‡¯NÈÂ eÚ„È ‡Ï Ì‰¯·‡L∆«¿»»…¿»»¿ƒ¿»≈
,e¯ÈkÈ ‡Ï אהבת של רגשות ואין …«ƒ»

בגלוי, ה' ויראת ‰¯Èה' ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈
והסתר  העלם בזמני גם ¿∆BLÈתמיד,

ÏÎa ‰ËeLt ‰eÓ‡‰ ÔÈÚƒ¿«»¡»¿»¿»
elÈÙ‡ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¬ƒ

ÌÈlwaL Ï˜a התורה לימוד לגבי ¿«∆««ƒ
קיימת  אצלו גם בכלל, המצוות וקיום

הפשוטה. cÏ·¯,האמונה ‰È‡¯e¿»»«»»
ÔBÈq È„ÈÏ ‡a ¯L‡kL עצם על ∆«¬∆»ƒ≈ƒ»

˜Ïהאמונה, elÈÙ‡ È¯‰¬≈¬ƒ«
BLÙ ˙‡ ¯ÒBÓ ÌÈlwaL74 על ∆««ƒ≈∆«¿

השם  חס קידוש כופר אינו אופן ובשום

Ê‡Lושלום, ÌeMÓ הניסיון בעת ƒ∆»
‰Ê ¯·cL ˙B˜ÈÙÒ BÏˆ‡ ÔÈ‡≈∆¿¿≈∆»»∆

האמונה  ‡Ôעצם Ë¯È¯ ÒÚ) Ú‚B≈«∆ƒ¿»
לפגוע  ועלול נגיעה לו )יש
,˙e˜Ï‡ ÌÚ B˙e¯M˜˙‰a¿ƒ¿«¿ƒ¡…
B„ÓÚÓ ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿ƒ«≈««¬»
,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡a B·vÓe«»¿«¬»¿ƒ¿»
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÈÏa¿ƒ«»¿ƒ

,˙BÂˆn‰ הללו הדברים שבכל ויתכן «ƒ¿
כשמגיע  זאת, בכל שבקלים', 'קל הוא

האמונה  עצם על ‰e‡לניסיון È¯‰¬≈
ÔÈ‡Â ,„iÓ BLÙ ˙‡ ¯ÒBÓ≈∆«¿ƒ»¿≈
¯ÈzÒÓe ÚBÓ ÌeL BÏˆ‡∆¿≈««¿ƒ

'eÎ ‚ÈÚÏÓe לא מאלה אחד ואף «¿ƒ
נפשו. את למסור ממנו »vÓeƒ„מונע

BLiL ‰ËeLt ‰eÓ‡‰ ÔÈÚƒ¿«»¡»¿»∆∆¿
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
,‰È‰iL ·vÓe „ÓÚÓ ‰ÊÈ‡a¿≈∆«¬»«»∆ƒ¿∆

שבקלים' 'קל של הוא הרוחני  מצבו אם Ïkאפילו ˙‡ ¯B·ÚÏ C¯Bˆ ÔÈ‡≈∆«¬∆»
'eÎ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò שיהיה כדי הנדרשת העבודה אריכות כל ואת ≈∆«ƒ¿«¿¿

והמחשבה, הדיבור אותיות ועד החכמה ממדריגת והמשכה «∆‡l‡גילוי
‡„Á ‡Ú‚¯a אריכו ללא בלבד, אחד כלל ברגע זמן Ct‰˙‰Ïת ÏBÎÈ ¿ƒ¿»»»»¿ƒ¿«≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כב

 22   למלל ימא  

ושמחה כב אורה היתה ליהודים

ּכׁשּמתּבֹונן  ּכי, הּקצה, אל הּקצה מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלהתהּפ

(אּתה  הּקּב"ה עם חד ׁשהּוא ּפׁשּוטה ְֱִֶֶַַַָָָָָּבאמּונה

אינֹו אם הּנה ּדבר, לעׂשֹות עֹומד וכאׁשר ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָאבינּו),

הרי  הּתֹורה, להֹוראֹות מתאים ואינֹו ּתֹורה ּפי ְְְֲִִֵֵַַַָָָעל

ּברגעא  אזי ,יתּבר מאחדּותֹו אֹותֹו מפריד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָזה

הּקצה, אל הּקצה מן עצמֹו את להפֹו יכֹול ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָחדא

יכֹול  ּומּזה ּבגיּלּוי. ּגם הּקּב"ה עם חד ְְְִִִִֶַַַָָָולהיֹות

ּגם  אצלֹו ׁשּתהיה ּומּצב למעמד ּכ אחר ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָלבֹוא

לא  זה ׁשענין אּלא, ּבהתּגּלּות, ויראה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹאהבה

למּטה, מלמעלה אּלא למעלה, מּלמּטה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָיבֹוא

אבינּו, אּתה ּדכי מהענין היא ׁשההתחלה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהיינּו,

לבּוׁשי  ּבׁשלׁשה ּפׁשּוטה האמּונה את ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹׁשּממׁשי

יבֹוא  ּומּזה האהבה הּנפׁש, להתּגּלּות ּכ אחר ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבגלּוי, האֹותּיֹות ּגם יּומׁשכּו זה ידי ועל ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָוהּיראה,

ּכׁשם  ונענין, ּדמתּפללין ּומּצב הּמעמד יהיה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָואז

הּבית. ּבזמן ְִִֶַַַָָׁשהיה

ּכל ÏÚÂט) רז"ל ּׁשאמרּו מה יּובן זה ּפי ¿«ְִֶֶַַַַָָ

מימי  חּוץ ליּבטל עתידים ֲֲִִִִִֵֵַָהּמֹועדים

ענין  עם קׁשּור  הּמֹועדים ענין ּדהּנה, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָהּפּורים.

האבֹות, ׁשלׁשת ׁשל ענינם ׁשּזהּו ְְִִֶֶֶֶַָָָָֹהּמּדֹות,

ּבּמדרׁש ּכנגד 75ּכדאיתא הּוא הּמּצֹות ׁשחג ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ

ׁשאמר  סלת 76אברהם קמח סאים ׁשלׁש מהרי ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

היה  ׁשּפסח ּכיון עגֹות, ועׂשי וׁשבּועֹות 77לּוׁשי , ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

ּדכתיב  יעקב ּכנגד הּוא וסּוּכֹות יצחק, ּכנגד ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹהּוא

לבֹוא 78ּביּה לעתיד אמנם, ּגֹו'. סּכתה נסע ויעקב ְְֲִֵֶַַָָָָָָֹֹֻ

אזי  ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה ּגיּלּויים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָׁשּיהיּו

ׁשענינם  ּדמּדֹות, ּבהממּוּצע צֹור יהיה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹלא

ּבמּדה  הענינים ּכל את ּולהמׁשי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלצמצם

לבֹוא  לעתיד ׁשהרי  הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהגּבלה

רֹואֹות 79ּכתיב  עיני והיּו מֹורי עֹוד יּכנף ולא ְְְִִֵֵֶֶָָֹ

ּבאֹופן  העבֹודה ּכללּות ּתהיה ׁשאז ,מֹורי ְְְֲִֶֶֶֶֶָָָָאת
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ר"ח.)75 הל' אבודרהם .(202 (ע' ר"ח הל' ב חלק אלנקאווה) (לר"י המאור מנורת  סתי"ז. או"ח טור ב. רנז, וירא )76זח"ג

ו. יו"ד.)77יח, שם, וירא פרש"י יב. פמ"ח, יז.)78ב"ר לג, פל"ו.)79וישלח תניא וראה כ. ל, ישעי'

‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ,לאלוקות קירבה של למצב שבקלים' 'קל של ממצב ƒ«»∆∆«»∆
„Á ‡e‰L ‰ËeLt ‰eÓ‡a ÔBa˙nLk ,Èk ממש אחד ÌÚדבר ƒ¿∆ƒ¿≈∆¡»¿»∆«ƒ

Ì‡ ‰p‰ ,¯·c ˙BNÚÏ „ÓBÚ ¯L‡ÎÂ ,(eÈ·‡ ‰z‡) ‰"aw‰«»»«»»ƒ¿«¬∆≈«¬»»ƒ≈ƒ
לעשות  עומד שהוא B‡¯B‰Ï˙הדבר ÌÈ‡˙Ó BÈ‡Â ‰¯Bz Èt ÏÚ BÈ‡≈«ƒ»¿≈«¿ƒ¿»

B˙B‡ „È¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ ,‰¯Bz‰«»¬≈∆«¿ƒ
ÈÊ‡ ,C¯a˙È B˙e„Á‡Ó ידי על ≈«¿ƒ¿»≈¬«

כך  על Á„‡המחשבה ‡Ú‚¯a¿ƒ¿»»»
ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ CBÙ‰Ï ÏBÎÈ»«¬∆«¿ƒ
„Á ˙BÈ‰ÏÂ ,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰«»∆∆«»∆¿ƒ¿«

‰aw"‰ולהתאחד  ÌÚ רק לא ƒ«»»
אלא  בלבד פשוטה »Ìbבאמונה

‰fÓe .ÈelÈ‚a מצד ה' עבודת מתוך ¿ƒƒ∆
מן  שינוי בו שגורמת פשוטה אמונה

שמתאחד  כך כדי עד הקצה אל הקצה

האלוקות, Ckעם ¯Á‡ ‡B·Ï ÏBÎÈ»»««»
BÏˆ‡ ‰È‰zL ·vÓe „ÓÚÓÏ¿«¬»«»∆ƒ¿∆∆¿

˙elb˙‰a ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ Ìb ולא ««¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿«
בלבד, פשוטה באמונה להסתפק יצטרך

,‡l‡ כך לידי יבוא שבה הדרך ∆»
ברגש  ויראה אהבה גם אצלו שתהיה

היא  B·È‡גלוי ‡Ï ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆…»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ באופן ƒ¿«»¿«¿»

ומזה  בפועל מהמעשה היא שההתחלה

שמגיע  עד פשוטה,מתעלה לאמונה

‡l‡ של גלוי רגש לידי לבוא הדרך ∆»
היא ויראה «¿»¿ÏÚÓÏÓƒ‰אהבה

‡È‰ ‰ÏÁ˙‰‰L ,eÈÈ‰ ,‰hÓÏ¿«»«¿∆««¿»»ƒ
,eÈ·‡ ‰z‡ ÈÎc ÔÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»¿ƒ«»»ƒ
‰ËeLt ‰eÓ‡‰ ˙‡ CÈLÓnL∆«¿ƒ∆»¡»¿»
וביטוי  גילוי לידי אותה ומביא

ÈLe·Ï ‰LÏLa הביטוי כלי ƒ¿…»¿≈
של  מחשבה שה ‰LÙp,והגילוי ם «∆∆

ומעשה  B·È‡ודיבור ‰fÓeƒ∆»
(שהם  והמעשה והדיבור מהמחשבה

elb˙‰Ï˙'למטה') Ck ¯Á‡««»¿ƒ¿«
‰‡¯i‰Â 'למעלה'),‰‡‰·‰ (שהם »«¬»¿«ƒ¿»

Ìb eÎLÓeÈ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆¿¿«
‰È‰È Ê‡Â ,ÈeÏ‚a ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿»¿»ƒ¿∆
ÔÈÏÏt˙Óc ·vÓe „ÓÚn‰««¬»«»¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÓÊa ‰È‰L ÌLk ,ÔÈÚÂ¿«¬ƒ¿≈∆»»ƒ¿«

˙Èa‰.לעיל כמבואר ««ƒ

‰Ê Èt ÏÚÂ (Ë השתלשלות לסדר ההשפעה כלל שבדרך לעיל המבואר ¿«ƒ∆
והמשכה  השפעה גם להיות יכולה אבל המידות, של ה'ממוצע' ידי על היא

פשוטה, אמונה ידי על עבודה אופן יש ה' בעבודת (וכן המידות ידי על שלא

ה') ויראת ה' אהבת של גלויים רגשות ללא ¯Ï"Êגם e¯Ó‡M ‰Ó Ô·eÈ««∆»¿««
ÏËaÈÏ ÌÈ„È˙Ú ÌÈ„ÚBn‰ Ïk»«¬ƒ¬ƒƒƒ»≈

המשיח  בימות לבוא, ıeÁלעתיד
,ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÓ שממשיך כפי ƒ≈«ƒ

ומבאר.

¯eL˜ ÌÈ„ÚBn‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««¬ƒ»
e‰fL ,˙Bcn‰ ÔÈÚ ÌÚƒƒ¿««ƒ∆∆

המידות  וכנגדם ««¿ÌÈÚƒהמועדים
‡˙È‡„k ,˙B·‡‰ ˙LÏL ÏL∆¿…∆»»ƒ¿ƒ»

שמובא  L¯„na75‚ÁLכפי «ƒ¿»∆«
Ì‰¯·‡ „‚k ‡e‰ ˙Bvn‰««¿∆∆«¿»»

¯Ó‡L76 שלושת שבאו בעת לשרה ∆»«
ÌÈ‡Òהמלאכים  LÏL È¯‰Ó«¬ƒ¿…¿ƒ

,˙B‚Ú ÈNÚÂ ÈLeÏ ˙ÏÒ ÁÓ∆̃«…∆ƒ«¬ƒÀ
עגולות  מצות הן «≈ÔÂÈkועוגות

‰È‰ ÁÒtL77‡e‰ ˙BÚe·LÂ , ∆∆«»»¿»
‡e‰ ˙BkeÒÂ ,˜ÁˆÈ „‚k¿∆∆ƒ¿»¿
dÈa ·È˙Îc ·˜ÚÈ „‚k78 ¿∆∆«¬…ƒ¿ƒ≈

בו  kÒ˙‰שכתוב ÚÒ ·˜ÚÈÂ¿«¬…»«À…»
‡B·Ï „È˙ÚÏ ,ÌÓ‡ .'Bb»¿»∆»ƒ»

eÈ‰iL בעולם של ÌÈÈelÈbויאירו ∆ƒ¿ƒƒ
אלוקי  qÓ„¯אור ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆

‰È‰È ‡Ï ÈÊ‡ ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¬«…ƒ¿∆
˙BcÓc ÚveÓÓ‰a C¯Bˆ כדי ∆¿«¿»¿ƒ

מחכמה  האורות המשכת את לפעול

בריאהֿיצירהֿ לעולמות דאצילות

הוא ÌÈÚLעשיה, המידות של ∆ƒ¿»»
ÌˆÓˆÏ האור שפע את ¿«¿≈

ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ CÈLÓ‰Ïe¿«¿ƒ∆»»ƒ¿»ƒ
¯„Òc ‰Ïa‚‰Â ‰cÓa¿ƒ»¿«¿»»¿≈∆

,˙eÏLÏzL‰ לא לבוא ולעתיד ƒ¿«¿¿
הזו  ובהגבלה בצמצום צורך יהיה

·È˙k ‡B·Ï „È˙ÚÏ È¯‰L79 ∆¬≈∆»ƒ»¿ƒ
ישעי' ÛkÈבנבואת ‡ÏÂ ולא ¿…ƒ»≈

ולבושBÚ„יסתתר  זה EÈ¯BÓבכנף ∆
הוא ברוך EÈÈÚהקדוש eÈ‰Â¿»≈∆

EÈ¯BÓ ˙‡ ˙B‡B¯,בגלויÊ‡L ∆∆∆»
המשיח  eÏÏk˙בימות ‰È‰zƒ¿∆¿»
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כג

ה'תשי"ב  פורים,

ראּיה  ועד 80ׁשל עיּלאה, חכמה ּבבחינת ׁשהיא , ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ

ּכמֹו בׂשר, ּבעיני אפיּלּו אלקּות ראּיית ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּתהיה

ּכל 81ׁשּכתּוב  אז יתּבּטלּו ולכן יראּו, ּבעין עין ּכי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

הּמּדֹות, ּבחינת עם הּקׁשּורים הממּוּצעים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָעניני

ׁשבּועֹות  ּדפסח הּמֹועדים עניני הם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּבפרטּיּות

הּגיּלּוי  לגּבי ּבטיהרא ּכׁשרגא ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָוסּוּכֹות,

טֹוב  הּיֹום ּכן ּׁשאין מה .מֹורי עֹוד יּכנף ְִֵֵֵֶֶַַָֹּדלא

אברהם  ּכאׁשר הּגלּות, ּבזמן ׁשהיה הּפּורים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּדימי

ויׂשרא  ידענּו הּנס לא היה אז הרי יּכירנּו, לא ל ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ

יׂשראל  ׁשּבני היינּו, אבינּו, אּתה ּדכי הענין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּצד

ּבמׁש ּפׁשּוטה ּובאמּונה נפׁש ּבמסירת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָעמדּו

מהם  אחד לב על עלה ולא הּׁשנה, ּכל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכמעט

ּביניהם  ׁשהיּו ׁשאף והיינּו, חּוץ, מחׁשבת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּום

ּכֹולל  ּומּצבים, מעמדים מיני ּובכל הּסּוגים, ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמּכל

אֹו אחׁשורֹוׁש, ׁשל מּסעּודתֹו ׁשּנהנּו אּלה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָּגם

ּבּגמרא  ּבזה (ּכהּדעֹות לּצלם ׁשהׁשּתחוּו ),82אּלה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אמּונה  ׁשל ּבתנּועה ּכּוּלם עמדּו מקֹום ְְֱִִֶָָָָָָמּכל

ּבׁשם  ּבמגיּלה נקראּו ולכן נפׁש. ּומסירת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּפׁשּוטה

והן  יהּודה מּׁשבט ׁשהיּו אּלה הן ּדוקא, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָיהּודים

על  הּוא יהּודי ּכי הּׁשבטים, מּׁשאר ׁשהיּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָאּלה

זרה  ּבעבֹודה ׁשּכֹופר ּבּה83ׁשם הּכֹופר ׁשּכל , ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכּוּלּה הּתֹורה ּבכל ּבני 84ּכמֹודה ׁשּכל וכיון , ְְְְֵֵֶֶַָָָָָ

ּכּוּלם  נקראּו לכן זֹו, ּבתנּועה אז עמדּו ְְְְְִִִֵֵָָָָָָיׂשראל

ידי  על ּבהם נמׁש זה וענין יהּודים. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבׁשם

יהּודי  איׁש ׁשּנקרא ׁשל 85מרּדכי ׂשר ׁשּפירּוׁשֹו, , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

הּבית  הר איׁש ּכמֹו יהּודי, ׁשּפירּוׁשֹו86ּבחינת ,87 ְְְִִִִֵֶַַַַ

ּגדֹול  ּכהן איׁשי ּוכמֹו הּבית, הר ׁשהּוא 88ׂשר , ְִִִֵֶַַַַָֹ

ּוׂשררה  ּגדלּות ׁשהיה 89לׁשֹון ׁשּמרּדכי והיינּו, . ְְְְְְְֶֶַַַָָָָָ

ּכדאיתא  הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו הּכללית ְְְְִִִֶַַַָָָָהּנׁשמה
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ובכ"מ.)80 רא. ע' תרח"ץ סה"מ ואילך. פנ"ט האמצעי לאדמו"ר האמונה שער ב. יז, צו לקו"ת ח.)81ראה נב, ישעי'

א.)82 יב, ע"א.)83מגילה ריש יג, א.)84שם מ, ה.)85קידושין ב, סע"ב.)86אסתר כז, תמיד מ"ב. פ"א פרש"י )87מדות

שם. ב.)88תמיד יח, שם.)89יומא פרש"י ראה

‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰80,‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·a ‡È‰L , »¬»¿∆∆¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»»
,¯N· ÈÈÚa elÈÙ‡ ˙e˜Ï‡ ˙Èi‡¯ ‰È‰zL „ÚÂ,גשמיות בעיניים ¿«∆ƒ¿∆¿ƒ«¡…¬ƒ¿≈≈»»

·e˙kL BÓk81לבוא לעתיד על ישעיה e‡¯Èבנבואת ÔÈÚa ÔÈÚ Èk ¿∆»ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿
עצמה, האלוקות את ישראל ‡Êבני eÏha˙È ÔÎÏÂ לבוא Ïkלעתיד ¿»≈ƒ¿«¿»»

ÌÈ¯eLw‰ ÌÈÚveÓÓ‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«¿»ƒ«¿ƒ
,˙Bcn‰ ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ««ƒ
ÈÈÚ Ì‰ ˙eiË¯ÙaL∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿¿≈
˙BÚe·L ÁÒÙc ÌÈ„ÚBn‰«¬ƒ¿∆«»
‡‚¯Lk eÈ‰iL ,˙BkeÒÂ¿∆ƒ¿ƒ¿»»

‡¯‰ÈËa שאין בצהרים נר כמו ¿ƒ¬»
חשיבות לאו  כל ‰ÈelÈbרו Èa‚Ï¿«≈«ƒ

‰Ó .EÈ¯BÓ „BÚ ÛkÈ ‡Ïc¿…ƒ»≈∆«
·BË ÌBi‰ Ôk ÔÈ‡M החגÈÓÈc ∆≈≈«ƒ≈

,˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰È‰L ÌÈ¯et‰«ƒ∆»»ƒ¿««»
eÚ„È ‡Ï Ì‰¯·‡ ¯L‡k«¬∆«¿»»…¿»»
Ê‡ È¯‰ ,e¯ÈkÈ ‡Ï Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈…«ƒ»¬≈»

‰Òpבפורים  ‰È‰ מעלתם מצד לא »»«≈
אלא  ויראה באהבה ישראל »vÓƒ„של

,eÈÈ‰ ,eÈ·‡ ‰z‡ ÈÎc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ«»»ƒ«¿
˙¯ÈÒÓa e„ÓÚ Ï‡¯NÈ ÈaL∆¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿ƒ«
CLÓa ‰ËeLt ‰eÓ‡·e LÙ∆∆∆¡»¿»¿∆∆
‰ÏÚ ‡ÏÂ ,‰M‰ Ïk ËÚÓkƒ¿«»«»»¿…»»

ÌeLאפילו  Ì‰Ó „Á‡ ·Ï ÏÚ«≈∆»≈∆
Û‡L ,eÈÈ‰Â ,ıeÁ ˙·LÁÓ«¬∆∆¿«¿∆«
,ÌÈ‚eq‰ ÏkÓ Ì‰ÈÈa eÈ‰L∆»≈≈∆ƒ»«ƒ
,ÌÈ·vÓe ÌÈ„ÓÚÓ ÈÈÓ ÏÎ·e¿»ƒ≈«¬»ƒ«»ƒ
e‰pL ‰l‡ Ìb ÏÏBk≈«≈∆∆∆¡
B‡ ,LB¯ÂLÁ‡ ÏL B˙„eÚqÓƒ¿»∆¬«¿≈
ÌÏvÏ eÂÁzL‰L ‰l‡≈∆∆ƒ¿«¬«∆∆

‡¯Óba ‰Êa ˙BÚc‰k)82 מדוע ¿«≈»∆«¿»»
המן  גזירת ÌB˜Óנגזרה ÏkÓ ,(ƒ»»
Ìlek e„ÓÚ הכלל מן יוצא בלי »¿»

‰ËeLt ‰eÓ‡ ÏL ‰Úe˙aƒ¿»∆¡»¿»
.LÙ ˙¯ÈÒÓe¿ƒ«∆∆

ב'שערי  האמצעי אדמו"ר וכדברי

אורה':

ישראל  כנסת באו מרדכי בימי ..."

ממש, בפועל נפש מסירות לבחינת

את  להרוג רצה לא שהמן ידוע שהרי

נקרא  ולכך דתם... שימירו רק היהודים

הדור  שבאותו ולוים כהנים ואפילו בנימין משבט שהיה הגם יהודי איש מרדכי

המירו  שלא השם קידוש על נפש מסירות בחינת שם על יהודים נקראים היו

פועל  לידי שבאה זו נפש מסירות מחמת דוקא כן ועל נפשם, להחיות דתם

הבחינות  כל גילוי מבחינת ממש בנפשם להיות הדור אותו שזכו הוא ממש

הנמשכות  עליונים היותר ומדריגות

הוא...". ברוך סוף אין אור מעצמות

e‡¯˜ ÔÎÏÂ ישראל בני כל ¿»≈ƒ¿¿
,‡˜Âc ÌÈ„e‰È ÌLa ‰lÈ‚Óa«¿ƒ»¿≈¿ƒ«¿»
‰„e‰È Ë·MÓ eÈ‰L ‰l‡ Ô‰≈≈∆∆»ƒ≈∆¿»
¯‡MÓ eÈ‰L ‰l‡ Ô‰Â¿≈≈∆∆»ƒ¿»

È„e‰È Èk ,ÌÈË·M‰ כדברי הּוא «¿»ƒƒ¿ƒ
B·Úa„‰הגמרא  ¯ÙBkL ÌL ÏÚ«≈∆≈«¬»
‰¯Ê83da ¯ÙBk‰ ÏkL , »»∆»«≈»

זרה  ‰Bz¯‰בעבודה ÏÎa ‰„BÓk¿∆¿»«»
dlek84Èa ÏkL ÔÂÈÎÂ , »¿≈»∆»¿≈

BÊ ‰Úe˙a Ê‡ e„ÓÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿»ƒ¿»
זרה, בעבודה וכופר בתורה מודה של

ÌLa Ìlek e‡¯˜ ÔÎÏ»≈ƒ¿¿»¿≈
.ÌÈ„e‰È¿ƒ

משבט  היה שמרדכי הגמרא כדברי

מקום  ומכל יהודה, משבט ולא בנימין

בעבודה  שכפר שום "על יהודי נקרא

נקרא  זרה בעבודה הכופר שכל זרה,

איתי  דניאל) (בספר כדכתיב יהודי,

רש"י: ומפרש וגו' יהודאין גוברין

פלחין" לא לאלהך דקרא "וסיפיה

עובדים] לא לאלהיך הפסוק, .[וסוף
‰Ê ÔÈÚÂ בתורה מודה להיות ¿ƒ¿»∆

'יהודי' ÏÚולהיקרא Ì‰a CLÓƒ¿«»∆«
‡¯˜pL ÈÎc¯Ó È„È במגילת ¿≈»¿¿«∆ƒ¿»

È„e‰Èאסתר  LÈ‡85,BLe¯ÈtL , ƒ¿ƒ∆≈
BÓk ,È„e‰È ˙ÈÁa ÏL ¯N«∆¿ƒ«¿ƒ¿

והגמרא  המשנה ‰¯לשון LÈ‡ƒ«
˙Èa‰86BLe¯ÈtL ,87¯‰ ¯N ««ƒ∆≈««

ÈLÈ‡ BÓÎe ,˙Èa‰:רש"י ופירש ««ƒ¿ƒƒ
ÏB„b"אדוני" Ô‰k88‡e‰L , …≈»∆

‰¯¯Ne ˙eÏ„b ÔBLÏ89. ¿«¿¿»»
‰È‰L ÈÎc¯nL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆»¿¿«∆»»

˙ÈÏÏk‰ ‰ÓLp‰ בני כל של «¿»»«¿»ƒ
È‡„k˙‡ישראל ,¯Bc‰ B˙B‡aL∆¿«ƒ¿ƒ»
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ושמחה כד אורה היתה ליהודים

קיּבץ 90ּבּמדרׁש ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

ּופעל  האמיּתית, לאחדּות יׂשראל ּבני ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאת

ּכל  ּבמׁש נפׁש ּבמסירת ׁשעמדּו ּבגלּוי ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאצלם

ה  אצלם ׁשּתהיה ּכּוּלּה, ּבעבֹודה הּׁשנה ּכפירה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבני  וכאׁשר ּכּוּלּה. הּתֹורה ּבכל וההֹודאה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָזרה

ּכּוּלּה, הּׁשנה ּכל ּבמׁש זֹו ּבתנּועה עמדּו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

הּזמן  ׁשּבענין הּׁשיּנּויים סּוגי ׁשּבכל ,91היינּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

מּבלי  הּנה האחדּות, ענין את והחּדירּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָהמׁשיכּו

הענינים, ׁשאר ּבכל ּומּצב הּמעמד על ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָהּבט

אבינּו. אּתה ּבחינת עם ההתקּׁשרּות אצלם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהיתה

עֹוד  יּכנף לא ׁשאז לבֹוא, לעתיד ּגם ְִִֵֵֶֶַָָָָָֹולכן,

זה  הרי ּבטיהרא, ּכׁשרגא ּׁשּיהיה מה הּנה ,ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמֹורי

מה  והגּבלה, ּבמדידה ׁשהם הּמֹועדים, ענין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָרק

יׂשראל  ּבני עמדּו ׁשּבהם הּפּורים ימי ּכן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּׁשאין

ׁשהיא  ּבפֹועל נפׁש מסירת ׁשל ּבתנּועה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָלמּטה

המׁשיכּו זה ידי ועל והגּבלה, מּמדידה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלמעלה

הן  ׁשּלמעלה אבינּו, אּתה ּכי ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמלמעלה

יתּבּטל  לא זה ענין הּנה מּיׂשראל, והן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹמאברהם

ענין  ּתֹוכן ׁשּזהּו ּכיון לבֹוא, לעתיד ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָאפיּלּו

לבֹוא. ּדלעתיד ְִִִֶַָָהּגיּלּויים

ÌÚhÓe,הּגלּות ּבזמן הּזה, ּבּזמן ּגם הּנה זה ƒ««ְְִִֵֶֶַַַַַַָ

טֹובים  הּימים ׂשמחת ּבין חיּלּוק ְִִִִֵֵַַָיׁש

טֹובים, הּימים ׁשּׂשמחת הּפּורים, ּדימי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָלהּׂשמחה

הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ההמׁשכה הּוא ׁשענינם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכיון

הּׂשמחה, ּבאֹופן והגּבלֹות מדידֹות ּכּמה יׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלכן

הּפּורים, ימי ּכן ּׁשאין מה וכּו'. ּביין ימׁשֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹׁשּלא

ימי  והם מלאכה, ּבעׂשּיית מּוּתרים היֹותם ְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָעם

עד  לבסּומי  אינׁש חּייב ּבהם ּדוקא הרי ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָחֹול,

למעלה  להיֹות צריכה ׁשהּׂשמחה ידע, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹּדלא

ׁשּבׁשעת  לפי והיינּו, ׁשּבגלּוי. ודעת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָמּׂשכל

עם  ׁשּקׁשּורים ּכזה, ּבאֹופן הּגאּוּלה ּגם היתה ולכן ּכזֹו, ּבתנּועה עמדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּגזירה

ההׁשּתלׁשלּות. סדר מּכל ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבחינה
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כה

ה'תשי"ב  פורים,

ׁשּפעּוּלת e‰ÊÂי) וׂשמחה, אֹורה היתה לּיהּודים ¿∆ְְְְְִִֶַַָָָָ

ּבענין  ּבמיּוחד היתה הּפּורים ְְְְְִִִֵַַָָָימי

יֹום  זה הּׂשמחה ּובענין ּתֹורה, זֹו אֹורה ְְְִִֶַַַָָָָהּתֹורה,

ׁש ּדהּנה,טֹוב , והגּבלֹות. ּבמדידֹות היּו אז עד ְְְְִִִֵֶַַָָָ

מֹודעא  ּדמּכאן ההגּבלה היתה הּתֹורה ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָּבענין

לא  לּמה לדין יזמינם  ׁשאם לאֹורייתא, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹרּבה

ּתׁשּובה  להם יׁש עליכם, ּׁשּקּבלּתם מה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָקּימּתם

ּבאֹונס  ההר 11ׁשּקּבלּוה את עליהם ּכפה ׁשהרי , ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

ּפלֹוני  ׁשענין לטעֹון יכֹולים ּובמילא כּו', ְְְְְְִִִִִִֵֶָָּכגיגית

כּו', אליו ׁשּיי אינֹו ּפלֹוני וענין אליו ְְְִִֵֵֵַַָָָָָׁשּיי

ולכן, וכּו'. ּברירה לֹו יׁש אזי אנּוס אינֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָוכאׁשר

את  עצמם על ׁשּקּבלּו ּפעלּו הּפּורים ימי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכאׁשר

חדׁש ענין ניּתֹוסף אזי הּתֹורה, ענין ְְְֲִִִֵַַַָָָָָּכללּות

זה  ׂשמחה ּבענין זה ּדר ועל ּתֹורה. זֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּבאֹורה

,ּבחּג וׂשמחּת ּׁשּנאמר מּמה ׁשּלמדּו טֹוב, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָיֹום

והגּבלה, ּבמדידה הּוא ּבחּג וׂשמחּת החּיּוב ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּכי,

ׁשּבימי  ּומּצב הּמעמד קֹודם זה ׁשהיה ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכיון

ׁשעמדּו לאחרי ניּתֹוסף זה ּובענין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָהּפּורים.

ּתׁשּובה  התעֹוררּות ׁשהיתה ּולאחרי ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּבּנּסיֹון,

ׁשּׁשּייכים  אּלה הן יׂשראל, ּבני ּכל אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפעלה

הן  לעבֹודה, ׁשּייכים ׁשאינם אּלה והן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלעבֹודה,

והן  ודעת, טעם ּפי ׁשעל לעבֹודה הּׁשּייכים ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאּלה

ודעת  טעם ּפי על ׁשּלא לעבֹודה הּׁשּייכים ֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹאּלה

ּגּופא  ודעת טעם ּפי על ׁשּלא ּבעבֹודה ׁשהרי –ֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

טעם  ידי על ׁשּמתּגּלה עבֹודה ׁשל ענין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָיׁשנֹו

ּבׁשוה  ּכּוּלם עמדּו ׁשנה ּבאֹותּה אבל ְְְֲֶַַָָָָָָָָודעת,

נפׁשם  למסֹור מּוכנים ׁשהיּו נפׁש, ְְְִִִִֶֶֶַַָָָּבמסירת

ודעת  מּטעם ׁשּלמעלה ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָּבפֹועל,

ּבחסידּות  וכמבֹואר ּכלל, ורצֹון חפץ ּבלי לי 92לגמרי, ּדמי האהבה ענין ׁשּזהּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

בארץ  חפצּתי לא ועּמ ּבׁשעת 93בּׁשמים הּזקן רּבינּו מאמר זה על ּומּובא , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ניט  וויל אי עדן, ּגן ּדאיין ניט וויל אי ניסט, גאר זע וויל אי ְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָּדביקּותֹו:
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ועוד. תשמ"ה. היהודים וקבלו קיימו נעתק )92ד"ה – סע"א קלח, להצ"צ  (סהמ"צ מ פרק התפלה  מצות בשרש הובא

כסלו). יח יום" כה.)93ב"היום עג, תהלים

e‰ÊÂ (Èבפסוק הפנימי ÁÓNÂ‰,הפירוש ‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰iÏ ¿∆«¿ƒ»¿»»¿ƒ¿»
‰¯B‡ ,‰¯Bz‰ ÔÈÚa „ÁeÈÓa ‰˙È‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈ ˙leÚtL∆¿«¿≈«ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒ¿««»»

Ê‡ „ÚL ,·BË ÌBÈ ‰Ê ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ·e ,‰¯Bz BÊ הפורים ימי עד »¿ƒ¿««ƒ¿»∆∆«»
eÈ‰ התורה ושל טוב יום שמחת של אלה ענינים B„È„Óa˙שני »ƒ¿ƒ

ÔÈÚa ,‰p‰c .˙BÏa‚‰Â¿«¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«
‰Ïa‚‰‰ ‰˙È‰ ‰¯Bz‰«»»¿»««¿»»

Ô‡kÓc נאמר תורה, מתן שבעת מכך ¿ƒ»
חכמינו  ואמרו ההר' בתחתית 'ויתיצבו

שכפה  מלמד זה שכתוב בגמרא ז"ל

הר  ישראל בני על הוא ברוך הקדוש

התורה  את לקבל עליהם וכפה כגיגית

Ì‡L ,‡˙ÈÈ¯B‡Ï ‰a¯ ‡Ú„BÓ»»«»¿«¿»∆ƒ
ÌÈÓÊÈ ישראל בני את ברוך הקדוש «¿ƒ≈
ÔÈ„Ï בטענה Ï‡בעתיד ‰nÏ ¿ƒ»»…

,ÌÎÈÏÚ ÌzÏawM ‰Ó ÌzÓiƒ̃«¿∆«∆ƒ«¿∆¬≈∆
‰eÏawL ‰·eLz Ì‰Ï LÈ≈»∆¿»∆ƒ¿»

ÒB‡a11Ì‰ÈÏÚ ‰Ùk È¯‰L , ¿∆∆¬≈»»¬≈∆
‡ÏÈÓ·e ,'eÎ ˙È‚È‚k ¯‰‰ ˙‡∆»»¿ƒƒ¿≈»
ÈBÏt ÔÈÚL ÔBÚËÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ

אכן  ÔÈÚÂבתורה ÂÈÏ‡ CÈiL«»≈»¿ƒ¿»
ÈBÏt בתורהÂÈÏ‡ CÈiL BÈ‡ ¿ƒ≈«»≈»

ÈÊ‡ Òe‡ BÈ‡ ¯L‡ÎÂ ,'eÎ¿«¬∆≈»¬«
‰¯È¯a BÏ LÈ ולקיים לעשות מה ≈¿≈»

ולקיים  לעשות לא ÔÎÏÂ,ומה .'eÎÂ¿¿»≈
È¯et‰ ÈÓÈ ¯L‡keÏÚt Ì «¬∆¿≈«ƒ»¬

˙eÏÏk ˙‡ ÌÓˆÚ ÏÚ eÏawL∆ƒ¿««¿»∆¿»
‰¯Bz‰ ÔÈÚ ברצון בקבלה מחדש ƒ¿««»

כולה, התורה כל של »¬‡ÈÊובקבלה
BÊ ‰¯B‡a L„Á ÔÈÚ ÛÒBzÈƒ≈ƒ¿»»»¿»

.‰¯Bz»
‰Ê ‰ÁÓN ÔÈÚa ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»∆
‰nÓ e„ÓlL ,·BË ÌBÈ∆»¿ƒ«

,EbÁa zÁÓNÂ ¯Ó‡pM בזה גם ∆∆¡«¿»«¿»¿«∆
מיוחד  חידוש הפורים בימי Èkƒ,נוסף

‡e‰ EbÁa zÁÓNÂ ·eiÁ‰«ƒ¿»«¿»¿«∆
‰È‰L ÔÂÈk ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»≈»∆»»
·vÓe „ÓÚn‰ Ì„B˜ ‰Ê∆∆««¬»«»

ÌÈ¯et‰ ÈÓÈaL שולחים דין בית ∆ƒ≈«ƒ
היוםֿטוב  ששמחת להשגיח שלוחים

הצניעות. היפך של לדברים תביא לא

‰Ê ÔÈÚ·e החג שמחת של ¿ƒ¿»∆
ÛÒBzÈ וחידוש È¯Á‡Ïעילוי ƒ≈¿«¬≈

ÔBÈqpa e„ÓÚL של חוץ' 'מחשבת מהיהודים אחד אף בלב עלתה ולא ∆»¿«ƒ»
ושלום, חס È‰L˙‰כפירה È¯Á‡Ïeהפורים eLz·‰בימי ˙e¯¯BÚ˙‰ ¿«¬≈∆»¿»ƒ¿¿¿»

,Ï‡¯NÈ Èa Ïk Ïˆ‡ ‰ÏÚtL,הכלל מן יוצא ‡l‰בלי Ô‰ ∆»¬»≈∆»¿≈ƒ¿»≈≈≈∆
ÌÈÎÈiL ÌÈ‡L ‰l‡ Ô‰Â ,‰„B·ÚÏ ÌÈÎÈiMLכלל,‰„B·ÚÏ ∆«»ƒ«¬»¿≈≈∆∆≈»«»ƒ«¬»

‰„B·ÚÏ ÌÈÎÈiM‰ ‰l‡ Ô‰≈≈∆««»ƒ«¬»
,˙Ú„Â ÌÚË Èt ÏÚL שהיא ∆«ƒ««»««

מוגבלת ‡l‰עבודה Ô‰Â¿≈≈∆
ÏÚ ‡lL ‰„B·ÚÏ ÌÈÎÈiM‰««»ƒ«¬»∆…«

˙Ú„Â ÌÚË Èt עלֿשכלית עבודה ƒ««»««
והגבלה  ממדידה למעלה Yשהיא

Èt ÏÚ ‡lL ‰„B·Úa È¯‰L∆¬≈»¬»∆…«ƒ
‡Ùeb ˙Ú„Â ÌÚËעצמהBLÈ ««»««»∆¿

ÏÚ ‰lb˙nL ‰„B·Ú ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¬»∆ƒ¿«∆«
,˙Ú„Â ÌÚË È„È העבודה כי ¿≈««»««

גם  כוללת ודעת מטעם שלמעלה

הוא  שלה וההשפעה שהגילוי עבודה

ודעת, טעם ידי d˙B‡aעל Ï·‡¬»¿»
‰L ועד המן גזירת שנגזרה מאז »»

הגזירה  Ìlekביטול e„ÓÚ בני כל »¿»
הדרגות  מכל ∆«¿ÂLa‰ישראל

ÌÈÎeÓ eÈ‰L ,LÙ ˙¯ÈÒÓaƒ¿ƒ«∆∆∆»»ƒ
LÙ ¯BÒÓÏe‰fL ,ÏÚBÙa Ì ƒ¿«¿»¿«∆∆

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»ƒ««»««
ÔBˆ¯Â ıÙÁ ÈÏa ,È¯Ó‚Ï אישיים ¿«¿≈¿ƒ≈∆¿»

˙e„ÈÒÁa ¯‡B·ÓÎÂ ,ÏÏk92 ¿»¿«¿»«¬ƒ
‰·‰‡‰ ÔÈÚ e‰fL האדם של ∆∆ƒ¿«»«¬»

בדרגה  ·ÌÈÓMלאלוקות ÈÏ ÈÓc¿ƒƒ«»«ƒ
ı¯‡· ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ93, ¿ƒ¿…»«¿ƒ»»∆

ללא  עצמה לאלוקות הוא הרצון שכל

בענינים  הן אחרים, רצונות שום

גשמיים  בענינים והן ('שמים') רוחניים

Ó‡Ó¯'ארץ') ‰Ê ÏÚ ‡·eÓe»«∆«¬«
:B˙e˜È·c ˙ÚLa Ô˜f‰ eÈa«̄≈«»≈ƒ¿«¿≈
CÈ‡ ,ËÒÈ ¯‡‚ ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡ƒƒ∆»ƒ¿ƒ
CÈ‡ ,Ô„Ú Ôb ÔÈÈ‡c ËÈ ÏÈÂÂƒƒ««≈∆ƒ
‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂƒƒ«»«»
Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,'eÎƒƒ∆ƒ«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כו

 26   למלל ימא  

ושמחה כו אורה היתה ליהודים

ּדי אז ניט מער  וויל אי כּו', הּבא עֹולם ִִִִֶַַַָָדאיין

ּבני  ּכל אז עמד ּו זה ּומּצב  ּובמעמד ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָאליין.

ּבאֹופן  הּגאּוּלה את זה הביא ולכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל.

הּוא  הּקצה,94ּדונהפֹו אל הּקצה מן אתהּפכא , ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָ

עצמֹו הּוא הּגזירה את ׁשּגזר עצמֹו הּפה ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאֹותֹו

אֹותּה ׁשּיׁשלטּו95ּביּטל ׁשּצּוה זאת, ועֹוד , ְְְִִִֵֶֶָָֹ

ּבׂשֹונאיהם  הּמה הּפּורים,94הּיהּודים ּבימי הּׂשמחה חּיּוב קבעּו ּכאׁשר ולכן, . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

למעלה  היא אּלא והגּבלה למדידה ׁשּייכת ׁשאינּה ׂשמחה ׁשל חּיּוב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָנקּבע

ידע. ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי אינׁש חּייב ענין ׁשּזהּו והגּבלה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמּמדידה 
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א.)94 ט, ב.)95אסתר צד, מג"א תו"א ראה

ÔÈÈÏ‡ CÈc את רוצה אינני דבר, בשום חפץ שום לי ואין רוצה אינני ƒ«≈
אותך  אלא רוצה אינני כו', שלך הבא העולם את רוצה אינני שלך, הגןֿעדן

Ê‰בעצמך. ·vÓe „ÓÚÓ·e בלבד האלקות בעצמות לדבקות רצון של ¿«¬»«»∆
ביותר  נעלים רוחניים רצונות אפילו אחרים, רצונות שום ‡Êללא e„ÓÚ»¿»

‡È·‰ ÔÎÏÂ .Ï‡¯NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈¿»≈≈ƒ
‰Ê זה נעלה במצב ישראל של מעמדם ∆

CBÙ‰Âc ÔÙB‡a ‰le‡b‰ ˙‡∆«¿»¿∆ƒ¿«¬
‡e‰94‡Ît‰˙‡ שינוי , ƒ¿«¿»

‰wˆ‰,והתהפכות  Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓƒ«»∆∆«»∆
˙‡ ¯ÊbL BÓˆÚ ‰t‰ B˙B‡L∆«∆«¿∆»«∆
ÏhÈa BÓˆÚ ‡e‰ ‰¯ÈÊb‰«¿≈»«¿ƒ≈

d˙B‡95,:'אור ב'תורה כמבואר »
אותו  לטוב. אחשורוש לב "שנתהפך

בו  לעשות והעם שאמר עצמו הפה

ואתם  אמר עצמו הוא בעיניך, כטוב

בעיניכם, כטוב היהודים על כתבו

החושך  במקום למטה ה' כבוד ונגלה לנהורא חשוכא אתהפכא ענין שהוא

evL‰דוקא", ,˙‡Ê „BÚÂאחשורוש‰n‰ ÌÈ„e‰i‰ eËÏLiL ¿…∆ƒ»∆ƒ¿¿«¿ƒ≈»
Ì‰È‡BNa94.'אתהפכא' של ענין זה גם ˜·eÚשהרי ¯L‡k ,ÔÎÏÂ ¿¿≈∆¿»≈«¬∆»¿

,ÌÈ¯et‰ ÈÓÈa ‰ÁÓO‰ ·eiÁ המועדים שאר משמחת בשונה הרי ƒ«ƒ¿»ƒ≈«ƒ
בפורים  לעיל, כאמור הגבלות, בה שיש

‰ÁÓN ÏL ·eiÁ Úa˜ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»
‰„È„ÓÏ ˙ÎÈiL dÈ‡L∆≈»«∆∆ƒ¿ƒ»

‡È‰ ‡l‡ ‰Ïa‚‰Â שמחה ¿«¿»»∆»ƒ
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
LÈ‡ ·ÈiÁ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««»ƒ»
Ú„È ‡Ïc „Ú ‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ïƒ¿≈¿«»«¿…»«
גבול. בלי שהיא בשמחה לשמוח היינו
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד מה דף חמישי)נזיר (ליום

éøîàc àkéà,xg` ote`a wgvi iax ixac z` mixne` eidy yi - ¦¨§¨§¥
,øîBà ÷çöé éaøl yiy weqta xn`p,cren lde` gzta glb ©¦¦§¨¥

e,øaãî áeúkä íéîìLaoipne .mdilr glbn `edyøîBà äzà ¦§¨¦©¨§©¥©¨¥
yBà ,øaãî áeúkä íéîìLa`ny -Bðéàokàlàxnel weqtd `a ¦§¨¦©¨§©¥¥¤¨

a glbnyøîBì ãeîìz ,Lnî ãòBî ìäà çút(gi e xacna)'gNbe ¤©Ÿ¤¥©¨©§©§¦©
Fxfp W`x z` crFn ld` gzR xifPdBøæð Làø øòN úà ç÷ìåozpe ©¨¦¤©Ÿ¤¥¤Ÿ¦§§¨©¤§©Ÿ¦§§¨©

zevn z` aezkd jinqdy ,'minlXd gaf zgY xW` W`d lr©¨¥£¤©©¤©©§¨¦
eze`ay epcnll xryd ztixy zevnl gelibdäéäL íB÷îxifpd ¨¤¨¨

ìMáî,minlyd z`,çlâî äéä íLoeike .cren ld` gzta `le §©¥¨¨¨§©¥©
jgxk lr ,cren ld` gzta glbiy eheytk aezkd zpeek oi`y
ld` gzt' mda xn`py minlyd lr glbiy xnel aezkd `ay

.'cren
gzt'n micnele el` lk lr miwlegd mi`pz d`ian `ziixad

:xg` oic 'cren ld`,øæòéìà éaø íeMî øîBà ïðç àaàxn`pçlâå' ©¨¨¨¥¦©¦¡¦¤¤§¦©
,'ãòBî ìäà çút øéæpäy epcnllãòBî ìäà çút ïéàL ïîæ ìk ©¨¦¤©Ÿ¤¥¨§©¤¥¤©Ÿ¤¥

,çlâî Bðéà çeútzgizt mcew xweaa ycwnd zial `a m`e ¨©¥§©¥©
dyrp gelibd oi` la` ,glbie egztiy cr oizni lkidd zezlc

.gztd lv`
,øîBà éøeæL ïBòîL éaøcren ld` gzta glbl xifpd jixv ok` ©¦¦§§¦¥

xn`p oky ,aezkd zernyn zehytk,'ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå'§¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥
'xifp' yexcl yie,äøéæð àìåcren ld` gzta zglbn dpi`y §Ÿ§¦¨

,xg` mewna `l`
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המשך ביאור למס' נזיר ליום חמישי עמ' א

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

x`y z`åéúBðaø÷maixwdeì,ïîL,äìeñt Bzçìâz`ly oeikn ¨§§¨¦§¨¦§©§§¨
lr gliby `vnpe ,zexifpd oaxw zaegl oey`xd oaxwd el dlr

,dacp oaxwex`y mb `linn,øîBà ïBòîL éaø .Bì eìò àì åéçáæ§¨¨Ÿ¨©¦¦§¥
dlr `ly it lr s`] xyk oaxw lr gliby oeikn dxyk ezglbz

wx okle ,[ezaegl elçáfä BúBàenyl `ly hgypyBì äìò àì ©¤©Ÿ¨¨
,enewna xg` `iadl jixve exfp zaegløàL ìáàdíéçáæ`iady £¨§¨§¨¦

,jk xg`eìò.oick meid glbzpy oeikn ,ezaegl elçléb íàå ¨§¦¦©
xifpdìL ìòïzL,zepaxwd zyly lk z` aixwdy xg` -àöîðå ©§¨§¨§¦§¨

øLk ïäî ãçà,mileqt mixg`deäøLk Bzçìâz,lkd ixacl ¤¨¥¤¨¥¦§©§§¥¨
,xyk cg` oaxw lr gliby oeiknàéáéåz`øàLdíéçáæ,aey §¨¦§¨§¨¦

:mileqtd mewna

àøîâ
:oerny iax zrc z` zx`an `xnbdúàæ ,äáäà øa àcà áø øîà̈©©©¨©©£¨Ÿ

úøîBày migiken dpynd ixac -ìò çlébL øéæð ,ïBòîL éaø øáñ÷ ¤¤¨¨©©¦¦§¨¦¤¦©©
äáãð éîìLzaegl `le dacp zxeza `iady minly lr - ©§¥§¨¨

,ezexifpàöédzyrpy zglbz xiykd ixdy ,zglbz zaeg ici ¨¨
dacp zxeza wx mixykd onyl `ly minly zaxwd xg`l

.ezaegl miler mpi`e,àîòè éàîàø÷ øîàc(gi e xacna)'gNbe ©©§¨§¨©§¨§¦©
Fxfp W`x xrU z` gwle 'ebe crFn ld` gzR xifPdLàä ìò ïúðå ©¨¦¤©Ÿ¤¥§¨©¤§©Ÿ¦§§¨©©¨¥

'åéîìL ìò' áúk àìå ,'íéîìMä çáæ úçz øLàrnyn didy - £¤©©¤©©§¨¦§Ÿ¨©©§¨¨
rnyn mzq 'minly' oeyld la` ,ezexifp ly ,ely minlydlk
:carica egelib mixizn md mby ,dacp ly s`e minly oaxw
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המשך ביאור למס' נזיר ליום שישי עמ' ב
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כז

.a"iyz'd ,mixetd bg zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לסעודה ‡. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר צוה 1כ"ק ואח"כ לחיים, לומר והורה ניגון, לנגן ציוה ,
וגו'. אורה היתה ליהודים ד"ה מאמר ואמר ניגון עוד לנגן

***

(בהמאמר ·. לעיל בדורו"2דובר כמשה בדורו שקול מרדכי "שהי' מרדכי, של מעלתו אודות (3–
דתם  להמיר רצו "אם שהרי נפש, מסירת של בתנועה עמדו השנה כל שבמשך דורו אנשי כל על שפעל
כולה  השנה כל למות עצמן מסרו שהם אלא היהודים, על אלא גזר שלא כלום, להם עושה המן הי' לא

ח"ו" חוץ מחשבת להם עלה .4ולא

"איש שנקרא מרדכי, ע"י נעשה זה הגמרא icedi"5וענין כקושיית קאתי", ש"מבנימין אף "קרי 6–
ימיני  לי' וקרי קאתי, מיהודה אלמא יהודי, זה 5לי' על ומהתירוצים קאתי", מבנימין אלמא "לעולם 7, ,

שום "על – יהודי" לי' קרי  ואמאי קאתי, f"raמבנימין xtky בכל "כמודה (שהוא בע"ז הכופר שכל ,
כולה" ו"8התורה יהודי", נקרא (yi`" שפירושו – זה 9(יהודי)"xy(יהודי)" ענין ופעל שהמשיך ע"ש ,

דורו. אנשי בכל כולה) התורה בכל ומודה בע"ז כופר ("יהודי",

בתניא  מהמבואר לידי 10ולהעיר לבוא צריך היהדות, נקודת תתעורר שבקלים קל אצל שגם שכדי
זה  וענין ית'; באלקותו מהיחוד ח"ו אותו יפריד זה שדבר במוחש שירגיש באופן אמונה, בדבר נסיון
מסירת  של בתנועה עמדו שכולם – שבקלים לקל עד שבגדולים מהגדול דורו, אנשי כל על מרדכי פעל

בפועל. נפש למסירת ועד נפש,

.‚– דורו אנשי כל על יהודי") ("איש מרדכי של לפעולתו בנוגע יותר בפרטיות להוסיף ויש
ובהקדים:

נאמר  – יהודי" ה"איש dxiadש"הי'5אודות oyeya'שהי אחשורוש של הבירה עיר להיותה אשר, ,"
בכיפה" נקהלו 11"מולך בשושן אשר ש"היהודיים באופן פורים נס הי' ובה כולו, העולם כל בירת היתה ,

ונוח בו עשר ובארבעה בו עשר xyrבשלשה dynga"ושמחה משתה יום אותו ועשה משא"כ 12בו ,
בו  עשר בארבעה ונוח אדר לחודש עשר שלשה ביום גו' נקהלו המלך במדינות אשר היהודים "שאר

ושמחה" משתה יום אותו .13ועשה
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ידיהם 1) שיטלו השדה מערי שהגיעו לאנ"ש צוה כן
לסעודה.

(2.(20 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם (תורת פ"ט
ב.3) פ"ו, אסת"ר
היהודים 4) וקבל בד"ה בהנסמן גם וראה א. צז, מג"א תו"א

ע' ח"ב התוועדויות – מנחם (תורת 12 הערה אשתקד דפורים
.(286
ה.5) ב, אסתר
סע"ב.6) יב, מגילה

רע"א.7) יג, שם
א.8) מ, קידושין
הבית"9) הר "איש מ"ז), פ"א (יומא כה"ג" "אישי ע"ד

אקרא" אישים אליכם כמו "שר – שפירושו מ"ב). פ"א (מדות
א. צט, שם תו"א וראה סע"ב). כז, תמיד (פרש"י

יט.10) פרק
סע"א.11) יא, מגילה ראה
יח.12) ט, אסתר
טזֿיז.13) שם,

התוועדויות

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד מה דף חמישי)נזיר (ליום

éøîàc àkéà,xg` ote`a wgvi iax ixac z` mixne` eidy yi - ¦¨§¨§¥
,øîBà ÷çöé éaøl yiy weqta xn`p,cren lde` gzta glb ©¦¦§¨¥

e,øaãî áeúkä íéîìLaoipne .mdilr glbn `edyøîBà äzà ¦§¨¦©¨§©¥©¨¥
yBà ,øaãî áeúkä íéîìLa`ny -Bðéàokàlàxnel weqtd `a ¦§¨¦©¨§©¥¥¤¨

a glbnyøîBì ãeîìz ,Lnî ãòBî ìäà çút(gi e xacna)'gNbe ¤©Ÿ¤¥©¨©§©§¦©
Fxfp W`x z` crFn ld` gzR xifPdBøæð Làø øòN úà ç÷ìåozpe ©¨¦¤©Ÿ¤¥¤Ÿ¦§§¨©¤§©Ÿ¦§§¨©

zevn z` aezkd jinqdy ,'minlXd gaf zgY xW` W`d lr©¨¥£¤©©¤©©§¨¦
eze`ay epcnll xryd ztixy zevnl gelibdäéäL íB÷îxifpd ¨¤¨¨

ìMáî,minlyd z`,çlâî äéä íLoeike .cren ld` gzta `le §©¥¨¨¨§©¥©
jgxk lr ,cren ld` gzta glbiy eheytk aezkd zpeek oi`y
ld` gzt' mda xn`py minlyd lr glbiy xnel aezkd `ay

.'cren
gzt'n micnele el` lk lr miwlegd mi`pz d`ian `ziixad

:xg` oic 'cren ld`,øæòéìà éaø íeMî øîBà ïðç àaàxn`pçlâå' ©¨¨¨¥¦©¦¡¦¤¤§¦©
,'ãòBî ìäà çút øéæpäy epcnllãòBî ìäà çút ïéàL ïîæ ìk ©¨¦¤©Ÿ¤¥¨§©¤¥¤©Ÿ¤¥

,çlâî Bðéà çeútzgizt mcew xweaa ycwnd zial `a m`e ¨©¥§©¥©
dyrp gelibd oi` la` ,glbie egztiy cr oizni lkidd zezlc

.gztd lv`
,øîBà éøeæL ïBòîL éaøcren ld` gzta glbl xifpd jixv ok` ©¦¦§§¦¥

xn`p oky ,aezkd zernyn zehytk,'ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå'§¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥
'xifp' yexcl yie,äøéæð àìåcren ld` gzta zglbn dpi`y §Ÿ§¦¨

,xg` mewna `l`
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והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד מו דף שישי)נזיר (ליום

x`y z`åéúBðaø÷maixwdeì,ïîL,äìeñt Bzçìâz`ly oeikn ¨§§¨¦§¨¦§©§§¨
lr gliby `vnpe ,zexifpd oaxw zaegl oey`xd oaxwd el dlr

,dacp oaxwex`y mb `linn,øîBà ïBòîL éaø .Bì eìò àì åéçáæ§¨¨Ÿ¨©¦¦§¥
dlr `ly it lr s`] xyk oaxw lr gliby oeikn dxyk ezglbz

wx okle ,[ezaegl elçáfä BúBàenyl `ly hgypyBì äìò àì ©¤©Ÿ¨¨
,enewna xg` `iadl jixve exfp zaegløàL ìáàdíéçáæ`iady £¨§¨§¨¦

,jk xg`eìò.oick meid glbzpy oeikn ,ezaegl elçléb íàå ¨§¦¦©
xifpdìL ìòïzL,zepaxwd zyly lk z` aixwdy xg` -àöîðå ©§¨§¨§¦§¨

øLk ïäî ãçà,mileqt mixg`deäøLk Bzçìâz,lkd ixacl ¤¨¥¤¨¥¦§©§§¥¨
,xyk cg` oaxw lr gliby oeiknàéáéåz`øàLdíéçáæ,aey §¨¦§¨§¨¦

:mileqtd mewna

àøîâ
:oerny iax zrc z` zx`an `xnbdúàæ ,äáäà øa àcà áø øîà̈©©©¨©©£¨Ÿ

úøîBày migiken dpynd ixac -ìò çlébL øéæð ,ïBòîL éaø øáñ÷ ¤¤¨¨©©¦¦§¨¦¤¦©©
äáãð éîìLzaegl `le dacp zxeza `iady minly lr - ©§¥§¨¨

,ezexifpàöédzyrpy zglbz xiykd ixdy ,zglbz zaeg ici ¨¨
dacp zxeza wx mixykd onyl `ly minly zaxwd xg`l

.ezaegl miler mpi`e,àîòè éàîàø÷ øîàc(gi e xacna)'gNbe ©©§¨§¨©§¨§¦©
Fxfp W`x xrU z` gwle 'ebe crFn ld` gzR xifPdLàä ìò ïúðå ©¨¦¤©Ÿ¤¥§¨©¤§©Ÿ¦§§¨©©¨¥

'åéîìL ìò' áúk àìå ,'íéîìMä çáæ úçz øLàrnyn didy - £¤©©¤©©§¨¦§Ÿ¨©©§¨¨
rnyn mzq 'minly' oeyld la` ,ezexifp ly ,ely minlydlk
:carica egelib mixizn md mby ,dacp ly s`e minly oaxw
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ה'תשי"ב כח הפורים, חג שיחת

במשנה  נתבאר (בי"ד), ערים לשאר (בט"ו) שושן בין החילוק רק נתפרש שבמגילה אף שגם 14והנה,
לארץ  בחוצה בין בארץ [בין נון בן יהושע מימות חומה המוקפין ה"ז 15"כרכין ישראל שבארץ אלא ,

קורין יותר] קרא e"haמצוי "דאמר שושן), (כמו וגו',16" הפרזות בערי היושבים הפרזים היהודים כן על
עשר" בחמשה מוקפין עשר בארבעה כן 17מדפרזים על הכא כתיב פרזי, פרזי שוה) (גזרה ו"יליף ,

התם  וכתיב הפרזים, יהושע 18היהודים מימות כאן אף נון, בן יהושע מימות להלן מה הפרזי, מערי לבד
נון" .17בן

מימות  חומה מוקפת היתה לא הבירה ששושן [אף יהושע" בימי הדבר תלו "למה הטעם ובביאור
בירושלמי  איתא – אחשורוש] מימות אלא הרמב"ם 19יהושע ישראל 20(והביאו לארץ כבוד ש"חלקו (

בית  לבנות (שלא שטנה" כתבו מלכותו בתחלת אחשורוש "במלכות [שהרי הימים באותן חריבה שהיתה
זמן 21המקדש) משך אלקים" בית בנין מלאכת בטלה היתה ו"אז היתה 22, בבל) (מגלות שהגאולה וכיון ,

יהו  מימות אותה ו(לכן)תלו חריבה], ישראל ארץ היתה הזמן שבאותו נמצא, לאח"ז, נון",רק בן שע
הואיל 23"כדי  חרבין, עתה שהן אע"פ חומה, המוקפין כרכין הן כאילו ויחשבו שושן, כבני קוראין שיהיו

זה". בנס ישראל לארץ זכרון ויהי ' בט"ו, קורין יהושע בימי מוקפין והיו

אע"פ  "סמוך עמו", הנראה וכל לו הסמוך וכל "כרך – עצמם חומה המוקפים הכרכים על ונוסף
ככרך" "נדון סמוך", שאינו אע"פ נראה נראה, שקורין24שאינו ,e"ha.

החסידות „. ע"ד הענין :25וביאור

כמארז"ל  תורה, על קאי – חומה ומצלא"26מוקפים ש"מגנא תורה", זו כזה 27"חומה ומצב ובמעמד .
עשר  "בשלשה בשונאיהם להלחם שיכולים זאת, עוד אלא ואויב, צר מפני לחשוש שאין בלבד זו לא

באשלמותא" סיהרא "קיימא שבו עשר, בחמשה הפורים ימי חוגגים ובמילא, בו", עשר ובארבעה .28בו

" להיותו כי, – הבירה" בשושן הי' יהודי "איש במרדכי שנאמר ניתנה dynkוזהו ידו שעל בדורו",
dxezdעיר הבירה, בשושן הי' שמקומו ופשוט מובן ,dneg ztwen זו שה"חומה ומצב מעמד על שמורה ,

בשלימות. היא תורה"

אשר  ל"היהודיים בנוגע לראש) (לכל היתה – הבירה" בשושן הי' יהודי "איש – מרדכי של ופעולתו
בשושן":

"יהוד  בתיבת הדיוק כפי iiובהקדם – במגילה) מקומות ובכמה זה בפסוק (כמ"ש יודי"ן בב' ם"
בהשיחה  אדמו"ר מו"ח כ"ק שהיו"ד 29שמבאר אלה על הן קאי יודי"ן בב' ש"יהודיים" הצמחֿצדק, בשם

כדרשת  הרע, יצר הבהמית, מנפש הוא שלהם שהיו"ד אלה על והן טוב, יצר האלקית, מנפש הוא שלהם
הפסוק 30חז"ל  א 31על הקב"ה ברא יצרים שני יודי"ן, "בשני האדם", את אלקים ה' טוב "וייצר יצר חד

רע". יצר ואחד
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מגילה.14) ריש
ה"ד.15) פ"א מגילה הל' רמב"ם
יט.16) שם,
ב.17) ב, מגילה
ה.18) ג, דברים
סע"ב).19) (א, ה"א פ"א מגילה
ה"ה.20) שם
אסתר 21) פרש"י ובפרש"י. א יא, מגילה ובפרש"י. ו ד, עזרא

יו"ד. ט, ג. ה,
ובפרש"י.22) כד שם, עזרא
שם.23) רמב"ם
ב.24) ג, ב. ב, מגילה

סה"מ 25) ואילך. רעו ע' תש"נ) (בהוצאת מג"א אוה"ת ראה
תורת  גם וראה ועוד. ואילך. פד ע' תשנ"ב) (בהוצאת תרכ"ט

וש"נ. .16 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם
א.26) פז, פסחים
א 27) כא, .סוטה
ועוד.28) א. רטו, זח"ב ראה
(נדפס 29) זו שנה פורים בקונטרס י"ל – ס"ו תש"ב דפורים

ס"ה  תש"ג פורים שיחת גם וראה .(82 ע' תש"ב בסה"ש לאח"ז
.(71 ע' תש"ה (סה"ש ס"א תש"ה .(45 ע' תש"ג (סה"ש

א.30) סא, ברכות
ז.31) ב, בראשית
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כתיב  להגזירה שבנוגע .32וכשם המן אמר ביהוד "אשר .ii רצה שהמן כיון לאבדם", יודי"ן) (בב' ם
את אלא) אידן", "פרומע יצ"ט, של יהודים אלקים, יראי יהודים רק (לא micedidלאבד lk בשם אשר כל ,

נפשם" על ועמוד כש"נקהלו גם כן כמו – יכונה כתיב 33יהודי היהוד 34, אשר ii"ויקהלו יודי"ן) (בב' ם
שהיצ"ט  ועד היצ"ט, ע"פ המתנהגים היהודים על רק לא היתה מרדכי של שפעולתו היינו, בשושן",

בהם  מושל שהיצה"ר ועד היצה"ר, ע"פ המתנהגים היהודים על גם אלא בהם, !35מושל

הבירה" שב"שושן כיון – הדבר ygenaוטעם e`x הוא ד"ונהפוך באופן הגאולה נס את בשר, בעיני ,
בשונאיהם" המה היהודים ישלטו בשונאיהם"36אשר "הרוג ביתו"33, אנשי איש מ"אויבי החל שקאי 37, ,

היצה" "קיימא 38ר על חומה", ד"מוקף השלימות נעשית אצלם שגם כך לטוב, שיתהפכו ונה"ב, הגוף ,
באשלמותא". סיהרא

כל ‰. על גם מרדכי פעל – חומה מוקפת שהיא בשושן", אשר ל"היהודים בנוגע הפעולה על ונוסף
נון: בן יהושע בימות חומה מוקפות שהיו כיון חומה, מוקפים אינם שעכשיו בעיירות הנמצאים היהודים

" ישראל: לארץ בכניסתם דבנ"י השלימות על מורה – נון בן יהושע מימות חומה –`uxמוקפות "
ו"39כמארז"ל  קונה", רצון לעשות שרצתה ארץ שמה נקרא "l`xyi"למה ר"ת – "iשyשיםxותיות `יבוא

l"הוא 40תורה מישראל כאו"א שלכן, בתורה, אות מישראל לכאו"א שיש בנ"י, ריבוא ששים כנגד ,
ומקורו. שרשו בתורה, שלו האות – תורה" זו "חומה – חומה" ד"מוקף ומצב במעמד

שבו ישראל" ש"ארץ ומצב במעמד נמצא שיהודי יתכן במעמד daxgאמנם, שאינו ובודאי שעה, לפי
חומה". ד"מוקף ומצב

במ  שארץ וגם אלה שגם – הבירה") בשושן הי' יהודי ("איש "מרדכי" של פעולתו ישנה כזה צב
הגזירה, את רק  (לא בשר בעיני רואים שיהיו כזו לדרגא להתעלות יוכלו שעה , לפי חרבה שלהם ישראל

שמצד כיון הבירה, בשושן שנמצאים אלה כמו הגאולה, נס את גם) mxewneאלא myxy הענין בהם יש
מוקפות  שהיו הערים כמו – תורה זו חומה דמוקף והענין קונה, רצון לעשות שרצתה ישראל", ד"ארץ
המצב). נשתנה הדורות במשך לאח"ז אם (גם ישראל לארץ הכניסה בתחילת נון, בן יהושע בימות חומה

נראה  או אליהם הסמוך במקום אם, כי עצמם, אלו בעיירות נמצאים שאינם כאלה שגם אלא עוד ולא
הפורים  ימי ולחגוג הגאולה, נס במוחש לראות וביכלתם ובכחם חומה, כמוקפים הם גם נידונין – עמהם

ואסתר. מרדכי עם יחד הבירה בשושן כמו

.Â והוראה לימוד בעיקר) (ואדרבה גם מהוה אלא) ההוא, בזמן שהי' דבר רק (אינו זה ענין והנה,
אנן" אחשורוש עבדי ש"אכתי הפורים, לימי ששייך – הגלות זמן לכל :41בנוגע

ודרא" דרא בכל דמשה ש"אתפשטותי' וכיון בדורו". כמשה בדורו שקול מרדכי ש"הי' לעיל ,42נזכר
בתקו"ז  (כדאיתא בעצמו רבינו משה מתגלה שבו דמשיחא, דעקבתא בדרא מובן,43ובפרט ,(

יהודי  ("איש בדורו כמרדכי הם ודור, דור שבכל נשיאינו רבותינו דרא", שבכל דמשה שה"אתפשטותא
ערים  בשאר או הבירה בשושן מקומו אם הבט [מבלי מישראל כאו"א על שפועלים הבירה"), בשושן הי'
נקודת  את אצלו ולגלות לעורר – חומה] מוקפת ואינה בחורבנה כשהיא גם ישראל בארץ או לארץ בחוץ

הקב"ה. עם העצמית התקשרותו היהדות,
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ז.32) ד, אסתר
טז.33) ט, שם
טו.34) שם,
(355 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם (תורת במכתב גם ראה
ואילך).
א.36) שם,
ו.37) ז, מיכה

תתעה.38) ע' תצא אוה"ת רפנ"ד. ב"ר ראה
ח.39) פ"ה, ב"ר
(40.46 ע' תש"ו סה"מ וראה קפו. אופן עמוקות מגלה

ועוד. .41 ע' תש"ט
א.41) יד, מגילה
רע"א).42) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
סע"ב).43) (נ, תכ"א
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בהמאמר  לעיל (כמבואר הענין אפילו 44ונקודת ופסקה נבואה שפסקה לאחרי הגלות, בזמן שגם – (
הקודש  הענין 45רוח מצד מ"מ, יכירנו", לא וישראל ידענו לא ש"אברהם עד ירוד ומצב במעמד ונמצאים ,

חדא 46אבינו"`dzד"כי ברגעא הקצה אל הקצה מן הוא") ("ונהפוך להתהפך מישראל כאו"א יכול ,
ידענו" ד"אברהם הענינים גם בגילוי נמשכים ולאח"ז ב"ה, א"ס ומהות עצמות עם ישירות ולהתקשר
ולאח"ז  אבינו", אתה "כי מצד היא שההתחלה למטה, מלמעלה הוא שהסדר אלא יכירנו", ו"ישראל

יכירנו" ו"ישראל ידענו" ד"אברהם הענינים גם .47באים

.Ê:דוקא הגלות בזמן החסידות תורת התגלות לכללות גם שייך זה שענין להוסיף, ויש

הצמחֿצדק  פתגם אילו 48ובהקדם האמוראים, מגדולי הוא הי ' האמוראים בזמן הזקן רבינו הי' שאילו
לא  שהדור אלא, הנביאים, מגדולי הי' הנביאים בזמן הי' ואילו התנאים, מגדולי הי' התנאים בזמן הי'

לכך. ראוי הי'

באגה"ק  (כמבואר התורה פנימיות נתגלתה האחרונים בדורות שדוקא במוחש רואים מכתבי 49ולאידך,
שבה 50האריז"ל  חב"ד, חסידות תורת ובפרט הכללית החסידות מתורת החל החסידות, בתורת ונתבארה ,(

נשיאינו רבותינו לנו גילו ידה xzeiaועל milrp mipipr בישראל כשהי' שלפנ"ז, בדורות אודותם ידעו שלא
הנבואה  גילוי ואפילו הקודש רוח !51גילוי 

הדבר  קודם.52וטעם הי' שלא ביותר גדול באור צורך יש הגלות, חושך התגברות מצד שדוקא –

.Á לא אברהם כי אבינו אתה ד"כי הענין מתבטא שבזה – יותר בעומק – אפשר בדרך לומר ויש
יכירנו": לא וישראל ידענו

אורות  לבוא יכולים היו לא – והגבלה ובמדידה השתלשלות סדר כפי הענינים כל כשהיו הבית, בזמן
לסבול" הכלי יכיל "לא השתלשלות שבסדר כיון בכלים, מהתלבשות למעלה הם עצמם שמצד וגילויים

אור  לתורה בהוספות הזקן רבינו );53(כלשון

הרי  מ"מ, יכירנו", לא וישראל ידענו לא ש"אברהם הגרעון אמנם שישנו אף – הגלות בזמן משא"כ
" עם ההתקשרות שתהי' האפשרות ניתנת זה `epiaמצד dz` הנפש עצם העצם, עם העצם התקשרות ,"

"אתה" התואר אמיתית לומר יכולים עליו שרק – ב"ה א"ס ומהות עצמות להתקשר 54עם יכול ואליו –
מעמדו  על הבט מבלי מישראל כאו"א זה ישירות שענין ירגיש רק אם שבקלים, קל אפילו שכן, ומצבו,

מס"נ  מתוך הנסיונות בכל לעמוד יוכל ב"ה, א"ס ומהות עצמות עם ואחדותו ליחודו שגם 55נוגע כיון ,
בשלימות נמצאת ytpdאצלו mvrומגיע מעורר ועי"ז ,mvrda שלמטה שבדרגא אע"פ שלכן, שלמעלה,

כתיב  במהותו 56מזה יותר, נעלית שבדרגא כיון דוקא, יעקב" את "ואוהב אעפ"כ, ליעקב", עשו אח "הלא
דוקא  יעקב מושרש ממש, ית' .57ועצמותו

שייכים  היו האמוראים בזמן שאפילו כאלה נעלים גילויים לקבל יכולים דוקא הגלות בזמן ולכן,
סגולה  ליחידי  שייכים היו הנביאים בזמן ואפילו סגולה, ליחידי שייכים היו התנאים בזמן סגולה, ליחידי
מתנבאים  נביאים שני "אין [שלכן ב"כלים" שמתלבשים וגילויים אורות נמשכים הנביאים בזמן כי, –
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ואילך).44) 16 ע' שם מנחם (תורת פ"ז
וש"נ.45) סע"ב. ט, יומא ראה
ב.46) פט, שבת וראה טז. סג, ישעי'
סכ"ה.47) לקמן גם ראה
(סה"ש 48) רע"א תרסב, ח"ד לקו"ד – המאסר רשימת

אחרת). (נוסחא 169 ע' שלום תורת סה"ש וראה .(230 ע' תרפ"ז
ב).49) (קמב, רסכ"ו
ג"כ 50) (נדפסה ההקדמות לשער הרח"ו הקדמת ראה

נ"ע). (מוהרש"ב) אדמו"ר לכ"ק החיים עץ לקונטרס בהוספה
ועוד.

סי"ט.51) אגה"ק מתניא להעיר
וש"נ.52) .172 ע' ח"ל לקו"ש ראה
א.53) קכא, מג"א
לקו"ש 54) גם וראה וש"נ. .227 ס"ע תרפ"ט סה"מ ראה

ועוד. ואילך. 77 ס"ע ח"ד התוועדויות – מנחם תורת .178 חכ"א
פי"ח.55) תניא ראה
ב.56) א, מלאכי
ע'57) שם מנחם תורת ואילך. קס ס"ע מג"א אוה"ת ראה

וש"נ. .99
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אחד" הגלות 58בסגנון בזמן ואילו שלו], וכלים באותיות הגילוי ונתלבש נמשך מהם א' כל שאצל כיון ,
בכלים. המתלבשים וגילויים מאורות שלמעלה העצם עם התקשרות נעשית

החסידות  תורת גילוי אז נעשה לכן אבינו", אתה ד"כי הענין מתגלה דוקא הגלות שבזמן וכיון
באופן  ודעת, בינה חכמה של באותיות הגילוי נמשך ידה שעל חב"ד, חסידות תורת ובפרט הכללית,

השני  דיצר דהיו"ד להשכל ועד אנושי, בשכל ואפילו בשכל, .59המובן

על  ולעמוד ד"להקהל הענין בדורו) וכמשה בדורו (כמרדכי נשיאינו רבותינו פועלים זה ובכח
בימות 60נפשם" חומה מוקפות שהיו שבעיירות היהודים וגם בשושן", אשר "היהודיים היהודים, כל אצל

ד"סמוך" באופן אלא עצמם, להערים מחוץ שהם אלה ואפילו חרבין), עתה שהן (אע"פ נון בן יהושע
בלבד. "נראה" או

.Ë איש") כמרדכי שהם נשיאינו, לרבותינו ביחס "נראה" או ד"סמוך" הענין ולבאר להוסיף ויש
בדורו: הבירה") בשושן הי' יהודי

"jenq הוא – [כידוע " בה"קליאמקע" האחיזה אנהאלטן 61ע"ד זיך וועט וואס "דער הזקן רבינו מאמר ַַָָ
של ענין אם, כי לימוד, של ענין אינה בה"קליאמקע" האחיזה שכן, כו'"], קליאמקע מיין zekinqאין ַַ

גם לעמוד הוא יכול הדלת), (ידית הדלת על היא שה"קליאמקע" וכיון אין ueganבלבד, שלכאורה כך , ַ
לו". "סמוך ה"ה אעפ"כ, אבל להענין, שייכות לו

" הפחות גם d`xpולכל רואים חומה המוקפת העיר על מסתכלים שכאשר – סמוך)" שאינו (אע"פ
כשמסתכלים  ובמילא, חומה, המוקפת שבעיר יהודי" ה"איש של בפעולותיו וסייע עזר שהוא בגלל אותו,

ומסייע. עוזר בתור שלו הפעולה גם נראית חומה, המוקפת העיר על

ימי  וחוגגים חומה, כמוקפין נדונין "נראה", או ד"סמוך" ומצב במעמד שהם אלה גם אופן, ובכל
באשלמותא". סיהרא ד"קיימא ומצב במעמד הבירה בשושן ואסתר מרדכי עם יחד הפורים

.È ומקום בזמן שגם – המקומות וכל הזמנים כל על כולה, השנה כל על כח לוקחים הפורים ומימי
באשלמותא", סיהרא ד"קיימא ומצב למעמד לבוא יהודי יוכל אנן") אחשורוש עבדי ("אכתי הגלות

ידע" דלא ("עד והגבלה מדידה מכל למעלה ביותר, גדולה ושמחה גלוי', שמחה עוד 62ומתוך ולא ,(
כמארז"ל  – לאח"ז וגם עצמם, המשיח בימות המשיח, ימות עד ונמשכת הולכת זו ששמחה "כל 63אלא

לעולם". בטלים אינן הפורים וימי המשיח) (לימות ליבטל עתידין המועדים

שבנוגע  היינו, לעולם", יבטל לא הכיפורים יום אף אלעזר "א"ר הנ"ל: מארז"ל מהמשך [ולהעיר
המס"נ  בענין גם לפורים ששוה – הכיפורים הפורים64ליום ימי אבל בדבר, פלוגתא יש –r"ekl אינן

ח"ו]. שיבטלו סברא שום ואין לעולם , בטלים

בזה  מצד 65וההסברה שבקלים קל אצל אפילו שישנה בפועל המס"נ תנועת מתגלית הפורים שבימי –
mvrעם הקשורה זהezenvrהנפש שענין וכיון אליין", "עצמות epnnית', dlrnl oi` בתקפו ה"ה , ַ

לעולם. ובשלימותו

המשיח  דביאת הענין הגלות בזמן גם להיות יכול הנשמה ועצם פנימיות התגלות שמצד ולהוסיף,
ihxtd66 ו ," יחד, כולם הגאולהeldwpבצירוף את גם פועלים נפשם", על בימינו,zillkd66ועמוד במהרה ,

צדקנו. משיח ע"י
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סע"א.58) פט, סנהדרין
ס"ד.59) לעיל ראה
יא.60) ח, אסתר
גם 61) וראה ועוד. .338 ע' תרצ"ט .99 ע' תרפ"ו סה"ש

ואילך. 198 ע' שם מנחם תורת
ב.62) ז, מגילה

ועוד.63) תתקמד. רמז משלי יל"ש
ובכ"מ.64) א. קכא, הוספות סע"ד. צה, מג"א תו"א ראה
ח"ה 65) התוועדויות – מנחם (תורת פ"ח בהמאמר גם ראה
.(18 ע'
ב).66) (קה, ס"ד אגה"ק תניא ראה
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ה'תשי"ב לב הפורים, חג שיחת

***

.‡È אילו המן, מגזירת להנצל אפשרות להם שהיתה שאף הפורים, דימי המס"נ אודות לעיל דובר
על  עלתה לא מ"מ, דוקא, היהודים על היתה הגזירה שהרי ח"ו, ד"יהודי") הענין (היפך כופרים היו

ית'. אחדותו על נפשם ומסרו "לפנים", אפילו זה על לעבור חוץ מחשבת דעתם

נאמר  זה שבכל 67ועל – מזרעם" יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים ש"ימי
לו  (שיש לפורים השייכות מישראל כאו"א אצל להיות צריכה ומצב מעמד ובכל המקומות ובכל הזמנים

נפש. המסירת בתנועת שמתבטאת אליו), שייכות לפורים ויש לפורים שייכות

רשות  נותנת התורה כאשר שגם מרומז שבזה מלאכה, בעשיית שמותר חול יום הוא שפורים ולהוסיף,
ממנו תובעים בכך, עוסק והוא דחול", ב"עובדין dryלעסוק dze`a ועמוד "נקהלו הוא", ד"ונהפוך הענין

אבותינו  "ומנהג סופרים, דברי של קל דקדוק (אפילו ומצוותי' תורה יהדות, של ענין שכל – נפשם" על
היא" אצלו68תורה יהי' ,(ytpa rbep ומהות עצמות עם הנשמה דעצם להחיבור שנוגע נפשם"), על ("עמוד
ב"ה. א"ס

ד"אנכי  ומצב מעמד הי' שאז הפורים, כבימי והסתר, העלם של ומצב במעמד שאפילו אלא עוד 69ולא

ההוא" ביום פני אסתיר "ביום71[כידוע 70הסתר שהלשון העלם,edd`הדיוק לשון הוא כשלעצמו "
גם  – ב"פ], אסתיר" "הסתר אלא אחת, בפעם די ולא "הסתר", של באופן הוא גופא ההוא" ו"(ביום)
ההעלמות  כל ("מ'ברעכטֿדורך") ומבטלים שוברים ועי"ז נפשם", על "עמוד במס"נ, הוא עומד אז

וההסתרים.

.·È נמ סיבות כמה שמצד שטוענים כאלה ישנם בהפקירא אמנם, ד"עבדא ומצב במעמד הם צאים
לי'" :72ניחא

חסידות  בעבודת 73בדרושי כנעני, ועבד עברי, עבד העברי', דאמה החילוקים פרטי בארוכה מבואר
הגמרא  (כדברי הוא כנעני" "עבד של שענינו שם, ומבואר ש"עבדא72האדם. (`xiwtda,היינו לי'", ניחא

שענינה  המס"נ, מתנועת בתכלית היפך שזהו – ופריקתֿעול הפקר של ומצב במעמד ה"ה עצמו שמצד
הפריקתֿעולdlrnlyביטול הו"ע מזה וההיפך ודעת, ודעת.dhnlyמטעם מטעם

בעצמו שהוא אלא עוד ולא שכל, ע"פ לו מסבירים כאשר גם elkyaכלומר: oian לקיים שצריך ,
נוגע  התומ"צ שקיום מלמעלה ההנהגה אופן בשר בעיני שרואה והנהגתו מחייו ראיות לו ויש תומ"צ,
מבין  טו"ד שע"פ כך, בגשמיות"), בעסער פשוט איז תומ"צ ביי זיך מ'האלט ("בשעת הגשמית ַלטובתו

בני" ואת אשתי "את לו יש שעי"ז כיון אדוני", את "אהבתי שצ"ל –74בעצמו רויחא ומזונא חיי בני ,
" וחפצו ורצונו לי'" ש"ניחא וצועק מכריז עול!xiwtda`אעפ"כ, פריקת של הפקירות ,"

ניט")– קשיא קיין איז תאוה א ("אויף קושיות לשאול שייך לא ל"תאוה" שבנוגע בקדושה ,75מצינו ַ
שזהו"ע  כיון שכל, ע"פ הוכחות ולהביא קושיות לשאול שייך שלא בקליפה, גם דוגמתו יש ובמילא,

לי'". ניחא "בהפקירא – תאוה של 

.‚Èשל ענינו הוא מטו"ד) שלמטה עול פריקת לי', ניחא בהפקירא (עבדא זה ששייך wlnrוענין –
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כח.67) ט, אסתר
ועוד.68) ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה
קלט,69) (חולין חז"ל ודרשו יח. לא, וילך – הכתוב לשון

וראה  אסתיר". הסתר ואנכי שנאמר מניין, התורה מן "אסתר ב)
וש"נ. ואילך. עג ע' אדר סה"מ מנחם תורת

קרא,70) להאי מטי "כי א: ה, חגיגה כי ikaראה והי' ,
הענין). בהמשך – כא (שם, וצרות" רבות רעות אותו תמצאן

אדמו"ר71) מאמרי ד. צד, מג"א תו"א נ"ך ראה האמצעי
ואילך. תטו ס"ע (אסתר)

וש"נ.72) א. יג, גיטין
וש"נ.73) כד. ע' ט. ע' אדר סה"מ מנחם תורת ראה
ה.74) כא, משפטים
סה"מ 75) בתחלתו. תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת

ועוד. .21 ע' ח"ו לקו"ש .34 ע' תש"ב
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ה'תשי"ב  הפורים, חג שיחת

עמלק  של בנו בן הוא האגגי שהמן כיון כמ"ש 76לפורים, העולם, אומות שאר מכל למטה שהוא –77

אובד": עדי ואחריתו עמלק גוים "ראשית

רמה" "ביד ממצרים יצאו שבנ"י בשמעם – העולם אומות והקב"ה 78שאר שטורעם"), גאנצן ַ("מיטן
גו' רעד יאחזמו גו' נבהלו אז גו' אחז חיל ירגזון עמים "שמעו – כו' ונפלאות נסים להם ועשה הנהיגם

גו'" הקרובים) (על ופחד הרחוקים) (על אימתה עליהם ישיר"),79תפול ב"אז שנאמרו הענינים פרטי (ככל
שביד  אלא עוד ולירש ולא לכלותינו באים הם עלינו ("אמרו ארצם את לכבוש בנ"י יבואו שכאשר עם

ארצנו" להציל 80את איך תחבולות חיפשו להם, אשר כל ליתן ויצטרכו במלחמה, נגדם לעמוד יוכלו לא (
בתיהם" בקירות זהב של מטמוניות ש"הטמינו ועד ממונם, .81את

של  בנו "בן שהי' ובפרט לבנ"י, שנעשו והנפלאות הנסים אודות ידע הוא שגם אף – עמלק משא"כ
הרשע" כו'"82נמרוד רבונו את "יודע להר 83שהי' בואם (קודם ממצרים בנ"י שיצאו לאחרי מיד אעפ"כ, ,

ברפידים" ישראל עם וילחם עמלק "ויבוא – בנ"י עם להלחם מעצמו הוא בא בשביל 84סיני) לא –
שרצה משום ורק אך אלא ארצו), את לכבוש התכוננו לא בנ"י (שהרי עצמו את את xxwlלהציל

של והמורא zene`dההתפעלות lk כמ"ש בנ"י, רותחת 85מפני לאמבטי "משל קרירות, לשון קרך", "אשר
בפני  אותה הקרה שנכוה אע"פ לתוכה, וירד קפץ אחד בליעל בן בא בתוכה, לירד יכולה ברי' כל שאין

להתגבר 86אחרים" יוכל שלא עמלק ידע שכל ע"פ (שהרי והשגה הבנה בשכל יסוד לה אין כזו הנהגה –
של ענין אם, כי תגא"dtvegעליהם), בלא "מלכותא ,87.

מקום  לו שאין לדבר בנוגע שגם – אנשים כמה אצל ודור דור בכל שמצינו ה"חוצפה" נלקחת ומזה
לי'". ניחא ש"בהפקירא ולהכריז להתעקש יכולים בשכל,

דור" מדור בעמלק לה' בה"מלחמה האדם בעבודת :88ודוגמתו

מצד שבאים והסתרים העלמות ועיכובים מניעות יש האדם ע"פ lkydבעבודת נגדם כשעומד ולכן, ,
dyecwc lky תורה ללמוד ה', את לעבוד שצריכים שכל ע"פ ומסביר אויס") זיך טענה'ט ("ער ומתווכח ,

הה  שיתבטל פועל אזי מצוות, וההסתר.ולקיים עלם

מצד אלא) השכל, מצד (לא ולהסתיר להעלים היצר מתחכם לפעמים c"ehnאבל, dhnly dtveg,ואז ,
דקדושה, שכל ע"י נגדו לעמוד איֿאפשר 

(כמבואר  האלקית שבנפשו חב"ד מטמא שעי"ז חיצוניות, חכמות בלימוד התעסק אם [ובפרט
דלעו"ז],89בתניא  בשכל אצלו ניתוסף הלעו"ז, נגד לעמוד דקדושה שכל לנצל שבמקום היינו, ,(

ולאידך, מהשכל, למעלה הם שתומ"צ בשכלו ומבין תומ"צ, לקיים שצריך בשכלו שמבין אף שכן,
יצרתיו" ("בראתיו והיצירה הבריאה עולם רק לא ההשתלשלות, סדר תלוי התומ"צ גם 90בקיום אלא ,(

כמ"ש  והחומרי, הגשמי צועק 91עוה"ז אעפ"כ, – וגו'" בעתם גשמיכם ונתתי וגו' תלכו בחוקותי "אם
ש" il'הוא `gip `xiwtda שאינו אלא עוד ולא עליו! המתנשא דבר איזה של מרות לסבול יכול לא הוא :"
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ה"ו.76) פי"ג סופרים מס' א. ג, לאסתר שני תרגום ראה
פר"ת 77) דפורים עמלק גוים ראשית ד"ה וראה כ. כד, בלק

בתחלתו. תר"פֿפ"א בסה"מ זה ד"ה ואילך). רצו ע' פר"ת (סה"מ
ח.78) יד, בשלח
(ובפרש"י).שם 79) ידֿטז טו,
טו.80) שם, פרש"י
"בשורה 81) אחוזתכם", ארץ בבית צרעת נגע "ונתתי ועז"נ

. לפי עליהם באים שהנגעים להם הבית היא נותץ הנגע (ש)ע"י .
נתבאר  – ו. פי"ז, מויק"ר – ובפרש"י לד יד, (מצורע ומוצאן"

ואילך). 91 ע' חל"ב בלקו"ש
"לאו 82) שם: ובתוס' רע"א, יג, חגיגה – חז"ל לשון ע"ד

. מעשיו".דוקא שם על אלא .
וש"נ.83) .38 הערה 193 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ח.84) יז, בשלח
יח.85) כה, תצא
עה"פ.86) פרש"י
וש"נ.87) סע"א. קה, סנהדרין ראה
בשלח.88) ס"פ
ספ"ח.89)
(90– מנחם (תורת פ"ג בהמאמר גם וראה ז. מג, ישעי'

.(10 ע' ח"ה התוועדויות
בחוקותי.91) ר"פ
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ה'תשי"ב לד הפורים, חג שיחת

ולכן  עול, קבלת מתוך מצוות ומקיים תורה לומד אחר שיהודי לזולתו, בנוגע גם כזה דבר לסבול יכול
(כפי  נכוה בעצמו שהוא אע"פ אחרים"), בפני אותה ("הקרה אחרים אצל גם קרירות לפעול משתדל
כדי  עד – רויחא) ומזונא חיי לבני בנוגע פשוט לו משתלם אינו התומ"צ בקיום שהחסרון בעצמו שיודע

לי'"! ניחא בהפקירא ד"עבדא הענין אצלו מודגש כך

.„È,כנעני דעבד ומצב במעמד שנמצאים לאלה בנוגע אפילו נתינתֿכח ישנה הפורים בימי אמנם,
לי'": ניחא בהפקירא "עבדא

עניני  ושאר מגילה במקרא חייבים אם בפוסקים פלוגתא יש כנענים לעבדים שבנוגע – ובהקדמה
.92הפורים 

ממ"ש  – פורים בעניני חייבים הם שגם זרעם93ומהלימודים ועל עליהם היהודים וקבלו lre"קיימו
mdilr mielpd lk הרגצ'ובי שמבאר כפי – גו'" האלה הימים שני את עושים להיות לומר 94גו' שאין

ישראל". כל כמו הגירות לאחר הם ש"הרי גרים, על קאי עליהם" ש"הנלוים

לגרים בנוגע (א) בזה: פרטים jxevושני oi` שבועות במסכת שנינו שהרי עליהם", מ"הנלוים 95בלימוד

פה  ישנו אשר את כי וגו' לבדכם אתכם ד 96"ולא סיני, הר על העומדין אותן אלא לי אין הבאים , ורות
xiibzdl oicizrd mixbe איננו אשר ואת ת"ל מצוות 96מנין, סיני, מהר עליהם שקיבלו מצוה אלא לי ואין ,

כגון להתחדש dlibnהעתידות `xwn לגרים בנוגע (ב) כבר", שקבלו מה קיימו וקבלו, קיימו ת"ל מנין,
jiiy `l" בדרךmielpdלומר נעשהlthעליהם", שנתגייר שגר דכיון ,l`xyin cg`k הרמב"ם שמאריך [כפי

הידועה  מאומה 97בתשובתו לשנות צריך שאינו – העולם" והי' שאמר למי ש"מתייחס – הגר במעלת
הירושלמי  מדברי ראי' ומביא אבותינו", ואלקי "אלקינו התפלה מ"ט 98בנוסח וקורא מביא עצמו 99ש"גר

בודאי  לנו"], לתת לאבותינו ה' נשבע אשר לומר לך שיש לך נתברר "הנה נתתיך", גוים המון אב כי
טפל, בדרך עליהם" "הנלוים בגדר אינו

רק  פרטי, מציאות להם ש"אין עבדים, על קאי עליהם" ש"הנלוים – הרגצ'ובי מסיק – ועכצ"ל
milth."

.ÂË:בזה וההסברה

בתרומה  שאוכל כהן של כנעני לעבד מותרת 100בנוגע כהן של שאשתו שכשם לומר סברא יש –
תרומה  ע"י 101באכילת הכהן אל ושייכות קשר לה שיש כיון מ"מ, בפ"ע, מציאות היותה עם שכן, ,

עם  כהן, של עבדו גם כך בעלה, כמו בתרומה לאכול להתירה דיו זה שקשר תורה אמרה הנישואין,
האדון. כמו תרומה לאכול לו מותר לאדונו עבד של והשייכות הקשר מצד הרי, בפ"ע, מציאות היותו

כהן של שעבדו היא האמת r"taאבל, ze`ivn epi` של אשתו (כמו הכהן אל ושייכות קשר לו שיש
היותו היא מציאותו כל אלא, oec`dכהן), ly etqk oipw לאחרי גם [כלומר, האדון אל וטפל שבטל ,

האדון], מציאות אלא כאן שאין כך, האדון, אל וטפל בטל אלא בפ"ע, מציאות אינו האדון עם התקשרותו
תרומה. באכילת מותר ולכן

לדינא ונפ  מהפסח 102ק"מ לאכול לו שמותר הפסח, שחיטת אחר וטבלו ומלו כנעני עבד בהקונה –
למנוייו  אלא נאכל הפסח שאין אף אדונו, לאדם 103של ביחס אלא אינו דוקא למנוייו שצ"ל התנאי כי, ,
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שם 92) פרמ"ג תרפט. ר"ס או"ח הטושו"ע נו"כ ראה
סקי"א. סתרצ"ה

כז.93) ט, אסתר
וש"נ.94) עה"פ. למג"א צפע"נ
א.95) לט,
יגֿיד.96) כט, נצבים
בהוספות 97) תש"ז) (נ.י. שולזינגער הוצאת ברמב"ם נדפסה

סרצ"ג. ב כרך תש"כ) (ירושלים, הרמב"ם תשובות סי"ט. לח"א

ה"ג,98) פ"ד ביכורים הל' רמב"ם וראה ה"ד. פ"א ביכורים
שם. וברדב"ז

ה.99) יז, לך לך
רפ"ו.100) תרומות הל' רמב"ם
ה"ג.101) שם
וש"נ.102) מה. ע' בא פ' עה"ת צפע"נ ראה
א.103) סא, פסחים
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ה'תשי"ב  הפורים, חג שיחת

מציאות  שאינו כנעני עבד משא"כ עליו, נתמנה אא"כ הפסח לאכול יכול שאינו בפ"ע, למציאות שנחשב 
קנין  בתור הפסח מן לאכול יכול ובמילא מינוי, בו שייך לא אליו, וטפל האדון של קנינו אם כי בפ"ע ,
הפסח  לאכול העבד את המונע הדבר להסיר רק (וצריך הפסח על נמנה (האדון) שהוא האדון של כספו

המילה). ע"י –

.ÊË:כנענים לעבדים שייך עליהם" "הנלוים שהלשון מובן עפ"ז

שיש  לומר שייך לא – האדון אל וטפלים בטלים אלא בפ"ע, מציאות אינם כנענים שעבדים  כיון
– הציווי גדר נופל (שעליו ברֿדעת אדם של מציאות על חל מצוה של גדר כי, מצוה, של חלות עליהם
מצוה  של גדר שייך לא – אדם של נכסיו או לבהמתו בנוגע משא"כ שנתגייר), מפני או התולדה מצד

כלל.

זרעם ועל עליהם היהודים וקבלו "קיימו – שבפסוק החידוש mdilrוזהו mielpd lk lre להיות גו'
אלא בפ"ע, מציאות שאינם כנענים עבדים שגם – גו'" האלה הימים שני את milhaeעושים milth,לבנ"י

פורים  ובמצוות מגילה במקרא חייבים עליהם", מצוה),104"נלווים חלות עליהם (שאין עצמם מצד לא ,
עליהם". "נלווים היותם מצד אלא

.ÊÈ:האדם בעבודת לימודֿהשכל יש ומזה

מבלי  לי'", ניחא ו"בהפקירא עמלק", גוים "ראשית של ומצב במעמד שנמצא מי ישנו אם גם
גופו  על ולהתגבר להתמודד אפשרות לו אין שלכאורה כך גשמית, תועלת או רוחנית בתועלת להתחשב
ניט, אים נעמט ("שכל אותו "לוקח" לא דבר ששום כיון הרגש, ע"י ולא שכל ע"י לא הבהמית, ונפשו
את  להעמיד וביכלתו שבכחו לידע צריך – ניט") אים נעמט זאך קיין און ניט, אים נעמט הרגש ַאון

ד" ומצב במעמד mdilrעצמו mielpd היא האמיתית שהמציאות בידעו לעצמו, מציאות שאינו היינו, ,"
והוא האדון, lhaeמציאות lth כיון אחר, באופן או כך באופן לי'" "ניחא אם נפק"מ אין ובמילא, אליו,

מזה, ויתירה האדון, רצון לעשות צריך linn`שהוא jxcay,האדון רצון לעשות) שצריך רק (ולא עושה
לעצמו  שהוא כלל!כיון מציאות אינו

יוצאים  – עמלק של בנו בן המן, על הנצחון הי' שבהם הפורים מימי שלוקחים – זה ובכח
התרגום  (כפירוש משיחא דמלכא בדרא אפילו שישנה מלחמה דור", מדור בעמלק לה' ),105לה"מלחמה

" הציווי לקיים עמלק"dgnzומצליחים זכר ואז 106את לבד, לעשות שיכולים מה כל שעושים עי"ז ,
"כי הבטחתו ומקיים הקב"ה `dgnמשלים dgn"עמלק זכר ר"ת107את –zn`)`מחהnחהz(108מחה

מסדר  למעלה ודעת, מטעם שלמעלה דרגא על שמורה עולם, של אלופו אל"ף, גם שניתוסף –
עמלק.109השתלשלות  במלחמת הנצחון שלימות נעשה זה ובכח ,

גו'" ושמחה אורה היתה "ליהודים – ידע"110ואז דלא "עד והגבלה, ממדידה שלמעלה שמחה ,62.

***

.ÁÈ התורה על בפירושו הרמב"ן מ"ש התורה 111ידוע כאשר כלומר, לבנים", סימן אבות ש"מעשה
כיצד  הוראתֿדרך לבנים", "סימן גם אלא בעלמא, דברים סיפור זה אין האבות", "מעשה אודות מספרת
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פטורים 104) שעבדים להדעות שגם שם, מג"א צפע"נ ראה
אבל מגילה, למקרא "רק ה"ז מגילה, עשי'zeyrlממקרא פורים,

כו'". אדון על מוטל דזה וגדר בהם, גם שייך
ד 105) דעלמא מדרא דריא דמשיחא "לתלתא ומדרא ין

עה"פ). (תיב"ע דאתי" דעלמא ומדרא
תצא.106) ס"פ
יד.107) יז, בשלח

א.108) סה, לזח"ב צבי עטרת ראה
(ע'109) אל"ף אות אותיות מערכת חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך). עב
טז.110) ח, אסתר
אודות 111) מדובר שבהם במקומות ובפרט מקומות, בכמה

כו, א. כו, תולדות א. יד, יו"ד. יב, ו. יב, לך (לך האבות מעשי
ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ע"פ – ועוד) ד. לב, וישלח כ.
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ה'תשי"ב לו הפורים, חג שיחת

האבות", כ"מעשה לעשות נוכל אלה שבדורותינו נתינתֿכח וגם אלה, בדורותינו להתנהג אנו צריכים
כמארז"ל  הדורות, ירידת על הבט וכו'".112מבלי אדם כבני אנו כמלאכים ראשונים "אם

הגמרא  מדברי גם .113ולהעיר הישר שמעשה ש"ספר בראשית (ספר ויעקב יצחק אברהם ספר זה .
בדרך  בעצמם הלכו ויעקב יצחק שאברהם לכך שנוסף לומר, דיש – ישרים" שנקראו בו) כתובים אבות

שתהי' גם פעלו dlelqeהישרה, dxyi jxc באברהם ל כמ"ש אחריהם, בניו 114בניהם את יצוה אשר "למען
הדורות  כל סוף עד בנ"י כל גם אלא לבדו, יצחק רק [לא אחריו ביתו ושמרו115ואת ['d jxc לעשות

שעי"ז ומשפט", xzeiצדקה lwp סלולה בדרך שההליכה במוחש שרואים כפי זו, בדרך לילך בנ"י לכל
בעצמם. לסלול שצריכים חדשה בדרך הליכה מאשר יותר ומהירה קלה היא

נקל  בהם, ועמדו האבות שעברו הנסיונות כל שלאחרי – לבנים" סימן אבות ל"מעשה בנוגע ועד"ז
לעולמים  הי' שכבר כיון אליהם, הדומים או נסיונות באותם לעמוד הם גם שיוכלו אחריהם לבניהם יותר

התומ"צ. קיום על בתוקף ולעמוד וההסתרים ההעלמות ולבטל להתגבר שהצליחו האבות, בזמן

ויעקב  יצחק אברהם האבות לג' בנוגע דוקא לאו הוא לבנים" סימן אבות "מעשה שהכלל ומובן,
לשלשה" אלא אבות קורין כולל 116("אין ודור, דור שבכל ישראל ומנהיגי גדולי לכל בנוגע גם אלא ,(

הפורים) לימי (בקשר icedidגם ikcxn."לבנים סימן אבות "מעשה בבחינת היא שהנהגתו ,

הפורים, דימי הענין מכללות שלמדים המס"נ לענין בנוגע וההוראה הלימוד על נוסף כלומר,

מצרים",– ליציאת ד"זכר הענין מכללות החל ולימוד, הוראה בהם שיש טובים וימים המועדים כבכל
הארץ" "ערות במצרים, בנ"י שהיו למרות אשר, ראשונה, וגם 117גאולה בגשמיות, ועבדות בשעבוד ,

טומאה  שערי במ"ט מושקעים היו ע"ז 118ברוחניות עובדי "הללו טען מצרים" של ש"שרו כך כדי עד ,
ע"ז" עובדי פקדתי"119והללו ד"פקד הזמן כשהגיע אעפ"כ, הרוחנית,120, מהעבדות ממצרים, נגאלו ,

גדול" לאור "מאפילה ויצאו הגשמית, מהעבדות גם יום,121ובמילא כחמישים קצר, זמן שבמשך ועד ,
אחד" בלב אחד "כאיש יחדיו, כולם "את 122עמדו אחריהם, ולדורותיהם להם התורה את לקבל ראויים ,

פה" איננו אשר ואת גו' פה ישנו נתינתֿכח 96אשר יש שבהם טובים, וימים המועדים בכל ודוגמתו ,
שזה  לקדושה, ולהתעלות החולין מעניני מצרים להתנתק דיציאת –ו"ע

אבות  "מעשה בבחינת שהם היהודי, מרדכי אודות המסופרים פרטיים מענינים והוראה לימוד גם יש
כדלקמן  לבנים", .123סימן

.ËÈ אשר כל את ידע "ומרדכי – המן גזירת אודות למרדכי נודע שכאשר חז"ל במדרשי מסופר
.124נעשה" התינוקות את (מרדכי) "קבץ בתורה"– ועוסקין ובוכין צועקין והיו שועתם 125. שעלתה "עד ,

. הקב"ה ושמע לפני למרום, רבינו משה עמד וטלאים, כגדיים שומע שאני הזה גדול קול מה ואמר .
. עמך קטני אלא הם, טלאים ולא גדיים לא רבש"ע, ואמר, אותן הקב"ה הקב"ה נטל שעה באותה .

לילה, באותו בהלה אחשורוש על והפיל וקרעם, טיט של בחותם חתומות שהיו עליהם שגזר אגרות
וגו'"126הה"ד  ההוא .127בלילה
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הערה 112) 281 ע' חט"ו לקו"ש (וראה ב קיב, שבת ע"פ
וש"נ). .14

(ובפרש"י).113) א כה, ע"ז
יט.114) יח, וירא
באברהם 115) תפלה שבכל ראשונה ברכה חותמין זה ומטעם

ב). קיז, פסחים (ראה אברהם" "מגן – דוקא
ב.116) טז, ברכות
ד.117) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
יתרו.118) ר"פ זו"ח
כח.119) יד, בשלח מכילתא ע"ב. ריש קע, זח"ב ראה

כט. יד, בשלח ביל"ר הובא ח. פמ"ג, שמו"ר
טז.120) ג, שמות
(במשנה).121) ב קטז, מפסחים הגש"פ, נוסח
שם.122) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פרש"י
רנב 123) ס"ע ח"ה (אג"ק זו שנה אדר ז' מכתבי גם ראה
ואילך).

א.124) ד, אסתר
ספ"ח.125) אסת"ר
יא.126) ו, אסתר
ספ"ט.127) אסת"ר
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ה'תשי"ב  הפורים, חג שיחת

זה: סיפור על לתמוה יש ולכאורה,

בדורו" כמשה בדורו שקול מרדכי "שהי' ביותר, מעלתו גדלה – בדורו"3מרדכי לצדיקים "ראש ,128,
הסנהדרין  הששי,129ומיושבי או החמישי שבהם, מהמובחרים גופא וביניהם בנ"י), שבין מהגדולים (שהם

בגמרא  שר)130כדאיתא שנעשה (לאחר ולבסוף ד' בתר למרדכי לי' חשיב שר) שנעשה (קודם ש"מעיקרא
לשון  שבעים יודע שהי' בכך גם וכמודגש חמשה", בלשן"129בתר "מרדכי נקרא אחת 131(ועש"ז שזוהי ,(
הסנהדרין  מיושבי אחדים אצל עכ"פ הנדרשות .132המעלות

והראשונים  מהמובחרים – התורה ללימוד בנוגע הן הענינים: בכל מרדכי של מעלתו גודל מובן ומזה
והציבור  הקהל להנהגת בנוגע והן בדורו", לצדיקים "ראש – שמים ליראת בנוגע הן הסנהדרין, יושבי בין

בדורו". "כמשה – הדור דכל

בגמרא  המסופר ע"פ שהרי, – דעלמא במילי גם מעלתו גדלה לזה, המיוחד 133ונוסף היחס אודות
המלך" "בשער לו העולם 134שהי' כל על בכיפה המושל אחשורוש, במלכות השרים מראשי שהי' מובן, ,

כולו.

הגזירה את לבטל בשביל הרי, – נעשה אשר כל את מרדכי כשידע הטבע,zeinybaובמילא, בדרכי ,
הגזירה את לבטל ובשביל המלך"; "בשער  עצות לחפש לו הוספת zeipgexaהי' ע"י  עצות לחפש  לו הי' ,

התורה. בלימוד נפלאים חידושים או שמים, ביראת נעלים ענינים

ילדים  אלא בחוריֿישיבה, [לא עמך" "קטני רבן", בית של "תינוקות וקיבץ הלך – בפועל? עשה ומה
הגזירה! את ביטל שהקב"ה פעל דוקא ועי"ז עמהם! ללמוד בעצמו וישב דוקא], קטנים

.Î:"לבנים סימן אבות "מעשה – מאתנו לכאו"א לימודֿהשכל מהוה זה סיפור 

הוא יהודי שכל – dlrnובהקדמה lra.זולתו לגבי מעלתו מתבטאת שבהם ענינים  אצלו וישנם ,

הבעש"ט  המשנה 135וכפירוש בדברי הפשוט) הפירוש עם גם מכל 136(שמתאים הלומד חכם "איזהו
יכול מה מובן: אינו דלכאורה – lecbאדם" ocnlאפילו אדם", "מכל xzeiaללמוד heyt yi`n לו שאין

כיצד  טובה, הנהגה או מדה איזו מסויים, ענין ללמוד וצריכים יכולים אדם" ש"מכל – בתורה? ידיעה
אדם" קרויין "אתם "אדם", להיותו שכן, תעשה", ואל ב"שב להמנע כיצד או ועשה" ב"קום ,137להתנהג

זולתו. לגבי מעלתו מתבטאת שבו מסויים ענין לו יש

בענינים לעסוק ענינו זה שאין לטעון לכאו"א נתינתֿמקום יש שכן, אל"ף miheytוכיון ללמוד כמו ,
בענינים  שיעסוק מוטב וכיו"ב; כשרות אכילת שבת, שמירת אודות לעורר או קטנים, ילדים עם בי"ת

מתבטאת שבהם שיעבוד ezlrnאלה מוטב בודאי – גדול שמים וירא למדן ברֿפועל, הוא אם ובפרט .
עם  יהי' מה היא השאלה מאי, אלא עילוי. אחר  בעילוי שמים ויראת התורה במעלות לעלות עצמו, על
לצורך  לכך שזקוקים יהודים מספיק ישנם זה בשביל הנה – רבן" בית של "תינוקות גדיים", ה"קול
רש"י, עם חומש א, א' קמץ בי"ת, אל"ף בלימוד יעסקו והם נעלים, לענינים ראויים שאינם או ָפרנסתם,

קלים.וכ  וענינים פשוטים ענינים בשם דבר" "עמא בפי שנקראים הענינים שאר ל

הפורים: מימי הלימוד – לזה והמענה

– דעלמא במילי והן ציבורית בעסקנות הן שמים, ביראת הן בתורה, הן בדורו, הגדול שהי' מרדכי,
ד"ההוא", ההעלם על [שנוסף ההוא" ביום פני אסתיר "הסתר ביותר, גדול והסתר העלם לבטל כשהוצרך
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ג.128) פ"ו, שם
כב.129) ב, אסתר בפרש"י הובא ב. יג, מגילה ראה
ב.130) טז, מגילה
ור 131) ז. ז, פ"נ.נחמי' פרדר"א רע"א. סה, מנחות אה
ויודעים 132) בתוד"ה (הובא ואילך סע"א יז, סנהדרין ראה

שם). מנחות –

ממרדכי.133) עצה שקל שאחשורוש סע"א) (יג, מגילה ראה
ועוד.134) יט. ב, אסתר
וש"נ.135) ס"צ. ובהוספות סשס"ג, כש"ט ראה
רפ"ד.136) אבות
רע"א.137) סא, יבמות



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לח

 38   פנההעיהדהנ 

ה'תשי"ב לח הפורים, חג שיחת

וצרות", רבות ל"רעות שהביא סי"א)], (כנ"ל ההוא" ביום פני (ב"פ) אסתיר ד"הסתר באופן גופא ה"ז
גזירתם  ונחתמה גזירה נגזרה .138שכבר העולם אבות אצל בבהלה לטוב זכור אליהו "רץ וכאשר אמרו , .

. אם ויעקב, יצחק אברהם גזירתםלו נחתמה .zeyrl mileki ep` dn"139וקיבץ מרדכי יצא –ly zewepiz
oax zia ולשאול להתייעץ בדעתו עלה לא ואפילו אחרות, עצות חיפש ולא עמהם, ללמוד בעצמו וישב ,

ולשגשג  להתעלות הוא יוכל ידה שעל אחרת דרך יש שמא או לאו, אם תורה ביטול משום בכך יש האם
ההעלמות  כל שיתבטלו – ההוא" "בלילה – בשעה בה לפעול הצליח דוקא ועי"ז יותר. נעלית לדרגא

זמן). משך לאחרי היתה למטה שההמשכה (אף למעלה הגזירה ותתבטל וההסתרים

– מישראל לכאו"א בנוגע גם הוא כן ישראל, כלל על רח"ל הגזירה בשעת אמורים שהדברים וכשם
אלקות, על והסתר העלם לבטל היינו, ברוחניות, גזירה לבטל או בגשמיות, גזירה לבטל צריך שכאשר
דעלמא  במילי לעסוק צריך שכאשר לפעמים לו שנדמה והסתר העלם בתורה, הבנה על והסתר העלם
הצדדים, מכל והסתרים העלמות קושיות מתעוררים קדושה בעניני לעסוק כשצריך ואילו כולם, לו עוזרים
ע"י  להעשות ויכול בו, יצליח ולא כדאי, הדבר שאין בעצמו, ממנו או הצד, מן מאנשים ביתו, מבני

שיש לידע צריך – וכיו"ב `zgאחרים, dtexz בעניני להוסיף וההסתרים: ההעלמות כל מבטלים ידה שעל
מתוך dyecwתומ"צ ly ytpÎzxiqn להתעלות או בתורה, עמוק ענין בלימוד בעצמו לעסוק שבמקום –

ענינים  רבן בית של תינוקות עם ללמוד בשביל נפשו ואת כחותיו את ימסור שמים, יראת בעניני בעצמו
ערכם! לפי שהם פשוטים

שאינו ועי" בלבד זו (לא רע "מלאך שאפילו אלא עוד ולא וההסתרים, ההעלמות כל אצלו מתבטלים ז
אמן" עונה אדרבה) אלא הוא"140מפריע, "ונהפוך טוב"36, ליום ומאבל לשמחה "מיגון ,141.

***

.‡Î פעם סיפר אדמו"ר מו"ח הוסיפו 142כ"ק זה (שלצורך נישואיו בתקופת מגוריו דירת הכנת אודות
עם  יחד אדמו"ר מו"ח (כ"ק שנכנסו שקודם – עבורו) מגורים דירת שישמש להבנין נוסף חלק ובנו
שילמדו  העירוני מה"תלמודֿתורה" קטנים ילדים להדירה הזמינו בדירתם, לדור תבדלח"ט) חמותי, זוגתו,

בהדירה. לדור נכנסו לאח"ז ורק זמן, משך שם

בעצמו  שהוא ובפרט ישראל, הנהגת על עצמו שמסר יהודי אודות סיפור שומעים שכאשר – ובהקדמה
הוראה. בו יש אלא בעלמא, דברים סיפור זה שאין לידע צריכים זה, סיפר

שיוצאים  אלה או הנישואין, בתקופת שעומדים אלה עבור הוראה זה בסיפור יש – לעניננו ובנוגע
עצמאי  אדם להיות כאן: שאומרים וכפי פרנסה, בעניני יעסקו שבו בחיים חדש ומצב מעמד לבנות לעולם

("זעלבסטשטענדיק").

.·Î:המוסגר מאמר

שאין  – עצמאי" "אדם להיות שכן, עצמאי", "אדם להיות המושג שייך לא יהודים שאצל היא האמת
" של רצונו ה"ז – מושל iprpkעליו car"ש בעבדות] – תחתונה הכי או – נעלית הכי [דרגא "`xiwtda

'il `gip!"

בהשיחה – מספר אדמו"ר מו"ח –143כ"ק החקירה אל הביאוהו שכאשר מאסרו, תקופת אודות
רח"ל  מיתה עונש עליו נגזר שבסיומה קשה, השאלות 144חקירה על להם שיענה שקודם להם אמר –
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אסת"ר 138) (ראה טיט" של ב"חותם אלא נחתמה שלא ואף
גם  הרי, – הבאה) ושבהערה סי"ט), לעיל (נעתק 127 שבהערה

היא. חתימה טיט של בחותם חתימה
יח.139) פ"ז, אסת"ר
ב.140) קיט, שבת

כב.141) ט, אסתר
וש"נ.142) רמב. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
זו 143) שנה פורים בקונטרס י"ל – ס"ה תש"ב דפורים

.(82 ע' תש"ב בסה"ש לאח"ז (נדפס
(144.185 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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ה'תשי"ב  הפורים, חג שיחת

ולא  ששואלים, מה על עונים רק זה שבמקום לו, השיבו וכאשר סיפור, להם לספר ברצונו שישאלוהו,
מקום  באיזה היטב יודע שהוא להם, השיב נמצא?! הוא מקום באיזה יודע אינו וכי מעשיות, מספרים
אדמו"ר  מו"ח כ"ק מספר כן וכמו וביתֿהמרחץ... ביתֿהכסא כמו ממזוזה, שפטור מקום – נמצא הוא

עם 145ברשימותיו  תורה בלימוד שעוסק להם והשיב התעסקותו, במה שאלוהו קודמת, שבהזדמנות ,
ב  הוא יודע האם ג"כ שאלוהו כאלה... אותיות ובשמעם החסידות, תורת ובהפצת מקום יהודים איזה

עליו  שנאמר מקום – נמצא הוא מקום באיזה היטב יודע שהוא להם, והשיב ux`d"146נמצא?! 'dl
d`elne...!"

להיות  שרצונם שאומרים לאלה הוראה מהוה – בעצמו אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפרו – זה סיפור
הוא והקב"ה ומלואה", הארץ ש"לה' לידע שעליהם – כזו מציאות שקיימת וחושבים a"draעצמאיים,

מקום! בכל

כמ"ש  רויחא, ומזונא חיי לבני הקשורים בענינים הטבע בדרך לעסוק צריכים מאי, "וברכך 147אלא
כבר  יעשה השאר וכל "תעשה", התורה: מצות לקיים צריכים ובמילא, תעשה", אשר בכל אלקיך ה'

עשיתני" ואני יאורי "לי "נפרד", "עצמאי", להיות אבל שקיימת 148הקב"ה. נמוכה הכי דרגא ה"ז –
לי'". ניחא ש"בהפקירא שצועק כנעני", "עבד אצל רק להיות שיכולה וסט"א, בקליפה

.‚Î:לעניננו ובנוגע

בית  לבנות העולם, לאויר לצאת ועומדים תורה של אמות וד' תפלה של אמות מד' באים כאשר
חיי  לבני בנוגע הטבע בדרך כלים לעשות תעשה", אשר "בכל העולם, בעניני לעסוק ולהתחיל בישראל,

רויחא, ומזונא

נמצא – שאז בתפלה, לזה וההמשך אני" "מודה באמירת היא היום התחלת יום: בכל ודוגמתו
מלך  לפני עומד, אתה מי לפני "דע המלך, לפני עומד להיותו העולם, לעניני שייך שאינו ומצב במעמד

הקב"ה" המלכים המדרש"149מלכי לבית הכנסת ו"מבית העולם,150, בעניני לעסוק יוצא לאח"ז ורק ,
ארץ" דרך מנהג בהם –151"הנהג

להיות קטנים.dlgzddצריכה ילדים של התורה ללימוד בנוגע  להשתדל – הנ"ל כבסיפור בזה

עניים" "בני – תורה" ב"תלמוד שלומדים קטנים לילדים בנוגע ההשתדלות להיות צריכה גופא ובזה
שולחים  היו ב"חדרים", המלמדים עבור לשלם משגת היתה לא שידם שהעניים ברוסיא נהוג שהי' [כפי

חשבו  על היתה שהחזקתו תורה" ל"תלמוד ילדיהם העיירה את או העיר כמארז"ל 152ן בבני 153], "הזהרו
עניים בני – תורה" תצא שמהם עניים zeinybaעניים לבני ביחס ההשתדלות יותר נוגע אלה ובדורותינו ,

zeipgexa.

בית  לבנין הראוי' ההתחלה הוא – קטנים דילדים התורה ללימוד בנוגע ההשתדלות – זה וענין
חיי  לבני ולזכות פרנסה, בעניני לעסוק לעולם בהיציאה ולהצליח עד, עדי בנין בעזה"י שיהי' בישראל,

רויחא. ומזונא

.„Î בעיקר היא קטנים ילדים עם התורה בלימוד ההתחלה שתהי' שההשתדלות ולהבהיר, להוסיף ויש
שהיא) כמו הילדים לצורך כך כל envr(לא jxevl:

שיביא  בכך והריוח התועלת מהי תורה", ב"תלמוד הם לומדים שבלאה"כ כיון – להילדים בנוגע
ללמוד?! היכן מקום להם כשיש דוקא, שם שילמדו אמותיו לד' זיך") צו זיי ("שלעּפן אליו אותם
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(145.200 ע' תרפ"ז השיחות ספר גם ראה
א.146) כד, תהלים
ומעין 147) קונטרס ב. קז, דרמ"צ וראה יח. טו, ראה פ'

פ"א. כה מאמר
וש"נ.148) .40 ע' חכ"א לקו"ש וראה ג. כט, יחזקאל

ב.149) כח, ברכות ראה
בסופה.150) שם
ב.151) לה, שם
ה"ג.152) פ"א לאדה"ז ת"ת הל' גם ראה
שם.153) ת"ת בהל' הובא א. פא, נדרים
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אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר כפי – לזה להשתמט 154והמענה שרצה לא' מהר"ש אדמו"ר דברי אודות
במגילה  שנאמר ציבורית, עסקנות של אביך 155מענין ובית ואת אחר ממקום ליהודים יעמוד והצלה "ריוח

תאבדו", אביך ובית ש"את אלא אחרת, בדרך או זו בדרך יעזור שהקב"ה הוא ברור דבר כלומר, תאבדו",
eca`z("פארלירן וועט zekfd("איר z`!זו מצוה של ַ

ולגדול  וכו', חומש עברי, בי"ת, אל"ף ללמוד שצריכים ילדים שאותם הוא ברור דבר בנדו"ד: ועד"ז
להשתדל  צריך שהוא אלא אחר, ממקום או זה ממקום הקב"ה להם יעזור – ושלמים יראים טובים יהודים

בו התלוי כל eziaלעשות ipa liayae eliaya מקום אין ובמילא, זו. זכות להם שתהי' אביך", ובית "את ,
שזוהי כיון – שלישי או שני ע"י אחר, ע"י להעשות יכול זה שענין exearלתירוצים zekf!

את לספק (כ"כ) אינה שכוונתו במסחר, שעוסק לאדם – דומה הדבר למה אלא dpewdמשל בסחורה,
giexi `edyבזה להשתדל שצריך – רוחנית לפרנסה בנוגע ועד"ז elyבהמסחר. geixd liaya גם שלכן, ,

ה"ה  לאו, אם בין בזה יעסוק הוא אם בין ליהודים" יעמוד והצלה ש"ריוח האמת) הוא (וכן בטוח כאשר
mici izya qtez בידע בעצמו, בזה לעסוק ההזדמנות את מחמיץ) אינו שבכך(ובודאי ipaeו envr z` dkfn

mlera ewlge ezia"אור ותורה מצוה "נר אצלם תורת 156שיאיר שהיא שבתורה לה"מאור" ועד ,
הגשמיים.157החסידות  בענינים והצלחה ברכה גם לו תומשך ממילא ובדרך ,

***

.‰Î בהמאמר לעיל להמדובר הצמחֿצדק 44בהמשך של מאמרו על מיוסד המעמד 158– אודות –
המעלה  ישנה מ"מ, יכירנו", לא וישראל ידענו לא ד"אברהם וההסתר ההעלם שלמרות הגלות, דזמן ומצב

וישראל 46אבינו"`dzד"כי ידענו לא ש"אברהם בכך מעלה שיש לומר יתכן איך השאלה: נשאלת –
יכירנו"?! לא

הצמחֿצדק  של בפנים 159ובלשונו פנים ואין למטה ויראה אהבה כשאין א"כ קשה לכאורה "אך :
יותר"?! גבוה ממקום ההארה נמשך יהי' יכירנו") לא וישראל ידענו לא ד"אברהם הענין תוכן (שזהו

הצמחֿצדק: שמבאר כפי – בזה הביאור ונקודת

היא זו שהארה כיון הרי, – יותר גבוה ממקום הארה נמשכת הגלות שבזמן היות זה mlrdaעם אין ,
על הי' הבריאה כוונת "כי העולמות, בריאת לתכלית למטהzelbzdבהתאם שיהי' אלקותו ielibאלקות

לענין  בנוגע והן דוקא, בגילוי להיות שצריכה התומ"צ קיום ע"י שנעשית להמשכה בנוגע הן דוקא", ית'
בנסו" מכיר הנס ש"בעל באופן דוקא גלויים נסים שצ"ל צ"ל 160הנסים בגילוי יהיו הענינים שכל וכדי ,

מתוך  גם) אלא מס"נ, מתוך רק (לא העבודה שתהי' היינו, יכירנו", ו"ישראל ידענו" ד"אברהם הענין
בלבד  "גדפין" שנקראים היות עם אשר, ויראה, התורה 161אהבה כל ושורש יסוד ה"ה ,162.

וישראל ידענו לא ש"אברהם ומצב במעמד הגלות בזמן כשנמצאים מאי, אומרים אלא – יכירנו" לא
לעניני  להגיע יכול שאינו שרואה ומצבו במעמדו מההתבוננות ח"ו ביאוש ליפול לו שאסור ליהודי
על  (וחבל ומיד תיכף שיכולים – יתירה מעלה יש הגלות בזמן שדוקא לידע צריך ואדרבה, כו', אהוי"ר 
"משאול  תחת, מעומק לצאת ועי"ז אבינו", ד"אתה בהענין ולתפוס הקצה אל הקצה מן לדלג הזמן...)

הצ"צ  (כלשון ממש" רום!163תחתיות לעומק ,(
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אדמו"ר 154) התולדות בספר הועתק – מז ע' ח"ד שלו אג"ק
.24 ע' תש"ב סה"ש וראה .18 ע' תשנ"ז) תש"ז, (קה"ת, מהר"ש

יד.155) ד, אסתר
כג.156) ו, משלי
ירושלמי 157) שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א חגיגה

ואילך.158) קלא ע' תש"נ) (בהוצאת מג"א אוה"ת
קמ.159) ע' שם
א.160) לא, נדה ראה
פ"מ.161) תניא ראה
פ"ד.162) שם
קמד.163) ע' שם אוה"ת
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הקצה  אל הקצה מן להתהפך יכולים חדא שברגעא ההבטחה ישנה הגלות שבזמן אע"פ לאידך, אבל
לכל  – לאח"ז זאת להמשיך צורך יש אלא י"ח, יוצאים לא שעדיין לידע צריכים והאמונה, המס"נ בכח
ו"עבוד  מאהבה" "עבוד ויראה, אהבה מתוך ממש בפועל בעבודה גם – למטה מלמעלה בדרך הפחות

וכו'.164מיראה" הרחבה של באופן והשגה בהבנה התורה ולימוד ,

כיון  רום, בעומק אינו שמקומו לידע צריך רום, לעומק תחת מעומק יוצא כשיהודי גם אחר: ובסגנון
לעשות mipezgzaשתפקידו dxic בכל אור ולהמשיך לעבור לאח"ז צריך רום, לעומק כשמגיע גם ולכן, ,

ד"בראתיו  בהדרגות והן ולכבודי", בשמי הנקרא ד"כל בהדרגא הן ההשתלשלות, סדר שבכל הדרגות
עשיתיו" אף גשמיים.90יצרתיו בענינים והן רוחניים בענינים הן חיות לו יומשך ועי"ז ,

***

.ÂÎ החיוב א' יקיים הפחות לכל באמרו: לחיים שיאמרו הורה שליט"א אדמו"ר "לבסומי 62כ"ק
מהני  אי לשקו"ט מקום שיש (אף הקהל כל את י"ח ויוציא ידע", דלא עד אמר 165בפוריא ואח"כ .(

(בחיוך):

בזה" זה ערבים ישראל ש"כל הענין "לבסומי")166מצד החיוב מקיימים (שאין זה על למחות מוכרחני ,
מוחה  ואינו למחות בידו שיש מי בכלל להיות שלא כדי למחות).167בפומבי, בידי אין (אא"כ

ידע"– דלא ה"עד אצלם שיהי' גורס אדמו"ר מו"ח כ"ק הי' תמיד שלא כיון להבחורים, ,168בנוגע
ב"כלים" י"ח יצאו שלעתֿעתה כך על האחריות את אני –miphwהםzeinybayלוקח ברוחניות ואילו ,

עתה!... גם בהם ומכניס בהם, להכניס רצה שהרבי מה כל ויקבלו קבלה" "כלי יהיו הלואי

מחא  עושה הנני – הרבנים ובראשם הקהל, לשאר בנוגע מאה אבל בפני עשרה, בפני ובפומבי, ה,
עליהם... האחריות מוטלת ולהבא ומכאן כו',

***

.ÊÎ"מרדכי לברוך המן ארור בין ידע דלא ד"עד תוכן 62בהענין לבאר פירושים כמה ישנם –
לברוך 169הדברים  המן ארור בין (החילוק) ידע ש"לא כזו לדרגא להגיע וההכרח העילוי הענין מהו :

לעבודתנו? בנוגע מזה ללמוד אנו שיכולים ההוראה מהי והעיקר, מרדכי",

בזה: ומהביאורים

נבראתי  לא "אני קידושין בסוף המשנה כמאמר בריאתו, תכלית היא לבוראו האדם עבודת כללות
ולכבודי 170אלא  בשמי הנקרא "כל העולמות, כל בריאת תכלית שהיא אלא עוד ולא קוני", את לשמש

עשיתיו" אף יצרתיו בראתי"90בראתיו עלי' "אדם בשביל היא בזה שהכוונה בגימטריא 171, "בראתי" ,
בחסידות 172תרי"ג  (כמבואר התורה מצוות תרי"ג בקיום האדם עבודת בשביל ,173.(

אדם  שבין הענינים והן למקום אדם שבין הענינים הן – כולם הענינים כל נכללים שבזה ולהוסיף,
במצוות  שצווהו לבוראו האדם מעבודת חלק הוא לחבירו אדם שבין בענינים החיוב גם שהרי לחבירו,

לחבירו. אדם שבין
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פ"י.164) תשובה הל' רמב"ם ראה
(165.492 ע' ריש חכ"א לקו"ש גם ראה
וש"נ.166) סע"א. לט, שבועות
סע"ב.167) נד, שבת ראה
וש"נ.168) .79 ע' תש"ז סה"ש גם ראה
(169– מנחם (תורת סי"ב דאשתקד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(307 ע' ח"ב התוועדויות

(ירושלים,170) וטיקן בכת"י הגירסא אלא) כו' (לא כ"ה
שם. במשנה שלמה במלאכת הובא וכן תשל"ד).

יב.171) מה, ישעי'
ב.172) רה, לזח"א מק"מ
הובא173) – ועוד. .139 ע' תרצ"ו בהמאמר סה"מ לעיל גם

.(13 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם (תורת ספ"ד
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שאודותם  ענינים (א) סוגים: לב' נחלקת – השולחןֿערוך ע"פ להתנהג שצריך – האדם עבודת וכללות
ד" שזהו"ע – מרע" "סור – מהם להתרחק שצריכים בשו"ע ondנתפרש xex` שאודותם ענינים (ב) ,"

ד" שזהו"ע – טוב" "עשה – בהם ולהשתדל לעשותם שצריכים ikcxnנתפרש  jexa."

" אודות כשמדובר אלא אינו מרדכי" ל"ברוך המן" "ארור שבין החילוק ענינים mipiprאמנם, – "
מרדכי"), ("ברוך בהם ולהשתדל לעשותם שצריכים ענינים או המן"), ("ארור מהם להתרחק שצריכים

אודות כשמדובר לא ד"icediאבל באופן ההנהגה להיות צריכה שאז ,rci `lלברוך בין המן ארור
כדלקמן. מרדכי",

.ÁÎ:ובהקדמה

פעמים  כמה החרדית 174ספרתי מהקהילה יהודים אליו נטפלו בווינא ביקר אדמו"ר מו"ח כ"ק שכאשר
הנהגתו: על טענות להם שיש שוהל") שיף פון געמיינדע "די נקראת שהיתה געמיינדע", פרומע ("די

בשולחןֿערוך  סימן ויתירה 175ישנו מורידין", ולא מעלין ש"לא אלה אודות פס"ד בו שיש – הם טענו –
("וואס  מהשו"ע יותר להחמיר צריכים למה – הם טענו – שכן וכיון ח"ו, מעלין", ולא "מורידין ָמזה,
מעלין  ד"לא בגדר שהם כאלה יהודים של בהצלתם ולהתעסק שו"ע") דעם פון פרימער זיין מען ַדארף

מעלין"?!... ולא ד"מורידין בגדר שהם כאלה יהודים של בהצלתם להתעסק ועאכו"כ מורידין", ולא

ע"פ – להתנהג המשיך לפועל, בנוגע אבל מאומה, אדמו"ר מו"ח כ"ק להם השיב לא מעשה בשעת
צריך  – מעלין" ולא ש"מורידין אלה ואפילו מורידין", ולא מעלין ד"לא בגדר שהם אלה שגם שיטתו,
בפועל, לעבודה בשייכות אלינו בנוגע אבל בתורה, חלק בשו"ע, הדין ללימוד בנוגע רק שזהו לידע

l`xyin cg`e cg` lk zlvda lczydl mikixv!

הגמרא  חטאים 176וכדברי (החוטאים)177"יתמו שהם זמן כל ובמילא, ח"ו, חוטאים" ולא (דייקא)
– ח"ו מעלין" ולא "מורידין עליהם שנאמר מאלה הם אם אפילו – בעולם livdlנמצאים mikixve mileki

mze`"מזולל יקר "להוציא לך אין אזי אותם, מצילים וכאשר מזה!178, גדול

הגמרא  מאמר אודות דיבר שכאשר אביו, בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר הפתגם מי 179וע"ד "כל
לעצמך תאר ואמר: בנו) (אל אליו אדנ"ע) (כ"ק פנה עליו", לרחם אסור דעה בו dlecbשאין dnk cr

zepngxd!עליו לרחם שאסור אומרת שהתורה מי על

(ש" זה מאמר בשביל`xeqכלומר: אדנ"ע כ"ק ניצל גופא עליו") mingxלרחם xxerl עמוק ממקום
יותר.

גופא  זה ומצב מעמד מנצלים רח"ל, מעלין" ולא ש"מורידין לאלה בנוגע שאפילו – בנדו"ד ועד"ז
נמצאים שהם וכיון אותם, גם ולהציל ביותר, עליון ממקום עליהם רחמים zgzלעורר wnera מושכים אזי ,

ארויף") גלייך זיי מען ("שלעּפט מיד אותם mexומעלים wnerl! ַ

.ËÎ,הצחות ע"ד פעם שאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי את להזכיר יש לכך בהקשר

לימוד"– צריכה חכמים תלמידי של חולין "שיחת גם בישראל 180והרי נשיא של שיחה ועאכו"כ ,
הדברים  שיתפרסמו ידיעה מתוך –שאמרה

ברוסיא: ("ּפאיעזדן") ברכבות הנסיעה סדרי ָאודות

ממנה, טובה שני' מחלקה ביותר, הפשוטה שלישית מחלקה מחלקות: לשלש מחולקות היו הרכבות
ביותר. המשובחת ראשונה ומחלקה
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ועוד.174) .620 ע' ח"ב ואילך. 133 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
קנח.175) סו"ס יו"ד גם וראה תכה. סו"ס חו"מ
א.176) יו"ד, ברכות ראה
לה.177) קד, תהלים

א.178) פה, ב"מ וראה יט. טו, ירמי' ע"פ
א.179) לג, ברכות
וש"נ.180) ב. כא, סוכה
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ה'תשי"ב  הפורים, חג שיחת

שה  – הצחות ע"ד – אדמו"ר מו"ח כ"ק במחלקהxiabואמר אינו ipy'נוסע השלישית במחלקה שכן, ,
במחלקה  נוסע יראוהו אם שהרי בבנק... ("קרעדיט") ה"אשראי" את להפסיד שלא כדי לנסוע יכול
שלא  כדי לנסוע רוצה אינו הראשונה ובמחלקה הלואה, לו ליתן ירצו ולא כסף, לו שאין יחשבו שלישית

לו; שאין מיותר כסף להוציא

ה  במחלקהiprואילו שלישית,dpey`xנוסע במחלקה נסיעה בשביל אפילו לו אין משלו כסף שכן, ,
מתוך  לנסוע לו למה אחר, של חשבונו על שנוסע וכיון אחר, מישהו של חשבונו על לנסוע צריך ובמילא
גרעסטע  די ("מיט גדולה הכי נוחיות מתוך כבר שיסע מוטב ווערן"), ("אויסגעריסן ויגיעה טלטול

אחר!... מישהו של חשבונו על היא  הנסיעה שהרי ַבאקוועמלעכקייט"),

.Ï:לעניננו ובנוגע

– בעוה"ב והן בעוה"ז הן – וועלט") די ("דורכגיין בעולם להתקיים שיכולים כאלה zekfaישנם
mnvr בגמרא כדאיתא מצדקה 181, הרחוקים לב של .182"אבירי (בצדקתו בצדקה ניזונין כולו העולם כל .

לצדקתו  זקוקים שאינם היינו, שבידם), (בזכות בזרוע" ניזונין (צדיקים) והם שבידן) בזכות ולא הקב"ה
שיכולים כיון מצדקה"), ("רחוקים הקב"ה reazleשל yexclע"פ להם שמגיע ("בזרוע") zxeyמהקב"ה

oicd.

להקב"ה ולהוכיח השו"ע, עם הקב"ה אל לבוא שיכול כזה יהודי r"eydובכן: oic t"ry א דין מת ,
elלאמיתו, ribn גם (כולל שבשו"ע הסימנים לכל בנוגע להתנהג הוא יכול – רויחא ומזונא חיי בני

מעלין") ולא ש"מורידין אלה או מעלין" ולא מורידין ש"לא אלה אודות מדובר שבו itkהסימן weica
r"eya aezky;

יודע בנפשו חשבון עושה שכאשר כזה ומצב במעמד הוא אם lekiאבל epi`y בזרוע ולתבוע לבוא
רויחא, ומזונא חיי בני לו מגיע השו"ע דין שע"פ

תלכו" בחוקותי ב"אם תלוי' בעתם" גשמיכם "ונתתי שההבטחה בידעו עמלים 91[ובפרט "שתהיו ,
מספיק שלא היינו, רש"י), (כפירוש צ"לcenilבתורה" אלא בתורה dribiהתורה, "יגיעה" והרי בתורה,

מהר"ש  אדמו"ר זקנו אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר דלקמן כבסיפור היא :183לאמיתתה

הוא  האם אותו ושאל הצמחֿצדק, אביו אותו קרא הברֿמצוה, לזמן בסמיכות מהר"ש אדמו"ר כשהי'
rbiizn?התורה בלימוד

התורה,– בלימוד מאד והצליח קאּפ"), געוואלדיקע ("א נפלא בעלֿמוח מהר"ש אדמו"ר הי' ַַָבכלל
הסיפור  גדולות 184וכידוע שראה שלו, המלמד וכאשר הצמחֿצדק, אותו בחן ב"חדר" בהיותו שעוד

ש"תפארת  הפלא מהו הצמחֿצדק: נענה כשרונותיו, את והפליא להתאפק יכול הי' לא ונפלאות,
טוב! עושה שבתפארת) תפארת בספירת אייר, ב' ביום נולד מהר"ש (אדמו"ר –שבתפארת"

הצמחֿצדק, לו ואמר יגיעה. ללא גם בלימודו שמצליח כיון מתייגע, שאינו מהר"ש, אדמו"ר והשיב
צורך התורה.rbiizdlשיש בלימוד

לספק  מקום יהי' (שלא מספיקות לצאת וכדי התורה, בלימוד להתייגע התחיל הצ"צ, דברי את בשמעו
עד – אדנ"ע כ"ק לבנו אח"כ שסיפר כפי – כך כל התייגע אמיתית), יגיעה זה אין egvnaשמא elry

mc inzk...!היגיעה מעוצם

הלימוד. סדר את לו ושינה מהר"ש, לאדמו"ר וקרא חזר להצמחֿצדק, כך על כשהודיעו
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(ובפרש"י).181) ב יז, ברכות
יב.182) מו, ישעי'
ואילך.183) שעו ס"ע היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.

ב 184) יום" ב"היום (נעתק וש"נ רפג. ע' שם מנחם תורת
ע' תשנ"ז) תש"ז, (קה"ת, מהר"ש אדמו"ר התולדות ובספר אייר,

.(7
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ה'תשי"ב מד הפורים, חג שיחת

יהי' שהעמל באופן צ"ל תלכו") ("בחוקותי בתורה" ש"עמלים זה מסיפור רואים אופן, xkipובכל
sebd zeinyba בזרוע לתבוע יכול אינו כזה, באופן בתורה מתייגע שאינו ומצבו מעמדו בידעו ובמילא, ,

בעתם")] גשמיכם ("ונתתי הגשמיים צרכיו כל לו ליתן צריכים השו"ע דין –שע"פ

יתנהגו  שלא היינו, הקב"ה, של לצדקתו זקוק בעצמו שהוא כיון אלא הרי, השו"ע, דין ע"פ עמו
דין  על להקפיד ולא הדין, משורת לפנים אחרים יהודים עם להתנהג הוא גם צריך – הדין משורת לפנים

הנ"ל! בסימן השו"ע

וק"ו: ובמכ"ש

xnbde`אם dpynd onfa'ר כמו בלבד, סגולה ליחידי שייך מצדקה" הרחוקים לב ד"אבירי הענין הי'
בהסוגיא  שנזכר דוסא בן בנוגע185חנינא עאכו"כ –dl` epizexecl יוכל שיהודי כזו מציאות שתהי' כדי ,

ה"רבי  את למצוא צריכים – צרכיו כל לו מגיע שו"ע שע"פ חזקה, וביד בכח מלא, בפה מהקב"ה לתבוע
אלה... שבדורותינו דוסא" בן חנינא

`x"encואם g"en w"k מבלי מישראל, אחד כל להצלת והתמסר הדין, משורת דלפנים באופן התנהג
הנ"ל) בסימן מדובר שאודותם גדרים באותם נכלל הוא (אם התומ"צ בקיום ומצבו מעמדו תחילה לבדוק

שבנוגע עאכו"כ –ep` epzbdpdl,אדמו"ר מו"ח כ"ק של מהנהגתו בחיים ודרך הוראה ללמוד צריכים ,
לעזור  אלא התומ"צ , בקיום ומצבו מעמדו לבדוק צריכים לא יהודי פוגשים שכאשר מנהו, שמץ עכ"פ

ברוחניות. גם ועי"ז בגשמיות לו, המצטרך בכל ולסייע

.‡Ï:הנ"ל בסימן השו"ע לדין בנוגע נוספת ונקודה

דעה", "יורה – שני חלק חיים", "אורח – ראשון חלק חלקים: לארבעה נחלק והשולחןֿערוך הטור
משפט". "חושן – רביעי וחלק העזר", "אבן – שלישי חלק

אודות לראש לכל מדובר – חיים" "אורח הראשון, d'בחלק z`xiאודות גם בו יש ולאח"ז ,zad`
l`xyiמצות אודות בו יש – דעה" "יורה שני, בחלק כן וכמו ,dwcv מעלין ד"לא הדינים פרטי ואילו ;

בחלק הם – מעלין" ולא ו"מורידין מורידין", באחד iriaxולא – גופא רביעי ובחלק  משפט", "חושן ,
שבו!mipexg`dמהסימנים

כפי  – ולא ימין, מצד – יהודים אצל שמתחילים כפי – להתחיל יש שולחןֿערוך כשלומדים ובמילא,
שמאל: מצד – גוים אצל שמתחילים

מצד ללמוד מתחילים יהודים ה"יורה oiniאצל מונח ולאחריו חיים", ה"אורח תחילה מונח ובמילא, ,
ו  שמגיעים דעה", עד – גופא משפט ובחושן משפט", ה"חושן מונח ולאחריו העזר", ה"אבן מונח לאחריו

תחילה ללמוד צריכים – הנ"ל mipniqלסימן dnke mixyr ze`n rax`!

אצל כמו שלומד מי מצדmiebמשא"כ שמתחילים ליצלן, רחמנא ,l`ny ללמוד מספיק שלא עד –
אלה  הם ומי מורידין", ולא מעלין ש"לא אלה הם מי הנ"ל: דינים בפרטי מיד פוגע ה"ה אחדים סימנים

מעלין"... ולא ש"מורידין

"אורח – שבחלק הענינים פרטי כל וקודם התורה, לימוד קודם ק"ש, קודם עדיין אוחז בעצמו הוא
לא  שעדיין דעה", "יורה בחלק היא מילה וגם) (צדקה שהרי מילה... קודם וגם צדקה, קודם חיים";
עוד  ולא הנ"ל, סימן ללמוד מתחיל – כזה במצב ובהיותו שמאל... מצד ללמוד שהתחיל כיון אליו הגיע

ממש! בפועל לכך בהתאם להתנהג שמתחיל אלא
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ה'תשי"ב  הפורים, חג שיחת

ועוד: זאת

הסימנים באחד הם הנ"ל הדינים שפרטי בכך די לא (שבזה oexg`dשבחלקmipexg`dאם דהשו"ע
צ"ל שלימודם כאמור של ixg`lמודגש ה"צענזור" השמטת גם בזה היתה – השו"ע) כל וקיום לימוד

.186הקיסר 

של – המלכות לחוקי מתאים זה שאין מפני היא לכך שהסיבה חשב בעצמו (ה"צענזור") הוא
לדבר: אחרת סיבה שישנה היא האמת אבל ממשלתו,

הנ"ל  בסימן שימוש לעשות אפשרות שקיימת כך כדי עד ביותר התגבר הגלות והסתר שהעלם כיון
ישראל" "שמע כמו בתורה חלק ה"ז התורה לימוד בתור שהרי, בתורה, חלק לימוד בתור רק [לא בשו"ע

התורה  עניני בנוגע187ושאר גם] אלא ,ynn lreta mixacd meiwl,

העזר",– ו"אבן דעה" "יורה חיים", "אורח חלק לימוד י"ח יצאו לא שעדיין בכך להתחשב ומבלי
בספרים  כדאיתא שבאהע"ז, הראשונים שבסימנים הענינים ללימוד בנוגע לאריכות 188ובפרט שהסיבה

רבינו 189הגלות... גם שמרמז (כפי אלה בענינים נזהרים שלא מפני היא וההסתרים ההעלמות לכל והסיבה
התניא  בספר חסידים 190הזקן לספר ומציין ,191(–

סיבבו בעלֿבחירה,dlrnlnלכן, שאינו גוי, wlgשיבוא hinyiedxezdn יהיו שלא כדי ליצלן, רחמנא ,
ממש! בפועל – אחר ליהודי ביחס  – לכך בהתאם להתנהג שיטעו כאלה

.·Ï:לפועל ובנוגע

שמתעסק  כך על בטענות אליו באו שכאשר כאמור, אדמו"ר, מו"ח כ"ק של מהנהגתו ללמוד צריכים
ובנוגע  וקושייתם, טענתם את ושמע הקשיב הנ"ל, בסימן מדובר שאודותם כאלה יהודים של בהצלתם גם

דרך שלו, בדרך המשיך ומצבו.zeciqgdלפועל מעמדו על הבט מבלי מישראל, ואחד אחד לכל לעזור –

נוגע  שהדבר מפני הן – חסרונו ולמלא לו לעזור צריכים מסויים דבר לו שחסר יהודי פוגשים כאשר
נוגע ה"ז להזולת, נוגע הדבר הי' לא אם וגם דוקא `eilלהזולת, שעי"ז כאחד", ד"כולנו הענין מצד –

אבינו" "ברכנו .192נעשה

חסרון לחסרונם, מודע שהוא לענינים בנוגע לראש, לכל והסיוע, העזר צ"ל – גופא ועי"ז inybובזה ,
חסרון  לחסרונם, מודע הי' לא עתה שעד לענינים בנוגע גם לו לעזור ו"ביתֿאחיזה" "ביתֿיד" נעשה

ipgex ד"יתמו ומצב למעמד ולהביאו רוחנית, מעבדות גם) אלא גשמית, מעבדות רק (לא להוציאו ,
תשובה. בעל – חטאים"

היא לכך xywהדרך zxivi– גשמיים לענינים ביחס אלא אינו הקשר אם גם שיהי', אופן באיזה –
של קיומו עצם יותר xywdשכן, ולהעלותו אים") ("ארויסשלעּפן למושכו להחזיקו האפשרות את ַיוצר

ביותר. ירוד ומצב במעמד תחילה הי' אם גם ויותר,

המאמר  בסוף הצמחֿצדק (כמו 163ובלשון העולה" תורת "זאת – דלעיל) המאמר מיוסד (שעליו
. "להוציא – הנ"ל) מכל להוציאו המורם יכולים משם גם ליצלן, רחמנא ממש", תחתיות משאול .

והמס"נ. האמונה ענין מצד אבינו", אתה "כי בחי' אצלו ומגלים שמעוררים עי"ז ולהעלותו,

(מלשון "איש – אדמו"ר מו"ח כ"ק של פעולתו היתה כזה על xyובאופן שפעל – שבדורו יהודי" (
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לג,186) ההשמטות) (קבוצת הש"ס" "חסרונות ספר גם ראה
א.

הח'187) היסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיהמ"ש ראה
ב). צט, (מסנהדרין

לט.188) ע' שמות יצחק לוי תפארת – מנחם תורת ראה
וש"נ.

זמן,189) משך ובכה לדבר הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק
) המשיך ).l"endואח"כ

ב).190) (נט, פמ"ב
לה.191) סימן
פל"ב.192) תניא ראה
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שבבחינת  אלה ואפילו נראה", שאינו אע"פ "סמוך שבבחינת אלה על וגם שלו, והמחונכים  המקושרים כל
סמוך" שאינו אע"פ תתגלה193"נראה כולם שאצל ,zecdid zcewp"ש ע"ש "יהודי", –dcen התורה בכל

ומשיג,8כולה" מבין אינו עדיין כאשר שגם היינו, "תופס", או "משיג" "מבין" ולא דייקא, "מודה" ,
ה"ה תורה שזוהי בידעו "dcenמ"מ, ומכריז: שהותֿזמן,dyrpבה, עדיין לו יש ל"נשמע" בנוגע – !"

"נעשה – וא"ו ישנו ל"נשמע" ה"נעשה" בין הגישה eשכן, המפסיק; וא"ו המחבר, וא"ו – נשמע"
" רם בקול שמכריז באופן היא לעבודה צוטריט") ערשטער ("דער צריך dyrpהראשונה כן ולאחרי ,"

להכריז  וגם זיך"), ("אויסשלאפן לנוח ואח"כ... בריקוד, לצאת "לחיים", לומר חסידית, להתוועדות ָלבוא
אינו  – מזה ויותר "נעשה", שהכריז בכך שלו את עשה הוא לו; נוגע אינו ה"נשמע" אבל, "נשמע"...

לו  נוגע ולא .194מבין

פועלים  והמס"נ, האמונה ענין אבינו", אתה "כי בחי' מצד ההתחלה לאחרי – (סכ"ה) לעיל וכאמור
השייכים  הענינים לכל בנוגע ועאכו"כ היראה, ועבודת האהבה עבודת – העבודה עניני לשאר בנוגע גם

ומעשה. דיבור במחשבה לפועל,

.‚Ïעם שההתעסקות להוסיף, ynnויש i"pa lk:העתידה לגאולה גם נוגעת

הגלויות  לשאר האחרונה והגאולה הראשונה הגאולה שבין החילוק מבאר אדמו"ר מו"ח כ"ק
הראשונה, בגאולה משא"כ בגלויות, נשאר חלקם אבל מבנ"י חלק נגאלו הגלויות שבשאר – שבינתיים

נגאלו מצרים, i"paגאולת lk ניצוצות כל ונלקטו נאספו כן וכמו במצרים, נשאר לא אחד יהודי ואפילו ,
חז"ל  ובלשון .195הקדושה, דגן בה שאין כמצודה מצרים) (לארץ דגים","עשאוה בה שאין כמצולה .

יצאו זה, גלותנו האחרון, מהגלות בגאולה i"paועד"ז lk 196מהגלות.

ד"אחישנה" באופן תהי' אם ובין "בעתה" תהי' אם בין – זה מגלותנו שבגאולה הוא ברור 197דבר

יגאלו – "בעתה") כבר ה"ז שעכשיו לומר i"pa(ומסתבר lk מלכות בכל אשר היהודים "כל ,
שלו"198אחשורוש" וראשית ש"אחרית עולם של מלכו בכל 199, שהיו היהודים והן שבדורנו היהודים הן ,

שלפנ"ז; הדורות

ש"ריוח  איפוא לידע צריכים – המשיח ביאת תלוי' שלהם ובהתיקון לתיקון, זקוקים חלקם מאי, אלא
להשתדל צריך וכאו"א ליהודים", יעמוד wlgוהצלה el 'idiy'יהי [שלא ליהודים והצלה הריוח בפעולת

משהו, יעשה שהוא עי"ז סכ"ד)], (כנ"ל שבדבר הזכות את ח"ו שיאבד תאבדו", אביך ובית ד"את באופן
מחט" של "כחודה הפחות השו"ע,200לכל שע"פ חשבונות לא אפילו חשבונות, בשום להתחשב ומבלי ,

מס"נ! של תנועה מתוך זאת שעושים כיון

המדרש  אנו 201ובלשון לחיים אם למות "אם הכריזו רבן בית של שהתינוקות – לפורים בנוגע –
מרדכי!... עם יחד עמך",

אחד  אצל עלתה שלא כולם אצל ופעל היהודים, כל בהצלת השתדל שמרדכי כשם בעניננו: ועד"ז
מתנהגים  כאשר כן כמו – אחשורוש" מלכות בכל אשר היהודים "כל נגאלו ועי"ז ח"ו, חוץ מחשבת מהם
שמבלי  בנ"י כל אצל ופועלים וההסתרים, ההעלמות כל את סוכ"ס מבטלים עכשיו, גם זה וסדר באופן
לאט  הזמן, ובמשך נפש, מסירת מצד – עמך" אנו לחיים אם למות "אם יכריזו: ומצבם מעמדם על הבט

ומעשה. דיבור במחשבה גם אצלם שיומשך עליהם יפעלו לאט,
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ס"ט.193) לעיל ראה
(194) קצת ).l"endחסר
ב.195) ט, ברכות
בתחלתו.196) חי"א לקו"ש ראה
שער 197) אורה שערי א. צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'

ואילך. פצ"ד מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים
ו.198) ג, אסתר

בתורת 199) הנסמן גם וראה קפב. א, במאו"א הובא – מדרש
.45 הערה סט ע' אדר סה"מ מנחם

כ"ק 200) בהערת בהנסמן וראה [ב]. ב פ"ה, שהש"ר ראה
.17 הערה 191 ע' ח"א בלקו"ש שליט"א אדמו"ר

דפורים 201) היהודים וקבל בד"ה הנסמן ד. פ"י, אסת"ר ראה
.(286 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם (תורת 17 הערה אשתקד
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ה'תשי"ב  הפורים, חג שיחת

ויקר": וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים – ועי"ז

(כנ"ל  דיצה"ר היו"ד ד"וייצר", השני  היו"ד של השליטה תחת בעבר שהיו אלה גם היהודים, כל אצל
חז"ל  כדרשת והן כפשוטו, הן ויקר", וששון ושמחה "אורה יהי' אצלם גם – תורה 130ס"ד) זו "אורה

נאמר  עליהם תפילין", אלו ויקר "אלו 202כו' ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
שבראש" ה',203תפילין שם עליו שנקרא יהודי שמתהלך בגלוי רואים הארץ" עמי "כל שאפילו היינו, ,

ש  "תפילין הדיוק הזקן רבינו שפירש כפי – שבראש" ה"תפילין עליו שניכר (ולאaכיון ,הראש)lrראש"
"oi`"204קאּפ. ָ

באיזה  יודעים שלא – מרדכי" לברוך המן ארור בין ידע דלא "עד – האמיתית השמחה נעשית ואז
מרדכי", ל"ברוך השייכים יהודים עם בההתעסקות יותר פעלו האם יותר: גדולה פעולה נעשית ענין
כאלה  המן", ל"ארור שייכים שהיו יהודים עם יותר פעלו שמא או מורידין", ולא ש"מעלין כאלה
רום, בעומק עומדים ששניהם שרואים כיון – ידע") ("לא יודעים לא ולמה מעלין"!... ולא ש"מורידין

ש"לא  ב"ה!... א"ס ומהות עצמות עם קשורים מוריך"...205ושניהם את רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף

בימינו  במהרה והאמיתית, השלימה לגאולה ויוליכנו מהגלות כולנו את יוציא כשהרבי – לנו תהי' וכן
.206ממש 

***

.„Ï"מרדכי ד"ברוך בענינים בהתעסקות הסתפק שלא אדמו"ר מו"ח כ"ק של דרכו אודות לעיל דובר
– למטה מושכים עצמם שמצד המן", ל"ארור השייכים לענינים בנוגע גם והשתדל פעל אלא בלבד,
ענין  איזה יודעים שלא מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע ש"לא כך כדי עד לקדושה, יתהפכו הם שגם

יותר. ונחוץ חשוב משניהם

בכל  ולעסוק לחטוף צריכים יותר, ונחוץ חשוב משניהם ענין איזה יודעים שלא כיון – לפועל ובנוגע
חז"ל  כלשון לידינו, הבא ואישתי".207דבר חטוף ואכול "חטוף

ומעין  לקונטרס בהמבוא שנעתק הידוע במכתבו אדנ"ע כ"ק שכותב זמן 208וכפי הוא ש"עתה
. משיחא דעקבות אחרונים היותר  .הבירורים והתיקונים הבירורים באופני והדרגה סדר עתה יש לא  ..

. רשאים אין וגם יכולים אנו אין מצדנו אנחנו "ברוך ולכן דלעיל: (ובסגנון רחוק או שקרוב מה לברר .
. המן") "ארור או כו'".מרדכי" להשתדל אנו צריכים תיקון, שצריך  מוצאים שאנו מה כ"א .

בגמרא – פלוגתא מצינו לאחשורוש ברישא"209בנוגע רחיקא דקריב עבד שפיר הי', פיקח "מלך אם
עירו  בני ממשתה יותר הרחוקים משתה מאתי'210(שהקדים בני לקרובי לי' דאיבעי הי', טיפש "מלך או ,(

ארז"ל  ועד"ז לפלטירי'211ברישא". סמוך הקב"ה לו "אמר לדוד חוזר בנוגע אתה היאך הורשת לא שלך
כו'", והדרגה סדר יש "לא הזה בזמן משא"כ ההוא, בזמן – אמורים דברים במה אבל, כו'". ומכבש

ואישתי".ובמילא, חטוף ואכול "חטוף כאמור, לידינו, הבא דבר כל לחטוף צריכים
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יו"ד.202) כח, תבוא
ושייך 203) ונראין ראש של בגבהו שהן "לפי – א. ו, ברכות

ידך, על לאות לך דכתיב מכוסין, יד של תפילין אבל וראו, בהו
שם). ברכות – אלו (תוד"ה לאות" לאחרים ולא

מהדורה 204) ממונקאטש) וכו' (להרה"צ תורה דברי ַראה
.(52 ע' (ריש פי"ט ח"א (אידיש) רבי בית כד. אות רביעאה

א).205) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, ישעי'
אדמו"ר 206) כ"ק אמר – אותו שדחפו המסובים לא'

ב). ו, (ברכות דוחקא" דכלה ש"אגרא לדעת עליכם שליט"א:

באשערט") איז ("אייך להם שמגיע כנראה בבתֿשחוק: ַוהוסיף
הבא"... "עולם הרבה

התחלה  בתור – עליכם לפעול ברצוני אמר: המסובים ולא'
עקומה... תהי' שה"עניבה" – ידע" דלא ל"עד

א.207) נד, עירובין
רסו.208) ע' ח"א שלו באג"ק ולאח"ז .22 ע'
א.209) יב, מגילה
שם.210) פרש"י
כד.211) יא, עקב ספרי
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ה'תשי"ב מח הפורים, חג שיחת

.‰Ï דאזלינן דעלמא ואישתי) חטוף ואכול "(חטוף – הנ"ל חז"ל לשון המשך ולבאר להוסיף ויש
לעניננו: בשייכות – דמי" כהלולא מיני'

בחסידות  "עלמא212מבואר הלשון .opilf`cדיוק דוקא עלמא ש"בהאי – מיני',מיני'" אזלינן .
בבחי' נעשים אנו ידו) ועל (בו בבחי'mikldnשמחמתו היתה בגוף הנשמה ירידת מקודם משא"כ ,

micner."

כמ"ש 213וכידוע  עומדים, נקראים לעוה"ז ירידתם קודם אשר214שהנשמות ה' וכן izcnr"חי לפניו",
כמ"ש  עומדים, נקראים ",micner"שרפים215המלאכים

הגמרא – מדברי הדסים,216ולהעיר שנקראו הצדיקים שם על הדסה שמה נקרא "למה לאסתר: בנוגע
אומר  הוא ההדסים"cnerוהוא217וכן –בין

הנקרא  מ"כל ההשתלשלות, סדר כל הי' זה בשביל ולא ההשתלשלות, סדר דכל התכלית זהו לא אבל,
היא  ההשתלשלות סדר דכל התכלית לפנ"ז; גם הי' ("עומדים") זה ענין שהרי עשיתיו", "אף עד בשמי"

" – מ"עומד" לעשות בשביל ",jldnאיפוא

אשר ה' "חי כמ"ש "עמידה", בבחי' היתה לעוה"ז הנשמה ירידת שקודם זה תמורת izcnrכלומר,
העדר  של ענין גם בזה יש מ"מ, מעלה, של ענין ה"ז הפשוט הפירוש שלפי [דאף בלבד עמידה לפניו",
להיות  תובעים מיהודי שכן, דהליכה, העילוי אצלה יתוסף – בלבד] עמידה בחי' אלא זה שאין השלימות,

כמ"ש  לך218"מהלך", האלה".mikldn"ונתתי העומדים בין

עלמא" ב"האי – "מהלך"? בבחינת נעשים עוה"זכיצד גםinybdדוקא, אלא בכך, די ולא ,ixnegd,
ל"ארור  השייכים ענינים חומריים, ענינים מזה, ויתירה גשמיים, ענינים בבירור שמתעסקים עי"ז היינו,

המן".

מלמעלה – כאשר אבל, כאלה, ענינים אחר יאגן") ניט זיך ("מ'דארף לרדוף שאין פשוט וגם ַָמובן
להט  של מדה באותה זה בענין זיך") ("אריינווארפן עצמו את להכניס צריך כאלה, ענינים לידו ַַמזמינים

מרדכי". ד"ברוך בענינים עצמו את שמכניס היץ") און קאך זעלבן ("מיטן ָוחמימות

בלבד, התחלה הוא שהקירוב וכאמור, קירוב, בדרך אם כי ח"ו, דחי' בדרך לא – הוא הבירור ואופן
ב"ה! א"ס ומהות עצמות עם שמתקשר עד אייגענער"), ("אן "משלנו" סוכ"ס נעשה מהקירוב ַוכתוצאה

.ÂÏ:יותר ובפרטיות

ענינים  עם שיתעסקו – העליונה ההשגחה רצתה שכך משום – עליהם הטיל שהרבי כאלה ישנם
מאיגרא  ירידה היא אלה בענינים ההתעסקות עצמה מצד להנשמה ביחס אשר, המן", ל"ארור השייכים

עמיקתא  לבירא .219רמה

ועוסקת– בעוה"ז נמצאת יהודי של נשמתו dxezdכאשר cenila אף שכן, עמיקתא", "בירא זה אין
. וירדה ש"נסעה כפי אם כי היצירה, בעולם או הבריאה בעולם למעלה, שהיא כפי התורה זו .שאין

. גשמיים בדברים שנתלבשה עד העולמות בהשתלשלות למדריגה גשמיות ממדריגה אותיות ובצרופי .
בתניא  הזקן רבינו (כלשון הספר" על זו220בדיו הרי ,(dxez ב"בירא אינו בודאי בתורה כשעוסק ובמילא, ,

ח"ו; עמיקתא"
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מנחם 212) תורת וראה רע"א. תיט, ב. תטז, ויחי אוה"ת
וש"נ. סא. ע' כסלו סה"מ

ובכ"מ.213) ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א ראה
טז.214) ה, מלכיםֿב
ב.215) ו, ישעי'

א.216) יג, מגילה
ח.217) א, זכרי'
ז.218) ג, שם
ב.219) ה, חגיגה – חז"ל לשון ע"פ
ב).220) (ח, פ"ד
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ה'תשי"ב  הפורים, חג שיחת

חז"ל  ובלשון עמיקתא", "בירא של ומצב למעמד למטה ירדה שהנשמה היא המציאות בנוגע 221אבל
" דוקא: למטה התורה כו',mixvnlלנתינת rxdירדתם xvi ולמצב למצרים שהירידה ומובן ביניכם", יש

ירידה היא יצה"ר zwinr`שיש `xial.

("ארויסשּפרינגען") ולצאת לדלג בכחו שיהי' ומצב במעמד להיות ממנו שתובעים כיון – למה זה וכל
עשה  שהמן במגילה שמצינו כפי – טומאה שערי מנו"ן ואפילו טומאה, שערי מ"ט תחתית", מ"שאול

אמה" חמישים גבוה טומאה 222"עץ שערי נו"ן על גם) אלא טומאה, שערי מ"ט על רק (לא שמורה ,223

הירידה! בתכלית עמיקתא" "בירא –

העליונה...224ילא ובמ  ההשגחה גזרה שכך בגלל עמיקתא, בירא שהוא למקום מגיע יהודי כאשר ,
הנח  לו: אומרים אזי ש"מורידין"... לסוג או ש"מעלין" לסוג פלוני, שייך סוג לאיזה להתבונן ומתחיל

הצד! על שלך המציאות כל את הנח הצד, על החשבונות את הנח הצד, על החכמות את

אם  כי לעצמך, מציאות שאינך לדעת עליך לי'"... ניחא ש"בהפקירא ומצב במעמד הנך אם גם
זכית... לא ואם הבירה"... בשושן הי' יהודי בה"איש זיך") ("אנהאלטן להאחז עליך עליהם"... ַָ"הנלוים

עמו"... "נראה לכלֿהפחות תהי' לו"... "סמוך לכלֿהפחות תהי' עצמה, ב"שושן" להיות...

רבן! בית של תינוקות עם ולעסוק להתמסר עצה לך יש – זה לא גם אפילו ואם

ותשכח – בזה, תתחשב לא אתה אבל, ודעת, מטעם למטה גדיים", "קול אלא זה שאין אמנם יתכן
שלימות, עניני בשאר (וכיו"ב בדורו" "כמשה ועד המלך", בשער "יושב הסנהדרין, מיושבי שהנך
שהוא  יהודי על לפעול כדי בחוץ תצא ממש לפועל ובנוגע המדומה), שלימות או אמיתית שלימות

"תינוק", בבחינת

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ה"ּפאסּפארט",225כדברי או לידה" ה"תעודת לפי רק אינו "תינוק" של ַָשהפירוש
"תינוק" ה"ה ביותר מעט אם כי תומ"צ לעניני חייו משנות הקדיש שלא בשנים מבוגר אדם גם אלא

העכו"ם  לבין שנשבה תינוק שהוא ויתכן תומ"צ, ליצלן,226בעניני רחמנא ,

לבירא  בהירידה שהכוונה במוחש שתראה השי"ת לך יעזור לבו, את לקרב ותזכה אליו תתמסר וכאשר
יהודי  של שנשמתו המן", ל"ארור השייכים ענינים עם שתתעסק כדי לחלקך שהעמידו המקום – עמיקתא
כדי  אלא אינה – עמהם במגע לבוא צריך הי' לא יהודי של גופו ואפילו עמהם, במגע לבוא צריכה אינה

רמה! לאיגרא מיד עמיקתא מבירא אחת בבת ולצאת לדלג

נפילה  היתה רמה" מ"איגרא כי, רמה", מ"איגרא אפילו שלמעלה לדרגא ולצאת לדלג – מזה ויתירה
שלמעלה  לדרגא ולהגיע לדלג צריכים עמיקתא" מה"בירא לצאת כדי ובמילא, עמיקתא", ל"בירא רח"ל

עמיקתא). לבירא הנפילה היתה (שמשם רמה" מ"איגרא אפילו

.ÊÏ:"אבינו אתה "כי בחי' עם להתקשר – לזה והעצה

ישן, שבו בהמקום ואפילו שעומד מקום ובכל שהולך מקום שבכל ומצב למעמד מגיע יהודי כאשר
"כי מכריז ב"ה `dzה"ה א"ס ומהות עצמות על שקאי דייקא, "אתה" לך 54אבינו", ואין זולתו, שאין ,

שם, נמצא שאינו מקום

ב"ה,– א"ס ומהות לעצמות בנוגע אבל מאירים, אינם שהגילויים מקומות יש ל"גילויים", בנוגע
בהמאור  ולא בהאור הוא הצמצום שהרי מקום, בכל נמצא –227ה"ה
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ואילך.221) סע"ב פח, שבת
יד.222) ה, אסתר
כח.223) ע' מג"א אוה"ת ד. צג, מג"א תו"א ראה
בקול 224) שליט"א אדמו"ר כ"ק דיבר – דלקמן הקטעים

) בבכי הדברים נקטעו לפעם ומפעם ).l"endבוכים,

תורת 225) .18 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
מה. ע' אדר סה"מ מנחם

ה"ג.226) פ"ג ממרים הל' רמב"ם ראה
וראה 227) ואילך. סע"א מט, נצבים לקו"ת ב. יד, וירא תו"א

ועוד. ואילך. יט ע' ח"א אג"ק
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ה'תשי"ב נ הפורים, חג שיחת

שזהו  כיון הרי, ב"ה, א"ס ומהות עצמות עצמו, העצם עם ומתקשרים "אתה", וצועקים וכשמכריזים
נאמר  שבו אותו228מקום מוציא לו"... תעשה מה פשעיך ורבו בו תפעל מה חטאת מכל mvrd"אם

"איגרא  מאשר יותר נעלה למקום עמיקתא" מ"בירא שמדלג כך, כדי עד עתה, עד בהם שהי' הענינים
רמה"!

יהיו הענינים שכל היא העולמות בריאת שתכלית עם ielibaוכיון שההתקשרות השי"ת לו עוזר –
שבתורה, וה"מאור" אור", ותורה מצוה "נר אצלו שיאיר בעצמו שפועל בגילויים, גם תומשך העצם
ועי"ז  בעולם, בחלקו ומאיר משפיע ואח"כ ביתו, בני על זה גילוי ומאיר משפיע ואח"כ החסידות, תורת

כולו. העולם בכל ואח"כ בעולם, בחלקו תחילה – הגילויים וכל צדקנו משיח את ומביא ממשיך

***

.ÁÏ כמ"פ להמדובר בבתיֿכנסיות 229בהמשך חסידות שיחזרו אדמו"ר מו"ח כ"ק של רצונו 230אודות

שיהי' טעם מאיזה זה לענין עדיין נכנסו שלא אחדים בחורים שישנם שכיון עוה"פ להדגיש ברצוני –
כמה  מצא והלה הרבי), (של מעניניו באחד עבודה איזו ממנו תבע והרבי הרבי, אל יהודי נכנס [פעם

זאת. יתקנו ולהבא שמכאן אותם לעורר יש זאת...], לעשות יכול אינו מדוע טעמים

עבור  והן חסידות, דברי ששומעים בבתיֿכנסיות המתפללים עבור הן – כפולה תועלת יש זה בענין
גדולה  תועלת מקבל מי ולהעריך לשער שקשה אלא עוד ולא חסידות, לחזור לבתיֿכנסיות שהולכים אלה

המדברים!... או השומעים יותר,

– יותר. גדולה תועלת מקבל מי ולהעריך לשער זה, לכל להכנס הצורך מהו יודע שאינני היא האמת
לרצו  מתאים זה שענין ברור ודבר להמדברים, והן להשומעים הן תועלת שיש הוא ברור כ"ק דבר של נו

חסידות  יחזרו שהתלמידים כך על אריינגעלייגט") זיך האט ("ער עצמו את ומסר ששאף אדמו"ר, ַָמו"ח
בבתיֿכנסיות.

שעד  לאלה בנוגע להשתדל צריכים ועכשיו בזה, לעסוק עצמם על כבר קיבלו – דרובא רובא ובכן:
כתלי  מבין כבר שיצאו שחושבים אלה והן הישיבה, כתלי בין שנמצאים אלה הן – בזה עסקו לא עתה
אפטער  ("וואס קרובות לעתים טוב ומה תלויים, לעתים ולהבא, שמכאן עצמם על שיקבלו – ָָהישיבה

בבתיֿכנסיות. חסידות יחזרו גלייכער"), ַאלץ

.ËÏ,שבתורה "מאור" התורה, פנימיות של ווארט") ("א פתגם ישמעו שיהודים להשתדל ַָצריכים
המצוות. בקיום והן דתורה נגלה בלימוד הן לעבעדיקייט") ("פשוט חיות שממשיך

שעה  באותה וקיים חי שהיותו וידע יזכור יהודי של בחייו שעה ובכל עת שבכל לפעול – והעיקר
אותו  ומקיים ומחי' שמהוה הוי' דבר שבנפעל, הפועל כח מצד הוא רגע .231ובאותו

זיך  וועט ("ער כולו יעמוד שסוכ"ס ודאי זה, ענין וכשישנו העיקרים, כל עיקר הוא זה ענין ידיעת
אלקיך" ה' עם תהי' "תמים בו ויקויים אורה, בקרן אוועקשטעלן") רמ"ח 232אינגאנצן בכל שלם, יהודי , ַַ

תעשה  לא מצוות שס"ה הרוחניים, גידיו שס"ה ובכל עשה, מצוות רמ"ח הרוחניים, .233אבריו

אור  תוספת ויפעל כולו, בעולם האור להגדיל יפעל ה"ז – בעולם בחלקו זאת יפעל יהודי כל וכאשר
ה"אף" על שידלגו כיון – ב"עשיתיו" ואפילו ב"יצרתיו", ב"בראתיו", ב"לכבודי", בשמי", הנקרא ב"כל
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ו.228) לה, איוב
וש"נ.229) .237 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת ראה
התלמידים 230) לא' שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה זו שיחה לפני

באמרו, בבתיֿכנסיות, דא"ח בחזרת משתתף אינו למה בשאלה
קומען". באלד דארף ש"משיח כיון זאת, לדחות אפשר ַַשאי
תלמידים  כמנין שישנו בטענה הישיבה מהנהלת לכמה פנה אח"כ

ולעתֿעתה בבתיֿכנסיות דא"ח לחזור זאת,ששייכים עושים אינם
אּפטאן". זיך זאל ענין "דער – הדבר. לתקן ָָָוצריכים

בתחלתו.231) שעהיוה"א תניא ראה
יג.232) יח, שופטים
ג.233) מה, נצבים לקו"ת ראה
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ה'תשי"ב  הפורים, חג שיחת

בלתיֿרצוי  הו"ע ש"אף" עשיתיו", –234("אף מאכן") לעבעדיק און זיין מחי' ("מ'וועט חיים וימשיכו ,(ַ
דרגין  כל מריש ההשתלשלות, סדר כל תכלית שהוא והחומרי, הגשמי בעוה"ז – שבתורה ה"מאור" ע"י

דרגין. כל סוף עד

תשובה  בהלכות הרמב"ם פס"ד .235וע"פ עצמו שיראה אדם כל זכאי "צריך חציו העולם כל וכן .
. חייב הכר וחציו הרי אחת מצוה עשה יכול. – זכות" לכף כולו העולם כל ואת עצמו את לפעול ed`יע

קטנה! פעולה בעיניו שנראית בפעולה גם ופעולה, פעולה בכל זאת

.Ó יקפצו שכולם הכוונה אין ובמילא, מסודר, בסדר הפעולה תהי' ענין שבכל הרבי של רצונו אמנם,
שייכים  שאינם שבזמנים – הישיבה לבחורי בנוגע ולדוגמא, בזה, הפעולה את חילקו ולכן ענין, אותו על

"בזמני  הישיבה, המגילה mdלסדרי (כלשון בזמנים236" ,(mdly לבתיֿכנסיות לילך – "תרומה" יתנו ,
חסידות. ולחזור

המוקפין – ד"כרכין ומצב במעמד שנמצאים לאלה רק הכוונה אין הישיבה, בחורי אודות כשמדברים
שגם היינו, במעמד dedaחומה", שנמצא לזה גם אלא בשלימותה, היא והחומה חומה, מוקפין ה"ה

ממשה  הראשון (המקבל נון בן יהושע בימות אבל ליצלן, רחמנא חרב, שלו ה"כרך" שלעתֿעתה ומצב
היינו,237רבינו  חומה, מוקף הי' (xaray החסידות תורת זוהי שבתורה ול"מאור" לתומ"צ שייכות לו היתה

מלכי  מלך של הבירה עיר הבירה", שב"שושן הכח כל את לו ויש שזוכה מספיק בלבד זה גם הרי –
חרבים, הבתים גם אלא חריבה, שהחומה רק לא היינו, חריבה, שלו שהעיר שאע"פ כך, הקב"ה, המלכים
הטוב, בצד גלויים נסים בשר בעיני ראו ששם הבירה, שושן כמנהג הוא נוהג אעפ"כ, ליצלן, רחמנא

להגאולה! בנוגע

ובהקדם  דין, בעלמא בחייו היינו, דידי', שבעגלא הקב"ה לו יעזור – האמור באופן יתנהג וכאשר
אבל, ומזונא; חיי בבני הפרטיים, בעניניו גם ממש, במוחש בשר בעיני אלקות יראה אפשרי, היותר

dlgzddלבוא ed`צריכה ecvn חז"ל ובלשון ואני 200, מחט של כחודה לי "פתחו לבנ"י אומר שהקב"ה
אולם". של כפתחו לכם אפתח

.‡Ó של כפתחו לכם אפתח ואני מחט של כחודה לי "פתחו – הנ"ל מארז"ל בביאור להוסיף ויש
:238אולם"

ענינים  ב' ישנם אולם" של גדול 239ב"פתחו פתח – אמה ארבעים גבוה הי' אולם של פתחו (א) :
מעצמו. תמיד פתוח הי' אלא דלתות, לו היו לא אולם של פתחו (ב) ביותר,

מצדו יעשה יהודי שכאשר – הקב"ה של הבטחתו "כחודהedynוזוהי ("א , קטנטן נקב מחט", ַשל
שאי  גדול הכי פתח אולם", של "כפתחו הקב"ה לו יפתח אזי שלו, והישות בהמציאות לעכעלע") קליינע 
בענינים  והן רוחניים, בענינים הן אלקות, השפעת נמשכת שדרכו חלל שנשאר כך לסוגרו!... אפשר

לו. בהמצטרך ואחד אחד לכל רויחא, ומזונא חיי בבני גשמיים,

לבד. לעשות צריכים – מחט" של ה"חודה את אבל,

.·Ó:יותר ובעומק

כדי 240"מחט" אלא אינה הנקב עשיית נקב; שישאר אינה הכוונה תכלית אבל, נקב, לעשות ענינה –
נפרדים. היו עתה שעד דברים שני  לחבר יוכלו ידו על אשר חוט הנקב דרך להעביר
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ובכ"מ.234) ד. סט, בלק לקו"ת ראה
ה"ד.235) פ"ג
לא.236) ט, אסתר
רפ"א.237) אבות
סע"א 238) נה, קרח ג. לה, שה"ש לקו"ת ראה – לקמן בהבא

ובכ"מ. ואילך.
מ"ז.239) פ"ג מ"ג. פ"ב מדות
ואילך.240) 32 ע' ח"א ציון מנחם – מנחם תורת גם ראה

ועוד. ואילך. 334 ע'
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ה'תשי"ב נב הפורים, חג שיחת

בזה: והענין

קדישא" יקירא חוטא "האי על קאי – שמודד 241"חוט" המדה קו ב"ה, א"ס מאור הנמשך וחוט הקו ,
ופגם  חטא כאשר גם ההמשכות כל שיהיו כדי  אלא, ההשתלשלות, שבסדר הדרגות בכל ההמשכה מדת
בהמציאות  לכלֿהפחות קטן חסרון לעשות מחט", של "כחודה נקב עשיית נדרשת הדרך, את ועבר

ההשתלשלות, סדר בכל וחוט הקו לעבור יוכל זה נקב ודרך שלו, והישות

"שתי  שיש לומר שבעולם הקס"ד את שמבטלים – נפרדים דברים שני של חיבור בעולם נעשה ועי"ז
[כמארז"ל  ח"ו לפסוק 242רשויות" (משה) שהגיע רבים,243"כיון לשון "נעשה" שכתוב (שכיון אדם נעשה

הן" רשויות ש"ב' לומר פה פתחון למינים,244יש פה פתחון נותן אתה מה העולם, רבון לפניו, אמר ,(
וכמבואר  לכך, האפשרות את נותן שהקב"ה היינו, יטעה", לטעות והרוצה כתוב לו, אמר אתמהא,

האדם],245בתניא  את ולבחון לנסות וכח רשות לה נתן שהקב"ה מפני אלא אינה הסט"א מציאות שכל
עולם mixagnyעי"ז של ליחידו היחיד, רשות אחת , מציאות מהם .246ועושים

אמה, ארבעים ביותר, גבוה פתח כאמור, אולם", של כפתחו לכם אפתח "אני – הקב"ה מבטיח – ואז
להיכל וא  להכנס מיד יכולים ובמילא ולהסתיר, להעלים יכול לא דבר ששום כך דלתות, לו .194ין

שה"ש  בלקו"ת המבואר ע"פ אמה, ארבעים גבוה שהי' אולם של לפתחו בנוגע להוסיף "שהוא 247ויש
ד" כ"ף ב"פ על שרומז – כ"ף" פעמים מרדכי"248אורה"kחשיכהkב' ד"ברוך הענין רק לא היינו, ,

אמה) (ארבעים כ"ף" פעמים ב"ב' נכללים ושניהם ("כחשיכה"), המן" "ארור גם אלא ("כאורה"),
אולם". של שב"פתחו

.‚Ó היעוד יקויים שאז צדקנו, משיח ע"י תהי' ישראל לכללות בנוגע זה דענין השלימות 249והנה,

הארץ"; מן אעביר הטומאה רוח "את

מצדו  הוא כאשר – לזה והקדמה הכנה התחלה, לעשות מישראל כאו"א של וביכלתו בכחו אמנם,
זוכה  שאז יקירא", ה"חוטא את הנקב דרך ולהעביר מחט", של "כחודה לפתוח בו התלוי כל עושה

אולם", של "כפתחו הקב"ה לו פותח הפחות) (לכל הפרטיים לעניניו שבנוגע

ועד  ואור, והוסיף הלוך כולה, הסביבה בכל לאט לאט ומתפשט הולך – בעולם ומחלקו וממנו
נעשה  ח"ו...] "בלילה" ולא "ביום", נאמר אז שגם [אף ההוא" ביום פני אסתיר ד"הסתר המצב שתמורת
לגילוי, שייכים אינם עצמם שמצד ענינים סתימין", דכל "סתימא בבחינת שהם הענינים שגם להיפך,
ואחד  אחד ש"כל ועד אבינו", אתה "כי מצד הם, גם מתגלים – עצמיות אלא "גילויים", שאינם כיון

שנאמר  באצבעו ויושיענו"250מראה לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביום מלשון 251ואמר דייקא, "קוינו" ,
אלקות.252"קו" בהמשכת ניתוסף יקירא" חוטא "האי שע"י ,

ב"מאור" שמוארים כפי אור", ותורה מצוה ב"נר עבודתו ע"י – בפרטיות מישראל כאו"א אצל ועד"ז
ה' פניך את פני ד"בקשו באופן הנשמה פנימיות מתגלית ידה על  אשר, החסידות, תורת שהיא שבתורה

חד 253אבקש" כולא שנעשים ועד שלמעלה, הפנימיות עם מתקשרת הנשמה שפנימיות ,254,

מ"ש  נעשה 255[וע"ד לעתיד בנוגע שנאמר זה שענין אלא, אחד", ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביום
בהוה],אצ  לו
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א.241) קלד, ח"ג – הזהר לשון
ח.242) פ"ח, ב"ר
כו.243) א, בראשית
שם.244) מת"כ פי'
ספכ"ט.245)
ובכ"מ.246) ספל"ג. תניא ראה
שם.247)
א.248) יב, צו, לקו"ת גם וראה יב. קלט, תהלים

ב.249) יג, זכרי'
ט.250) כה, ישעי'
בסופה.251) תענית
ובכ"מ.252) שם. קרח לקו"ת
ח.253) כז, תהלים
ח"ד 254) התוועדויות – מנחם תורת וראה א. עג, זח"ג ראה

וש"נ. .252 .188 ע'
ט.255) יד, זכרי'
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ה'תשי"ב  הפורים, חג שיחת

חיי  בני גשמיים, לענינים בנוגע גם אלא רוחניים, לענינים בנוגע רק לא לו, המצטרך כל לו נמשך
על  שליטה שום א' לאף אין ובמילא, רוחניות, היא שלו שהגשמיות בשר בעיני שיראה רויחא, ומזונא

בעתם" גשמיכם ד"ונתתי באופן היא שלו והגשמיות תומ"צ, מלבד שלו מחסורו 91הגשמיות כל שמקבל ,
השנה  כל על שמחה ומתוך ובריאים, שמחים דברים עבור בזה ומשתמש המתאים, ובאופן המתאים בזמן

כולה.

***

.„Ó,פרה פרשת לשבת באים פורים שלאחרי הוא הסדר

[שחיובה– זכור פרשת ולאחרי' שקלים, פרשת קורין פורים אלא 256מדאורייתא לפני עוד ולא ,
ימים  ג' ישהו שלא כדי משה תקנת מצד התורה כקריאת דלא – היחיד חובת ה"ה הפוסקים רוב שלדעת

ב"ק  במסכת בגמרא (כדאיתא תורה היחיד 257בלא חובת ואינה הציבור, על תקנה שזוהי משא"כ 258), ,
חובת אלא הציבור, חובת אינה זכור פרשת פרשת 259היחיד קריאת ישמע (לכלֿהפחות) בשנה שפעם –

אשר את "זכור תשכח"זכור, לא גו' עמלק לך פרה 260עשה פרשת קורין פורים ולאחרי ;[–

מת. דטומאת הטהרה אודות מדובר שבה

הפסח  ולחג החודש לפרשת הכי) בלאו אפשר (שאי ההקדמה היא פרה .261ופרשת

באמצע, הפסק להיות יכול פרה, ופרשת זכור פרשת שקלים, פרשת שבין – הפרשיות בסדר נוסף וענין
הפסק  אין החודש לפרשת פרה פרשת בין פרשת 262משא"כ קורין פרה פרשת שבת שלאחרי בשבת אלא ,

החודש.

.‰Ó:האדם בעבודת המוסרֿהשכל לבאר ויש

ודעת, מטעם למעלה ידע", ד"לא ומצב למעמד הגיעו הפורים שבימי מזה ההתפעלות גודל מצד
א"ס  ומהות עצמות עם ההתאחדות ע"י יותר, ולמעלה רום לעומק תחת מעומק הדילוג הי' זה שמצד

ו  לו ישוה ומי לו ידמה שמי לעצמו לחשוב יכול – אליו!...ב"ה יערוך מי

לו: אומרים כך על

אלא אינו הפורים שבימי ומצב zillkהמעמד dffdשהעמידה היינו, ,p"qna כולה השנה כל במשך
ע"י יכולים הזה בזמן שגם פועלת ההם, zillkבימים dffd,"הוא "ונהפוך הקצה, אל הקצה מן להתהפך

למיתקו  ומרירו לנהורא חשוכא ולמעלה 263אתהפכא רום לעומק תחתיות, שאול תחת, מעומק לדלג ,
יותר;

– תובעים שממנו יהודי, עבור מספיק זה אין שכן, וכיון העולם, בריאת כוונת תכלית זוהי לא אבל,
מציאותו  שכל – אם כי האלקית, נפשו בעיני חן שמוצא מה לא ואפילו בעיניו, חן שמוצא מה לעשות לא

יהי' שאלקות הוא העליון רצון והרי העליון, הרצון את למלא ראיית ielibaתהי' ראינו", "אותותינו ,
השתלשלות, דסדר הדרגות פרטי בכל במוחש, אלקות

"כשרגא – יתבטלו אלה שגילויים להיעוד שמקווים גם 265בטיהרא"264ואף צורך יש מ"מ, ,
–בה"שרגא"
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ובנ"כ.256) תרפה, סו"ס או"ח טושו"ע ראה
א.257) פב,
וראה 258) אמר. ועוד ד"ה פ"א מגילה המלחמות "כסברת

ע' ח"ט רנו. ע' ח"ח (אג"ק ה"ה" פי"ב תפלה להל' פענח צפנת
וש"נ). .1283 ס"ע ח"ד לקו"ש וראה עט.

תלמודית 259) באנציק' הובא סנ"ד. שלמה בנין שו"ת ראה
רכא). ע' יב (כרך ס"ב עמלק מעשה זכירת ערך

יזֿיט.260) כה, תצא
ה"ה.261) פ"ג מגילה ירושלמי ובפרש"י. א כט, מגילה ראה
הכ"א.262) פי"ג שם רמב"ם שם. ירושלמי
פכ"ז.263) פ"י. תניא א. ד, זח"א ראה
ב.264) ס, חולין – חז"ל לשון
פ"ב 265) בהמאמר לעיל ב. קיט, ד. צ, מג"א תו"א ראה

ח"ה ( התוועדויות – מנחם 9).תורת ע'
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ה'תשי"ב נד הפורים, חג שיחת

ו"ישראל  ידענו" "אברהם גם צ"ל אלא אבינו", אתה ד"כי הענין מספיק לא – הגילויים ובשביל
כשלעצמם, ויראה אהבה וגם היראה, מצד והעבודה האהבה מצד העבודה שתהי' היינו, יכירנו",

בעצמו  ופעל מס"נ של בתנועה עמד הפורים בימי אם שאפילו לידע, מאתנו כאו"א צריך ובמילא,
טמאים. דטהרת הענין אודות לחשוב להתחיל  עכשיו צריך – לגמרי להשתנות למהוי, כדבעי הזזה

נחש  בגלל לעולם שבאה מיתה, טומאת אודות מדובר שבה פרה, פרשת פורים לאחרי קורין ולכן
ולהטהר  לרחוץ צריך הכללית, ההזזה שלאחרי להורות – החטאים שורש הדעת, עץ לחטא שגרם הקדמוני

הדרך. את ועבר ופגם שחטא הלאֿטובים הענינים מכל

אע"פ  אני", "רוצה אומר רק הוא אם [אפילו מחט" של "כחודה ופותח מתחיל יהודי כאשר וכאמור,
הרמב"ם  כפס"ד אותו"... ש"כופין מפני היא לכך של 266שהסיבה האמיתי שרצונו כיון מספיק, זה שגם

עד  שהוכה "וכיון שאנסו", הוא "יצרו אלא העבירות", מן ולהתרחק המצוות כל "לעשות יהודי כל
אולם". של "כפתחו לו ופותח הקב"ה לו עוזר – האמיתי] רצונו מתגלה אזי יצרו", שתשש

.ÂÓ לפרשת – הפסק ללא – מיד באים שממנה – הכי בלאו אפשר שאי – ההקדמה היא פרה ופרשת
החודש:

הו  ראשון חדשים ראש לכם הזה "החודש – החודש פרשת של השנה"ענינה לחדשי לכם –267א
במדרש  בו 268מבואר קבע ובניו ביעקב וכשבחר ושנים חדשים ראשי בו קבע בעולמו הקב"ה "משבחר :
של חודש מצרים.dle`bראש מ(טומאת) הגאולה – "

מצרים" מארץ צאתך ש"כימי – לנו תהי' דידן 269וכן בעגלא תהי' כך החודש, פרשת נאמרה שאז ,
נפלאות" "אראנו ואמיתית, שלימה הגאולה טפחים, מעשרה ולמטה דידן .269ובמהרה

את  ובמוחש בשר בעיני ונראה ומכופל, כפול מהחושך מהגלות, אותנו יוציא שהקב"ה – ובפשטות
מוריך" את רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף ש"לא – הענינים ה'205כל פי כי יחדיו בשר כל "וראו ,

בנפעל 270דיבר" הפועל כח את יראה הגשמי דגוף בשר") ("כל הבשר שאפילו נעשו 271, שמים ה' "בדבר ,
את 272גו'" היוםֿיומיים ובחיים במוחש יראו – חומרי עתה עד שהי' דבר ובכל גשמי דבר שבכל היינו, ,

שלימה  בגאולה – אותו ומקיים ומחי' שמהוה ה'" ה"דבר את שיראו מזה, ויתירה שבו, הרוחניות
אמן. בימינו במהרה ואמיתית,

ד' בן – הזקן אדמו"ר ניגון ואח"כ כלאּפצי" זשוריצי "ניע הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
פעמים). ז' הרביעית בבא לכפול (וצוה הבבות

המזון  ברכת שליט"א אדמו"ר כ"ק ברך ברכה".273אח"כ של מ"כוס הנאספים לכל וחילק הכוס, על

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר בוקר), לפנות החמישית לשעה (קרוב ברכה" של "כוס חלוקת בסיום

כל  ולייקר ("גליקלעך"), מאושרים להיות צריכים ובחסידות, בנגלה בתורה, עסקם שעיקר שזכו אלה
רגע.

התוועדות" צווייטע א ביז געזונט "זייט .274וסיים: ַ
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ספ"ב.266) גירושין הל'
ב.267) יב, בא
יא.268) פט"ו, שמו"ר
טו.269) ז, מיכה
ה.270) מ, ישעי'
(271– החדשה (בהוצאה ואילך ב תפא, תצוה תו"ח ראה

ועוד. ואילך). ד שכח,

ו.272) לג, תהלים
שע"פ 273) כיון מקומו, על ישב הקהל שכל שצוה לאחרי

בישיבה המזון ברכת צ"ל סקפ"ג דין או"ח (ואדה"ז) (טושו"ע
(סי"ב  )).ס"ט

ח"ג 274) .173 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
.220 ע'
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פורים 
ג  שיחה טז כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
היהודי  מרדכי על הגמרא מדברי

היהודי... מרדכי "כי – המגילה בסוף הנאמר על
בגמרא  חז"ל אומרים אחיו...", לרוב "1ורצוי :aexl

מקצת  ממנו שפירשו מלמד אחיו, לכל ולא אחיו,
אנשי  מכלל שהיו "חביריו הם "אחיו" (כי סנהדרין"

הגדולה" ש"מקצת 2כנסת לכך שהסיבה מסביר, רש"י .(
תורה  מדברי שבטל "לפי היא ממרדכי פרשו סנהדרין

לשררה" .3ונכנס

תלמוד  "גדול ואומרת: הגמרא ממשיכה מכן לאחר
למרדכי  לי' חשיב דמעיקרא נפשות, מהצלת יותר תורה
ארבעה) לאחר מרדכי את מנו שבתחילה =) ד' בתר
מעיקרא  חמשה), לאחר =) חמשה בתר ולבסוף
בספר  יותר, מוקדם בפסוק כי כתיב...". ולבסוף כתיב...

יותר,4עזרא  מאוחר ובפסוק כחמישי, מרדכי נזכר ,
נחמיה  מרדכי 5בספר שנעשה "לפי שישי, מוזכר הוא

חכמים" אצל מחשיבותו ירד בינתיים, .6שר

תורה  תלמוד ש"גדול הזה, הכלל את מובן: אינו
ללמוד חז"ל יכלו נפשות", מהצלת zehytnיותר

"dlibnaהפסוקים שפירשו aexlעצמה: מלמד אחיו...
מפני  ממנו "פירשו" והרי סנהדרין", מקצת ממנו
מדוע, נפשות. הצלת לצורך תורה" מדברי ש"בטל
מפסוק  סדר, של משינוי בגמרא זה כלל נלמד אפוא,
ספרים  משני הלקוחים פסוקים משני מקומו, כאן שאין

בתנ"ך? שונים

מפרשים  שרק 7יש להסיק ניתן המגילה שמלשון
של מהצלת oixcdpqdלדעתם יותר תורה תלמוד חשוב

לכך, הסכימו שמשמים לכך הוכחה אין אך נפשות,
אחרת, בדרך הגמרא מוכיחה עונים, הם ולפיכך,

dnvr dxezdy הסדר שינוי עלֿידי זה לכלל רמזה
בפסוקים.

אלה  שהרי הפשט, בדרך "חלק" איננו זה תירוץ אך
"אחיו" אלא רגילים, אנשים היו לא ממנו" ש"פירשו

–oixcdpqd ixag לפי הלכה פסק הם מעשיהם שכל ,

ש"משמים  לכך ההוכחה כאן חסרה וכיצד התורה,
הסכימו"?

ב.
זה  בענין נוספים קשיים

נוספים: קשיים ישנם זה בענין

מהצלת  יותר תורה תלמוד "גדול אכן אם א)

"בטל  (אשר מרדכי של שמו הוצב מדוע נפשות",

רק  הנמוך במקום השמות בסדר תורה") מתלמוד
לכאורה, אשר, בעוד שלפניֿכן, הסדר מן אחת בדרגה

מהותם  כל אשר הסנהדרין, חברי בין כלל למנותו אין
התורה? דיני פסיקת היא

כ"משנה  מרדכי של שכהונתו מובן, הפסוק מן ב)

"רצוי  היה הוא שבה מסויימת, תקופה נמשכה למלך"
aexl,כן אם ממנו"), ש"פירשו לאחר (בלבד, אחיו"

מיד  להם להוכיח צריך היה שמרדכי או ממהֿנפשך:
עליו  היה לאו, ואם התורה, עלֿפי היא שהתנהגותו

רצוי להיות ולשוב ה"שררה", את אחיו.lklלעזוב

ג.
המתעוררות  והשאלות הלשון, דיוק לפי לכך ההסבר
שבלשון  לדיוק לב שימת עלֿידי יובן לכך ההסבר

"רצוי חז"ל: ודברי "פירשו aexlהמגילה – אחיו"

כלומר,zvwnממנו (בלבד). "אחיו"aexסנהדרין"

להתנהגותו.`okבסנהדרין הסכימו
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עה"פ.1) בפרש"י הובא ב. טז, מגילה
שם.2) מהרש"א חדא"ג
עה"פ3) xcqdובפרש"י jtida'והי למלכות קרוב שנעשה לפי –

מתלמודו, הענין.eheytkבטל של

ב.4) ב,
ז.5) ז,
שם.6) מגילה פרש"י
שם.7) מגילה לע"י הרי"ף

לקוטישיחות
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השבועי נו הלימוד מחזור ע"פ - פורים - לקוטי־שיחות

ממנו  ש"פירשו שהעובדה פשוט, באופן מובן מכך
לכך  הוכחה כלל מהווה איננה סנהדרין" מקצת

תורה ניתן lecbשתלמוד מכך להיפך, נפשות. מהצלת
שאם זאת aexlלהסיק, רצוי, היה הוא הסנהדרין

לדעתו  הסכימו שהם .8אומרת,

יותר  הנמוך במקום שמו הוצב מדוע גם מובן בכך
הסכימו  הסנהדרין חברי שרוב מפני בלבד, אחת בדרגה

מעשהו. עם

שני: מצד קשה זה לפי אך

של  דעתם בהסכמת היה מרדכי של מעשהו אם א)
דעת  את להכריע זו דעה על היה הסנהדרין חברי רוב
ממנו", "פירשו הם מדוע כך, ואם "מקצת", המיעוט

הרוב? דעת מפני דעתם את בטלו ולא

חז"ל  מאמרי ששני יוצא, לעיל האמור לפי ב)
ממנו  ("פירשו זה של בהמשכו זה בגמרא המובאים

יותר zvwn(רק) תורה תלמוד ו"גדול סנהדרין"
זה  את זה בעצם סותרים נפשות") ?!9מהצלת

ד.
הרוגוצ'ובי  על והסיפור "פירשו", נוסף: דיוק

דיוק  תחילה ולהבין להקדים יש זאת, להבין כדי
" נאמר זה: חז"ל במאמר מקצת eyxitנוסף ממנו

" ולא חכמים ewlgסנהדרין", מקצת רוח "אין או עליו"
הימנו" ממנו"10נוחה "פירשו הביטוי כוונת וכדומה. ,

dppi` מעשהו היה לא דעתם שלפי מפני עליו שחלקו
שהם אלא התורה, לפי מרדכי ממנו,elicadשל עצמם

חברי  התנהגות בנושא אחרת שיטה להם שהיתה מפני
גם  אך מדרכם, שונה ודרכו ותלמידיֿחכמים, הסנהדרין
התורה. לדרך מותאם מרדכי של שמעשהו הסכימו הם

הרוגוצ'ובי  הגאון על מסיפור גם יובן לכך ההסבר
כדלהלן: והתנהגותו,

והגיע  מרוסיה יצא אדמו"ר מו"ח שכ"ק לאחר
מנהיגים, רבנים, של אסיפה שם כנס הוא לריגא,

היה  המוזמנים בין רוסיה. יהודי למען וכדומה עסקנים
שתתאסף  ועדה לבחור רצו באסיפה הרוגוצ'ובי. גם

יהודי  למען לפעילות הצעדים את ותשקול פעם, מדי

הוא  זו. בועדה להשתתף הרוגוצ'ובי מן וביקשו רוסיה,
תלויה  זו בועדה שהשתתפותו והסביר, סירב,

לירושלמי. הבבלי התלמוד שבין במחלוקת

ברכות  ש"חסידים 11במסכת בגמרא נאמר

בתפלה". ביום שעות תשע שוהים... היו הראשונים

משתמרת  היאך "תורתן כך, אם שואלת: והגמרא
מתוך  אלא (ועונה:) – נעשית, היאך ומלאכתן

מתברכת". ומלאכתן משתמרת תורתם הם, שחסידים

הירושלמי  במקום 12בתלמוד בשינוי: זה ענין מובא

תורתם הם שחסידים (ומלאכתן zxnzyn"מתוך

היתה חסידים שהיו "עלֿידי נאמר: dkxaמתברכת)"
במלאכתן". ניתנת וברכה בתורתן ניתנת

"תורתם בין "zxnzynההבדל ניתנת dkxaלבין
"שאין  היא הכוונה "משתמרת" בביטוי מובן: בתורתן"

משתכח" חדשה 13תלמודם תוספת כל אין זאת עם אך ,
שבו  המועט בזמן ללמוד שביכולתם מה אלא לתורתן,

בתפילה. עוסקים אינם

היא  הכוונה בתורתן" ניתנת ב"ברכה ואילו
שוהין" היו ולא מיד ולהשכיל להבין .14"שהצליחו

הם  תלמודם, את שוכחים הם שאין לכך בנוסף כלומר,
ולהשכיל "להבין טבעם cinמצליחים שעלֿפי מה ,"

התורה. בלימוד יותר הרבה רב זמן להם נדרש היה

השתתפותו  בעניננו: גם הרוגוצ'ובי, סיים הוא, וכך
לפי  התורה. בלימוד מזמנו חלק לבטול תגרום בוועדה

היתה חסידים שהיו ידי ש"על dkxaה"ירושלמי",
אך  התורה. בידיעת לו יחסר לא – בתורתן" ניתנת

ש"תורתם כ"בבלי" היא שההלכה –zxnzynכיוון "

התורה 15בלבד  וידיעת בלימוד ההוספה לו תחסר הרי ,
לוותר. יכול הוא אין כך ועל – אלו בזמנים גם
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שם.8) מגילה יהוידע בבן גם כ"פ
בדק"ס 9) ג"כ הובאה עה"פ. היל"ש גירסת (וכ"ה הע"י ולגירסת

יוסף)! (רב הוא אחד המימרות ב' בעל שם) מגילה
לע"י 10) יוסף ביד הובא – מ"י פ"ג לאבות שמואל ממדרש להעיר

שם.
ב.11) לב,
ה"א.12) פ"ה שם

שם.13) ברכות פרש"י
שם.14) לירושלמי משה פני
פעמים 15) אלף זכים ולבו מוחו "נעשה צדקה שע"י מהענין להעיר

ב. א, תו"א – ככה"
ב  תתרכו, ו' כרך בראשית באוה"ת נדפס א. (ג, לג"פ ובלקו"ת

אלף כ"א גוזמא שאינו מובן צריך ynnואילך) שאין מובן ובמילא .
לשהות.
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ה.
הלימוד  אופן שבין בהבדל תלויה זו מחלוקת

השונים  בתלמודים
ה"בבלי" בין זו למחלוקת שההסבר לומר, יש

לימודם: דרכי שבין בהבדל כרוך ל"ירושלמי"

שקלא  של ריבוי הוא הבבלי בתלמוד הלימוד אופן
הגמרא  כדברי וכו', ...17הושיבני mikygna"16וטריא

כאדם  היא הלימוד דרך בבל": של תלמודה זה
ויגיעה, בחיפוש להרבות יש – בחשיכה המחפש
שמגיעים  עד וכו' הבחנות ולערוך קושיות לשאול
בתלמוד  הלימוד זאת, לעומת האמיתית. למסקנה
התירוץ  את מיד מוצאים – ישר באופן הוא הירושלמי

באור  דברֿמה הרואה כאדם וכו', .18האמיתי

שעלֿידי  אפשרי הבבלי, שיטת שלפי יוצא, לפיכך
רק  יתבצע הראשונים החסידים של המועט הלימוד
את  ישכחו לא שהם – משתמרת" "תורתם של הענין
בתורתן", ניתנת "ברכה של באופן לא אך לימודם,

ולהשכיל לסדר cin"להבין מתאים שאיננו דבר – "
ה"בבלי". של הלימוד

לכך  גם לימודם גורם ה"ירושלמי", שיטת לפי אך
ולהשכיל  להבין "הצליחו – בתורתן" ניתנת ש"ברכה
הישר, הלימוד לאופן בהתאם – שוהין" היו ולא מיד

הענין. של לאמתתו מיד מגיעים שבו

ו.
סנהדרין" "מקצת לשיטת מרדכי שיטת בין ההבדל

ל"בבלי". ה"ירושלמי שבין בהבדל תלוי
שיטת  בין שההבדל לומר, יש לעיל, האמור לפי
של  שיטתם לבין הסנהדרין) לרוב (הרצויה מרדכי
ה"בבלי" בין הנ"ל במחלוקת תלוי סנהדרין" "מקצת

ל"ירושלמי":

מן  שנבחרו הגדולה, הסנהדרין של שיטתם
הקטנה  לפחות 19הסנהדרין או בירושלים, שמקומם ,

הקודש  לדרך 20בארץ לומר, שסביר כפי מתאימה, ,

המשנה  בתקופת במיוחד ה"ירושלמי", של הלימוד
הגדולה. כנסת ואנשי

שמאוחר  כפי מבבל, שהגיעו תנאים היו אז גם אך
מבבל  עלה הלל ידוע: הבבלי 21יותר נתן רבי ועוד.22, ,

התקופה  מן שנה משבעים יותר עברו אשר במיוחד
והמסגר" "החרש הלכו הגולה 23שבה עם מירושלים

לבבל  – יכניה עם הגלתה הגדולה 24אשר כנסת אנשי .
בבל  מלך נבוכאדנצאר הגלה אשר הגולה משבי היו
לכורש, אחת בשנת ויהודה לירושלים וישובו לבבל
מבין  גם אך בבבל, שנה ושתיים חמשים שהיו לאחר
ידועים  היו הם בירושלים כבר אשר והמסגר", "החרש

הזה  הלימוד ובאופן זו, .25במעלתם

להיות  שעליו הסנהדרין ורוב מרדכי סברו לפיכך
יכול  הוא זאת, עם נפשות. הצלת לצורך למלך משנה
ענינם  שכל הגדולה כנסת ואנשי הסנהדרין בין להשאר
היתה  חסידים שהיו ידי "על כי התורה, לימוד הוא

dkxa באופן רק לא יצליח, הוא וכך בתורתן", ניתנת
ולהשכיל "להבין אלא משתמרת", –cinש"תורתם "

להתברך יוכל מהזמן zelrzdleהוא יותר בלימוד,
התורה. ללימוד לו שנותר

שאופן  "מקצת" גם הסנהדרין חברי בין היו אך
כדלעיל. ה"בבלי", של הלימוד כאופן היה לימודם

"תורתם של הענין אצלם התקיים "zxnzynלפיכך
ו"הצלת  עסקנות לעניני התמסרות שעקב בלבד,

ה  להם תחסר הנדרשת ztqezנפשות" התורה בידיעת
"oixcdpqdמחברי ולכן ,eyxitממנוzvwn:"סנהדרין

ורוב  מרדכי של העבודה דרך התאפשרה לא אצלם
השונה. בשיטתם ממנו נבדלו והם הסנהדרין

ז.
ללימוד  בהתמסרות מיוחדת "גדלות" יש זאת בכל

התורה 
" הרי ה"ירושלמי" שיטת שלפי ניתנת dkxaלמרות

וה  הברכה למרדכי היתה ולפיכך ztqezבתורתן",
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ל" זה בין לחלק יש ואכ"מ.dkxaואולי בתורתן". ניתנת
כתורת 16) תורה (ש"אין "בבל" היא דהסיבה ומשמע א. כד, סנהדרין

הוא. כן וכו' כנה"ג אנשי התנאים, בזמן וגם – ד) פט"ז, ב"ר – א"י"
ו.17) ג, איכה
המשך 18) ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי בארוכה ראה

ועוד. פי"א. תש"ח רבא אמר ד"ה ואילך. צ ע' תרס"ו
ה"ח.19) פ"ב סנהדרין הל' רמב"ם ב. פח, סנהדרין ראה
שם.20)

א.21) סו, פסחים
נתן.22) רבי ד"ה א) (עג, ב"ב ב), (סה, גיטין פרש"י – מבבל דעלה

ועוד.
עה"פ.23) פרש"י סע"א. פח, גיטין יד. כד, מ"ב
פורים.24) דנס בזמן – הדורות סדר ראה
הרמב"ם 25) הקדמת אבות. בתחלת המשניות מפרשי – בכ"ז ראה

סדה"ד. א. א, שם אֿב. ב, עזרא לפיה"מ.
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אצל  בחשיבותו "ירד זאת, בכל התורה, בידיעת
לשררה". ונכנס תורה מדברי ש"בטל מפני חכמים"

"תורתם  של בדרך מיוחדת מעלה שיש מפני זאת,

מפני הלימוד מן להתבטל שלא – meyאומנתם"
daiq26כאשר ואף ,mbtiz `l התורה בידיעת ההוספה

כוונת  זוהי בתורתן". ניתנת "ברכה של הענין עקב
מהצלת  יותר תלמודֿתורה "גדול באומרם חז"ל
בהתמסרות  מיוחדת "גדלות" ישנה נפשות...":

zhlgend הוסרה מרדכי שאצל וכיוון התורה. ללימוד
ובמקום efגדלות חכמים", "אצל חשיבותו הופחתה ,

"בתר  נזכר הוא ארבעה) (=לאחר ד'" "בתר להימנות
חמשה".

שהיה  הסנהדרין ורוב מרדכי סברו זאת כל למרות

כך ידי על אם ואף למלך משנה להיעשות xqgzעליו
כדאי  הרי תורה", תלמוד "גדול של ה"גדלות" לו

נפשות" "הצלת לצורך "דורש 27הדבר היותו לצורך ,

שלום ודובר לעמו .28זרעו"lklטוב

ח.
הרבים  טובת העיקר:

נפגמה  לא אמנם ברור: הכל לא עדיין לכאורה,
אפילו מרדכי מפני ztqezdאצל התורה, בידיעת

ב"הצלת  יתרון יש ואמנם, בתורתן", ניתנת ש"ברכה
אומנתו" מ"תורתו הירידה כדאית לשמה אשר נפשות"
מן  אחד אחרֿכך גם זאת, בכל נשאר, הוא כיצד אך –

oixcdpqdהוא תפקידם כל לכאורה, אשר, ,cenil wx
dz`xede dxezd?

שעל ייתכן כיצד אחרת: oixcdpqdבלשון ixag
אומנותם" "תורתם על לוותר החובה תחול עצמם

נפשות"? "הצלת למען

אליהו" דבי ב"תנא הוא: לכך נאמר:29ההסבר
של  חבלים ולקשור לילך גדולה) (לסנהדרי להם "היה
למעלה  בגדיהם ולהגביה במתניהם, ברזל
את  וילמדו ישראל... עיירות בכל ויחזרו מארכובותיהן

ישראל...".

ממקומה  הסנהדרין גולה שכאשר היא, ההלכה
נפשות  דיני לדון באפשרותה אין הגזית, .30בלשכת

ישראל..." עיירות בכל "ויחזרו שעלֿידי אומרת, זאת
הסנהדרין  של בכוחה ירידה "היה 31חלה זאת בכל .

עיירות  בכל "לילך... – חייבים הם – להם"
.32ישראל..."

הסנהדרין  של העיקרי שתפקידה להבין, ניתן מכך
הוראה וכדי miaxlהוא רבים, הצלת כך ידי ועלֿ ,

את צורךmiaxdלזכות יש ,zcxlמתוקפםoixcdpqk.

jkl dneca שעלֿידי למרות, בעניננו: ההסבר הוא
בחשיבותו  ירידה חלה למלך למשנה נעשה שמרדכי כך
חמשה", ל"בתר ד'" "בתר של מדרגה סנהדרין כחבר
זאת  בכל אומנותם", "תורתם של המעלה לו וחסרה
כחבר  תפקידו עצם מצד אפילו הירידה, כדאית

טובת לצורך שזה מפני .miaxdסנהדרין,

ט.
ציבור" ב"צרכי לעיסוק זמן להקדיש צריך
"לגזול" היה אדמו"ר מו"ח כ"ק של מן 33נוהגו
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רגע.26) אפילו ס"ד): שם אדה"ז שו"ע סק"ד. (סק"ו מג"א ראה
לצרכי  הכרחים לדברים כ"א כלל מתבטל ואין סי"ז: ס"צ אדה"ז ובשו"ע

.34 הערה לקמן וראה ספכ"ג. תניא וראה ולימודו. גופו
רנא.27) סו"ס יו"ד ט"ז ראה
מצד 28) בצ"צ, עוסק הי' לא נפשות" ד"הצלת הענין לולי אבל

ת"ת. מעלת
שפרש"י מה לקשר יש הוא zligzaועפ"ז אחשורוש, "הוא – מג"א

פירושו עם סופו", ועד מתחלתו ולא meiqaברשעו אחיו, "לרוב – מג"א
– בסופן) תחלתן (דנעוץ וכו'" אחיו לכל

גם  מתלמודו" בטל והי' למלכות קרוב "נעשה שמרדכי הטעם כי
xg`lהוא אחשורוש, ש"הוא לפי הוא פורים, ועד eryxaנס מתחלתו

eteq.הגזירה שיחדש החשש ישנו ובמילא ,"
פי"א.29) רבה
ולדעת 30) הי"אֿיג. פי"ד סנהדרין הל' רמב"ם וש"נ. סע"ב. ח, ע"ז

"בטלו קנג) מ"ע לסהמ"צ (בהשגותיו דיני lkהרמב"ן רק (לא הדינין

הגדול". בב"ד התלויין נפשות)
בארצם"31) ישראל שיתישבו "עד בזמן המדובר שם שבתדא"ר ואף

המזבח" "אצל הוא דסנהדרין מקומם הרי – ביהמ "ק לבנין קודם שזה
פרש"י  יד. כא, משפטים יתרו*. ס"פ מכילתא ה"ו. פ"ב מכות (ירושלמי
ישנו  דזה מלמד), ד"ה שם ע"ז (תוס' לשכינה" "סמוך משפטים), ר"פ
ענין  בשלימות חסר המזבח" "אצל שכשאינם ומובן וכו'. במשכן גם

"אצל (רק) דכשאינם מוכח (הנ"ל) ע"ז ובתוס' בטלו gafndהסנהדרין. "
עיי"ש. כו', נפשות דיני

לאח"ז  כי – שיתיישבו" "עד דזהו התדבא"ר טעם – (ועיקר) ועוד
ב"ד יש "קודם n"kaהרי מסנהדרין (במכש"כ כ"ז עושים והם

שה"ה – מהם וק"ו בפרט).ix`nשיתיישבו", זה דאתרא
להעיר 32) – מארכובותיהן" למעלה בגדיהם ד"ולהגבי' באופן בפרט

טפח  מתחתיו נראה חלוקו שאין כל ת"ח של טלית כו' חלוק ממרז"ל
ב. ר"ס או"ח מג"א רע"ב. כג, תענית ועייג"כ – ב). נז, (ב"ב

כו'.33) דיינא כו'. תגנוב לא ב: צג, זח"ב ראה

.oiaxÎuhiee`x`d zxecdn `zlikn d`x .mihtyn t"x :miqetc dnkae .epiptl miqetca d"k (*
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בעצמו, התורה ללימוד להתמסר היה יכול שבו הזמן
ציבור בעניני ולהתעסק לעצמו, ה' zlvdeולעבודת

zeytp.

תלמידיו  של נכבד מחלק זאת דרש אף הוא
הנהיג, הוא זו. בדרך ינהגו הם שאף אליו, והקרובים
זמנם  של מסויים חלק יקדישו הישיבה תלמידי שאפילו

הסדרים" "בין חוצה,zvtdlבתקופת והיהדות התורה
לעצם  מנוצל אינו ההפצה מזמן גדול חלק ובודאי

ל" אלא הזולת עם מאמצים ikxvהלימוד ציבור":
הכספים  גיוס ללימוד, מקום סידור תלמידים, להשגת

וכו'. ההוצאות לכיסוי הדרושים

היו  אשר ו"מקושרים", חסידים אפילו כלומר,
ש" zxnzynבדרגה mzxez שלפי ההלכה כפסק ,"

גם  הרבים, לטובת מזמנם להקדיש צריכים ה"בבלי",
כך עלֿידי שלהם.rbtiאם התורה לימוד

מתאימה  כדלעיל, הרוגוצ'ובי, שהנהגת מפני וזאת,
"תורתם  בדרגת שהם דור, שבכל סגולה ליחידי רק

" כדרך הוא ותפקידם הסנהדרין"zvwnאומנתם",
dtqedהתורה .zeicinzaבידיעת

העבודה סדר הוא aexlואילו תורה, לבני אפילו ,
אומנתם" ש"תורתם אנשים אין הזה שבזמן ,34כהלכה,

" לצורך הלימוד את מבטלים כאשר zlvdבמיוחד
zeytp.הרבים ולתועלת "

שמי  להעיר, יש עצמו אדמו"ר מו"ח כ"ק לגבי
הבעלֿ של דבריו ידועים בכלל, עבודתו. אופן יודע

הפסוק 35שםֿטוב  וכבוד 36על אורך בא כי אורי "קומי
המוסרים  ישראל, נשיאי "אתם שאמר: זרח", עלייך ה'
יהא  מה הרבים, טובת למען ועבודתם תורתם את
כלומר, – לכללי..." הפרטי אורי קומי זה הרי עליכם.
אצלם  ייפגמו שלא מיוחדת, ברכה יש ישראל לנשיאי

הוי' וכבוד אורך "בא ואדרבה: ועבודה", ה"תורה
" יחס, ללא – זרח" ".ozxezaניתנתdkxaעליך

י.
הרבים  למען פרטיים צרכים על ויתור ההוראה:

למעשה, לגבינו מרדכי של ממעשיו ההוראה וזוהי

הבעלֿשםֿטוב  של הידועים דברי 37כדבריו על
מי 38המשנה  יצא": לא למפרע המגילה את "הקורא

בה  מסופר כאילו הסתכלות, תוך המגילה את שקורא
שאירע מאורע קשר xaraעל לו ואין ("למפרע")

יצא": "לא הוא – להווה

של  דרכו מעין היא אשר התנהגות מאתנו נדרשת

" להיות כדי למלך" "משנה להיות טוב yxec39מרדכי,
שלום ודובר כך lklלעמו משום כאשר ואפילו זרעו",

"רצו  ל"הוא רק אחיו".aexי"

ב"ירידה" זאת דרך כרוכה רבים שאצל ,40ולמרות
העצמית  השלימות על בויתור צורך יש כך שלשם מפני

לטובת זו ירידה כדאית הרי –miaxd.

כפרט: בחייו גם אחד כל אצל קיים זה [ענין

עמיקתא"zcxeiנשמתו לבירא רמה כדי 41"מאיגרא
ושולט  למושל הנפש 42להעשות על הגוף, על

מהם  ולעשות לכובשם בעולם, חלקו ועל הבהמית,
ית'". לו "דירה

כל  על לו נוסף נישואין, בקשר בא הוא וכאשר
המגילה  (בלשון של הענין גם איש 43הנ"ל כל "להיות (

eziaa xxey חז"ל (כמאמר כשרה 44" אשה "איזהו :
כרוכה זו "שררה" וגם בעלה". רצון ,dcixiaהעושה

חז"ל  "45כמאמר :zigp דרגה (=רד איתתא" נסיב דרגא
הפרטיים  עניניו על לוותר מוכרח האדם כי אשה), ושא

ביתו  טובת ].46לצורך
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א.i"ayxcבדרגא34) יא, שבת – לתפלה") מפסיקין "אין (שאז
) יותר פחותה בדרגא שישנו [אף קו סו"ס או"ח (ואדה"ז) שאז טושו"ע

סי"ז. שם אדה"ז שו"ע סי"ח. ס"צ או"ח רמ"א – לביהכנ"ס) לילך אי"צ
.[26 הערה לעיל וראה

פ'35) ש"ק הולדתו חגיגת ביום בג"ע שאמרן הידועות תורות מז'
נ"ע  מהורש"ב אדמו"ר כ"ק ששמען כפי – תרנ"ב אלול ח"י תבוא

ג'. סי' (קה"ת) לכש"ט בהוספות נדפסו תרצ"ז). שמע"צ (משיחת
תבוא).36) דפ' (מהפטורה א ס, ישעי'
עח.37) סי' (קה"ת) לכש"ט הוספות
רפ"ב.38) מגילה
תדרשנו 39) גו', וחקרת ודרשת ע"ד – הדרישה ענין אמתית וכידוע

סא. ע' עת"ר סה"מ ראה – תכט. ר"ס לאו"ח ט"ז וראה גו'. לבבך בכל
ואילך. 224 ע' תש"ט סה"מ

מכל 40) גבוה ומעלה "משכמו הוא שמצ"ע כפשוטו, מלך וכמו
להיות  שירצה עליו לפעול מיוחדת השתדלות וצ"ל ב), ט, (ש"א העם"

ובכ"מ). תש"ג. ר"ה של יו"ט תש"א. תקעו ד"ה (ראה עם על מלך
לאיכה 41) הצ"צ ברשימות ונת' ב. ה, חגיגה הש"ס לשון ע"ד

ואילך). א'עב ע' ב' כרך נ"ך (אוה"ת
פ"ט.42) תניא ראה
כב.43) א,
סט.44) סו"ס אה"ע ברמ"א הובא פ"ט. תדבא"ר ראה
א.45) סג, יבמות
ב.46) ה, (בראשית אדם" שמם את ויקרא אותם "ויברך עי"ז ודוקא

הערה  לעיל וראה ואילך). 5 ע ' תרנ"ז תשמח שמח המשך שם. יבמות
וכו'". זכים ולבו מוחו "נעשה צדקה שע"י ,15



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ס

 60   רוהיד יד הנ 

השבועי ס הלימוד מחזור ע"פ - פורים - לקוטי־שיחות

העוסקים  אצל יתרון שמוצאים לכך ההסבר זהו
ש"תורתם  אלה פני על אפילו בצרכיֿציבור,

צריכים 47אומנתם" אומנתם" "תורתם אשר אלה :

שמע  קריאת לצורך בצרכי 48להפסיק העוסקים ואילו ,
שמע `mpiציבור לקריאת אפילו ,49מפסיקים

בצרכיֿציבור  התעסקות שעלֿידי שלמרות מפני
dpen`a50,העצמית והשלימות התורה לימוד נפגעים

חז"ל  כלין 51כדברי והן ציבור צרכי עליהן "הטל

קיימת  זאת באמצעות דוקא זאת, בכל מאליהן",

הרבים. טובת של המיוחדת המעלה

הצלת  לצורך ממרדכי נדרשת כזאת הנהגה ואם

mitebd נדרש 52היהודיים וכמה כמה אחת על הרי ,
בהצלת מדובר כאשר צורך zenypהדבר ויש יהודיות,

נפשות", "הצלת למען העצמית השלימות על לוותר
שלום "דובר להיות ישראל lklכדי אשר עד זרעו",

" תשובה נגאלין"cineעושין ממש.53הן בקרוב ,

תשל"ג, פורים (משיחות
תשל"ה) תשא וש"פ פורים
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מתבטל נו 47) כשאין הוא אומנתו דתורתו – בגדרם החילוק על סף
בזה  כשעוסק גם הוא בצ"צ ועוסק ,(26 הערה לעיל (ראה כלל מלימודו

בשעה "efרק (49 הערה (דלקמן וכו' הרמב"ם לשון wqer[כפשטות 'id
כו'"]. רבים בצרכי

(ונ"כ 48) ה"ה פ"ב ק"ש הל' רמב"ם .34 הערה בתחילת בהנסמן
שם).

סו"ס 49) אדה"ז שו"ע ס"ד. ס"ע או"ח (ואדה"ז) שו"ע שם. רמב"ם
צג.

דמקור  ע) (סי' הב"י כמ"ש שאא"ל שם), ק"ש (הל' לח"מ וראה
כעוסק  בצ"צ "העוסק ה"א) (פ"ה ברכות דירושלמי מהא הוא הרמב"ם

רבים צרכי ד"כאן וראה sicrבד"ת", עיי"ש. כו'", אומנתו בתורתו מד"ת

שם. אדה"ז שו"ע שם. ק"ש הל' כס"מ
הראשונים 50) בדורות בד"א כתב: שם) (ס"ע אדה"ז שבשו"ע אף

אלא  שישתדל מי "אין מסיים: הרי – כו'* לש"ש עמהם עוסקים שהיו
בהצלת עוס' אפי' שאז calהוא mpenn בנדו"ד וכ"ש יפסיק". ולא כו'

ממש. – נשמות – נפשות הצלת של בענין
(ה)51) וארא ובתנחומא כח. יא, בהעלותך פרש"י א. יז, סנהדרין

תלמודו. משכח ב): (פ"ו, ושמו"ר
של52) ההצלה הי' שפורים –zetebכידוע חנוכה (משא"כ בנ"י

סק"ג). שם ט"ז ס"ב. עת"ר סי' או"ח לבוש
פי"א.53) אגה"ת וראה ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם

."mrh el oi` mipey`xd zexeca `wece (gepn x"d) y"n"c (my y"w 'ld) n"qkd ziigck `lce (*

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד מב דף שני)נזיר (ליום

ok m` ,dnc` dze` meyn ,dnc` lka segl xeq`y exfbyììk§¨
àì ììkz` dxiyn dpi`y elit`e ,segl xeq` dnc` beq lka - §¨Ÿ

:`xnbd dwiqn .xriyde÷ézoi`y oeik ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:dhytl mircei ep`

äðùî
:minrt dnk eixeqi` lr xary xifp ly eiaeiga zwqer dpynd

äéäL øéæðe ezexifp lr xaeräúBLzeiriax dnkBðéà ,íBiä ìk ïéé ¨¦¤¨¨¤©¦¨©¥
áéiçoaxwe zewlnàlàziriax lr,úçàziriax lkay it lr s` ©¨¤¨©©

ziriax lk lr ea exzd `ly iptn ,sqep xeqi` lr xar dzyy
ea exzdy dpey`xd ziriaxd lr wx aiige ,dnvr ipta ziriaxe

dzyy mrt lk iptl ea exzd m` la` .dilreìà' Bì eøîà̈§©

å ,'äzLz ìà' ,'äzLzok it lr s`àeädidäúBL,oii ziriaxáéiç ¦§¤©¦§¤§¤©¨
oaxwe zewlnúçàå úçà ìk ìòm` oicd oke .dzyy zeiriaxdn ©¨©©§©©

äéäe ezexifp lr xaerçlâîeizexryáéiç Bðéà ,íBiä ìkzewln ¨¨§©¥©¨©¥©¨
oaxweàlàzglbz lr.úçàmrt lk iptl ea exzd m` la` ¤¨©©

glibyeå ,'çlâz ìà' ,'çlâz ìà' Bì eøîàok it lr s`àeädid ¨§©§©¥©©§©¥©§
,çlâîáéiçoaxwe zewlnúçàå úçà ìk ìòoke .gliby minrtdn §©¥©©¨©¨©©§©©

m` oicdäéäe ezexifp lr xaeráéiç Bðéà ,íBiä ìk íéúîì ànhî ¨¨¦©¥©¥¦¨©¥©¨
oaxwe zewlnàlàd`neh lr.úçàlk iptl ea exzd m` la` ¤¨©©

e `nhpy mrtå ,'ànhz ìà' ,'ànhz ìà' Bì eøîàok it lr s`àeä ¨§©¦©¥©¦©¥§
didànhî,miznláéiçoaxwe zewlnúçàå úçà ìk ìò ¦©¥©¨©¨©©§©©

:`nhpy minrtdn
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המשך ביאור למס' נזיר ליום שני עמ' א
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והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד מב דף שני)נזיר (ליום

ok m` ,dnc` dze` meyn ,dnc` lka segl xeq`y exfbyììk§¨
àì ììkz` dxiyn dpi`y elit`e ,segl xeq` dnc` beq lka - §¨Ÿ

:`xnbd dwiqn .xriyde÷ézoi`y oeik ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:dhytl mircei ep`

äðùî
:minrt dnk eixeqi` lr xary xifp ly eiaeiga zwqer dpynd

äéäL øéæðe ezexifp lr xaeräúBLzeiriax dnkBðéà ,íBiä ìk ïéé ¨¦¤¨¨¤©¦¨©¥
áéiçoaxwe zewlnàlàziriax lr,úçàziriax lkay it lr s` ©¨¤¨©©

ziriax lk lr ea exzd `ly iptn ,sqep xeqi` lr xar dzyy
ea exzdy dpey`xd ziriaxd lr wx aiige ,dnvr ipta ziriaxe

dzyy mrt lk iptl ea exzd m` la` .dilreìà' Bì eøîà̈§©

å ,'äzLz ìà' ,'äzLzok it lr s`àeädidäúBL,oii ziriaxáéiç ¦§¤©¦§¤§¤©¨
oaxwe zewlnúçàå úçà ìk ìòm` oicd oke .dzyy zeiriaxdn ©¨©©§©©

äéäe ezexifp lr xaerçlâîeizexryáéiç Bðéà ,íBiä ìkzewln ¨¨§©¥©¨©¥©¨
oaxweàlàzglbz lr.úçàmrt lk iptl ea exzd m` la` ¤¨©©

glibyeå ,'çlâz ìà' ,'çlâz ìà' Bì eøîàok it lr s`àeädid ¨§©§©¥©©§©¥©§
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תשא  כי פרשת
א שיחה כא כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
"בבואם ..." על רש"י  פירוש

הפסוק ולא1מן מים ירחצו מועד  אהל אל "בבואם
לה'", אשה להקטיר לשרת המזבח  אל בגשתם  או  ימותו
ומפרש : מועד" אהל אל "בבואם המילים  את  רש"י מצטט

קטורת הערבים  ובין שחרית  פר2"להקטיר  מדם  להזות  או
זרה ". עבודה  ושעירי המשיח  כהן

לתרץ רש "י מתכוין שאותו בפסוק  הקושי מהו 
בפירושו ?

המפרשים המחשבה3יש  את  למנוע  היא  רש "י שכוונת  ,
לאהל כניסה  ריקנית ", "ביאה  על  היא המיתה שחובת

ורגלים  ידים  רחיצת  ללא  עבודתilaמועד שם לבצע
כהונה .

מתבטאת שהתורה  מכך לכאורה , שמשתמע , כפי
" סתמית : ירחצוm`eaaבלשון מועד אהל אל (סתם)

אומרת ששם  המזבח, לגבי  הנאמר מן בשונה  מים ...",
.. "בגשתם  במפורש : ניתןzxylהתורה  בכך אשר ,"...

שעצם  לכאורה , אף d`iadלהבין, מועד, ll`לאהל
ורגלים . ידים  רחיצת  מחייבת  "לשרת ",

אהל אל "בבואם של שהמשמעות  רש"י, אומר לפיכך
רק מיתה  חייבים  – להזות..." או  "להקטיר... היא  מועד"

קודש עבודת  מבצעים  ורגלים .4כאשר  ידים  רחיצת  ללא 

כי: מאד, תמוה  המפרשים  של  זה  הסבר אך

מסיק מנין שני : מצד השאלה  מתעוררת  זה  לפי א )
לפי "ביאהeheytרש "י, על מיתה  חייבים  שאין מקרא , של

– שאףjtidlריקנית " בפשטותם , הפסוקים  מן המובן  מן
"m`eaa?"ימותו ולא  מים  ירחצו מועד אהל אל

סברה יש  ההלכה  דרך לפי  זאת  שהמילה5כשלומדים 

אהל אל "בבואם הפסוק  תחילת לגבי גם אמורה  "לשרת "
מועד אהל אל "בבואם שרק  היא , הפסוק  ומשמעות  מועד"

ורגלים . ידים  ברחיצת  חייבים  לשרת " ..

לצטט  עליו היה  מסקנתו את  רש "י  מסיק  מכך אם אך

את רק  מצטט שרש "י מכך ואילו "לשרת ", המילה  את גם
מוסיף אינו ואף  בלבד מועד" אהל אל "בבואם המילים 

בלבד מועד" אהל אל "בבואם  המילים שמן מובן "וגו'",

וכו'". "להקטיר היא  הכוונה ש "בבואם" להסיק  ניתן

לפי לכך  אפeheytובנוסף  אין  מקרא  לומרשל שרות 

מועד" אהל אל "בבואם  לגבי אמורה  "לשרת " ,6שהמילה 
לכתוב התורה  היתה  צריכה  שאז אהל7משום  אל "בבואם 

ולא מים  ירחצו לשרת... המזבח  אל בגשתם  או מועד

ימותו".

מסתיים מועד" אהל אל  "בבואם  שהענין מכיון אך

מתחיל מכן לאחר ורק  ימותו" ולא מים "ירחצו  במילים 
חדש מובן`e"8בענין לשרת ...", המזבח  אל בגשתם 

"לשרת " שהמילה מקרא, של לגבי`dpiמפשוטו אמורה

מועד" אהל  אל "בבואם הקודמות  .9המילים 
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כ . ל , פרשתנו (1
אבל  שתח "י. רש"י כת "י  וכמה  שני בדפוס  וכן  שלפנינו , בדפוסים  כ "ה  (2
ובין  שחרית  קטרת  (שם ) להקטיר  רש"י): כת "י בכמה (וכן  ראשון בדפוס 

.29 הערה  לקמן וראה  יותר. מתוקן לשון הוא ולכאורה  הערבים .
רש"י  דעת  הובאה  וכן לדוד . משכיל  כאן. בשפ "ח  הובא  יעקב  נחלת  (3
ונחלת לדרך  בצידה  כמ "ש  ב ), (ה , יומא  להביא  בתוד "ה  כאן) לחומש (בפי'

כאן . יעקב 
(רבינו  כהפירוש  – כאן ) יעקב  בנחלת  הובא  – ט  י, (שמיני התו"כ  כלשון (4
ורגלים. ידים  בקידוש  שקאי שם ) שמיני רמב "ן שם. לתו"כ  אהרן  וקרבן הלל 

.30 הערה  לקמן וראה 
כלים ר"ש א . פג, סנהדרין  – ולא  תוד "ה  סע "ב . יט , זבחים  ראה  (5

מ"ט. פ "א 
שם ). כלים  ר"ש  שם . יומא  (תוס ' כן י"א  ההלכה  ע "ד  שגם  ומכש"כ  (6

לקמן  בארוכה  וראה  מג ). כח , (תצוה  כהונה  בגדי לבישת  גבי הלשון ע "ד  (7
ד ֿה. סעיף 

חיוב  ע "ז שבא  ועד  (8cgeinבפנים כדלקמן  כא ), (פסוק  גו'" ד "ורחצו
שם.

אל  בגשתם  הול "ל  תחלה  דאל "כ  הוא  ד "הכרחו תירץ , לדוד  במשכיל  (9
לשרת שאינו  דהגם  מועד  אהל  אל  בבאם  לכתוב  ואח "כ  לשרת  שהוא  המזבח

לקדושי". מיבעי אפ "ה 
בביאת  גם  בפשטות , crenאבל  ld`בגשתם" לגבי חומר יש שירות ) (בלי

) המזבח  וכן oevigdאל  בזה . שאין מה  בזה  יש ועכ "פ  לשרת", כאן) רש "י –

לקוטישיחות
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אל "בבואם  שבמילים  להבהיר  היא רש "י כוונת  אם  ב )
היה צריך הוא ריקנית ", ל "ביאה הכוונה  אין מועד" אהל 

זאת  okלהסביר iptlתצוה בפרשת  הציווי, לגבי  "והיו10, ,

שני בפסוק  יש  שם  שגם  אהרן...", על הכהונה ) (בגדי
המזבח  אל בגשתם או  מועד אהל אל "בבואם  אלו: חלקים 

שם אומר רש "י אין זאת למרות אך – בקודש " לשרת 
היא  מועד" אהל  אל "בבואם  המילים  שמשמעות 

מסויימת עבודה  עובד הכהן כאשר  דוקא  – .11"להקטיר ..."

ששם  שכיון  לומר, קשה  בפסוק`oiולכאורה  הפסקה 
המזבח " אל בגשתם "או לבין מועד" אהל אל "בבואם  בין

eil`n oaen12בסוף הנאמרות בקודש " "לשרת  שהמילים 
אשר עד מועד", אהל אל "בבואם  על  גם  מוסבות הפסוק 

דבר. כך על לפרש  צריך  אינו רש "י

ב.
עבודה  לצורך רק היא מועד לאהל הכניסה – הפשט לפי 
היא רש "י שכוונת לומר, כלל אפשר אי – מכך יותר 
גם כולל מועד" אהל אל ש "בבואם  הדעה  את  לשלול 

דרך שלפי משום – ריקנית" גדולhytd"ביאה  חידוש  זהו

הנוגדת מציאות מועד, לאהל ריקנית" "ביאה  שיש  ביותר
בהווה": הכתוב  "דיבר  של הפשוט הכלל את  לחלוטין

מקודש מקום  הוא  מועד שאהל יודע , למקרא  חמש  בן
וכדומה .13ביותר לטייל כדי צורך, ללא לשם  נכנסים ואין  ,

הוא  זה  רקcrenשהוא `enyk–ldמקום  לשם  נכנסים  ,

קובע הקדוש ֿברוךֿהוא לשם14deevneכאשר להכנס 
קודש עבודת  לבצע  כדי – מסויימת תכלית  .15לצורך

ההלכה  לפי ריקנית "`xeqגם  ל"ביאה  להיכל .16להכנס 
המפרשים מסבירים  "ביאה17ולכן רק  ממעט אינו שרש "י ,

לפני להשתחוות כדי  מועד לאהל ביאה גם  אלא  ריקנית ",
"להשתחוות  אשר ליכנס "ixyה ', .18(=מותר )

לאהל כניסה  להתיר סביר  זה אין הפשט  דרך לפי אך
צורך ואין ציווי זה אין כי  בלבד, "להשתחוות" כדי מועד

דוקא כך לשם  השתחוואהלהכנס  שהרי  מועד, לאהל
בעזרה . המשכן, בחצר גם  אפשרית  לקדוש ֿברוך ֿהוא 

עבודה ביצוע  לצורך רק  היא  מועד לאהל הכניסה  ואם 
מועד אהל אל "בבואם  שהציווי  מובן הרי מסויימת,

שם לעבוד צריך כאשר אמור .19ירחצו"

ג.
מסויימות בעבודות רק חל מים" ירחצו  "בבואם... הציווי 
תמיהה ולהבהיר להקדים  יש  זאת , להבין כדי 

רש "י: לשון על המתעוררת 

"בבואם של שהמשמעות להדגיש  רק  רוצה  רש "י אם 
ביצוע  לצורך כניסה  היא  מועד " אהל  עליוdcearאל היה  ,

–dxvwaלומר מועד אהל אל "בבואם :zxyl"20ומדוע !
הוא כאן  לא והרי להזות ...", או "להקטיר... רש "י  מפרט 

מועד ? באהל נעשות  עבודות  אלו להודיע  המקום

של דוגמאות  לציין  מעוניין שרש "י נניח  אם  אף 
מובן: אין מועד, באהל הנעשות  עבודות 

"להקטיר... אלו, דוגמאות  דוקא  רש "י מביא  מדוע  א )
עריכת כגון עבודה , של אחרים  סוגים ולא  – להזות ..." או
הן כאשר ובמיוחד הנרות , והדלקת הטבת  או הפנים , לחם

בתורה  וכדומה ?daxdמוזכרות  ההקטרה  עבודת  לפני 

כהן פר  מדם "להזות  של הדוגמאות  את מכך: יותר  ב )
רק כן. לפני  כלל למדנו לא  זרה " עבודה  ושעירי המשיח 

xzei xge`nבפרשת המשיח כהן פר על – זאת  לומדים 
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אלא שמענו לא  הראשונה  "שממיתה  שלאח "ז בפסוק  רש"י מלשון  גם  משמע 
"על qpkpdעל  הול "ל  לדוד  המשכיל  [דלפי ' לפי 'ynyndלהיכל " שהרי בהיכל ",

" על  במכש"כ  ללמוד  אפשר להיכל " ורynyndמ "נכנס  לקמן במזבח "]. אה 
.30 הערה 

שם. (10
למדת  "הא  שם בפירושו  רש"י שרמזו אפ "ל  בדוחק  (11ynyndyמחוסר

שעפ "ז  להעיר, אבל  ד ). סעיף  203ֿ4 ע ' לעיל  בארוכה  (וראה  כו'" בגדים 
דוגמאות לפרט  בפרשתנו רש "י הוצרך  למה  ג ) סעיף  (דלקמן התמי' תוגדל 
תצוה שבפרש"י "משמש " (ע "ד  "לשרת " בקיצור כתב  ולא  כו'" "להקטיר

שם ).
ריקנית אביאה  חייב  בגדים  במחוסר  שדם שם , יומא  מתוס ' להעיר (12

מועד . אהל  אל  בבואם  שם ) (תצוה  מדכתיב 
וקדשתו  גו ' הגבל  צ "ל  והי' סיני בהר שהי' ע "ד  – משה עם  שם  שנועד  (13
מא, מקץ  (פרש "י המלכות " כבוד  מפני מ "ויגלח  וק "ו ובכש "כ  כג). יט , (יתרו

יד ).

כב . כה , תרומה  פרש"י ראה  (14
שבהערה (רש "י אליו ה ' דיבור – למשה  בנוגע  משא "כ  לכהנים , בנוגע  (15

הקודמת ).
ה "ד . פ "ב  מקדש  ביאת  הל ' רמב "ם  ב . כז, מנחות  (16

כאן . לדוד  משכיל  (17
בכס "מ בזה  הדיעות  ב ' וראה  דתמיד "). בפ "ז ("כדתנן לדוד  המשכיל  ל ' (18

ועוד . שם . לרמב "ם 
כתוב  הי ' אם  (19wx חיוב ללמדנו שבא  אפ "ל  הי' מיתה ) (חיוב  העונש 

ש מכיון אבל  ורגלים . ידים קידוש  בלי ריקנית ) (וגם  ביאה  על  xwirמיתה 
לפרט היא גו'" המזבח אל  בגשתם  .. מועד  אהל  אל  "בבואם  הכתוב  כוונת 

שמוסיף  [אלא הרחיצה  כו'"mbזמן לאו "מכלל  של  בסגנון – וג"ז  העונש,
עבודה, לצורך  ביאה  הוא  ש "בבואם " מובן, – במפרשיו)] (וראה  כאן  כפרש "י

הרחיצה. על  תורה  ציוותה  דוקא  שאז
העבודה ". "בשעת  (4 (הערה  הנ"ל  התו"כ  בלשון או (20
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שלח 21ויקרא בפרשת  זרה  עבודה  שעירי ועל ומדוע22, .
ycgnרש "יo`kעבודות שקיימות ואומר`dlבפסוקנו  ,

כאן?! הפסוק  מתכוין שלהן

הפרטים את גם רש "י  מוסיף  הראשונה  בדוגמא  ג )
miaxrd"להקטיר oiae zixgyבקצרה אומר  ואינו ,"

המקום כאן לא  ודאי  ביותר: ותמוה  קטורת". "להקטיר
הקטורת !dnkלספר  עבודת נעשית  ביום  פעמים 

תצוה פרשת  בסוף למדנו, עתה זה  כאשר  ,23ובמיוחד
אומר רש "י היה ואילו יום, בכל פעמיים נעשית  שהקטורת
שמקטירים יודעים היינו  כבר  קטורת" "להקטיר רק 

הערבים ". ובין "שחרית 

שכוונת מובן רש "י של בלשונו הללו הדיוקים  מכל
אהל`dpiרש "י אל "בבואם  של שהמשמעות  להדגיש

רש "י מביא  ולכן "לשרת ", הכניסה  היא  ze`nbecמועד"
של שהדין לומר כוונתו אלא  בפנים , הנעשות  העבודות  של

"m`eaaלגבי דוקא  חל מים ..." ירחצו מועד אהל את 
שחרית להקטיר – מועד אהל אל "בבואם  אלו: עבודות 
ושעירי המשיח  כהן פר  מדם  להזות  או קטורת  הערבים  ובין

עבודה ֿזרה ".

ד.
במים  הרחיצה חובת  של אופנים  שני 

הוא : לכך ההסבר

רש"י, משיב  שעליה  זה, בפסוק  המתעוררת  השאלה
– הענינים  שני בין  זה  בפסוק  התורה  מפרידה  מדוע היא :
לשרת ..." המזבח אל ו "בגשתם  מועד" אהל אל "בבואם 
עם ביחד – "ורחצו" – הרחיצה  שחובת  כך כדי עד –
מהחלקים אחד בכל נאמרות  ימותו" "ולא  האזהרה

cxtpa24?

בדומה יחד, אותם לכלול היה  צריך לכאורה , והרי ,
ועל25לנאמר אהרן על "והיו כהונה : בגדי  לבישת דין על

לשרת המזבח אל בגשתם  או  מועד אהל אל בבואם בניו

"לשרת הפסוק  סיום  היה  אז כאשר  ובמיוחד בקודש ".
מועד"? אהל אל "בבואם  על גם מוסב  לה '" אשה  להקטיר

הרחיצה חובת  בין  הבדל שיש  רש "י , מוכיח מכך
אל "בגשתם  הרחיצה  חובת  לבין מועד" אהל אל "בבואם 

לשרת ...": המזבח 

הלכה היא לשרת " המזבח אל "בגשתם הרחיצה 
לשרת dzellkaבגישה  – הוא  המזבח:zcearשסיומה 

בפני רחיצה חובת  קיימת המזבח על שמשרתים  פעם  בכל
.26עצמה

פרט  היא מועד" אהל אל "בבואם  הרחיצה ואילו
dqipka– לשרת  – עבודה  לצורך היא  הכניסה  כי ואם  ,oi`

לבצע ניתן בבואם , "רחצו" וכאשר כאן. הדבר  מוזכר
הרחיצה חובת – אחרות  במילים  עבודות . מספר זה ) (אחרי

פרט  אינה  שםdcearaכאן עבודה  שכל מועד, באהל
רחיצה "zcxtpמחייבת בענין פרט זהו אלא  ,m`eaaאל

מועד". אהל

ה.
הכנה  – רחיצה  עצמה; מהעבודה חלק – הכהונה בגדי 

לעבודה 
ששם כהונה , בגדי לבישת דין שבין להבדל הסיבה 
המקרים , בשני – אהרן..." על "והיו – חובה  אותה  קיימת 
בכל שונה  מסוג  חובה  קיימת שבה הרחיצה , חובת  לבין

בפשטות : מובנת  המקרים , מן אחד

חייבת העבודה – עצמה לעבודה  חשובים כהונה בגדי
בין הבחנה  אין ולכן אלו. בבגדים  כשלבושים  להיעשות 

החובה  בשניהם כי המזבח, לבין מועד חייביםddfאהל .
"לשרת – העבודה  ביצוע  בעת  כהונה  בגדי ללבוש 

בקדש ".

רק  היא ורגלים ידים  רחיצת  –dpkdואילו לעבודה 
ולהתקדש להתנקות  ולכן27צריך  בעבודה . שמתחילים  לפני
הבדל: קיים , ואכן ייתכן,
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ציבור * של  דבר העלם  פר  רש"י  השמיט  מדוע  וצע "ק  – ואילך . ג ד , (21
ולהעיר ואילך . יג שם , באהל yxn"i(ויקרא  הם  דמיו ומתן שהזאתו ט) טו, לך 

(שם, זל "ז והושוו  זל "ז, בסמיכות  נאמרו ששניהם  מפני ואולי  טז ֿיז). (שם , מועד 
הזאת  שגם  ולהעיר  ובפרש"י). ע "יכ  היא  ציבור של  דבר העלם  פר odkdדם 

giynd.(טז (שם ,
שם ). לך  רש "י וראה  ח . ד , ויקרא  בפרש "י (ונזכרו ואילך  כב  טו, (22

זֿח. ל , (23
כא. פסוק  כאן כפרש "י (24

מג. כח, תצוה  (25
ויקרא ר "פ  (רש"י  בפ "ע  קריאה  קדמה  כו ' דבור  לכל  לדבר: דוגמא  (26

מתו"כ ).
יט. פסוק  כאן רש "י (27

b"dk ly milbxe mici zvigx ik ,xnel yi ± (my i"yxtae devz t"q lirl .ehÎci ,fh ixg`) mipta mz`fdy mixetkd mei ly xirye xt mc z`fd `iad `ly dn la` (*
d`x) eicba zyiale zhytd liaya ugexy ,"milbxe mici iyecw ipye dliah oerh dtilg lka"y (c ,my ixg`) i"yxtk ,'ek dpyd lkc dvigxn dpey ote`a `id t"kdeia

.(my i"yx iyxtn
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רק המיועד מקום  שהוא  – מועד " אהל אל  "בבואם 
ברחיצה די – קצר  לזמן רק  אליו נכנסים ואשר לכהנים ,

עבודות . מספר לבצע  כדי לשם  נכנסים  אם  אף  אחת ,

אל  "בגשתם  נמצאgafndואילו שהמזבח  לשרת ",
xvgaוישראל לויים גם  נמצאים  בו אשר המשכן,

לס קרבנותיהם את צורךהמביאים  יש  שם  – וכדומה מיכה
לשרת . – עבודה  כל לפני ברחיצה 

ו .
קבועות שאינן ולעבודות הקבועות לעבודות – "בבואם "
ובין שחרית "להקטיר  רש "י  דברי מובנים  זה  לפי

קטורת": הערבים 

כמובן היא רש "י חובתzehytaכוונת מלשונו:
חלה  נכנסיםmiinrtהרחיצה  הכהנים כאשר  ביום,

"m`eaaהערבים ובין שחרית  "להקטיר מועד אהל אל – "
קטורת ".

סיום לאחר  בהווה: הכתוב  דיבר כי  פשוט, לכך והטעם 
מאהל כלל בדרך יוצאים  בשחרית, מועד באהל העבודות 

יש  הערבים  שבין כך בפניaeyמועד, כניסה  "בבואם ",
נאמר, אם ובמיוחד הערבים . בין של העבודה לצורך עצמה 
אין אם  מועד באהל להשאר שאסור  ב ', בסעיף  כדלעיל

בקדש ". ב"לשרת  עסוקים 

לפי  כי הקטורת , של  בדוגמא  דוקא  בוחר i"yxרש "י
העבודה  היא  הקטורת  מועד,dpey`xdהקטרת  באהל ביום 

רחיצה , חובת  בה  שחלה  הראשונה הכניסה זוהי ולפיכך
.. להקטיר .. "בבואם  שרוחצים לאחר ולכן, כדלהלן.
העבודות על  נפרדת ברחיצה  חייבים  אין  כבר קטורת ",
שוב כאן שאין כיון מכן, לאחר  בפנים  הנעשות  הקבועות

"בבואם ".

אחרת עבודה לבצע  כדי נכנס  אחר כהן שאם ברור,
מועד. לאהל ביאתו שזוהי משום ברחיצה , חייב  הוא

את להבהיר  רוצה רש "י –yecigdאך שבפסוק 
על אלא  "לשרת", על חלה  אינה הרחיצה  שחובת

"m`eaa"להקטיר .. "בבואם  רוחץ  שהכהן לאחר  ולכן, ,"
האחרות .ed`אין העבודות  לצורך  נפרדת  ברחיצה  חייב

הערבים ובין שחרית  "להקטיר שבאמרו יוצא  זה לפי
רק  קשורה  שהרחיצה מדגיש  רש "י אין zcearaקטורת "

zxehwdה על להצביע  בכוונתו אלא  ,onf28של הקבוע 
לאהל נכנסים  קבוע  באופן – מועד" אהל אל "בבואם 

ביום פעמיים  ..29מועד "להקטיר הערבים , ובין שחרית ,
.30קטורת "

"או מכן לאחר רש "י מוסיף  מדוע גם  מובן זה  ולפי 
כי עבודהֿזרה", ושעירי  המשיח כהן פר  מדם להזות 

בפנים`elעבודות העבודות`opiהנעשות  בין נכללות 
הקבועות .

של השונים  האופנים  שני את  מפרט רש "י כלומר:
הכניסה (א) מועד ": אהל אל יוםdreawd"בבואם בכל

הקבוע ההמשך (וכל שחרית  להקטיר "בבואם ... – ויום
ענין לצורך "בבואם" (ב) קטורת ". הערבים  ובין שלה )
כהן פר  מדם להזות  "בבואם ... – קבוע  איננו אשר  מיוחד

עבודה ֿזרה ". ושעירי המשיח

ז.
הקטורת היא  העבודה עיקר  בבוקר – בשיטתו נוקט רש"י

ההלכה : בדרך  זה , רש"י בפירוש  נפלאים  ענינים

בתורה , נאמרים  המנורה בנרות  אהרן עבודת  לגבי
תצוה פרשת  "בבקר"23בסוף  העבודה  לגבי ביטויים: שני ,

" נאמרeaihdaנאמר  הערבים " "בין ולגבי  הנרות", את 
"zelrda." הנרות את  אהרן 

לגבי הרמב "ם לבין  רש "י בין המחלוקת וידועה
של  :31הנרותzahdפירושה 

הטבתם ",32הרמב"ם היא הנרות  ש"הדלקת מסביר,
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עה "פ : מתיב "ע  להעיר  (28onfa.(כאן כבת "א  "במיעלהון" (ולא  מיעלהון
שם. תצוה בתיב "ע  וכ "ה 

הערבים ובין שחרית  "להקטיר בפרש"י גירסתנו לתרץ  יש אולי עפ "ז (29
עיקר כי – ((2 הערה  (ראה  כו'" שחרית  קטורת "להקטיר – (ולא  קטורת "

על  היא  כאן דעפ "ז mipnfdההדגשה שצע "ק , אלא  הערבים . ובין דשחרית 
קטורת ". להקטיר הערבים  ובין  "שחרית  הול "ל  לכאורה 

אבל  (30aeig" תיכף  הוא לומרm`eaaהרחיצה  מקום  יש ועפ "ז ."
כבמפרשים (דלא  ורגלים  ידים  קידוש  בלי ריקנית  ביאה  על  מיתה  חייב  שלפרש"י 

,(3 לאznizqkeשבהערה  הראשונה  שממיתה  כא : פסוק  לקמן רש"י לשון

על  אלא  (ובפרטqpkpdשמענו "על dpynyלהיכל * לפנ"ז ynyndמלשונו
במזבח").

גישת עשה  ורגלים ) ידים  (בקידוש להלן "מה  (י,ט ) שמיני מפרש"י ולהעיר 
כו'", מועד  אהל  כביאת  אלאle`מזבח חייב  "ואינו  שם  בתו"כ  מ "ש  הביא 

גם  דאיירי משמע  לשונו ומסתימת עבודה ". ברא "םilaבשעת  (כמ "ש  עבודה 
שם ). ועוד  גו"א  רמב "ן וראה  שם .

ע ' ח  כרך  תלמודית  אנציקלופדי ' בפרטיות  ראה  – לקמן הבא  בכל  (31
הנרות . הטבת וע ' הנרות  .ye"pהדלקת 

הי"ב . פ "ג  ומוספין תמידין  הל ' (32

."lkida 'irny y"kne gafna `l` dzin `xw aezkl `l"c my i"yxta cecl likynd ziiyew f"tr zvxezne (*
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בבוקר ביום, פעמיים  המנורה  את הדליקו זו שיטה ולפי
הערבים .33ובין

רש "י "לשון34ואילו – "בהטיבו" המילה את  מפרש 
iewpשנשרפו הפתילות  מדשן המנורה , של הבזיכין

"בין – ביום  אחת  פעם  המנורה  הודלקה  ולשיטתו בלילה ".

הערבים ".

שיטתו: לפי רש "י הולך שכאן  מובן, זה  לפי

היאhytd35בדרך במנורה העבודה  שעיקר מובן,
zwlcd– המנורה  ודישון הבזיכין" "נקוי ואילו הנרות .

הכנת אלא אינה  – שיוכלו36"הטבה" כדי הנרות ,
הערבים . בין מכן לאחר  להדליקם 

ה מן בפשטות  שמובן עלכפי המדברים פסוקים 

פעמים  מוזכר הנרות  העלאת  שענין ואלוzeax37המנורה, ,
פעם  (א) מוזכרת  הנרות  בין38בלבד`zgהטבת  לא  (ב ) ,

בפרשה אגב  בדרך אלא  המנורה , על המדברים  הפסוקים 
zxehwdעל gafnזמן את  לציין כדי ,zxehwd zxhwd

יקטירנה ". הנרות  את  "בהטיבו  – בבוקר 

מועד" אהל אל ש "בבואם רש "י, כאן אומר זו ומסיבה 
" היאxihwdlהיה הקטורת  הקטרת  לשיטתו כי ,"...

dceardבבוקר הכניסה  בשחרית . מועד באהל העיקרית
את "בהטיבו לצורך ולא  הקטורת , לצורך בעיקר  היא 

להדלקה הכנה  אלא  כשלעצמה, עבודה אינה  שזו  הנרות ",

miaxrd oia.

לומר מתכוון  רש "י אין קטורת " .. שב"להקטיר  וכין

עבודה  לצורך דוקא  היא  אתefשהרחיצה  לציין כדי אלא  ,
onfd– כדלעיל "בבואם ", של

לומר רש "י מוכרח שחרית  של "בבואם " ולגבי
כדלעיל הראשונה , העבודה  זוהי כי קטורת" .. "להקטיר

–

ולא הקטורת , הקטרת בעבודת  משתמש  הוא לכן 
בין "בבואם " של לזמן גם  כסימן הנרות , בהעלאת 

נעשות  הנרות  והעלאת הקטורת כי efaזמןeze`aהערבים .
ef xg`." יקטירנה הערבים  בין הנרות  .. "ובהעלות –

ח.
הנרות הדלקת לפני הקטורת  הקטרת

ובין שחרית  "להקטיר אומר  שרש "י  לומר, יש  ואולי
קטור הפסוקיםהערבים  משמעות  רש "י, שלדעת  משום ת",

בין הנרות  .. ו"ובהעלות יקטירנה " הנרות  את  "בהטיבו
יקטירנה " מתבצעת`dpiהערבים  "יקטירנה " שפעולת 

xg`l" יקטירנה" שפעולת אלא  ו"ובהעלות", "בהיטיבו"
להיעשות וההדלקהonfa39צריכה ההקטרה40ההטבה  אך ,

הראשונהmcew41נעשית העבודה  והן42והיא  בבוקר הן
הערבים . בין

שיטת לגבי לעיל  לאמור ובהמשך לכך, וההוכחה
היא : רש "י,

של ענין (א ) רק  היא  הנרות  הכנהiewipהטבת  רק  (ב )
שתחילה לחשוב  סביר  ולפיכך  הערבים , בין של להדלקה 
הקטרת – שחרית של העיקרית  העבודה  את  אהרן ביצע 
כהכנה הנרות את  היטיב הוא מכן לאחר  ורק  הקטורת,

הערבים . בין להדלקתם 

הנרות את  אהרן "ובהעלות  הפסוק  שגם מובן, ומכך
מתכוון מכן, לאחר  מיד הנאמר יקטירנה ", הערבים  בין

micwdl. הנרות להדלקת  הקטורת  את
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שם. להי"ב  כס "מ  וראה  ה "י. שם (33
בכס "מ כמ "ש  ב ) פח , (מנחות  הש "ס  על  בפירושו ס "ל  וכן ז. ל , תצוה  (34

שם.
כהן  ע "י וצ "ל  עבודה  הוי  הנרות  הטבת  כי להיפך , הוא  ההלכה  ע "ד  (35
הל ' רמב "ם  ב . כד , (יומא בזר וכשרה  היא  עבודה  לאו הדלקה  משא "כ  דוקא ,

וז'). ה "ה  פ "ט  מקדש  ביאת 
היא, עבודה  לאו שהדלקה  מקום  בשום  מצינו לא  הפשט  ע "ד  אבל 

בהעלותך ) ר"פ  ח . שם , (תצוה מפורש  ע "י z`lrdyו(בכתוב ) היא  הנרות 
oxd`.שם ובהנסמן  108 ע ' חי"ח  [המתורגם ] לקו"ש וראה  .

"יש כי תמה  עבודה אינה  המנורה  דישון ההלכה  ע "ד  שגם ולהעיר , (36
שם וברש "י שם  יומא  וראה רע "א. פג , סנהדרין (רש"י ערבית " הדלקת  אחרי'
הדלקה תחילת  מנורה  דדישון ב ) (כז, יומא אין תוד "ה  וראה שסידר). ד "ה 

היא.
– בהעלותך . ר"פ  ב . כד , אמור  ח . ל , שם  תצוה . ר "פ  לז. כה , תרומה  (37

ע "ד  רק  מדובר כה ) שם , ד . (מ , פקודי בפ ' ולאz`lrdוגם  משה ), (ע "י הנרות 

דח' בבוקר שגם  שי"ל  242 ע ' ח "ו [המתורגם ] לקו "ש (ראה  הטבתן ע "ד 
הנרות ). הטבת  צ "ל  הי' למילואים

שם. תצוה בס "פ  (38
תמרתו  שתעלה  ר"ל  קטורת  מקטיר  "יהא  וההדלקה  ההטבה  שבעת  או (39

סע "ב ). יד , ליומא  (מאירי עולה " התימרות  תהא  ההטבה  שבשעת  עד  ..
א ) טו, (שם  שאול  לאבא  ס "ל  וכן  ואילך ). שם  (יומא  חכמים  כדעת  (40

גו'". הערבים  בין .. אהרן  ל "ובהעלות  בנוגע 
לקטורת קודמת  נרות  חמש  הטבת חכמים לדעת גם  ההלכה , ע "ד  (41
רע "א ). טו, שם  בעידן תוד "ה  וראה  ייטיב . לא  וד "ה  כאן ד "ה  ב  יד , שם  (כפרש "י

שתי eheytaאבל  להטבת  נרות  חמש הטבת בין הפסק  מצינו  לא מקרא  של 
היא שבמחלוקת  או מדרבנן רק  היא  זו  שהפסקה  י"א  ההלכה  ע "ד  [וגם  נרות 

תשמח , ע ' הנרות  הטבת ע ' תלמודית  אנציקלופדי ' (ראה  ובאםye"pשנוי' [(
שם ), יומא  הגמ' (ל ' הטבה " "בעידן – יקטירנה " הנרות  את "בהטיבו מפרשים 

להטבה. קודמת  הקטרה 
לג, (יומא  נרות " חמש להטבת  קודם הפנימי  מזבח  "דישון ההלכה  ע "ד  (42



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סו

 66   רוהיד יד הנ 

השבועי סו הלימוד מחזור ע"פ - תשא כי פרשת - לקוטי־שיחות

ט.
של הרוחנית  בעבודה החיצון  והמזבח  הפנימי המזבח

האדם 
זה : רש "י בפירוש  אשר תורה  של מיינה 

לפני היא : והרגלים הידים  רחיצת  של משמעותה 

לרחוץ עליו שלו, הקודש  עבודת  את לעבוד מתחיל שיהודי
רצויים . בלתי  מדברים  עצמו את 

"מזבח  על עבודה ביצוע  לפני הרחיצה  בין הבדל ויש
– מועד" אהל אל "בבואם הרחיצה  לבין החיצון"

הפנימי: המזבח  על קטורת " .. "להקטיר

הפנימי המזבח לבין החיצון המזבח בין ההבדל

שזוהי43הוא הקרבנות, להקרבת מיועד החיצון המזבח :
ומזככים ומבררים  בהמה  לוקחים  – ה"בירורים " עבודת 
מיועד הפנימי המזבח ואילו  לקדושה. אותה  ומעלים אותה
עבודה אלא בירורים , עבודת  אינה  שזו  הקטורת , לעבודת 

אתקטרנא " קטירנא  "בחד התקשרות, אחד44של (=בקשר

הקדוש ֿברוךֿהוא . עם  ההתקשרות  חיזוק  – מתקשרים) אנו

ו"מזבח  החיצון" "מזבח  של הדרגות  שתי לגבי  גם  וכך 
המזבח שבאדם : ושםzeipevigהוא oevigdהפנימי " הלב ,

המזבח ואילו הבירורים. עבודת  להיעשות iniptdצריכה 
הבירורים .zeiniptהוא  עבודת  קשורה  לא  שלשם  הלב ,

חיזוק של עבודה להיעשות  צריכה  הלב  פנימיות  מצד

הקדוש ֿברוךֿהוא . עם  ההתקשרות 

חיצוניות של עבודה  בדרגת  נמצאים  כאשר ולפיכך:
– רע  של אפשרות  ויש  העולם, לעניני קשורים  שבה  הלב ,

מתכונן שיהודי פעם בכל תמידי. באופן מכך  להזהר צריך

רחיצ של  להכנה  מחדש  זקוק  הוא  המזבח עם  ה .לעבוד

רוחנית עבודה  של בדרגה  נמצא  כבר יהודי כאשר אך

די ולפיכך העולם , לעניני מעל כבר הוא  הלב , בפנימיות 
לעבודה . כניסתו לפני רחץ  שהוא אחת  ברחיצה  לו

פר מדם  "להזות  שבבואו אותו, מזהירים זאת עם  אך
נפרדת : ברחיצה צורך יש  זרה" עבודה  ושעירי  המשיח  כהן

הקטורת, בעבודת  מדובר לקדוש ezexywzdֿכאשר 
עליו כאשר אבל האחת . ב "רחיצה" די – xtklברוךֿהוא

דבר  כן.izlaעל לפני "לרחוץ " שוב  חייב  הוא רצוי ,

היבדלות של  במצב נמצא  הוא  עצמו מצד אמנם , כי 
במחיקת לעסוק  עליו כאשר אך הרע , ומן העולם מן

יושפע לא  שהוא  מיוחדת  בזהירות  צורך יש  שלילי, דבר
מדרגתו. ויתדרדר 

ושעירי המשיח כהן פר "מדם ההזיה  נעשית ולכן

– נגרם  ואז רחיצה , של הכנה  לאחר רק  זרה ", melyעבודה 
mlerl45יותר גדולה עליה  תיקונה  – יותר  גדולה ירידה 

עולה לאחר הבאה  חטאת  – זרה  עבודה  שעירי 46ולגבי

–dtiqeneהעולה .47על

תשמ "ב) תשא ש "פ  (משיחת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

נזכר לא  מקרא  של  בפשוטו אבל  – ה "ג). פ "ו ומוספין תמידין הל ' רמב "ם  א .
(משא "כ  בקר** בכל  דישון חיוב  שיש לא  ועאכו"כ  הפנימי*, מזבח  דישון כלל 
אופן , ובכל  גו'"). הדשן  את  "והוציא  ד ) ו, (צו שמפורש החיצון מזבח  דישון
דישון  :36 שבהערה תוס ' (וראה  לקטרת  הכנה  רק  הוא  הפנימי מזבח  דישון

היא ). דהקטרה  עבודה  תחילת  הפנימי מזבח 
ואילך ). ב  (תמד , מקדש  לי ועשו ד "ה  שמות  תו"ח  ראה  לקמן הבא  בכל  (43

ואילך . 196 ע ' ח "ו [המתורגם ] לקו"ש ואילך . ב  פו, דרמ "צ 

א ). רפח , (זח "ג זוטא  אדרא  (44
עה "פ ). (מתו "כ  יו"ד  ד , ויקרא  פרש"י (45

א ). יג, (הוריות  כד  טו, שלח  פרש"י (46
מכפרת "ולשון כו', כדורון דעולה  ב ) ז, זבחים  ח . (ה , ויקרא  רש"י ראה (47
ראה אבל  פ "ב ). (אגה "ת לקונו " רוח  נחת  להיות  .. אלא  נפשו כפרת  זו אין  ..

שם. יקר כלי שם . שלח  לפרש "י גו"א 

.mei la oycl aeig yiy fnx dfa oi` hytd c"r la` .iniptd gafn oeyic liaya mb `ed oycd mewny xkfp (fh ,` `xwie) i"yxta wxe (*
.dpedk icba v"i`y t"kr e` ,dxezd on daeg dpi`y (iniptd gafn oeyc 'r zicenlz 'ictelwivp`a epnqp) zeric yi dkldd c"r mbe (**

אנחות. מאלף אחת פעולה טובה ממכתביו: באחד כותב ורבי מורי אבי אדוני
אלוקינוחי,ותורהומצוותנצחייםהמה,עזובאתהאנחהושקודבעבודהבפועל

ויחנךהאלוקים
היוםיוםחאדרשני
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ביאור מאחז"ל )פסחים סב, ב. ירושלמי פסחים פ"ה ה"ה( 
החילוק בין לשמו ושלא לשמו ובין לאוכליו ושלא לאוכליו, 

וביאור דיוק הלשונות בין בבלי וירושלמי וכו'

תלמוד ירושלמי: רבישמלאיאתיגביר'יונתןאמרליה
אלפןאגדה,א"למסורתבידימאבותישלאללמדאגדה
ואת תורה, ומעוטי רוח גסי שהן לדרומי ולא לבבלי לא
מילתא, חדא ליה אמור ליה אמר בדרום, ודר נהרדעאי
מהביןלשמוושלאלשמומהביןלאוכליוושלאלאוכליו,
אמרליהלשמוושלאלשמופסולומגופולאוכליוושלא
לאוכליופסולומאחרים,לשמוושלאלשמואיןאתיכול
לבורפסולומתוךהכשירולאוכליוושלאלאוכליואתיכול
בכל נוהג לשמו ושלא לשמו הכשירו, מתוך פסולו לבור

הקדשיםלאוכליוושלאלאוכליואינונוהגאלאבפסח.

אמררביאביןאיתלךחורי,לשמוושלאלשמונוהגבכל
העבודות,לאוכליוושלאלאוכליואינונוהגאלאבשחיטה.
ירושלמי פסחים פרק ה הלכה ג

דברי פסוקי ולהבין אגדה דברי למדני אגדה. אלפן 
הימיםשאינןמתפרשיןאלאע"ידבריאגדה.

שהן גסי רוח ומעוטי תורה.ומטיןהדבריםכרצונםואינם
מכווניםאלהאמת.

אמור לי חדא מילתא כו'.ותדעשאניבעלתורה.

פסולו מאחרים.מדברשהואחוץלגופושלהפסח.

אין אתה יכול לבור פסולו מתוך הכשירו.שאיאפשרלך
לומרזההחלקשלהפסחהואשלאלשמווזההואלשמו
לפיכךכולופסולהוא,אבללאוכליוושלאלאוכליואתה

וזה זההואלאלוהראויןלאכילה וליטולחלק יכוללברר
הואמאלושאינןראוייןוכלחלקוחלקנראהבפ"עהוא.

ואוכליו ושלא לאוכליו אינו נוהג אלא בפסח.דביהכתיב
זה ואין אוכליו לשם השחיטה שתהא תכוסו אכלו לפי

בשארהקדשים.

פני משה

אלפן אגדה,למדניאגדהוהםמדרשי'וטעמיהכתובים.

וישלחוש כראוי עוסקיםבתורה תורה,שאינן ומעוטי 
עליהן ילעיגו או זרים לענייני' המקראות טעמי שיוציאו

ח"ו.

נהרדעאי,מבבל.

מה בין לשמו ושלא לשמו וכו',מאישנאהשוחטלשמו
לאוכליו ושלא לאוכליו והשוחט דפסול, לשמו ושלא

דכשר.

אבל קרבן, של בגופו פסולו מחשבת מגופו, פסולו 
מחשבתאוכליופסולדבראחרהוא.

אין את יכול לבור,מהחלקלשמוומהחלקשלאלשמו,
אבלאוכליואפשרלברר,חלקאוכליםלצדזהוחלקחולה

וזקןבצדאחר.

נוהג בכל הקדשים,דלכתחילהצריךלשחטןלשמן.

אית לך חורי,ישלךעודחילוקאחר.

אינו נוהג אלא בשחיטה,דכתיבאישלפיאכלותכוסו.

קרבן העדה

 ילקוטלוייצחקעלהתורה

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl

a"iyz'd ,mixetd ini z`xwl
הקיבוצים  לכל תורה למסור ואורה בשמחה ולהרבות פורים ברכת השנה.: בכל ולהמשיכן

שניאורסאהן  מנחם

miveaiwd:.למקומותיהם אנ"ש dxezקיבוצי dxe`:.ב טז, מגילה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סח

 68   דרוהי המהרפ הליד  

סח

דרור  מר  ראש  בשמים  לך  קח  ואתה   – כג  ל, 
חמשים  מחציתו  בושם  וקנמן  מאות  חמש 

ומאתים וקנה בושם חמשים ומאתים

א.ראוישתעוררעלמהשנאמרבשמןהמשחה)ל,
כג(ואתהקחלךולאנסתפקלומר]ועשית[כמ"ש)שם
פסוקיח(בכיורוכנווברובכליהמקדש,או)שםפסוק
לד(קחלךכמ"שבקטורת,אבלהוסיףלומרואתהקח

לך.

וזהבלאספקמעידעלאמיתתמהשזכרוחז"לשלא
משה שעשאו אחת פעם אם כי המשחה שמן נעשה
רבינובידוולאיעשהעודבעתיד,אמרובמסכתהוריות
)ד'י"א(ר'יהודהאומראותושמןהמשחהשעשהמשה
במדברכמהניסיןנעשובומתחלהועדסוףוכו',ואותו
שמן  לא( פסוק )שם שנאמר לבוא לעתיד קיים שמן
זהבגמטריאתריסר זה לי לדורותיכם יהי'  משחת קדש 
הוי,ועודאמרושםמשנגנזהארוןנגנזעמוצלוחיתשמן
ופרחי' שקדי' אהרן של ומקלו המן וצנצנת המשחה

וארגזששלחופלשתיםדורוןלאלקיישראל.

הרמב"ן השיב כבר זה, על הראב"ע שחלק ומה
הכתובשמן לאאמר ז"למאשר דעתם והוכיחאמתת
כמ"ש לדורותם ולבניו לאהרן זה יהי' קדש משחת
בבגדים.אבלאמריהי' לי לדורותיכם,מורהשיהי'השמן

העשויההואמתמידלמשוחבולכלהדורות.

אחרת טענה הרמב"ן טענות על להוסיף לי ונראה
פסוק )שם כאן שנאמר מה והיא חז"ל דעת לקיום
קדש  כמוהו  תעשו  לא  ובמתכונתו  המשחה בשמן לב(
הוא קדש יהי' לכם איש אשר יעשה כמוהו וגו'.ואםבא
הכתובלצוותשיעשהשמןהמשחהתמידבזההתואר
הי'ראוישתאמרהתורהשלאנעשהכמוהולצורכנוכמו
והקטורתאשר לז( )שםפסוק בעניןהקטורת שאמרה
בשמן כן אמר ולא לכם תעשו לא במתכונתה תעשה
המשחהאלאשלאנעשהוכללואמרבהחלטאישאשר
יעשהכמוהורוצהלומרלאלה'ולאלכםכיהיאאזהרה
מוחלטתוהואלאותשכיוונהתורהשלאיעשהבהחלט

שמןהמשחהזולתובשוםדורמהדורות.

ועודאניעושהעלזהטענהשלישיתוהואשאםהיתה

לא כוונתהתורהשיעשושמןהמשחהפעמיםאחרות
הי'ראוילכתובכמותהסמיםבלבדשלאיחסההרכבה
כמושאמרהבקטורת)שםפסוקלד(בדבבדיהי'ולא
ביארההמשקלשיקחמכלא'מהםלפישפעמיםיעשו
יותרופעמיםפחות,אבלסדרההרכבהויחסהפשוטים
שיעשה עת בכל תמיד שמור יהי' וערכם בה הנכנסים
אותווכברזכרזההרלב"ג.וכלזהמוכיחשקבלתחז"ל
אותו אלא אחר הי'שםשמןמשחה האמתשלא היא
כהן הי' שלא תמצא זה ומפני במדבר, משה שעשה
משוחבביתשנילפישכברהי'נגנזשמןהמשחהשגנזו
יאשיהועםשארהדבריםהקדושיםולאהי'להםרשות

לעשותו.

המשחה שמן במצות למשה כאן נאמר זה ומפני
ואתה קח לךרוצהלומראתהבעצמךתקחלךהדברים
האלהותעשהשמןהמשחהלאיעשהאותואדםאחר

עודכלימיהארץ.
אברבנאל

ב.הרמב"םבהלכותכלימקדש)רישפרקא(קחשיב
מצותעשהלעשותשמןהמשחה,ולכאורהקשהשהרי
לפיהכללשביארהרמב"םבספרהמצות)שרשג'(אין
ולא במדבר אז רק נהג מהשלא המצות במנין לחשוב
לדורות,ע"ששהשיגעלהבה"ג,ומטעםזהלאקחשיב
בחבורוכלהמצותהללו,וא"כאיךקחשיבמ"עדעשיית
נהגלדורותשהרילאעשה כיוןשזהלא שמןהמשחה
שמןהמשחהרקמשהאזוזהקייםלדורדורותכדילפינן
גם פסק וכן לדורות, לי זה דיהי' מקרא ה:( )הוריות

הרמב"ם)שם(.

השמן שישמור ג"כ זו מ"ע בכלל דאיכא כיון וי"ל
לכן לי, זה יהי' בכלל הוא דזה יאבדו ושלא המשחה
ולכןבספרהמצות)מ"ע שפירהוימ"עשנוהגלדורות
רקהמצותשיהי' לאקחשיבמצותעשיי' ל"ה(באמת
לנושמןהמשחהומייתיקראדיהי'זהליוזהג"ככוונתו

בחבורו.

דאיכא משום נעשה וכיצד הסמנים דקחשיב ומה
נפקותאלדורותלעניןבמתכונתולאתעשהכמוהו.

ערוךלנרכריתותה.ד"ההמפטםאתהשמן

 ילקוטגאולהומשיח
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סט

סט
יום ראשון

âאדר י"ב ראשון âיום

ì(àé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà àOú ék¦´¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹
äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk Léà¦´¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ¨®§Ÿ¦«§¤¬

âð íäá:íúà ã÷ôa ó ¨¤²¤−¤¦§¬ŸŸ¨«
i"yx£‡O˙ Èk∑ קּבלה ּכׁשּתחּפץ ,לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ƒƒ»ְְְְְֶַַַָָֹ

לּגלּגלת  ּתמנם אל הם, ּכּמה לדעת מנינם סכּום ,לקּבל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
את אּלא ותמנה הּׁשקל, מחצית אחד ּכל יּתנּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מנינם  ותדע Û‚.הּׁשקלים Ì‰· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ְְְִִֵַַָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆
ּכמֹו עליהם, ּבא והּדבר הרע, עין ּבֹו ׁשֹולט ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמנין

ּדוד ׁשּמצינּו .ּבימי ִִִֵֶָָ

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa ÔaLÁ ˙È Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈»À¿«¿≈ƒ¿»≈
ÈÈ Ì„˜ dLÙ Ô˜¯t ¯·b ÔezÈÂ ÔB‰ÈÈÓÏ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿¿«À¿««¿≈√»¿»
„k ‡˙BÓ ÔB‰· È‰È ‡ÏÂ ÔB‰˙È ÈÓz „k«ƒ¿≈»¿¿»¿≈¿»«

:ÔB‰˙È ÈÓzƒ¿≈»¿

ãקודש משיחות ãנקודות
ּפנימי  מקירּוב ּכּתֹוצאה מעׂשיֹות ְְְֲִִִִִֵַָָמצֹות

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ | ‰Ê . . '‰Ï BLÙ ¯Ùk LÈ‡ e˙Â¿»¿ƒ…∆«¿«∆ƒ¿«Õ¬ƒ«∆∆

הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהראה

יּתנּו ּכזה לֹו רש"י)ואמר ובפירוש יבֿיג. (ל, ְְִֶַָָ

עד  עליוֿהּׁשלֹום רּבינּו מׁשה נתקּׁשה ּבמה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוהקׁשּו,

אׁש? ׁשל מטּבע לֹו להראֹות הּקּב"ה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשהצר

הּׁשקל  ׁשמחצית היתה, מׁשה ּתמיהת דּבאמת לֹומר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויׁש

ּדלכאֹורה  העגל, חטא על לנפׁש ּכֹופר להיֹות ּבאה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי

רחמנאֿלצלן  לגמרי עלֿידיֿזה ׁשנכרתים ּכזה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבחטא

נתינת  ידי על יכּוּפר ּכזה ׁשחטא יּתכן ואי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמהּקּב"ה,

ְֵַַמטּבע?

מחצית  ׁשּמּׁשקּלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה לֹו הראה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָולכן

ּכזה  לאדם ׁשאין נראה ׁשּבחיצֹונּיּות ׁשאף ללּמד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשקל,

("א  "אׁש" נפׁש לכל יׁש ּבאמת אבל הּקּב"ה, עם ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָקׁשר

הּיהדּות") ("נקּדת הּנׁשמה עצם ׁשהיא ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֻפייערל")

ׁשל  חטא ואפילּו ׁשיהיה, מּצב ּבכל להּקּב"ה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקׁשּורה

ּכּפרה  יׁש זה ּומּצד זה, קׁשר ּומנּתק מסיר לא ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעבֹודהֿזרה

ּכזה. חטא על ְֵֶַַָּגם

ׁשל  "מטּבע אּלא הּנׁשמה, ּבעצם רק לא נמצא זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוקׁשר

עׂשה  זֹו ׁשּלאׁש הּׁשקל", מחצית "מׁשקלּה היה זֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאׁש"

האדם  ׁשל ּפעּולֹותיו ׁשּגם דמּכיון ּגׁשמי, מׁשקל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה

ּבנתינת  ּגם לכן – הּנׁשמה עצם – חּיּותֹו מעצם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבאֹות

הּפנימי  הקׁשר – אׁש" ׁשל ה"ּמטּבע נמצא ּגׁשמית, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָמטּבע

חטאיו. על הּנתינה מכּפרת ולכן הּקּב"ה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָעם

שבת') לקראת 'מתוך – ואילך 390 עמ' טז כרך לקו"ש (ע"פ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡˘È Ï‡ Ì˘ „ÚÏ ÍÂ¯·.Ï‡¯˘È ÌÚ
‰˘Ú ·ÂË ÏÎ:‡ÏÙ ‰Ï‚ ¯ÈˆÏÂ

‰ÒÎ.‡˘˙ ÈÎ ‡È‰ ˙˘¯Ù ÍÂ˙:
ÏÁ‰ (·È ׁשהּוא הּכּפּורים ּכסף לפרׁש ≈≈ְִִֵֶֶֶַָ

נדבה. היה ולא אחד, ּכל על ְְִֶַָָָָָָֹחּיּוב
ּכי  למעלה, הּכתּוב ּבעבּור זה ְְְְֲִִִֶַַַָָוהזּכיר

וכסף  ּכּפּורים. יעׂשה ּבׁשנה ְֲִִֶֶֶַַַַָָאחת

ּבׁשנה, אחת יהיה ּכן ּגם ְִִִֵֶַַַַַָָהּכּפּורים
וכּנֹו, הּכּיֹור ּכן ואחר אפרׁש. ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָּכאׁשר

מּמראֹות  רק הּצּבּור מּנדבת יעׂשּו ְְֲִִִִֶַַַַַֹׁשּלא
ׁשמן  הזּכיר ּגם לבּדם. ְְְִִֶֶַַַָהּצֹובאֹות
הּנׂשיאים  ּכי הּסּמים, ּוקטרת ְְְִִִִִֶַַַַָֹהּמׁשחה
ׁשמן  ּובהזּכירֹו הביאּום. ְְְֱִִֶֶַַָלבּדם

ּגם  הּנמׁשחים. הּכלים הזּכיר ְְְִִִִִִֵַַַַָָהּמׁשחה,

הרֹוקח, ׁשהּוא הּגדֹול האּמן ְִִֵֶַַָָָָֻהזּכיר
והּוא  הּמׁשּכן, ּכל מעצתֹו יעׂשה ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָואׁשר

הּׁשּבת, והזּכיר ואהליאב. ְְְְְֳִִִֵַַַָָָּבצלאל
יׂשראל  יעׂשּו ׁשּלא ּבתחּלה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹלהזהירם
הזּכיר  ּכן ואחר ּבׁשּבת. הּׁשם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָמלאכת
והצר ההר. מן רדּתֹו לפני מׁשה ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֻּתפּלת

לדעת  ּבתחּלה, העגל מעׂשה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהזּכיר

 חומשיומי

פרשתכיתשא
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ע תשא ע כי פרשת - ל - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ב ראשון ליום יומי שיעור

(âé)äæ|ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìò øáòä-ìk eðzé ¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤
ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNò Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤

:ýåýéì äîeøz§−̈©«Ÿ̈«
i"yx£ezÈ ‰Ê∑(רבה מטּבע (שמות ּכמין לֹו הראה ∆ƒ¿ְְְִֵֶַַָ

אׁש ּכזה ׁשל לֹו: ואמר הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.יּתנּו ¯·Ú‰∑ מעבירין הּמֹונין ּדר ְִ»…≈««¿Àƒֲִִִֶֶַַ

וכן זה, אחר זה הּנמנין כז)את אׁשר (ויקרא "ּכל : ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֹ
וכן הּׁשבט", ּתחת לג)יעבר הּצאן (ירמיה "ּתעברנה : ְְֲֲֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

מֹונה" ‰L„w.עלֿידי Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ∑ ְֵֶַ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆
ּבֹו לׁשקל ל ׁשּקצבּתי הּׁשקל ׁשקלי ּבמׁשקל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

ערכין  ּבפרׁשת האמּורין ׁשקלים ּכגֹון ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹהּקדׁש,

אחּזה  ‰Ï˜M.ּוׂשדה ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ּפרׁש עכׁשו ְֲֵָֻ∆¿ƒ≈»«∆∆ְֵַַָ
ּכּמה  הּוא ל.‰¯b∑וכן מעה, ב)לׁשֹון א :(שמואל ְַָ≈»ְְֵָָ

לֹו להׁשּתחֹות וכּכרֿלחם "יבֹוא ּכסף ."לאגֹורת ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ
Ï˜M‰ ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ הּׁשלם ארּבעה ׁשהּׁשקל ∆¿ƒ≈»«∆∆ְֵֶֶֶַַַָָָ

אּלא  מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז ּבאּוזּוזים, ְְִִִֵֶַָָָָָ
עליו  ּכסף,ׁשתּות,והֹוסיפּו מעה לׁשׁש והעלּוהּו ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָ

"ּתרּומה  יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה הּׁשקל" ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּו"מחצית
.לה'" ַ

(ãé)äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìkÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈
:ýåýé úîeøz ïzé äìòîå̈¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚÓÂ ‰L ÌÈ¯NÚ ÔaÓ∑ יֹוצא עׂשרים מּבן ּפחּות ׁשאין ּכאן אנׁשים לּמד ּבכלל ונמנה .לּצבא ƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ebÏt˙יג  ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk ÔezÈ ÔÈc≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»«»«¿
‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯ÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»«¿»»√»¿»

ÔÈLיד  ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔzÈ ‡lÚÏe¿≈»ƒ≈«¿»»√»¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

לאחֹוריו... והרּתיע הּקּב"ה מן מׁשה ׁשמע ּדברים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשלֹוׁשה

יּוכל  מי מׁשה: אמר ּכפרֿנפׁשֹו, איׁש ונתנּו לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכיון

אׁש ׁשל מטּבע ּכמין הּקּב"ה נטל ּכפרֿנפׁשֹו?... ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹליּתן

יּתנּו ּכזה יּתנּו, זה למׁשה: לֹו והראה הּכבֹוד ּכּסא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמּתחת

יב) פרשה רבה (במדבר

מלאכ  את ללמד ׁשהחליט לאדם ּדֹומה? הּדבר ת למה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

הּמלאכה. ּכל את לּמדֹו והּלה צֹורף, אצל הל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּצֹורפּות.

ׁשּיׁש לֹו: אמר לא – מאליו הּמּובן – אחד ּדבר ֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹא

הל הּזהב. אֹו לּכסף מּתחת האׁש את ּתחּלה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלהּצית

הּצית... לא האׁש את א ׁשּלמד, ּכפי ועׂשה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּתלמיד

ׁשהם. ּכפי נֹותרּו והּכסף ׁשהּזהב ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָמּובן

ללּמדנּו: אׁש, ׁשל מטּבע למׁשה הּקּב"ה הראה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפיכ

א ּכפרֿנפׁש; לׁשּמׁש יכֹולה אינּה ּבלבד מטּבע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹנתינת

הּבאֹות  והתלהבּות ּבחּיּות אׁש, ׁשל מטּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָּכׁשּנֹותנים

אזי  אדם"), נׁשמת ה' ("נר לנר ׁשּנמׁשלה הּנפׁש' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמ'עצם

הּנפׁש. על לכּפר הּמטּבע ְְְֵֵֶֶַַַַַַַֹּבכח

(529 עמוד ג, כרך שיחות' ('לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

רדּתֹו, הזּכיר ּכן ואחר התּפּלל. ְְְְִִִִֵֵַַַָָלּמה
עֹוד, ההר אל וׁשּובּו העגל, ְְֵֵֶֶַָָָּוׂשרפת
ּכעס  והזּכיר ּבעדם. ׁשנית ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָלהתּפּלל

יׂשראל. מּמחנה אהלֹו להֹוציא ְְֲֳִִִֵֵֶַָָֹמׁשה
מה  יסּפר הּכתּוב ּכי אֹומרים, ְְְִִֵֵַַַָויׁש
מׁשה, ּכבֹוד הזּכיר ּכן ואחר ְְְִִֵֶֶַַָָֹּׁשהיה.
ׁשּירד  צּוהּו ּכן ואחר הּכבֹוד. ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשראה

ׁשנית. ּפעם הּׁשם ּוכתבם לּוחֹות, ְְְִִֵֵַַַָָֹויפסל
עם  ּברית ׁשּכרת הּתנאים ְְְְִִִִִֶַַָָוהזּכיר
ואּלה  ּבפרׁשת הּכתּובים הם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל,
עֹור  קרן ּכי יזּכיר ּכן ואחר ְְְִִִִֵַַַַַָָהּמׁשּפטים.
הּברית  ולּוחֹות מההר, ּברדּתֹו ְְְְִִֵַָָָָּפניו

ּכּפּורים  ּכסף ּכי אמר, והּגאֹון ְְִִִֶֶַַָָָּבידֹו.
ּבין  ׁשנה, ּבכל יׂשראל על חּיּוב ְְִִֵֵַָָָָהּוא
מסּפרם. יּׂשא לא אֹו מלּכם ְְְְִִִֵֶַָָָָֹׁשּיסּפרם

ּכי  ואמר, ּבּמדּבר. מׁשה מׂשאת ְְְְִִֶַַַַָָָָֹּוראיתֹו
ותּקּון  הּצּבּור, קרּבנֹות יקריבּו ְְְְִִִִֶַַָמּמּנּו
ּוקטרת  מׁשחה ׁשמן ויעׂשּו ְְְֲִִֶֶֶַַָֹהּכּיֹור.
וזה  לּסנהדרין. מּמּנּו יּנתן ּגם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּסּמים,

מנהג  ּכי ואהליאב. ּבצלאל ְְְְֳִִִֵֶֶַַָָרמז
החׁשּבֹון, סֹוד ּבעלי ׁשהם ְְֲִֵֵֶֶַַַהחֹוׁשבים
ּבראׁש הּפרטים, ּבאּגרֹות ְְְְִִִַָָֹלכּתֹוב
מן  הּנחּבר הּכלל יכּתבּו ְְְְְִִִֶַַָָָהאּגרֹות
הּמּגפה  ּכי אֹומרים יׁש ְְִִִֵֵַַַָָהּפרטים.

נתנּו ׁשּלא ּבעבּור ּדוד, ּבימי ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹׁשהיתה
ּתׁשּובה  היא אמת, זה ואם נפׁשם. ְְְֱִִֶֶֶַָָּכֹופר

וטעם הּגאֹון: ‡Ì˙Bעל „˜Ùa אם ּכי . ְַַַַָƒ¿…»ִִ

יבא  אז הּפקידה ּברגע ּכפרם, יּתנּו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹלא
ּכפרם, יּתנּו לא אם אמר, ויפת ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹהּנגף.
לפני  יּנגפּו ויסּוּפרּו, לּמלחמה ְְְְְִִִִֵֵַָָָּבצאת

biהאֹויב: dxez ֵָ

‰Ê (‚È ּתעׂשה אׁשר וזה ּכמֹו, הּׁשעּור. . ∆ְְֲֲִֶֶֶַַ
וטעם ‰BÚ·¯אֹותּה: Ïkׁשעברּו . ְַַָ»»≈ְֶָ

ׁשלׁשה  ּכמֹו והם עׂשרים. ְְְְְִִֵֶָָֹמּׁשנֹותם
ּתמים  האדם הּוא אז ׁשנים, ְִִָָָָָָׁשבּועֹות
ּבקֹומה. עֹוד יגּבּה לא ּגּופֹו ּגם ְְִַַַַָֹּדעת.
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תשא  כי פרשת - ל - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ב ראשון ליום יומי שיעור

(åè)úéöçnî èéòîé àì ìcäå äaøé-àì øéLòä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙LÙŒÏÚ ¯tÎÏ∑ עלֿידי ּתּנגפּוׁשּלא ¿«≈««¿…≈∆ְְִֵֶַָֹ
ׁשרמז  לפי נפׁשתיכם", על "לכּפר אחר: ּדבר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמנין.
ה', ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ּתרּומֹות, ׁשלׁש ּכאן ְְְִֶֶַַָָָָֹלהם
ׁשּמנאן  אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹׁשלׁש
ואחד  אחד ּכל וּנתנּו הּמׁשּכן, ּבנדבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּכׁשהתחילּו

ׁשּנאמר הּכּכר, למאת ועלה הּׁשקל לח)מחצית :(לקמן ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נעׂשּו ּומהם ּכּכר", מאת העדה ּפקּודי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וכסף
וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהאדנים,
מּׁשהּוקם  ׁשּמנאן מנין, עלֿידי היא אף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּׁשנית

הּפקּודים  חּמׁש ּבתחּלת האמּור הּמנין הּוא ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻהּמׁשּכן,
א) ונתנּו(במדבר הּׁשנית", ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד :ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

קרּבנֹות  מהן לקנֹות והן הּׁשקל, מחצית אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ענּיים  ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל ְְְֲִִִֶֶָָָָָָֻצּבּור
על  "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ועל ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָועׁשירים,
ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפׁשתיכם",

ׁשּנאמר ּכמֹו הּמׁשּכן, ּתרּומת היא (לקמן והּׁשליׁשית, ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָ
מ לה) "ּכל יד : היתה ולא ּונחׁשת" ּכסף ּתרּומת רים ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לּבֹו ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה .ּכּלם ְִִִֶֶַָָָָָָֻ

(æè)ìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éðáì äéäå ãòBî ìäà úãáò-ìò Búà zúðå§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧
ô :íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìàøNé¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙Â∑,למדּת ¿»«»…«¬…«…∆≈ְַָָ
ּבתחּלת  למנֹותם מעׂשה ׁשּנצטוּו אחר הּמׁשּכן נדבת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם ׁשּנכנס מּפני (לקמן העגל, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
על לב) החביבה לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף :ְֲִִֶַַַָָָָָֹֹ

לרֹועה: לֹו אמר ּומּׁשּפסק, ּדבר, ּבּה ׁשּנפל ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבעליה,
ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּבבּקׁשה
לֹומר  אפׁשר ואי עליו. חביבה ׁשהיא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָלהֹודיע
ׁשהרי  הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהּמנין

ּבֹו א)נאמר והּמׁשּכן (במדבר הּׁשני", לחדׁש "ּבאחד : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד מ)הּוקם "ּביֹום (לקמן : ְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּומהּמנין  וגֹו'", ּתקים לחדׁש ּבאחד הראׁשֹון ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהחדׁש
ׁשּנאמר ׁשּלֹו, מּׁשקלים האדנים, נעׂשּו לח)הּזה :(לקמן ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

למדּת, הא וגֹו'", לצקת הּכסף ּכּכר מאת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ"ויהי
יֹום  אחר נדבתן ּבתחּלת אחת היּו: ְְְִִִִֶַַַַַַָָָׁשּׁשּתים
ּבאּיר, ּׁשנּיה ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָהּכּפּורים
ׁשּבׁשניהם  אפׁשר וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמּׁשהּוקם
אלפים  ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהיּו

העדה  ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחמׁש
ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, (במדבר נאמר ְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַֻ

ּוׁשלׁשת א) אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו :ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשנים  ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". מאֹות וחמׁש ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹאלפים
ּבני  הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהיּו,
עׂשרים? ּבני נעׂשּו ּובּׁשנּיה נמנּו, ׁשּלא ׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹי"ט
אחת  ּבׁשנה – האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתׁשּובה
ׁשנים, ׁשּתי היּו – מצרים יציאת למנין אבל ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָנמנּו,
ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים ׁשּליציאת ְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָלפי

ּבראׁשֹונה,ּבמּסכ  הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה', 'ראׁש ת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
אבל  ּבניסן. ּבאחד ׁשנה ׁשּנתחּדׁשה ּבּׁשנּיה, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָוהּוקם
הּמתחילין  עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָׁשנֹות

אחת, ּבׁשנה הּמנינים ׁשני נמצאּו הּמנין מּתׁשרי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשּנתרּצה  הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהראׁשֹון
הּמׁשּכן, על ונצטּוּו להם, לסלח ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּמקֹום

ּבאּיר  ּבאחד ÚBÓ„.והּׁשני Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ הן ְְְִִֵֶַָָ«¬…«…∆≈ֵ
ּבֹו ׁשּנעׂשּו .אדנים ֲֲִֶַָ

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´
å çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa Búà:íéî änL zúð ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

ÚÊÈ¯טו  ‡Ï ÔkÒÓ„e ÈbÒÈ ‡Ï ¯ÈzÚc¿«ƒ»«¿≈¿ƒ¿≈»«¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È ÔzÓÏ ‡ÚÏÒ ˙ebÏtÓƒ«¿ƒ¿»¿ƒ«»«¿»»√»¿»

:ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»≈

Ï‡¯NÈטז  Èa ÔÓ ‡i¯etk ÛÒk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
È·Ï È‰ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈«»¿««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Î„Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»»√»¿»¿«»»«

:ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÁ‡יח  dÒÈÒ·e ‡LÁ„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּכל  הם: חרּוב ּגרּגרֹות הּגרֹות ְְְֵֵֵֶַַָָואּלה
הּפֹועלים: ciהּפקּודים. dxez ְֲִִַַ

¯ÈLÚ‰ (ÂË ירּבה לא טעם הזּכיר . ∆»ƒְְִִֶַַַֹ

הּוא: נפׁש ּכפר ּכי ימעיט, fhולא dxez ְְִִֶֶֶַֹֹ
zÁ˜ÏÂ (ÊË אּלה ּבפרׁשת מפרׁש זה . ¿»«¿»ְְֵֶֶַָָָֹ

על  רק עֹומד אינּנּו הּמׁשּכן ּכי ְְִִֵֵֵֶַַַָּפקּודי,

לבני  זּכרֹון הּכּפּורים, ְִִִִֵֶֶַָּכסף
fiיׂשראל: dxez ְִֵָ

¯a„ÈÂ (ÊÈ:הּוא ּפרׁשה ּתחּלת .gi dxez «¿«≈ְִַָָָ
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עב תשא עב כי פרשת - ל - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ב ראשון ליום יומי שיעור

i"yx£¯Bik∑ הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה, ּדּוד ּכמין ƒְְְְִִִִַַָָ
מים  מֹוׁשב ∑BpÎÂ.ּבפיהם "ּובסיסּה", ּכתרּגּומֹו: ְִִֶַ¿«ְְְִֵַַ
לכּיֹור  על ∑Á¯Ïˆ‰.מתּקן ÔÈ·e.הּכּיֹור מּוסב ְְִָֻ¿»¿»ִַַָ≈

ÁaÊn‰∑ ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח «ƒ¿≈«ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ועֹומד  קמעא מׁשּו הּכּיֹור והיה מֹועד, אהל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹמׁשּכן

ּכלל  מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכנגד
ׁשּנאמר מּׁשּום מ)ּבינתים, העֹולה (לקמן מזּבח "ואת : ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ

לפני  מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׂשם
ּכיצד? הא מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור ואין מֹועד, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹאהל

ּב'זבחים' ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא  מׁשּו. ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

(èé)-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤
:íäéìâø©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ היה אחת ּבבת ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְַַַָָ
ידיו  קּדּוׁשמקּדׁש ּכיצד ּב'זבחים': ׁשנינּו וכ ורגליו, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח ורגלים? ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָידים
ּומקּדׁשן  הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית .וידֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

(ë)Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
ì çaænä-ìà ízLâá:ýåýéì äMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a∑ זבחים שמיני, פרשת כהנים, (תורת ¿…»∆…∆≈
להקטיר יט) הערּבים : ּובין להּזֹות ׁשחרית אֹו קטרת, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ

אלילים  עבֹודת ּוׂשעירי הּמׁשיח ּכהן ּפר ÏÂ‡.מּדם ְֱֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ¿…

e˙ÓÈ∑נאמרּו ׁשּבּתֹורה ימּותּו. ירחצּו, לא אם הא »Àְְֱֲִִֶֶַָָָֹ
הן ּכללֹות, ׁשֹומע אּתה לאו ∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.ּומּכלל ְְִֵֵַַַָָָ∆«ƒ¿≈«
אהל,החיצֹון  ּביאת ּכאן ּבחצר ׁשאין אּלא .מֹועד, ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ÈÂ˙יט  ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈

ÏÂ‡כ  ‡iÓ ÔeLc˜È ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
הּפנים? את ּגם רֹוחצים ּבזמּננּו ְֲִִִֵֶַַַַַָמּדּוע

גֹו' ּכּיֹור "ועׂשית הּכּיֹור עׂשּית על הּצּוּוי מּובא ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָּבפרׁשתנּו

רגליהם" ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן (ל,ורחצּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.יחֿיט)

ּב'ראׁשֹונים' סימן ּומצינּו א חלק הרשב"א שאלותֿותשובות (ראה ִִִָָ

ועֹוד) ורגליהם קצ"א, ידיהם הּכהנים קּדּוׁש את ׁשּקׁשרּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹ

הּתפּלה. לפני ּגּופֹו לרחץ החּיּוב עם העבֹודה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹלפני

הרמּב"ם ּכתב ג)והּנה הלכה ד פרק תפילה "ׁשחרית (הלכות ְְֲִִֵַַַַָָ

לעּין  ויׁש יתּפּלל". ואחרּֿכ ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָרֹוחץ

"את  לרחץ נצטּוּו הּכהנים ׁשּברחיצת טעם מה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹלׁשיטתֹו,

ּגם  לרחץ יׁש הּתפּלה ולפני ּבלבד, רגליהם" ואת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹידיהם

הּפנים. ִֶַָאת

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

ורגלים  ׁשּבּידים הּוא, ורגלים להּידים הּפנים ּבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָהחילּוק

הם  הּפנים מהּֿׁשאיןּֿכן האדם, ׁשל העׂשּיה ּכח ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשֹוכן

חּוׁש הּׂשכל, ּכח ׁשּבֹו, הּנעלים הּכחֹות מׁשּכן ְְֲִִֵֶֶַַַַַַֹֹמקֹום

ּבזה. וכּיֹוצא והּדּבּור והּׁשמיעה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהראּיה

להרחיצה  הּכהנים קּדּוׁש ּבין החּלּוק לפרׁש יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹועלּֿפיֿזה

י  היּו הּבית ּדבזמן הּתפּלה. נעלה,לפני ּבמּצב ׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבלּתי  ּתמיד היּו ּומּדֹותיהם ׂשכלם – הּנעלים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכחֹותיהם

ה"ּפנים" את ּולטהר לקּדׁש צריכים היּו ולא לבּדֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹלה'

ורגליהם  ידיהם ורק מּמילא. טהֹורים היּו אּלּו ּכֹוחֹות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכי

היּו ּוׁשתּיה, ּובאכילה ּדחֹול ּבעּובדין התעּסקּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָׁשּבהם

וטהרה. לקּדּוׁש ְְְֳִִִָָָנצרכים

מׁשקיע  האדם ּבהם מּצבים יׁשנם ּבזמּננּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

הּתפּלה  לפני ולכן הּזה, עֹולם ּבעניני ולּבֹו ׂשכלֹו את ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּגם

ּכהכנה  "ּפניו" את ּגם ּולקּדׁש לנּקֹות לטהר האדם ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעל

ּובטהרה. ּבקדּוׁשה קֹונֹו לפני לעמד יּוכל למען ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַָָָָֹלּתפּלה,

שבת') 'לקראת מתוך – ואילך 184 עמוד לא, כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Bpk .˙ÈNÚÂ (ÁÈ,והעד מכֹונתֹו. ּכמֹו . ¿»ƒ»«ְְְֵָָ
ׁשהּוא  ּבעבּור והּנה ׁשלמה. ְְְֲִֵֶַֹֹמכֹונֹות

הּמזּבח, ּובין מֹועד אהל ּבין ְִֵֵֵֵֶַַָֹּכתּוב
ּפתח  אל סמּו אינּנּו הּמזּבח ּכי ְְִִֵֵֶֶֶַַַָלאֹות
והּנֹו אליו. קרֹוב הּוא רק ְִֵֶַָָָֹהאהל,
והיה  הּקטרת. מזּבח לנכח ְְְְְְִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצע,

נֹוטה  הּמזּבח, ּובין האהל ּבין ְִִֵֵֵֶֶַַַָֹהּכּיֹור
הּכתּוב, הזּכירֹו ולא הּצדדים. ְְְְִִִַַַַָָֹלאחד

נֹוטה  הּדעת אין הּסברא, ּדר על ְִֵֶֶַַַַַָָָּכי
הּקטרת, מזּבח נכח הּכּיֹור ְְְִִִֶַַַַֹֹלהיֹות

הּכּפרת: מקֹום לנכח hiׁשהּוא dxez ְְֶֶַַַֹֹ
eˆÁ¯Â (ËÈ,הּכּיֹור צֹור הזּכיר . ¿»¬ְִִִֶַ

ּובניו  אהרן ׁשהם המׁשרתים ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹּבעבּור
עּתה, מׁשה הזּכיר ולא ְְְִִֵֶֶַָֹֹודֹורֹותיהם.

היֹותֹו ימי ּכל ּכן, יעׂשה לבּדֹו הּוא ְְֱֲִֵֵֶַַָּכי
ּבׁשעת  זה הזּכיר אבל ְְֲִִִֶַַָחי.

kמעׂשה: dxez ֲֶַ
Ì‡·a (Î.ÌÈÓ eˆÁ¯Èהּט רחיצת . עם ¿…»ƒ¿¬«ƒְִַַַַ



  הלי דהלד • דהמ למיהס   73 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עג

עג
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(àë)íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯
:íúøãì Bòøæìe Bì íìBò-÷çô ¨¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«

i"yx£e˙ÓÈ ‡ÏÂ∑ לא הראׁשֹונה ׁשּמּמיתה ורגלים, ידים רחּוץ ואינֹו ּבּמזּבח המׁשּמׁש על מיתה לחּיב ¿…»Àְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
להיכל  הּנכנס על אּלא .ׁשמענּו ְְִֵֶַַַַָָָָ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)Lîç øBøc-øî Làø íéîNa Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§»§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´
-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî íNa-ïîp÷å úBàî¥½§¦§¨¤¬¤©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥

:íéúàîe íéMîç íNá−Ÿ¤£¦¦¬¨¨«¦
i"yx£L‡¯ ÌÈÓNa∑ חׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑ לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְִ

ריח  ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, עץ קלּפת ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּקּנמֹון
לֹומר  הצר לכ ּכעץ, אּלא ׁשאינֹו ויׁש וטעם, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוב

הּטֹוב  מן ÌÈMÓÁ."קּנמןּֿבׂשם", B˙ÈˆÁÓ ְִִֶֶַָ«¬ƒ¬ƒƒ
ÌÈ˙‡Óe∑הבאתֹו חמּׁשים מחצית ּומאתים,ּתהא »»ƒְֲֲֲִִִִֵַַָָָ

"מרּֿדר  ׁשעּור ּכמֹו מאֹות, חמׁש ּכּלֹו אם נמצא ֹור". ְְְֲִִִֵֵָָֻ

היא  הּכתּוב ּגזרת חצאין? ּבֹו נאמר לּמה ְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָּכן,
ׁשאין  הכרעֹות, ׁשּתי ּבֹו להרּבֹות לחצאין, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָלהביאֹו

עין  ּב'כריתֹות'ּבעין,ׁשֹוקלין ׁשנּויה ה)וכ .(דף ְְְְְִִִִִַַָָ
ÌN·Œ‰˜e∑ ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ּבׂשם, ׁשל קנה ¿≈…∆ְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

ּבׂשם  "ּבׂשם"ׁשל לֹומר הצר ,.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ∑ ְֶֶֶַַֹֹֻ¬ƒƒ»»ƒ
ּכּלֹומׁשקל ס. ְִַַֻ

(ãë):ïéä úéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

i"yx£‰c˜Â∑:חכמים ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש ׁשם ¿ƒ»ְֲִִֵֵֶֶָֹ
יׂשראל,∑‰ÔÈ.קציעה  חכמי ּבֹו ונחלקּו לֹוגין. י"ב ְִָƒְְְְְִִֵֵֶַָ

רּבי  לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו אֹומר: מאיר ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָרּבי
אינֹו העּקרין את לסּו והלא אּלא סּפק?יהּודה: ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

הציף ׁשראּום  ואחרּֿכ הּׁשמן, את יבלעּו ׁשּלא ּבמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וקּפחֹו הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן מעל עליהם לּׁשמן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

.העּקרין  ִִָָ

(äë)úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNòå§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©
:äéäé Lã÷-úçLî ïîL ç÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

Ôe˙eÓÈכא  ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏ‚¯Â ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈¿»¿
:ÔB‰È¯„Ï È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿»»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÈÎ‡כג  ‡¯ÈÓ ‡LÈ¯ ÔÈÓÒea CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»¿ƒ≈»≈»«¿»
d˙ebÏt ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆«¿≈
Ï˜˙Ó ‡ÓÒe· ‰˜e ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó«¿«»»¿«¿ƒ¿≈¿»«¿«

:ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ

ÈÚÏÒaכד  ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

ÌÒaכה  ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ eÓÒea „·BÚ Ìq·Ó¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּפֹועלים. הם ורגליהם ידיהם ּכי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַמים,

רּבים: k`וכמֹוהּו dxez ְִַָ
eˆÁ¯Â (‡Î כן ׁשּיעׂשּו אחרת, ּפעם . ¿»¬ֲֵֶֶֶַַַַ

יעׂשּו לא אם ּכי זה, הזּכיר אֹו ְֲִִִִִֶַָֹּתמיד.
מות: ּבני הם akכן, dxez ְֵֵֵֶָ

¯a„ÈÂ (·Î ּבפני ּפרׁשה . «¿«≈ְִֵָָָ
bkעצמּה: dxez ְַָ

EÏ Á˜ ‰z‡Â (‚Î.ֿלל ּכדר . ¿«»«¿ְְֶֶֶ
הּפׁשט, ּדר ועל צאן. לכם ְְְֶֶֶַַָָֹּוקחּו
.ל ּפסל ּגם ׂשרף. ל עׂשה ְְְֲֵַָָָָּכמֹוהּו

ּומּלת הלׁשֹון: ּדר ּכן קׁשה.Ó¯ּכי . ִִֵֶֶַַָ»ָָ
אינּנּו והּנה מֹוש"ק. ּתרּגמּה ְְְְְִִֵֵֶַָָוהּגאֹון

טֹוב, ריח לֹו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ִִֵֵֵֵֶַַַמעצים,

הּכתּוב  הפרידֹו זה ּבעבּור ְֲִִֶַַַָאּולי
עם  מֹורי אריתי ּכתּוב ּכי ְִִִִִִֵַָָָמהּבׂשמים.
ואֹומרים  מלּקט. הּוא והּנה ְְְְְִִִֵָָֻּבׂשמי.
ּבגרֹון  נעׂשה הּוא ּכי אֹותֹו, ְְֲִִִִַַָהּמביאים

מר. נטפּו וידי ּכתּוב, והּנה ְְְְִִֵַַָָָֹהּצבי.
וטעם  לח. ּבהיֹותֹו הּוא ּכן ְְִֵַַַַאּולי
ּבׂשם, מּכל הראׁש ׁשּיּקח ראׁש, ְִִֶֶַָָָֹֹֹֻּבׂשמים
ּבאחרֹונה. מהּנׁשאר הּנכּבד הּוא ְְֲִִִֵַַַָָָָּכי
טעם  מה ּבׂשם, קּנמן ׁשאמר ְְִֶֶֶַַַַַַָָואחר

גם  מהּנבחר. ׁשּיהיה אּולי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָלהזּכירֹו.
ּכי  אמרּו ז"ל וקדמֹונינּו הּקנה. ְְְִֵֵֶַַַָָּכן

לא  רק נקּבל. וככה ׁשוה, הּכל ְְְִֵֶַַַַָָָֹֹמׁשקל

מחציתֹו. הזּכיר לּמה טעם, ְְֲִִִַַַַָָָידענּו
מנהג  אין ּכי אבין. לא החצאים ְְֲִִִִֵַַַָָָֹוטעם
ּכל  על להֹוסיף יׁשמעאל ארץ ְְְִִֵֶֶַָָָּבכל
חרּדל. ּכמׁשקל אפילּו ׁשּיּׁשקל, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָּדבר

רֹוקח: מעׂשה ּבכל ּכי ckואף dxez ְְֲִֵֵַַַָ
‰c˜Â („Î ׁשהיא ידענּו מהּקּבלה . ¿ƒ»ְִֵֶַַַָָָ

dkקציעה: dxez ְִָ
˙ÈNÚÂ (‰Î.˙Á˜¯Ó Á˜¯ מקטר ּכמֹו . ¿»ƒ»…«ƒ¿««ְְִַ

וטעם ˜„Lקטרת: ˙ÁLÓ ÔÓL הּוא . ְְֶַַֹ∆∆ƒ¿«…∆
זה: אחר ekׁשּמזּכיר dxez ְִֶֶַַַ
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i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑' והּטעם הּוא. ּדבר ׁשם רקח', …«ƒ¿««ְֵַַַַָָֹ
ׁשהּוא  רקע למעלה,מֹוכיח ּכמֹו הּוא רגע,והרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָ

נא)ּכמֹוואינֹו ּוכמֹו(ישעיה הּים", "רגע מב): "רקע (שם : ְְְֵַַַָֹֹ
ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהארץ",

מּזה  קֹופח ׁשּזה מרקחת ,עד קרּוי טעם, אֹו ריח .אֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
˙Á˜¯Ó Á˜¯∑ אמנּות עלֿידי העׂשּוי רקח …«ƒ¿««ְֳֵֶַַָָֹ

¯˜Á.ותערֹובֹות  ‰NÚÓ∑ ּבּדבר האמן .ׁשם ְֲַ«¬≈…≈«ֳֵַָָָָ

(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
i"yx£B· zÁLÓe∑ ּכמין הּמׁשיחֹות יונית,ּכל נזר ּכ"ף ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל .חּוץ »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(æë)-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë)øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàå§¤©«

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑זֹו להיֹות מקּדׁשּתםמׁשיחה ¿ƒ«¿»…»ְְְְִִַַָָ
וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים", ְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻ"קדׁש
קדּׁשת  קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ׁשרת, לכלי הראּוי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכל
נפּדה  ואינֹו ּוטבּולֿיֹום ולינה ּביֹוצא, להּפסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָהּגּוף
אין  – להם ראּוי ׁשאינֹו ּדבר אבל לחּלין, ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻלצאת
מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמקּדׁשין.

ׁשּנאמר כט)מּתֹו יקּדׁש",(לעיל ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל : ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּתלמּודֿלֹומר: ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָׁשֹומע
ּכל  ראּוי. ּכל אף ראּויים, ּכבׂשים מה ְְְִִִַַָָָָָ"ּכבׂשים",
'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים וכהנים מׁשּכן ְְְְְְְֲִִִִִַָָָֹֻמׁשיחת
יּסד  כן "ּכי לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלפי
ּכגֹון: מׁשיחֹות ּוׁשאר ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֻהּמל

מׁשּוחין, ו)רקיקין ימׁשחּו",(עמוס ׁשמנים "וראׁשית ְְְְְִִִִִִֵָָ
ּכלׁשֹו ּבהן ארּמית עברית לׁשֹון .ן ְְֲִִִֶַָָָ

(ì)ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬
:éì¦«

(àì)-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©
:íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷̧Ÿ¤¦«§¤¬¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙¯„Ï∑(יא לבא (הוריות לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר רּבֹותינּו למדּו הוּוּבגימטרּיא ∑Ê‰.מּכאן לֹוגין .ּתריסר ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְֲִִִֵַַָ

(áì)àì íãà øNa-ìòeNòú àì Bzðkúîáe Cñéé ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷ eäîk̈®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

‡¯B‡כו  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

Ïkכט  ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔB‰˙Èל  Lc˜˙e Èa¯z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא  ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e·¿̄¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„·eלב  Cq˙È ‡Ï ‡L‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

zÁLÓe (ÂÎ.Ï‰‡„ÚBÓ ּכֹולל . »«¿»…∆≈ֵ

ּבאהל, ׁשהּוא הּנכּבד והזּכיר ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּמׁשּכן.
הארֹון: fkוהּוא dxez ְָָ

˙‡Â (ÊÎ הּוא ּכי ּתחּלה הּׁשלחן הזּכיר . ¿∆ְְְִִִִַָָֻ
ּכן  ואחר רּבים. ּכלים לֹו ויׁש ְְִִֵֵֵַַַַָהּגדֹול,

רּבים: ּכלים לּה ׁשּיׁש gkהמנֹורה, dxez ְִִֵֵֶַַָָ

‰ÏBÚ‰ ÁaÊÓ ˙‡Â (ÁÎ ּכלים לֹו יׁש . ¿∆ƒ¿«»»ִֵֵ
hkרּבים: dxez ִַ

zLc˜Â (ËÎ וטעם הּמׁשחה: ּבׁשמן . ¿ƒ«¿»ְְְִֶֶַַַָ

Ì‰a Ú‚Bp‰ Ïk הן מן נלמדּנּו . »«≈«»∆ְְִִֵֶ
דר על קדׁש, ּבׂשר איׁש ְִִֶֶֶַַָֹיּׂשא
יּגע  אם ּכי ּכמׁשמעֹו. ׁשהּוא ְְְִִִֶַַַָָהּפׁשט
אֹו ּבנזיד אֹו ּבלחם הּקדׁש ְְְִֶֶֶַַָֹּבׂשר
מאכל, ּבכל אֹו ּבׁשמן אֹו ְְְֲִֶֶַַָָּביין

ׁשּגם  העֹולה, מזּבח וככה ְְְִִֶַַָָָָָיקּדׁש.
קדׁשים: קדׁש ּכתּוב lּבֹו dxez ִֶָָָֹ

ÂÈa ˙‡Â (Ï לא לבּדם . ¿∆»»ְַָֹ

l`אחרים: dxez ֲִֵ
‰Ê ‰È‰È L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL (‡Ï. ∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿∆∆

זרע  למׁשח זה, ּבמתּכנת ׁשּנעׂשה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכל
alאהרן: dxez ֲַֹ

CÒÈÈ ‡Ï (·Ï ּכי מרינֹוס, רּבי אמר . …ƒ»ִִִַַָָ

ּבארֹון, וּייׂשם וכמֹוהּו, .יּוס ּכמֹו ְְִִֶַָָָָָייס
יׂשראל  מנהג ּכי והּטעם, וּיּוׂשם. ְְְְִִִֵַַַַַָָּכמֹו
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עה

עה

תשא  כי פרשת - ל - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ב ראשון ליום יומי שיעור

i"yx£CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן, ּבׁשני …ƒ»ְְְִִִֵֵָֹ
ו) ל'(דברים ייטב 'למען :.‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ ְִַַַָ«¿«»»…
CÒÈÈ∑עצמֹו הּזה הּׁשמן ˙eNÚ.מן ‡Ï Bzk˙Ó·e ƒ»ְִֶֶֶַַַ¿«¿À¿…«¬
e‰Ók∑(ה אחר (כריתות תעׂשּו לא סממניו, ּבסכּום »…ְְֲִֵַַַָָֹ

הין  מּדת לפי הּללּו, סממנין ּבמׁשקל ׁשמן,ּכמֹוהּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשמן  הין מּדת לפי סממנין רּבה אֹו ּפחת אם ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָאבל
הּס אין זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו העׂשּוי ואף מּתר, –ְְְְֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

הרֹוקחֹו אּלא חּיב, לׁשֹון ∑Bzk˙Ó·e.מּמּנּו ְִֶֶַָָָ¿«¿À¿ְ
ּכמֹו ה)חׁשּבֹון, וכן (לעיל הּלבנים", "מתּכנת : ְְְְְִֵֵֶֶַַֹ

קטרת  ׁשל ."ּבמתּכנּתּה" ְְְְֶֶַָֹֻ

(âì)øæ-ìò epnî ïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®
:åénòî úøëðåñ §¦§©−¥«©¨«

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â∑מׁשה מאֹותֹו Ê¯.ׁשל ÏÚ∑ ּכהּנה צר .ּומלכּות ׁשאינֹו «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»ְְֵֶֶַָֹֻ

(ãì)óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå| ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå úìçLe§¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

i"yx£ÛË∑ הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ועל צרי, הּוא »»ְֳִֵֵֶֶַַָָָ
קֹורין  והּצרי גומ"י, ּובלע"ז נטף, קרּוי הּקטף, ְְְֲֳִִֵֵַַַַָָָָמעצי

טריאק"ה  ּומצהיר ∑ÏÁLe˙.לֹו חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְִֶֶַָָֹֹ
ׁשּתרּגם  וזהּו 'צּפרן', קרּוי הּמׁשנה ּובלׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכּצּפרן,

'וטּופרא' רע ∑aÏÁÂ‰.אּונקלֹוס: ׁשריחֹו ּבׂשם ְְְְָ¿∆¿¿»ֵֶֶַֹ
סממני  ּבין הּכתּוב ּומנאּה גלבנ"א, לֹו ְְְִֵֵַַָָָָוקֹורין

לצרף  ּבעינינּו יקל ׁשּלא ללּמדנּו, עּמנּוהּקטרת, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
יׂשראל  ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻּבאגּדת

עּמנּו נמנין kÊ‰.אחרים ∑ÌÈnÒ.ׁשּיהיּו ‰·Ïe∑ ְְִִִִֶָ«ƒֲִֵ¿…»«»
ו) סממנין (כריתות עׂשר אחד רּבֹותינּו: למדּו ְְִִֵַַַַָָָָָמּכאן

נטף  ׁשנים. "סּמים", מעּוט ּבסיני: למׁשה לֹו ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָֹנאמרּו
"סּמים", חמׁשה. הרי ׁשלׁשה, – וחלּבנה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹּוׁשחלת

ּכמֹולרּבֹות  אחד עֹוד הרי ּולבנה, עׂשר. הרי אּלּו, ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹ
והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשר,
ׁשמֹונה, הרי וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹמֹור
הּקֹוׁשט  לׁשּבלת. ּדֹומה ׁשהּנרּד אחד, ונרּד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשהּׁשּבלת
ּכרׁשינה  ּבֹורית עׂשר. אחד הרי והּקּנמֹון, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָוהּקּלּופה,
ׁשּתהא  ללּבנּה, הּצּפרן את ׁשפין ּבֹו אּלא נקטר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאינֹו

È‰È‰.נאה  „·a „a∑ ּכאן הּנזּכרים הארּבעה אּלּו ָָ«¿«ƒ¿∆ְְִִֵַַָָָָָ
ּכ זה ׁשל ּכמׁשקלֹו ּבמׁשקל, מׁשקל ׁשוין ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָיהיּו
החלּבנה  והּצּפרן, הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמׁשקלֹו
'ּבד' ּולׁשֹון מנה. ׁשבעים ׁשבעים מׁשקל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָוהּלבֹונה,

ז  יהיה, ּבאחד אחד יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני ה נראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
זה  .ּכמֹו ְֶ

ÏÚלג  dpÓ ÔzÈ È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈ƒ≈«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ ÈBlÁƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

ÙBË‡לד  ÔÈÓÒea CÏ ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙e·Ïe ÔÈÓÒea ‡˙aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּנקבֹות. ּגם הּזכרים, ׁשמן לסּו ְְִֵֶֶַַַָָָָהיה
ולסּו .תסּו לא וׁשמן ּכתּוב, כן ְְִֵֶֶָָָֹּכי

ּכי  אף לּכהן, אסּור הּׁשמן, ִִֵֶֶֶַַַָֹמּזה
על  יּוצק הּמׁשחה ׁשמן ּכי ְֲִִִֵֶֶַַַַָלאחרים,

הּמׁשיח: הּבׂשמים Bzk˙Ó·eראׁש . ִַַָֹ¿«¿À¿ְִַָ
ּובמׁשקלם: blהּנזּכרים dxez ְְְִִִַָָָ

LÈ‡ (‚Ï על מּמּנּו יּתן ואׁשר טעם, . ƒֲִִֵֶֶַַַַ

אמר  אהרן. מּמׁשּפחת ׁשאינֹו ְֲִִֵֶַַַַָָֹזר,
ּבי  היתה קּבלה ז"ל, יׂשראל,הּגאֹון ד ְְְִֵַַַַָָָָָָ

הּמׁשחה, מּׁשמן וזרעֹו ּדוד ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשּנמׁשח
ּככה, לפרׁש והצר אחרים. מלכים ְְְְֲִִֵֵַָָָָֹֻלא

הּמׁשחה  מּׁשמן צדֹוק ׁשּלקח ְֲִִֶֶֶַַַָָָּבעבּור
את  ּבֹו ּומׁשח מֹועד, ּבאהל ְֵֶֶֶַָָָֹׁשהיה
ׁשּלא  זר על ּכי אמר, ויפת ְְִֶֶֶַַָָֹֹֹׁשלמה.
הּנה  ּכי נכֹונה, ּדּבר ולא יׂשראל. ְְְְִִִִִֵֵֵֵָָֹמּבני

אׁשר  למען ּופרׁש, יּומת. הּקרב ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָוהּזר

אהרן  מּזרע לא אׁשר זר איׁש יקרב ְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹֹלא
הּמׁשחה  ׁשמן על אמרּו, ואחרים ְְֲִִֵֶֶַַַָָהּוא.

ּבעיני, נראה אינּנּו זה ּגם מׁשה. ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשעׂשה
קדׁש מׁשחת ׁשמן ּכתיב ּבתחּלה ְְְִִִִִֶֶֶַָֹּכי
איׁש ועֹוד, לדֹורֹותיכם. לי זה ְְְִִִֵֶֶֶיהיה
מאֹותֹו יּתן ואׁשר ּכמֹוהּו ירקח ְֲֲִִֵֵֶֶַַָאׁשר
הפרׁש אין והּנה זר. על ּכמֹוהּו ְְִֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא

ּובין  מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבין
וחּוץ  ּכמֹוהּו. ׁשהּוא ּכן אחר ְֲֵֶַַַַָָהּנעׂשה
ּולפי  ּכתּוב. אינּנּו ּדוד, ְְִִִִֵֶַַָָמּמׁשּפחת
לדֹורֹות  הם אמת הּמצֹות ּכל ּכי ְְְֱִִִֵֶַַָּדעּתי,

רק  עֹולה יעלּו ׁשּלא ּכמֹו ְְֲִֵֶַַָָֹיׂשראל,
ּוׁשמּואל, ּגדעֹון והּנה הּנבחר. ְְְְִִִֵֵַַָָּבּמקֹום
עֹולֹות. העלּו הּכרמל ּבהר אלּיהּו ְְֱִֵֶֶַַַַָּגם
עֹולֹות  ׁשהעלה ּבעבּור ּגדעֹון, ְְְְֱֲִִִֶֶַַָוהזּכרּתי

לא  ּכי ׁשמּואל, ּכן ּגם ּכהן. ְְִֵֵֵֵַֹֹואינֹו
הּכל  והּנה קרח. מּבני היה אם ְְִִִִֵֵַַָָֹֹיֹועיל

לאמר  נּוכל ּככה ּגם ׁשעה. ֵַַַָָָָָֹהֹוראת
ּביד  ׁשעה הֹוראת על ּכי ׁשלמה ְְְְִִֵַַַָָָֹֹּבדברי
ּבׁשמן  נמׁשח ּגד, אֹו הּנביא ְְִִֶֶַַָָָָנתן

clהּמׁשחה: dxez ְִַָ
ÌÈnÒ EÏ Á˜ („Ï ז"ל קדמֹונינּו . «¿«ƒְֵַַ

הם. סּמנים מיני עׂשר אחד ּכי ְִִִִִֵֵַַָָָקּבלּו
לקטרת  ׁשהם לּבׂשמים הּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹוהּנה
והזּכיר  הּכתּוב. ּפרטם לא ְְְִִִֵַַַָָֹהּסּמים,
וטעם  מׁשקלם. הזּכיר לא ּכי ְְְִִִִִַַַַָָֹהּסּמים

ÌÈnÒ,סּמים אּלה אחרת. ּפעם . «ƒִֵֶֶֶַַַַ
עּמהם: זּכה a·„ּולבֹונה „a ּכל . ְִֶַָָָ«¿«ָ

ּכן  ואחר ירּוקח, לבד ְְְֵֶַַַַָאחד
dlיעֹורב: dxez ְַ
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(äì)çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷ dúà úéNòå§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈
:Lã÷ øBäè̈¬«Ÿ¤

i"yx£ÁlÓÓ∑ ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', ּכתרּגּומ ֹו: ¿À»ְְְְְִֵֶַַָָָָ
לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה. עם זה יפה, א)יפה :(יונה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

הּמּלחים", כז)"וּייראּו על (יחזקאל ,"וחבלי מּלחי" ְְְִִִִַַַַַַַָָֹ
את  ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשם

לערבן  טרּופֹות ּביצים ּבכף הּמהּפ ּכאדם ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּספינה,
יפה  יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָעם

ּבבז אֹו ּבאצּבע, ˜„L.מהּפכֹו ¯B‰Ë ÁlÓÓ∑ ְְְְְֶַַָָ¿À»»…∆
יהיה,ממּלח  וטהֹור יהיה יהיה, .וקדׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(åì)úãòä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãòeà øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

:íëì äéäz¦«§¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â∑ יֹום ׁשּבכל קטרת היא ¿»«»ƒ∆»¿ְְִֶֶָֹ

הּמזּבח ויֹום, מֹועד ׁשעל ּבאהל ׁשהּוא .הּפנימי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
‰nL EÏ „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי ּכל ¬∆ƒ»≈¿»»ְֲִֵֶֶַָ

,מקֹום ל לאֹותֹו קֹובעם .אני ְְְֲִָָ

(æì)eNòú àì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì̈¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

i"yx£dzk˙Óa∑ סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑ אּלא ׁשּלא .לׁשמי ּתעׂשּנה ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

(çì)úøëðå da çéøäì äBîë äNòé-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−
:åénòîñ ¥«©¨«

i"yx£da ÁÈ¯‰Ï∑ לּצּבּור למסרּה ּכדי ,מּׁשּל ּבמתּכנּתּה אּתה עֹוׂשה .אבל ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

àì(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−
:äãeäé ähîì§©¥¬§¨«

i"yx£ÌL· È˙‡¯˜∑ ּבצלאל מלאכּתי,לעׂשֹות .את »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

ÔÈÓÒeaלה  ˙¯Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„·BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓ eÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

˜„Ìלו  dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

Ï‡לז  d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

ÈˆzLÈÂלח  d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ ¯·b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

·¯ב  È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL· È˙Èa¯„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ¯eÁ¿ƒ¿»ƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˙ÈNÚÂ (‰Ï.ÁÏeÓÓ,ממּולח טעם . ¿»ƒ»¿»ְַַָ
ׁשחּוק  אֹומרים ויׁש סדֹומית. מלח ְְְִִֵֶַָהּוא
ואּולי  מאד, גֹורסין (יׁש מאדם) ְְְִֵֵַָָֹ(אֹו

ארץ  מּגזרת אֹו מעֹורב) להיֹות, ְְְִִִִֶֶַָָצרי
elמלחה: dxez ְֵָ

˜„‰ ‰pnÓ (ÂÏ.יכלּת ּבכל ּדּקה . ƒ∆»»≈ְְְְַָָָ
מזּבח  על ּתמיד קטֹורת ְְִִֶֶַַָזהּו

flב:הּזה  dxez ַָָ
‰NÚz ¯L‡ ˙¯Ëw‰Â (ÊÏ רמז . ¿«¿…∆¬∆«¬∆ֶֶ

˙eNÚלמׁשה: ‡Ï:מדּבר יׂשראל עם . ְֶֹ…«¬ְְִִֵֵַָ
EÏ ‰È‰z L„˜.יׂשראל לכל אֹו לּכהן . …∆ƒ¿∆¿ְְִֵֵַָָֹ

ּבינּו: עֹולם ימֹות זכֹור glּכמֹו, dxez ְְְִָ
LÈ‡ (ÁÏ ּכן ואחר ּבתחּלה, הזהיר . ƒְְְִִִִֵַַָ

ּכּמׁשּפט: הענׁש `הזּכיר dxez ְְִִִֶַָָֹ

¯a„ÈÂ נבחרּו‡) לּמה הּגאֹון, אמר . «¿«≈ְֲִַַָָָָ
ּבצלאל  ּכי והׁשיב, ואהליאב. ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַָָּבצלאל
לגּור  יעקב ׁשהמׁשילֹו יהּודה, ְְְְֲִִִֵֶַָֹמּבני
ׁשהמׁשילֹו ּדן, מּבני אהליאב ּגם ְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָאריה.

צר  והאריה אריה. לגּור ְְְְֵֵֶַַַָֹמׁשה
ּדרׁש וזה הּבית. היה וככה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָמאחֹוריו,
ּבנּו לא ואהליאב ּבצלאל ּכי ְְְֳִִֵֵַַָָָֹהּדֹורׁש,

היה  ׁשעׂשּו, הּמׁשּכן ורחב ְְִִֶַַַַָָָָֹהּבית.
נבחרּו ּכי לׁשאלתֹו, טעם ואין ְְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשוה.
ּביׂשראל  היה ׁשּלא ְְֲִֵֶַָָָֹּבעבּור

aּכמֹוהם: dxez ְֶ
‰‡¯ הּוא ·) והּקרּוא ּכבֹוד. ּבעין . ¿≈ְְֵַָָ

ׁשאין  ּבׁשמֹו, קראתי והּטעם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָּבצלאל.
ּדר ועל הּמׁשּכן. לעׂשֹות ְְֲִֶֶַַַָָּכמֹוהּו

ּבן  ּכלב אינּנּו יפּונה ּבן ּכלב ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּפׁשט,
והּמׂשּכילים  ּגמּורֹות. ּבראיֹות ְְְְְִִִֶַַָחצרֹון,

bיבינּו: dxez ִָ
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(â)äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ּדברים ∑e·˙·e‰.מה מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵָָָ
הּקדׁש∑Ú„·e˙.ׁשּלמד  .רּוח ֶַָ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑ חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

(ä)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:äëàìî-ìëa§¨§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון "חרׁש(ישעיה : «¬…∆ְְָָָֻ
אבנים  ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס ְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָחכם",

'נּגר' קרּוי עץ וחרׁש 'אמן', ∑lÓÏ‡˙.קרּוי ְֵַָָָָָָָ¿«…

לעׂשֹות  ּבמּלּואּה ׁשּלּה ּבּמׁשּבצת ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָלהֹוׁשיבּה
ועביּה האבן מֹוׁשב למּדת .הּמׁשּבצת ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

(å)Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ
eNòå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã-ähîì§©¥½̈§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾

:Eúéeö øLà-ìk úà¥−¨£¤¬¦¦¦«
i"yx£'B‚Â ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e∑ חכמה ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר אׁשר ועֹוד ּכל את "ועׂשּו , ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

צּוית". ִִִ

(æ)úà|úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò øLà£¤´¨¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑ העדּות לּוחֹות לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

ÓÎÁa˙‡ג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙ה  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓ‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

a¯ו  ·‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ Ïk ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

ÈÂ˙ז  ‡˙e„‰ÒÏ ‡B¯‡ ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡kLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

B˙B‡ ‡lÓ‡Â נּון ‚) ּבן ויהֹוׁשע ּכמֹו . »¬«≈ְִִַֻ
עליו  ונחה וכתּוב, חכמה. רּוח ְְְֵַָָָָָָָָמלא

והיא  ה', רּוח היא מה ּופרּוׁשֹו, ה'. ְִִֵַַַרּוח
הּצּורֹות  היא החכמה ּובינה. חכמה ְְִִַַַָָָָָרּוח
ּומּלת  הראׁש. מֹוח ּבאחרֹונית ְֲֲִִַַַָָֹהאצּורֹות
והיא  ּבין. מּגזרת ּבינה ּגם ְְְִִִִִַַָָּתבּונה,

ּובין  הּדעת צּורת ּבין העֹומדת ֵֵֶֶַַַַַָָהּצּורה
האמצעי  הּנקב ּכנגד החכמה, ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָצּורת
הּנקב  ּכנגד החכמה ּכי הראׁש. ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹּבמֹוח

ּבנק  הּמתחּברת והּדעת בי האחרֹון. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָ

ּובלׁשֹון  מההרּגׁשֹות. הּמצח על ְְֵֵַַַַַַַָָֹהּמח
אלתכ"ייל. הּדעת קֹורין ְִִֵַַַָיׁשמעאל

והחכמה  אל"פכרה: ְְְְַַָָָוהּתבּונה
ּכל  מלא היה ּבצלאל והּנה ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָאל"חכמה.

וערכים, ּומּדֹות ּבחׁשּבֹון ְְְֲִִֶַָָָחכמה
וסֹוד  הּתֹולדֹות וחכמת ׁשמים, ְְְְִֶֶַַַָָָּומלאכת
אנׁשי  ּכל על ּיתרֹון לֹו והיה ְְְְִֵַַַָָָָָהּנׁשמה.
רּבים  ּכי מלאכה. ּכל יֹודע ׁשהיה ְִִֵֶַַָָָָָּדֹורֹו,

מלאכה  אפילּו ידעּו לא לב, ְְְֲִֵֵַָָָֹחכמי
מלאכה  ּובכל ּכתּוב, ּכן על ְְֵַַַָָָָאחת.

cּבוי"ו: dxez ְָ
Bz‡ (Â ולא ּבמלאכֹות, ּכמֹוהּו . ƒְְִָָֹ

ּפירּוׁש, והּנה חרׁש. מלאכת ְְְְִֵֵֶֶַָָָּבחכמת

מחׁשבֹות. לחׁשב מלאכה Ï·e·ּובכל ְְְֲַַָָָָֹ¿≈
·Ï ÌÎÁ Ïk ּגם ּכי מלאכה. לעׂשֹות . »¬«≈ְֲִַַָָ

ׁשּיֹוציא  האדם, ּבתֹולדת יּמצא ְִִֵֶֶַָָָָָזה
ּבמלאכת  עמּוקים ּדברים ְְֲִִִִִֶֶָמּלּבֹו
ועּתה  החכמה. למד לא והּוא ְְְִַַַַָָָָֹהּמּדֹות,

יעׂשּו: אׁשר ּכל fיזּכיר dxez ְֲֲִֶַַָ

'B‚Â ˙‡ (Ê.ּכֹולל ׁשהּוא מהאהל החל . ≈¿ֵֵֵֵֶֶָֹ
ּגדל  ּבעבּור והּכּפרת, הארֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹוהזּכיר

‰‡‰Ïמעלתם: ÈÏk Ïk ˙‡Â הּפרכת . ֲַָָ¿≈»¿≈»…∆ֶַָֹ
והזּכיר  והּבריחים. והּקרׁשים ְְְְְְְִִִִִַַַָָָוהּמס

ׁשהזּכרּתי: הּדר על gהּׁשלחן dxez ְְְִִֶֶֶַַַַָֻ
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(ç)äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

i"yx£‰¯‰h‰∑ ׁשם כט)טהֹורזהב על .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

(è)øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−
Bpk-úàå: §¤©«

(é)ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
:ïäëì åéðá éãâa-úàå§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a ˙‡Â∑ ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְֲִִֵֶ
לפי  מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר ׁשאיֿאפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמקרא,

הּכהן ׁשּנאמר  לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי אצלם: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
הם  הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ּבניו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואתּֿבגדי
האמּורים  ׁשני, ותֹולעת והארּגמן הּתכלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבגדי

מּסעֹות ד)ּבפרׁשת ּתכלת",(במדבר ּבגד עליו "ונתנּו : ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּתֹולעת  ּבגד עליהם "ונתנּו ארּגמן", ּבגד עליו ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ"ונתנּו

ׁשּנאמר ּדברי, ונראין לט)ׁשני". הּתכלת (לקמן "ּומן : ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָ

לׁשרת  ׂשרד בגדי עׂשּו הּׁשני ותֹולעת ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָוהארּגמן
ּכהּנה  ּבבגדי ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻֻּבּקדׁש",
ׁשני  ּתֹולעת אֹו ארּגמן מהם ּבאחד מצינּו לא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמדּבר,

ׁשׁש ‰O¯„.ּבלא È„‚a∑ עבֹודה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ְֵֹƒ¿≈«¿»ְְְֲִֵָָ
ּדמיֹון  לֹו ואין ׁשּמּוׁשא', 'לבּוׁשי ּכתרּגּומֹו ְְְְְְִִֵֵֵַָוׁשרּות,
ׁשל  ּכּתרּגּום ארּמי לׁשֹון ׁשהּוא אֹומר ואני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָּבּמקרא.

ותרּגּום  "מכּבר","קלעים" ּבמחט,ׁשל ארּוגים ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ
ּבלע"ז  לצידי"ן נקבים, נקבים .עׂשּויים ְְְֲִִִַַָָ

(àé)Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL úàå§¥̧¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤
ô :eNòé Eúéeö-øLà ìëk§¬Ÿ£¤¦¦¦−©«£«

i"yx£L„wÏ ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜Œ˙‡Â∑קדׁשהקטרת לצר ׁשהּוא .ההיכל ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

(áé)øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå: ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤
íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ

:íëLc÷î ýåýé éðà ék úòãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â∑ֿאףֿעל ואּתה, ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְַַַָ

מלאכת  על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי יקל הּמׁשּכן,ּפי אל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
מלאכה  אֹותּה מּפני הּׁשּבת את לדחֹות ּבעיני.C‡ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ«

e¯ÓLz È˙˙aL רדּופין ∑‡˙ ׁשּתהיּו אףֿעלּֿפי ∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ
מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת הּמלאכה, ּבזריזּות ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּוזריזין

ו"רּק"ין  "אּכ"ין מּמלאכת ּכל ׁשּבת למעט מעּוטין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ

„ÈÎ˙‡ח  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙¯BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

ÈÂ˙ט  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

˜L„e‡י  ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

iÓÒea‡יא  ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ì¯aיג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡¬»¿»¿«ƒ¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

„¯O‰ È„‚a ˙‡Â (È,הּנסיעה ּבגדי . ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְִִֵַָ
והּמזּבח  והּׁשלחן הארֹון ּבהם ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּיכּסּו

הּתכלת  ּומן מפרׁש, וככה ְְְְְִֵֶַַָָָָֹוהּמנֹורה.
לבּדֹו. אחד ּכל הּׁשני, ותֹולעת ְְְְִֶַַַַַָָָָָָוהארּגמן
ּבגדי  עׂשּו סיני, ּבמדּבר ּבפרׁשת ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכּכתּוב
ּבגדי  את וּיעׂשּו ּכתּוב ּכן ואחר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָׂשרד.

מּלת  והּנה אֹותם. ּפרׁש ּכן ואחר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהּקדׁש.
וׂשריד: ּפליט מּגזרת i`ׂשרד, dxez ְְְִִִִַָָָ

L„wÏ (‡È:הם הּקדׁש לצר .ai dxez «…∆ְֵֶֶַֹֹ
¯Ó‡iÂ (·È,וידּבר עם לאמר ּכל . «…∆ְִֵֵַַָֹ

לאמר  זה, רק לֹו. ֵֵֶַֹֹלאמר
biליׂשראל: dxez ְְִֵָ

‰z‡Â (‚Èטעם .C‡ אׁשר ּבעבּור . ¿«»ַַ«ֲֲֶַ
חׁשבּו אּולי למעלה, ּכּכתּוב ְְְִִִַַַָָָצּויתים

חכם  אמר ּבׁשּבת. ּכן יעׂשּו ְֲִֵַַַָָָָּכי
ׁשּבת  ּכי ידּוע הּגדֹולים, ְֲִִִֵַַַַָָָמהחכמים
טעם  מה ּכן אם הּׁשם, ׁשּבת ִֵֵַַַַַַַָאחת
ׁשּתא  ּכי ּבעבּור והׁשיב, ְְֲִִִֵַַַָׁשּבתֹותי.
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ÌÎÈÈ·e.המׁשּכן  ÈÈa ‡Â‰ ˙B‡ Èk∑ גדּולה אֹות ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְָ
יֹום  את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיא

למנּוחה  ה'∑Ú„Ï˙.מנּוחתי אני "ּכי ּבּה, האּמֹות ְְִִָָ»««ֲִִָָֻ
."מקּדׁשכם  ְְִֶַ

(ãé)íëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénò áøwî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑יׁש והתראה אם התראה ∑ÎÂ¯˙‰.עדים ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה .הּנֹוהג »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

(åè)éòéáMä íBiáe äëàìî äNòé íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À
äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL úaL©©¯©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²

:úîeé úBî úaMä íBéa§¬©©−̈¬¨«
i"yx£ÔB˙aL ˙aL∑ מרּגֹוע מנּוחת מנּוחת ולא , «««»ְְְְַַַַֹ

ÔB˙aL(עראי: ˙aL∑ לֹומר הּכתּוב, ּכפלֹו לכ ֲָ«««»ְְַַָָָ
יֹום  וכן נפׁש. אכל אפּלּו מלאכה, ּבכל ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשאסּור

ּבֹו: ׁשּנאמר כג)הּכּפּורים, היא (ויקרא ׁשּבתֹון "ׁשּבת : ֱִִִֶֶַַַַַָ
נאמר  לא יֹוםֿטֹוב אבל מלאכה. ּבכל אסּור ְְֱֲֶֶַָָָָָָֹלכם",

הּׁשמיני  ּובּיֹום ׁשּבתֹון הראׁשֹון "ּבּיֹום ּכיֿאם: ְִִִִִַַַַָָּבֹו
ּומּתרים (שם)ׁשּבתֹון" עבֹודה, מלאכת ּבכל אסּורים , ְְֲֲִִֶֶַָָָָֻ

נפׁש) אכל Ï‰'.ּבמלאכת L„˜∑קדּׁשתּה ׁשמירת ְִֶֶֶֶֶֹ…∆«ְְִַָָֻ
ּובמצותי  .לׁשמי ְְְִִִִָ

(æè)-úà úBNòì úaMä-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯¤
íìBò úéøa íúøãì úaMä: ©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«

(æé)úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤
íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNò íéîé̈¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ

ñ :Lôpiå úáL éòéáMä©§¦¦½¨©−©¦¨©«
i"yx£LÙpiÂ∑'נֹופׁש' לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְֶַָָ

ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב 'נפׁש', לׁשֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָהּוא
ּבֹו ׁשּכתּוב ּומי הּמלאכה, מ)מּטרח ייעף (ישעיה "לא : ְִִִֶַַַָָָֹֹ

ּפעלֹו וכל ייגע" מנּוחה ּבמאמר ולא הכּתיב , ְְְְְֲֳִִִַָָָָָֹ
לׂשּבר  לׁשמע לעצמֹו? יכלה ּׁשהיא מה .האזן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

$

ÔBÎÏיד  ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

ÓBÈ·e‡טו  ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡˙aL ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿««»»¿»√»¿»»
‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡z„·Ú „aÚÈc¿«¿≈ƒƒ¿»¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È˙טז  „aÚÓÏ ‡˙aL ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»¿∆¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯„Ï ‡˙aL«¿»¿»≈¿«»»

‰È‡יז  ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«ƒ
‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡ ÌÏÚÏ¿»»¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»
:ÁÂ ˙·L ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»¿ƒ»»¿«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

האלף  הּנה עלמא, הוי ׁשני ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָאלפי
ׁשּבת. הּׁשמּטה ׁשנת ּגם ׁשּבת. ְְְִִִַַַַַַָָָהּׁשביעי
לא  ּכי ודע, ׁשנה. ּבכל רּבֹות ְְִַַַָָָָֹׁשּבתֹות

רק  ׁשּבת, ּבּמֹועדים מפרׁש ְֲִַַַָָָָֹמצאנּו
מּמחרת  ּבפירּוׁש יׁש ּומחלקת ְֲֳִֵֵֶַַָָָֹׁשּבתֹון.
רק  הּקּבלה. ּדברי והאמת ְְֱִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת.
ּבמקֹומֹו. אפרׁש ּכאׁשר ּתּקּון, ְְֲֲִִִִֵֶַָצריכים

רק  ׁשּבת. נקרא הּכּפּורים ְְִִִַַַָָויֹום
לּׁשם: לא ‰È‡ליׂשראל, ˙B‡ Èk. ְְִֵֵַָֹƒƒ

האֹות: היא מה אפרׁש ֲִֵַַָָּבּסֹוף
ÌÎLc˜Ó,ׁשּקּדׁשּתי הּׁשּבת ּבקּדׁשכם . ¿«ƒ¿∆ְְְִִִֶֶַַַַָ

הּׁשּבת  ּביֹום עׂשיתי ְְִִַַָָֹולא
ciמלאכה: dxez ְָָ

Ìz¯ÓLe („Èּכמֹו זה, יּומת אּולי . ¿«¿∆ְֶַָ

העֹוׂשה  ּכל והעד, יּומת. ּבעליו ְְְֵֶַָָָָָָוגם
אחד, עד לפני אֹו ּבּסתר מלאכה, ְְִֵֵֵֶֶַָָָּבֹו

ehאכריתּנּו: dxez ְִֶַ
˙LL (ÂË ּכי לפרׁש, הֹוסיף ועֹוד . ≈∆ְְִִֵָ

מלאכה. לעׂשֹות מּתרים ימים ְֲִִֵֶַָָָָֻׁשׁשת
אּולי  מלאכה, עם יעׂשה מּלת ְִִֵֶַַָָָָּובא
והּנה  מעׂשה. ּדבר אֹו ּכל מּלת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָיחסר
ּבפרהסיא, מלאכה יעׂשה אם ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָהּטעם,

אּתם: fhהמיתּוהּו dxez ֲִֶַ
e¯ÓLÂ (ÊË,הּׁשבּוע ימי ׁשּיׁשמרּו . ¿»¿ְְְִֵֶַַָ

ׁשּבת. הּוא יֹום זה אי יׁשּכחּו ְְִֵֶֶַָֹׁשּלא

ּכדי  הּׁשּׁשי, ּבּיֹום ּודרכיו צרכיו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָוׁשּיתּקן
והּנה  יחּללּנה: ולא הּׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּיׁשמֹור
וימהר  ּכמֹו הּׁשּבת, לעׂשֹות ְְֲֵֵַַַַַָּפירּוׁש

אֹותֹו: fiלעׂשֹות dxez ֲַ

'B‚Â ÈÈa (ÊÈ.,ּברית ּכתּוב ּובּמילה ≈ƒ¿ְִִַָָ
אמר, והּגאֹון ּבׁשּבת. וּככה אֹות. ְְְַַַַָָָָָּגם
ידעּו ּבפריעה, נּמֹול יּמצא ְְֲִִִִֵֵֶַָָּכאׁשר
וּככה, מּיׂשראל. ׁשהּוא אֹותֹו ְְְִִִֵֶַָָָהּמֹוצאים
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פ תשא פ כי פרשת - לא - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ג שני ליום יומי שיעור

âאדר י"ג שני âיום

(çé)éðL éðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½§¥−
:íéäìû òaöàa íéáúk ïáà úçì úãòä úçìª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬¡Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑ ּומאחר מקּדם אין «ƒ≈∆…∆¿ְְֵָָֻֻ
הּמׁשּכן  מלאכת לצּוּוי קֹודם העגל מעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה,
נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי היה, רּבים ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָימים
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום ְְִִִַַַַָָָהּלּוחֹות,
והּוקם  הּמׁשּכן, ּבנדבת התחילּו ּולמחרת ְְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָליׂשראל,
ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ּבניסן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאחד

ימים  ּבארּבעים היה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹוצּוּוי
מההר  רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהראׁשֹונים,
צּוּוי  ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה העגל, את ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹעׂשּו
יׂשראל  ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת עד ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּכן
ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְִֵֶַַָָָֹֻמרּצים
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּבצּוּוי ּכן, על אׁשר ְְֲִֵֵֶַַַַָָ"וּיקהל".

dnÚיח  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ·‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»ƒ≈
ÈÁeÏ ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÈÈÒ„ ‡¯eËa¿»¿ƒ«¿≈≈«¬»≈

:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a ÔÈ·È˙k ‡·‡«¿»¿ƒƒ¿∆¿¿»«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

אֹו ּבׁשּבת מלאכה יעׂשה לא ְְֲֲֶֶַַַָָָֹּכאׁשר
ּכי  ּדעּתי, ּולפי ּבׁשּבת. ויּתן יּׂשא ְְְְִִִִִֵַַָָֹלא

עׂשה. ימים ׁשׁשת ּכי היא, אֹות ִִִֵֵֶָָָּפרּוׁש
מכחיׁש ּבׁשּבת, מלאכה העֹוׂשה ְְְְִִֵֶַַָָָָוהּנה
ּדּברה  והּתֹורה ּבראׁשית. ּבמעׂשה ְְְְֲִִֵֵַַָָהּוא
הּׁשֹומעים. להבין אדם, ּבני ְְְְִִִֵַָָָּכלׁשֹון

ולא LÙpiÂואמר ייעף לא הּׁשם ּכי . ְַָ«ƒ»«ְִִֵַַֹֹ
הּגויֹות  ׁשהם ּבריאֹותיו הּנה ּכי ְְִִִִִֵֵֶַַָייגע.
הּׁשמים, צבאֹות ׁשהם ְְִִִֵֶַַַָָהּנכּבדֹות,
ּובּלילה. ּבּיֹום סֹובבים עד ְְְְִֵַַַַָלעֹולמי

ואף  ּגּופֹות. ׁשאינן הּנכּבדים ּכי ְְְִִִֵֶַַַָָואף
ויֹוׁשב  עד ׁשֹוכן ׁשהּוא הּכל יֹוצר ְִֵֵֵֶַַֹּכי
הּכל  רק ּבתנּועה, מעׂשיו ואין ְְֲִֵֶֶַַַָָֹקדם

ּבדברֹו: giנעׂשה dxez ְֲִֶַָ
ÔziÂ (ÁÈ עׂשה מה יתמהּו מֹוח ריקי . «ƒ≈ְְִֵֵֶַָָ

וארּבעים  יֹום ארּבעים ּבהר ְְְִִֶַַָָָָֹמׁשה
עם  ׁשם יעמֹוד אם ידעּו ולא ְְְֲִִֵַַָָֹלילה.
ׁשנים. ּכפלּו וּכפל הּזה. ּכּמסּפר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָהּׁשם
מּמעׂשי  מאלף חלק לדעת יּוכל ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלא

ׁשּצּוהּו. הּמצֹות ּכל וסֹוד ּודרכיו, ְְְִִֵֶַַָָָָהּׁשם
ואינּנּו, העּקר, הּמעׂשה ּכי יחׁשבּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּכי
והּלׁשֹון  והּלבב והּמעׂשה הּלבב. ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָרק
ּובלבב ּבפי ּכתּוב וכן ְְְְְְִִִֵַָָלהרּגיל.

רחמנא  אמרּו, וקדמֹונינּו ְְְֲֲֵַַַָָָלעׂשֹותֹו.
עד  הּמצֹות ּכל וׁשרׁש ּבעי. ְְִִֵֶַַָָָֹלּבא
וידּבק  נפׁשֹו ּבכל הּׁשם את ְְְְִֵֶֶַַַַָֹׁשּיאהב
יּכיר  לא אם ׁשלם יהיה לא וזה ְְִִִֵֶֶַָֹֹּבֹו.
וידע  ּובּׁשפלים, ּבעליֹונים הּׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמעׂשי

ּבזאת  אם ּכי הּנביא, אמר וככה ְְְִִִַַָָָָָָֹּדרכיו.
אֹותי. וידֹוע הׂשּכל הּמתהּלל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָיתהּלל
חסד  עֹוׂשה הּׁשם ּכי לֹו יתּברר ְִִֵֵֶֶֶַָָאז

לדעת  יּוכל ולא ּבארץ, ּוצדקה ְְְִֶַַַָָָָָָֹמׁשּפט
וגּופֹו. ונׁשמתֹו נפׁשֹו ידע לא אם ְְְְִִֵֵַַַָֹהּׁשם

נפׁשֹו, מהּות ידע ׁשּלא מי ּכל ְִִֵֶַַַָֹּכי
ׁשהתנּבא  מׁשה והּנה לֹו. מה ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹחכמת
ּבסֹודֹות  ועמד ּבּמדּבר, ׁשנה ְְְְִִַַַָָָָָארּבעים
והּוא  סיני, ּבהר הּׁשם לֹו ׁשּגּלה ְְִִֵֶַַַַָרּבֹות

להראֹות  החּלֹות אּתה מֹותֹו, לפני ְְְִִֵַַַַָָָאמר
החל, עּתה והּנה ,ּגדל את עבּד ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָאת
ּכי  אמת, וזהּו הּׁשם. ּגדּלת לֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַַָֻוהראה

חקר: אין ‡·Ôלגדּלתֹו ˙BÁeÏ. ְִֵֵֶָֻ∆∆
הּכתּו ודּבר Úaˆ‡aבּפרׁשּתיו. ְְִִֵֵַַָ¿∆¿«

ÌÈ‰Ï‡ חפץ ּכל ּכי האדם, מנהג על . ¡…ƒְִִֵֶַַָָָָ
ּדבר  ּופירׁש יקּום. ּפיו ּבדבר ְְִִֵֵֵַַַָהּׁשם
מלכי  ּכמׁשּפט מׁשל. ּדר על ְְְִֵֶֶֶַַַָָּפה,
ונבראּו. צּוה הּוא ּכי וּככה, ְְְְִִִָָָָָָהאדם.

ּכנגד  ּבּׁשמים הם נּצבים הּׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָודברי
ּדבר ה' לעֹולם ּכתּוב, וכן ְְְְְִֵַָָָָהּׁשפלים.

יבינּו: והּמׂשּכילים ּבּׁשמים. ‡Ó¯נּצב ְְִִִִִַַַָָָָ»«
¯aÁn‰ Ì‰¯·‡להארי אני צרי . «¿»»«¿«≈ְֲֲִִִַָ

ׁשאמרּו מהּקדמֹונים יׁש העגל. ּדבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ויׁש ּפחד. אהרן והּנה חּור. ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָֹׁשּנהרג
אם  יׂשראל על ּפחד ּכי ׁשאמר ְִִִִֵֶַַַָָָמי
ּדר ועל ּכּלם. ימיתם ׁשה' ְְְִֵֶֶֶַַַָֻיהרגּוהּו,

עבֹודהֿזרה, העגל מעׂשה אם ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּפׁשט,
מתּו והלא ׁשּיהרג, אהרן ּפחד ֲֲֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלּמה
ׁשּלא  מּיׂשראל חסידים ּכּמה ְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאחריו
אהרן  למעלת מעלתם ְֲֲֲִִַַַַָָָֹהּגיעה
על  אהרן, רגל ּכף לפרסת ְְֲֲִֶֶַַַַַַֹּבחסידּות

הׁשלכּו ּדניאל חבירי והּנה הּׁשם. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֻיחּוד
הׁשּתחוּו ׁשּלא ּבעבּור האׁש, ְְְֲֲִִֵֶַַַָֹלכבׁשן
ּפסל, אהרן יעׂשה ואי ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַֹלּצלם.

והלא  מהׁשּתחויה. קׁשה ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּמעׂשה
על  ונביא היה, הּׁשם קדֹוׁש ְְֲִֵַַַָָָֹאהרן

עם  עלֿידֹו נּתנּו רּבֹות ּומצֹות ְְְִִִִֵַַָָיׂשראל,
מּמּנּו. טֹוב חּור יהיה והּנה אחיו. ְְִִִִֵֶֶֶָֹמׁשה
היה  חּיב עבֹודהֿזרה, עׂשה הּוא ְֲִַָָָָָָָָואם
והּנה  העגל. עֹובדי קדם להֹורגֹו, ְְְְִֵֵֵֶֶֶָֹֹמׁשה

הרג. והעֹובדים ּבעדֹו, התּפּלל ְְְֲִִֵֶַַַָָֹמׁשה
ּבני  על מכּפר ּכן אחר היה ְְְֵֵֵֵַַַַָָואי
ּכל  סֹוף עד וזרעֹו הּוא ְְְִֵַַָָיׂשראל,
קח  ּדבר אל לּב ּתׂשים ואל ְְְִִֶַַַַָהּדֹורֹות.

על  אינֹו ּכי לחּטאת, ּבקר ּבן עגל ְְִֵֵֶֶַַָָָל
ּביֹום  ּכמֹוהּו הּנה ּכי העגל. ְְִִֵֵֶַָָּדבר
לתת  מצוה מׁשּוח, ּכהן לכל ְְִִִֵֵַַָָָָֹהּכּפּורים,
לֹומר  נּוכל ולא לחּטאת. ּבקר ּבן ְְֶַַַַָָָֹּפר
הּכהנים  ּכל ּכי האב, חּטאת ֲֲִִַַַַָָָֹּבעבּור

ּוכבר  איתמר, ּובני אלעזר ּבני ְְְְִֵֵֶָָָָָָהיּו
ׁשּיּתנּו ּבּפרׁשה ועֹוד ּפנחס. ְְְִִֶַַָָָָנֹולד
והם  לחּטאת, אחד עּזים ׂשעיר ְְְְִִִִֵֵֶַָָָיׂשראל

ׂשע  ּדמּות עׂשּו אדּומה לא ּפרה ּגם יר. ְֲִַָָָָָֹ

לטהר  רק עבֹודהֿזרה, על לכּפר ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָאינּנה
מֹודים, הּמחקר אנׁשי וכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָהּטמאים.
ּכי  ׁשּידע ׁשליח יבחר לא הּׁשם ְִִִִֵֵֶַַַַָֹּכי
ּכל  ואין עבֹודהֿזרה, יעבד ְְֲֲֵַָָָָֹּבסֹופֹו

מׁשה  ׁשאמר ראינּו והּנה ׁשליח. ְִִִִֵֶֶַַָָָָֹנביא
לאיׁש ואּורי ּתּמי מֹותֹו, ְְְִִֵֶֶֻלפני
העגל. ּדבר הזּכיר לא והּנה ,ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹחסיד
ּׁשּנמצא  מה אּלא ּבֹו נמצא לא ְְִִֶֶַַָָָֹרק
ּכאׁשר  מריבה, מי ּדבר והּמה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹּבמׁשה,

ּכי  אֹומרים, ויׁש ּבמקֹומֹו. ְְְֲִִִֵֵָאפרׁש
עגל  ּדפּוס ׁשעׂשּו אהרן, רּמּו ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹיׂשראל
הרּגיׁש. ולא ּבאׁש הּזהב אהרן ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹוהׁשלי

יום שני
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תשא  כי פרשת - לא - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ג שני ליום יומי שיעור

ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ּכל "מאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָּכתיב:
איׁש", "איׁש זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו ְְְִִִִֵֶַָָָָׁשּדרׁשּו
"קחּו ליׂשראל אמר ּבּצּוּוי ּומׁשה וכּו'. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמלּמד
ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאּתכם"

להבין) וקל ּכתיב "∑B˙lÎk.ּבנזקין, ּככּלתֹו" ְְְִִִַָָ¿«…ְְִַָ
ׁשּלא  לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחסר,

ללמד  יכל אחר:היה ּדבר ּכזה. מּועט ּבזמן ּכּלּה ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

הן  קּׁשּוטין, וארּבעה ּבעׂשרים מתקּׁשטת ּכּלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמה
צרי חכם ּתלמיד אף יׁשעיה, ּבספר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהאמּורים

ספרים  וארּבעה ּבעׂשרים ּבקי ‡Bz.להיֹות ¯a„Ï∑ ְְְְְְִִִִֶַָָָָ¿«≈ƒ
הּמׁשּפטים"החּקים  ׁשּב"ואּלה a„Ï¯.והּמׁשּפטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈

Bz‡∑,הּגבּורה מּפי ׁשֹומע מׁשה ׁשהיה מלּמד ƒְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
יחד וׁשֹונין וחֹוזרין  ׁשניהם ההלכה ∑ÁÏ˙.את ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָÀ…

ּכתיב," ׁשוֹות ׁשהיּולחת" .ׁשּתיהן ְְִֵֶֶַָָֻ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

העגל  וּיצא ּבאׁש ואׁשלכהּו ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוראייתם,

אי אהרן ּכי נכֹון, אינֹו וזה ְֲִֵֵֶֶַַָֹהּזה.
ׁשּירמּוהּו טּפׁש היה אם הּׁשם, ְְִִֵֵֶַָָָָּבחרֹו
לפניו, מזּבח ּבנה לּמה ועֹוד, ְְְְִִֵַָָָָָָָּפתאים.
ואחרים  ועֹולֹות. זבחים ׁשּיזּבחּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָוצּוה

העגל, ׁשעׂשה אהרן זה אין ְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹאמרּו,
לא  הּקהל ּכי הבל, זה ּגם מׁשה. ֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹאחי
וכן  מׁשה. ּתחת ההוה על רק ְְֲִֵֶֶַַַַַֹֹנקהלּו
היה  ואם וחּור. אהרן והּנה ְְְֲִִֵַָָָֹּכתּוב,

מׁשה  אֹו אהרן הרגֹו לא לּמה ֲֲֵֶַַָָָֹֹֹאחר,
ּכי  ּבעדֹו. התּפּלל ּגם ההר, מן ְְְֲִִִִֵַַַָָּברדּתֹו
עבֹודהֿזרה  חסיד ׁשּיעׂשה נכֹון ֲֲִֵֶֶֶַָָָָָאינּנּו
ּגם  ימּותּו. ׁשּלא אחרים ֲֲִֵֶַַָֹּבעבּור
מחר, לה' חג ּפירּוׁש ּכי רּבים, ְִִִֵַַַָָאֹומרים

עלֿיד  נהרגים יהיּו העגל ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהעֹובדים
אחר  רק ּדברֹו, מׁשמע אין ּכי ְְִֵֶַַַַַָֹמׁשה.
להכריז  צּוה העגל, לפני הּמזּבח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבנה
ׁשּבנה. ּבּמזּבח מחר ׁשּיׁשחטּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמחנה

עׂשּו, וכן ּבעבֹותים. חג אסרּו ְְְֲִִֵַַָּכמֹו
עֹולֹות. וּיעלּו מּמחרת ְֲֳִִַַַַָָוּיׁשּכימּו
ּכי  מֹועילֹות, אינן הּלב ְְִִֵֵַַָּומחׁשבֹות
יהרג. ּדּבּורֹו ּפי על הּׁשם את ִִֵֵֵֵֶַַַָהּנֹוקב

אלהים  ונעבדה נלכה האֹומר ְְְְֱִֵֵַַָָָָָֹוּככה,
,ּבכֹור עׂשו אנכי והּמפרׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹאחרים.
הּוא  עׂשו אבל ׁשאנכי, מה ֲִִֵֶַָָָָֹֹאנכי
מחכמת  יצא ולא ּפׁשט, אינֹו ,ְְְְֵֵֵֵֶַָָֹּבכֹור
את  ּבביתֿדין אדם יׁשאל ואם ְְְִִִִֵֶַַָָהּדּבּור.

ׁשהלויתי  חבירי הּוא האּתה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָחברֹו,
לֹומר, יּוכל לא אני. ואמר ,וכ ּכ ְְְֲִַַַָָָֹל
יֹותר. לא חברֹו, ׁשאני היתה ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָֹמחׁשבּתי
לנבּוכדנאצר, ּדניאל ּדברי ּככה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּגם

ועּתה  מּוסר. ּדר ,לׂשנא חלמא ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָמרי
סעדיה. רב הּגאֹון, ּדעת ל ְְְַַַַַַָָאֹומר

ּבע  עׂשה אהרן ּכי ּכאׁשר אמר רמה ְְֲֲִֶַַַָָָָָֹ

והקׁשה  מזּבח. ּבנה ּכן על יהּוא, ְְְִִֵֵֵַַָָָָָעׂשה

הּׁשם  התאּנף לּמה ּכן אם נפׁשֹו, ְְִִֵֵַַַַַָָעל
הרגם  ׁשּלא ּבעבּור הׁשיב, והּנה ְֲֲִִֵֵֶַָָֹּבֹו.
ּגם  ּבבֹואֹו. מׁשה עׂשה ּכאׁשר ְֲִֶֶַַַָָֹמּיד,
לה' חג קרא הּוא ּכי נכֹון, אינּנּו ִֵֶֶַַָָָזה

לכבֹוד  עצם ׁשם הּוא הּׁשם וזה ְְִֵֵֶֶֶַָָמחר.
ּכמּלת  עּמֹו, אחר יתערב ולא ְְְִִִֵֵֵַַַָֹהּׁשם.
ועֹוד, רּבים. לענינים ׁשהּוא ְְְֱִִִִֶַָֹאלהים
למׁשה, ּבענֹותֹו זה הזּכיר לא ְְְִִֶֶַָָֹֹלּמה

ואין  ּבאׁש. ואׁשלכהּו אֹומר הּוא ְְִִֵֵֵֵַָָּכי
אחל  ועּתה לּׁשאלה. ּדֹומה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָהּמענה
חלילה  הּסֹוד. קצת קצרה, ּדר ְְְִֵֶֶַָָָָָָלפרׁש
ּגם  עבֹודהֿזרה. אהרן ׁשעׂשה ֲֲִֶַַָָָָָָָֹחלילה
רק  עבֹודהֿזרה, ּבּקׁשּו לא ְְֲִִֵַָָָָֹיׂשראל

סּוף  מּים ׁשהּסיעם מׁשה ׁשּמת ְִִִֵֶֶֶַָָֹחׁשבּו
אינֹו ׁשהּמן ראּו ּכי ּפירׁשנּו. ְֲִֵֵֶֶַַַָָּכאׁשר
ׁשם  התעּכב ּומׁשה סיני, ּבהר ְְִִֵֵֶַַַָֹיֹורד
לחיֹות  ּבאדם ּכח ואין יֹום. ְְְִִֵַַָָָָֹארּבעים

אמר  לא הּוא ּכי מאכל, ּבלא הּזמן ְְֲִֶַַַַָָֹֹזה
ּכי  ידע. לא הּוא ּגם ירד. מתי ִֵֵֶַַַָָָֹלהם
וׁשב  ההרה אלי עלה לֹו אמר ְֲֵֵֵֶַַַָָָָהּׁשם
הּברית. לּוחֹות ל ׁשאּתן עד ְְִֵֶֶַַָׁשם,

גויה. ּבצּורת חֹונה ּכבֹוד אלהים, ְְֱִִִֶַַָָֹּומּלת
ואם  לפנינּו. ילכּו אׁשר אמרּו, ְְְְְֲִֵֵֶָָָָוּככה
אז  הראׁשֹון, הּמּסע אל לּב ְִִִֶַַָָָָּתׂשים
נעׂשה, הּׁשם לכבֹוד והּנה זה. ְְֲִִִֵֵֶַַָָּתבין
והכריז  לפניו, מזּבח אהרן ּבנה ּכן ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹעל

עׂשּו וכן הּׁשם. לכבֹוד מחר ְְְְִִֵֵֶַָָָׁשּיזּבחּו
ּכי  אהרן ּתׁשּובת וזֹו צּום. ְְֲֲִִֶַַַָֹּכאׁשר
ּכל  ּכי ׁשהֹודעּתי ּוכמֹו עליו. ְְְֲִִִֶַָָָנקהלּו
ואם  לגנאי. היא על, ואחריה ְְְְֲִִִִֶַַַָָקהּלה

וּיּקהלּו ּכמֹו לׁשבח. היא אל, ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָאחריה
ידעּת אּתה וזהּו ׁשלמה. הּמל ְְְֶֶֶֶַַַָָָֹֹאל
לא  אני ּכי הּוא. ּברע ּכי העם ְֲִִִֶָָָֹאת

רק  ּבּקׁשּו לא ּכי להם. רע ְִִִִֶַַָָֹעׂשיתי

הּׁשם  ולכבֹוד לפניהם, יל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַאׁשר
היּו ׁשּיׂשראל ּבעבּור רק ְֲֲִִִֵֶַַָָעׂשיתיו.
ּברע  ּכי וזהּו רב. ערב עם ְְְִִִֶֶֶַָָֹמערבים
מעּטים  וחׁשבּו הּוא. רע אמר ולא ְְְְִַַַָָֹהּוא,

והביאּו עבֹודהֿזרה, ׁשהיתה ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָמּיׂשראל
אּלה  ואמרּו לֹו, והׁשּתחוּו ְְְְְֲִִֵֶַָָזבחים

ּתתמּה ואל יׂשראל. ּבעבּור אלהי ְְְֱֲִִֵֶַַַָֹ
סרּו עּמ ׁשחת ּכי אֹומר ְִִֵֵֶַַָָׁשהּכתּוב

הלא  .עּמ ּכל ּכתּוב לא ּכי ְֲִֵַַָָֹֹמהר,
עכן  רק ּבחרם מעל לא ּכי ְִִֵֶֶַַַָָָֹּתראה
ּגם  יׂשראל, חטא ּכתּוב והּנה ְְְִִֵֵַַָָָָלבּדֹו,
ׂשמּו ּגם ּכחׁשּו ּגם ּגנבּו ּגם ְְֲִַַַָָָעברּו
לׁשם  העגל עֹובדי ּכל והּנה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָבכליהם.

אלהי אּלה ׁשאמרּו ְֱֲֵֶֶֶָָָָֹעבֹודהֿזרה,
לא  ּבמחׁשבּתם, ּכן היתה אֹו ְְְְְִֵֵַַָָָָֹיׂשראל,
חצי  הם והּנה אלפים. ׁשלׁשת רק ְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹהיּו
ּכי  והּכלל, הּמחנה. עׂשירית ְְֲֲֲִִִִִֶַַַָעׂשירית

ׁשּנחׁשב  דר על ּכהגן, נעׂשה ְֲֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלא
ואל  עבֹודהֿזרה. ׁשהיה ְְֲִִֶַָָָָָָלפתאים
ּבאהרן, הּׁשם ׁשהתאּנף ּבעבּור ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַֹּתתמּה
ּכי  הּסּבה. הּוא ׁשהיה ּבעבּור זה ֲִִִֶֶַַָָָּכי

ּדבר  על אחיו מׁשה עם נענׁש ְֱִִִֵֶֶַַַָֹהּנה
וכתּוב  ּבזדֹון. חטאּו ולא מריבה, ְְְְְִֵָָָָֹמי
מריתם. ּבי. האמנּתם לא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַֹעליהם
ּכי  אמרּו הּמּזלֹות וחכמי ְְְְְִֵֶַַַַָָמעלּתם.
העליֹונים  לׁשני הּגדֹולה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָהמחּברת

לא היתה ּכי ּכזב, וזה ׁשֹור. ּבמּזל ְְְִֶַָָָָָֹ
חכמת  ּדר ועל ּדלי. ּבמּזל רק ְְְְְִֶֶַַַַַָָָהיתה
נסּו ורּבים יׂשראל. מּזל היא ְְִִִֵַַַַָָָמּזלֹות,
אני  ּגם ּדֹור. אחר ּדֹור הּסֹוד, ֲִֶַַַַזה

ּבחצי  ׂשמּוהּו והּנה ּככה, ְֲִִִִֵַָָָָראיתי
`הּׁשמים: dxez ִַַָ
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פב תשא פב כי פרשת - לב - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ג שני ליום יומי שיעור

áì(à)øää-ïî úãøì äLî LLá ék íòä àøiå©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®
íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìò íòä ìäwiå|-äNò ©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥

äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì|Léàä äLî ¨´¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À
:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàî eðìòä øLà£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«

i"yx£‰LÓ LL· Èk∑:וכן אחּור, לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ƒ…≈…∆ְְְְִֵַ
רכּבֹו" ה)"ּבׁשׁש ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו ג'), ּכי (שם , ְִִִֵַַָֹ

יֹום  ארּבעים לסֹוף להם: אמר להר, מׁשה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשעלה
יֹום  ׁשאֹותֹו הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ׁשׁש ּבתֹו ּבא, ְְֲִִִֵֵֶָָאני
ׁשלמים, להם אמר והּוא הּוא, הּמנין מן – ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעלה
עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום ְְְֲִִִִֵֵֵַָָארּבעים
ּבי"ז  ארּבעים יֹום נמצא עלה, ּבסיון ּבז' ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשהרי
והראה  העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּבתּמּוז,
מת  וּדאי לֹומר: וערּבּוביא, ואפלה חׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּדמּות
מת  להם: אמר לעֹולם. ערּבּוביא ּבא לכ ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמׁשה,

ּבאּו ׁשּכבר ּכדאיתא מׁשה, וכּו', ּבא ולא ׁשעֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ׁשּבת פט)ּבמּסכת אּלא .(דף טעּו ׁשּלא לֹומר אפׁשר ואי  ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהרי  חצֹות, לאחר ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֻּבּיֹום
"וּיׁשּכימּו ׁשּנאמר הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד ְֱֳִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

עֹולֹות" וּיעלּו eÈÙÏ.מּמחרת eÎÏÈ ¯L‡∑ ֲֳִַַָָ¬∆≈¿¿»≈
להם  אּוּו הרּבה ‰‡LÈ.אלהּות ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ּכמין ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒְִ

אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאים הּׂשטן להם הראה מׁשה ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹּדמּות
הׁשמים  רקיע ı¯‡Ó.ּבאויר eÏÚ‰ ¯L‡ ְֲִִִַַַַָ¬∆∆¡»≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑לנּו מֹורה ּבּה.והיה נעלה אׁשר הּדר ƒ¿«ƒְֲֲֶֶֶֶֶַַָָָָ
לפנינּו ילכּו אׁשר לאלהּות אנּו צריכין .עּתה, ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָ

(á)øLà áäfä éîæð e÷øt ïøäà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ
:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð éðæàa§¨§¥´§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«

i"yx£ÌÎÈL ÈÊ‡a∑ הּנׁשים' ּבלּבֹו: אהרן אמר ¿»¿≈¿≈∆ְֲִִַַַָָֹ
הּדבר  יתעּכב ׁשּמא הן, ּבתכׁשיטיהן חסים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהילדים
מעל  ּופרקּו המּתינּו לא והם מׁשה', יבא ּכ ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֹּובתֹו

ליחיד,∑e˜¯t.עצמן  'ּפרק' מּגזרת צּוּוי, לׁשֹון ְַָ»¿ְְְִִִִֵַָָ
'ּבר' מּגזרת 'ּברכּו' .ּכמֹו ְְְִִֵַָָ

ÔÓא  ˙ÁÓÏ ‰LÓ ¯ÁB‡ È¯‡ ‡nÚ ‡ÊÁÂ«¬»«»¬≈«…∆¿≈«ƒ
dÏ e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚ ‡nÚ Lk˙‡Â ‡¯eË»¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»≈
È¯‡ ‡Ó„˜ ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡Ï „·Ú Ìe˜ƒ∆»»«¬»ƒ¿»√»»»¬≈
‡Ú¯‡Ó ‡˜q‡ Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„≈…∆«¿»ƒ«¿»»≈«¿»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»»¬»≈

„„‰·‡ב  ÈL„˜ e˜È¯t Ô¯‰‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»
ei˙È‡Â ÔBÎÈ˙·e ÔBÎÈa ÔBÎÈL È„e‡a Ècƒ¿¿≈¿≈¿≈¿»≈¿«¿ƒ

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

על  ז"ל חכמינּו מאמר את מבארת ׁשחסידּות ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ...ּכפי

ּבא  עץֿהּדעת ׁשחטא אדם", ּבני על עלילה "נֹורא ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפסּוק

ׁשּזה  – הראׁשֹון) (ּבאדם ּבֹו" נתלה ׁש"עלילה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעלֿידיֿזה

הרי  וּיחטא" האדם על ּדיצרֿהרע הרע ּגֹובר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁש"לפעמים

להביאֹו הּיצרֿהרע עליו הסיתּו ׁש"מלמעלה מּׁשּום ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָזה

זה". ְְֵֶלחטא

לענין  ּוכלל ּכלל ׁשּיכים אינם מּצדֿעצמם יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּכן

ׁשהּקּב"ה  זה ּבגלל רק ּבא הענין וכל חסֿוׁשלֹום, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחטא

הכי  לעלּיה יׂשראל ּבני את להביא רצה הּגדֹול ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבחסּדֹו

נתלה  "עלילה לכן מּצדֿעצמם), מּמּצבם (למעלה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָּגדֹולה

"ּברגע  ּׁשּנאמר מה עלּֿדר) ׁשעה לפי ירידה ונעׂשית ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבֹו"

ּבכדי  עינים), למראה (רק ּובחיצֹונּיּות ("עזבּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹקטן

קטן  לרגע עלּיה רק ולא ,ּבער ׁשּלא העלּיה את ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלהביא

ׁשאין  נצחית עלּיה אּלא ,("עזבּתי קטן "רגע ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ(ּכנגד

אחר  עלּיה עלּיֹות, עֹוד מתוּספֹות – ואדרּבה ּגלּות, ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָאחריה

אלקים  אל יראה חיל אל מחיל "ילכּו קץ, אין עד ְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעלּיה

ְִּבצּיֹון".

לבני  ּבנֹוגע הרי עלּיה, צר היא ירידה ׁשּכל לּכלל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹנֹוסף

אּלא  ירידה, אינּה לאמיּתתּה עצמּה הּירידה – ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָיׂשראל

.ּבער ׁשּלא יֹותר נעלית לעלּיה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּדר

עץֿ חטא (שּבדגמת העגל לחטא ּבנֹוגע ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻועלּֿדרֿזה

העגל  את יׂשראל עׂשּו ׁש"לא ּבּגמרא, ּכּמפרׁש – ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּדעת)

יׂשראל  היּו "לא לבעליּֿתׁשּובה", ּפה ּפתחֹון ליּתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאּלא

ּכדי  כּו' היתה הּמל "ּגזרת אּלא מעׂשה", לאֹותֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָראּויין

לבעליּֿתׁשּובה". ּפה ּפתחֹון ְְְֲִִֵֵֶַָליּתן

(341 עמוד ב' כרך תשנ"ב (התוועדויות

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

e˜¯t ¯Ó‡iÂ ּכתּוב ·) וככה ּבאזניהם. נזמים לׂשּום היה מצרים מנהג הּדגּוׁש. הּכבד מהּבנין ּברכּו, מׁשקל על . «…∆»¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הם: יׁשמעאלים ּכי bּבּמדינים, dxez ְְְִִִִִֵֵַָ
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(â)øLà áäfä éîæð-úà íòä-ìk e÷øtúiå©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´
:ïøäà-ìà eàéáiå íäéðæàa§¨§¥¤®©¨¦−¤©«£«Ÿ

i"yx£e˜¯t˙iÂ∑ ּכׁשּנטלּום מּׂשא. ּפריקת לׁשֹון «ƒ¿»¿ְְְְִֶַַָָ
הם  נמצאּו דיׁשקריי"ר מאזניהם, מּנזמיהם, מפרקים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ

ÈÓÊ.ּבלע"ז  ּכמֹו∑‡˙ מּנזמי, ט)ּכמֹו :(לעיל ְַַ∆ƒ¿≈ְְְִִֵ
העיר  מן העיר", את ."ּכצאתי ְִִִִֵֶָָ

(ã)ìâò eäNòiå èøça Búà øöiå íãiî çwiå©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤
ìà älà eøîàiå äëqîýéEeìòä øLà ìàøNé E ©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ë¯Áa B˙‡ ¯ˆiÂ∑,ּפנים ּבׁשני לתרּגמֹו יׁש «»«…«∆∆ְְְְִִֵֵַָ

סּודר, לׁשֹון – 'ּבחרט' קׁשירה, לׁשֹון 'וּיצר' ְְְִֶֶֶַַַָָָָָהאחד:
ג)ּכמֹו והחריטים",(ישעיה "והּמטּפחֹות ה): ב :(מלכים ְְְְֲִִִַָָ

'וּיצר', והּׁשני: חרטים", ּבׁשני ּכסף ּכּכרים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ"וּיצר

ׁשחֹורצין  הּצֹורפין אמנּות ּכלי – ּבחרט צּורה. ְְְְֳִִִֶֶֶַַָָלׁשֹון
אֹותּיֹות  החֹורט סֹופר ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו ְְְְִִֵֵֵַָָוחֹורטין

ּכמֹו ּופנקסין, ח)ּבלּוחֹות ּבחרט (ישעיה עליו "ּוכתב : ְְְְְִִֶֶָָָֹ
ּבזיפא', יתּה 'וצר אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָאנֹוׁש",

Ècג  ‡·‰„„ ÈL„˜ ˙È ‡nÚ Ïk e˜È¯t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»»≈¿«¬»ƒ
:Ô¯‰‡Ï ei˙È‡Â ÔB‰È„e‡·¿¿≈¿«¿ƒ¿«¬…

d„·ÚÂד  ‡ÙÈÊa d˙È ¯ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈
Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ce˜q‡«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

ּדעקבתא  ּדרא הינּו עּתה, ׁשהּדֹור האריז"ל, ּבכתבי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאיתא

הּמדּבר: ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא ְְְִִִִֶַָָּדמׁשיחא,

את  "וּיתּפרקּו... נאמר ׁשּבֹו העגל, חטא היה הּמדּבר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבדֹור

הּנׁשים, ולא ּדוקא, האנׁשים – ּבאזניהם" אׁשר הּזהב ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹנזמי

הּמׁשּכן  ּבנדבת זאת, ּולעּומת העגל; עבּור לתת רצּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּוסמּוכין  הּנׁשים "עם הּנׁשים", על האנׁשים "וּיבאּו ְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹנאמר

קדמּו. ׁשהּנׁשים הינּו, ְְֲִֵֶֶַַָָאליהם".

ּתלמידיֿ ּדמׁשיחא ּדעקבתא ׁשּבדרא הּטעם וזהּו . . .ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

העּובדה  מתּבּטאת ׁשּבזה – לנׁשֹותיהם נׁשמעים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחכמים

ּבדרא  הּוא ׁשּלֹו (ׁשהּגלּגּול הּמדּבר ׁשּבדֹור ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּכדבעי, התנהגּו ּדמׁשיחא) ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדעקבתא

ֲִָָהאנׁשים.

אּלא) ּדברים, סּפּור (לא הם הּתֹורה עניני ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהרי

הֹוראה: מּלׁשֹון – ְִָָָ"ּתֹורה"

עלֿידי  להתנהל צריכים ׁשהענינים ׁשּסבּורֹות נׁשים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׁשנן

ׁשאר  וכל ּפרנסה, להּׂשיג צריכים והּבעלים ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָהּבעלים,

ֿוכּכ הּביתה יביא ׁשהּבעל ּובלבד טפלים, הם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהענינים

הּבית. הֹוצאֹות את לנהל ׁשּיּוכלּו ְְְִִֵֶֶַַַָּדֹולרים

לדעת  צריכֹות ׁשהּנׁשים – לעיל מהאמּור ההֹוראה ּכ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָועל

הּוא  ענינן ולכן, הּמדּבר. ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּדֹורנּו

האחֹות) אֹו הּבת (וכן ׁשהאּׁשה ּדהינּו, מׁשּכן. ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלבנֹות

ׁשּתהיה  להניח ולא מׁשּכן, – מהּבית לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹצריכה

הּזהב". "עגל עבּור ְֲִֵֶַַָָָנתינתֿמקֹום

ּכסף  ׁשּבׁשביל נטּיה איזֹו נרּגׁשת אם אפילּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָּכלֹומר:

לעמֹוד  האּׁשה צריכה – יהדּות ׁשל ענין על לוּתר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצריכים

ּומקּדׁש מׁשּכן להיֹות צרי ׁשהּבית ּכיון ולצעק: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבתקף

ּכלֹומר, ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי עליו לֹומר ׁשּיּוכל ְְְְִֶַַַַַָָָָָָלהּקּב"ה,

איֿאפׁש – ׁשּלי והאֹור הּקדּוׁשה עם אתּגּלה זה ר ּבבית ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

יהדּות! ׁשל ענינים על ְְֲִִֵֶַַַָלוּתר

הּזהב  ׁשעגל הּנׁשים ּפעלּו ההם ׁשּבּימים ּוכׁשם . . .ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

נבנה  הּמׁשּכן ואילּו ועׁשן, לאפר ונעׂשה ּוטחנּוהּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָׂשרפּוהּו

ּבבנּית  לסּיע הראׁשֹונֹות היּו ׁשהן הּנׁשים ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ(ּבעזרתן

וקּימים  עֹומדים הּמׁשּכן ׁשּקרׁשי ּבאֹופן והּמקּדׁש) ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן

ז"ל), חכמינּו ּבמדרׁשי (ּכדאיתא לעתידֿלבא עד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלעֹולם,

הּדֹור  ׁשל הּגלּגּול ׁשהּוא ּדמׁשיחא ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּכמֹוֿכן

הּזהב", "עגל ענין את למנֹוע הּנׁשים ׁשל ּבידן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָההּוא,

יהדּות. עניני על וּתּור ּכדי ּתֹו לּכסף ההׁשּתחואה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהינּו

מּבּתיהן  לעׂשֹות ּכדי ׁשּמּׂשיגים, הּכסף את לנּצל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָואדרּבה,

הּׁשכינה  להׁשראת ּומקּדׁש .מׁשּכן ְְְְְִִִַַַָָָָ

(66 עמ' טז, כרך מנחם (תורת

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

e˜¯t˙iÂ (‚.Ì‰ÈÊ‡a ¯L‡ ּבאזני . «ƒ¿»¬¬∆¿»¿≈∆ְְֵָ
הּנזּכרים  והּנׁשים והּבנֹות, ְְְִִִִַַַַָָָָהּבנים

cלמעלה: dxez ְְַָ

¯ˆiÂ Ì„iÓ ÁwiÂ צּורה.„) מּגזרת . «ƒ«ƒ»»«»«ְִִַָ
ּומּלת  העּמּודים. ׁשני את וּיצר ְְִִֵֶַַַַָָּכמֹו
אנֹוׁש, ּבחרט וכן ּדמּות. ּכמֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶַּבחרט,

להיֹותֹו טעם ואין אנֹוׁש. ְְְֱִִֵַַּבדמּות
החריטים: ּכמֹוÎqÓ‰מּגזרת ,הּתּו . ְֲִִִִַַ«≈»ְִ
חרׁש: נס dהּפסל dxez ֶֶַַָָָ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  84    הלי דהלד • דהמ יתד  

פד תשא פד כי פרשת - לב - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ג שני ליום יומי שיעור

ּבזהב  ּבֹו ׁשחֹורצין אמנּות ּכלי הּוא זּיּוף, ְְְְֳִִִֶָָָלׁשֹון
ניי"ל  ּבלע"ז ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, ְְִִִֵֶַַאֹותיֹות

חֹותמֹות  עלֿידֹו ּומזּיפין Ï‚Ú.(גראבשטיכל), ְְִַַָָ≈∆
‰ÎqÓ∑ מכּׁשפי ּבאּו ּבּכּור, לאּור ׁשהׁשליכֹו ּכיון «≈»ְְְִִֵֵֶַַָָָ

ּבכׁשפים. ועׂשאּוהּו מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָערבֿרב
ּדּמּוסי  מּתֹו ׁשּיצא ׁשם היה מיכה אֹומרים, ּבנין ויׁש ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָ

ּבֹו ׁשּכתב וטס ׁשם ּבידֹו והיה ּבמצרים, ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתמע

ׁשל  ארֹונֹו להעלֹות ׁשֹור!" עלה ׁשֹור! "עלה ְֲֲֲֲֵֵֶֶַֹמׁשה:
הּכּור  לתֹו והׁשליכֹו נילּוס, מּתֹו העגל יֹוסף ויצא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

קא) קכ"ה ∑ÎqÓ‰.(סנהדרין אחר: ּדבר מּתכת. לׁשֹון «≈»ְֵֶֶַַָָ
מּסכה  ׁשל ּכגימטרּיא ּבֹו, היּו זהב ‡l‰.קנטרין ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ≈∆

EÈ‰Ï‡∑ ׁשערבֿרב מּכאן 'אלהינּו', נאמר ולא ¡…∆ְֱֱִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
והם  אהרן על ׁשּנקהלּו הם מּמצרים, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשעלּו

אחריו  יׂשראל את הטעּו ואחרּֿכ .ׁשעׂשאּוהּו, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָ

(ä)ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäà àøiå©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ
:øçî ýåýéì âç øîàiå©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‡¯iÂ∑ ׁשּנאמר חּיים, רּוח ּבֹו ׁשהיה ««¿«¬…ֱִֶֶֶַַַָָ
קו) אֹוכל (תהלים ׁשֹור "ּבתבנית ׁשהצליח עׂשב",: וראה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הי ׂשטן,מעׂשה  לגמרי ולא לדחֹותם ּפה לֹו Ô·iÂ.ה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ«ƒ∆
ÁaÊÓ∑ לדחֹותם.¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ∑ ולא ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֹ

ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, קדם מׁשה יבא ׁשּמא ְְֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּיֹום,
אהרן, ראה הרּבה ּדברים רּבה': ּב'וּיקרא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּומדרׁשֹו

מֹוכיחם  ׁשהיה אחֹותֹו ּבן חּור וזהּוראה והרגּוהּו, ְֲֲִֶֶֶַָָָָָָ

בינה)"וּיבן לפניו.(לשון מּזבּוח וּיבן לפניו", ועֹוד מזּבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבהם. ולא הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה מּוטב ואמר, ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹראה
מביא  זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ואמר, ראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָועֹוד
ּבבת  עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת אבן, מביא וזה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָצרֹור
ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַאחת.

ּבא  מׁשה ,ּכ ּובין ּכ Ï‰'.ּבין ‚Á∑ היה ּבלּבֹו ֵֵֶָָָֹ««ְִָָ
הּמקֹום  את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא היה ּבטּוח .לּׁשמים, ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

(å)íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®
ô :÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä áLiå©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, .הּׂשטן ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ
˜ÁˆÏ∑ ׁשּנאמר ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע יׁש ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָ

לט) ׁשּנאמר (בראשית ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבי", "לצחק :ְְְֱִִִֶֶֶַַָ

ב) ב אף (שמואל לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו :ְְֲִִֵַַַָָָָ
חּור  נהרג .ּכאן ֱֶַָ

e˜¯‡ה  È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»

ÔÂÏÚו  e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ãקודש משיחות ãנקודות
ּבמׁשּכן  לׁשמׁש אהרן ְְֲִֵֵֶַַַָֹהיּתר

ÂÈÙÏ ÁaÊÓ Ô·iÂ Ô¯‰‡ ‡¯iÂ««¿«Õ¬…«ƒ∆ƒ¿≈«¿»»

לדחֹותם – מזּבח רש"י)ויבן ובפירוש ה. (לב, ְְִִִֵֶַַָ

ּבמקּדׁש יׁשּמׁש לא לעבֹודהֿזרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוקׁשה,

ב) קט, לדחֹותם,(מנחות היתה אהרן ׁשּכּונת אף ואםּֿכן ,ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

לאהרן  הּתר ואי לעבֹודהֿזרה, ׁשמׁש הרי ּבפֹועל ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַָָָֹֻא

ּבמׁשּכן? ְְִֵַַָלׁשמׁש

הּפסּוק על לֹומר: תצוה)ויׁש אלי(בפרשת הקרב "ואּתה ְְְֵֵֵֶַַַַַָָ

לאחר  רׁש"י: מפרׁש לי" לכהנֹו ּגֹו' אחי אהרן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹאת

מלאכת  ּגמר לאחר ׁשרק ּדהינּו הּמׁשּכן. מלאכת ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּתגמר

"ּכהן". ּדין ּובניו אהרן על הּוחל ְֲִִֵַַַַָָָֹהּמׁשּכן,

ה  לא העגל) (ועׂשּית הּמזּבח ּבנּית ּבׁשעת יה ועלּֿפיֿזה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

יׁשּמׁש לא לעבֹודהֿזרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן ודוקא ּכהן. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹאהרן

ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּכהן היה לא הּוא אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש,

.ּבכ נפסל אינֹו ְְֲִֵַַָָָָלעבֹודהֿזרה,

שבת') לקראת 'מתוך – ואילך 176 עמ' ו כרך לקו"ש (ע"פ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ô¯‰‡ ‡¯iÂ יעק ‰) וּירא ּבלּבי. אני וראיתי ּכמֹו ּבּלב. ׁשבר:. יׁש ּכי eב dxez ««¿«¬…ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
.˙¯ÁnÓ eÓÈkLiÂ (Â:הּמזּבח ׁשּנבנה fהּיֹום dxez ««¿ƒƒ»√»ְְִִֵֶַַַָ
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פה

פה

תשא  כי פרשת - לב - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ג שני ליום יומי שיעור

(æ)Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦ µ¦¥´©§½
:íéøöî õøàî úéìòä øLà£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑ ּכמֹוקׁשילׁשֹון מב)הּוא, :(בראשית «¿«≈ְְִֹ
קׁשֹות" אּתם לב)∑ŒCÏ¯„."וידּבר רד (ברכות ְִֵַַָָ∆≈ֵ

ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא ּגדּלה ל נתּתי לא ,ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹֻֻמּגדּלת
מעלה  ׁשל ּביתּֿדין מּפי מׁשה  נתנּדה ÁL˙.ׁשעה, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ≈

EnÚ∑","עּמ" אּלא נאמר, לא העם" ׁשחת «¿ְֱִֵֶֶַַָָָֹ
ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹערבֿרב
ׁשחתּו הם ּבּׁשכינה, ּגרים ׁשּיּדבקּו טֹוב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָואמרּת:

.והׁשחיתּו ְְִִ

(ç)íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâò¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

ìàýéíéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé E: ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

(è)äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑ לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי .מחזירין ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

i"yx£Èl ‰ÁÈp‰∑ מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
ּפתח  ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליהם,

יתּפּלל  ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר והֹודיעֹו ּפתח ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹו
יכּלם לא רבה)עליהם .(שמות ְֲֵֵֶַֹ

(àé)äLî ìçéåìà ýåýé éðt-úàýäîì øîàiå åé ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³
õøàî úàöBä øLà Enòa Età äøçé ýåýé§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ ּבגּבֹור ּכלּום ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא .מתק ּנא »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ÏÈaÁז  È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„·Úח  Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט  ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡ƒ√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

¯ÈÊ‚eי  Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

ÈÈיא  ‡ÓÏ ¯Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Ó‡iÂ (Ë ׁשּלא ערף, קׁשה טעם . «…∆ְֵֶֶַַֹֹ

הֹול לאדם מׁשל ׁשּצּוה. מה ְְִִֵֶַַָָָָָיׁשמע
עֹורף  יׁשיב ולא ּבמרּוצה, ְְְְִִֶַָָֹלדרּכֹו
ׁשהיּו ּבעבּור הּמׁשל וזה אליו. ְֲֵֵֶֶַַַָָָָלּקֹורא
עבֹודהֿ עֹובדי מצרים ּבארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָיׂשראל

לאמר  נביאים, להם ׁשלח והּׁשם ְְִִֵֵֶַַָָָָֹזרה.
ּכן  ּכי הׁשליכּו, מצרים ּגּלּולי ְְִִִִִִֵֵַַאיׁש
לּבנים  הּמעׂשה זה סּפר ּומׁשה ֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּכתּוב.
הּטעמים, ׁשֹומר והּוא מֹותֹו. ְְְִִֵֵַָלפני
ׁשחת  ּכי רד ל ּכתּוב הּמּלֹות. ִִִֵֵֶַָֹלא

ּכתּוב  וׁשם רד. קּום וכתּוב .ְְְֵַָָָעּמ
.אלהי אּלה וּיאמרּו לֹו ְְֱֲִֵֶֶַַַֹֹוּיׁשּתחוּו
הרף  ותחּתיו, לי. הּניחה ועּתה ְְְְִִֶֶַַַָָָָוכתּוב

ואכּלם. ּבהם אּפי וּיחר וכתּוב ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָמּמּני.

את  ואמחה ואׁשמידם זה, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַותחת
ּגדֹול  לגֹוי אֹות ואעׂשה וכתּוב ְְְְְֱֶֶָָָׁשמם.
והּנה  ׁשוים. והּטעמים מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֶַָָָועצּום
מׁשה  ּכבֹוד ּבעבּור לא אם לֹו, ְֲִֶַַָֹֹרמז

הצר ּכן על אֹותם, מׁשמיד ְְִֵַַַָָָֻהיה
iלהתּפּלל: dxez ְְִֵַ

‰LÓ ÏÁÈÂ (‡È לא הּגזרה זאת . «¿«…∆ְִַָֹֹ
ּפנים, על אם ּכי הּטעם, מּזה ְִִִִֶַַַַָָָמצאנּוה
ּכמֹו ּדעּתי, ּולפי נדיב. ּפני יחּלּו ְְְְְְִִִֵַַָּכמֹו

ּככה. וכּלם עֹוד. לּה היּו לא ְֶָָָָָָָֹֻּופניה

.אחל אֹו חּליתי לֹומר, אסּור ּכן ְִִִִֵַַָָעל
יׁש ּבּה. ה' חלה אׁשר מּגזרת יבא ְֲִִִִֵֶַָָָֹּכי

הּנזּכרת  היא הּתפּלה זאת ּכי ְְְִִִִִֶֶַַָֹאֹומרים,

היתה  הּתפּלה וזֹו עקב. והיה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָּבפרׁשת
אל  מׁשה ׁשּוב אחר להּכתב ְְִֵֶֶַַָָֹראּויה
ׁשהתּפּלל  אחר ה', וּיּנחם ּכן על ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָההר,
הרעה  על נחם ואם יֹום. מ' ְְְִִִֵַַַָָָוהתנּפל

אכּפרה  אּולי לֹומר טעם מה ְֲִַַַַַַָָָּבראׁשֹונה,
וׂשר  ירד ּכי חּטאתכם. העגל ּבעד ף ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

לּׁשם  להתּפּלל ׁשב אז עֹובדיו, ְְְְִֵֵַַַָָָָוהרג
הּסּבה. ׁשהיה אהרן ּובעד יׂשראל, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּבעד
ּתׁשחת  אל ּתפּלת ּכי אמרּו, ְְְֲִִִֵֵַַַַָואחרים

הּזה. ּבּמקֹום הּנזּכרת זאת אינּנה ,ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹעּמ
ׁשוים, הּתפּלה טעמי ּכי ּדעּתי, ְְְֲִִִִִֵַַַָָּולפי
הּׁשם  ּפני יחּלה אי ּכי אפרׁש. ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָּכאׁשר
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פו תשא פו כי פרשת - לב - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ג שני ליום יומי שיעור

(áé)íàéöBä äòøa øîàì íéøöî eøîàé änì̈Á¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ
äîãàä éðt ìòî íúlëìe íéøäa íúà âøäì©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®

:Enòì äòøä-ìò íçpäå Età ïBøçî áeLµ¥«£´©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
i"yx£ÌÁp‰Â∑ אחרת מחׁשבה להם התעּׁשת להם ∑Ú¯‰ŒÏÚ‰.להטיב חׁשבּת .אׁשר ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«»»»ְֲֶֶַָָָ

(âé)éãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæøLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧
íëòøæ-úà äaøà íäìà øaãzå Ca íäì zòaLð¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½
ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦

:íìòì eìçðå íëòøæì ïzà¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰¯·‡Ï ¯ÎÊ∑(רבה עׂשרת (שמות על עברּו אם : ¿…¿«¿»»ְֲִֶֶַָ

נסיֹונֹות  ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָהּדּברֹות,
לא  ּבעׂשר ועדין עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. .קּבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï∑(רבה לׂשרפה (שמות אם ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְִִֵָ
זכר  ּבאּור לאברהם הם, עלי להּׂשרף עצמֹו ׁשּמסר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

צּוארֹו ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּכׂשּדים.
ואם  לחרן. ׁשּגלה ליעקב זכר לגלּות, אם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹלעקדה.
"ואעׂשה  לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָאינן
אינֹו רגלים ׁשלׁש ׁשל ּכּסא ואם ּגדֹול"? לגֹוי ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹאֹות

לכּסא  קלֿוחמר ,ּכעס ּבׁשעת לפני רגל עֹומד ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
לב)אחד Ca.(ברכות Ì‰Ï zÚaL ¯L‡∑נׁשּבעּת לא ֶָ¬∆ƒ¿«¿»»∆»ְְִַָֹ

לא  ּבארץ, ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹלהם
ּוׁשבּועת קּים ׁשאּתה ,ּב אּלא ּבגבעֹות, ולא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹבהרים

ׁשּנאמר לעֹולם, טז)קּימת כב נאם (בראשית נׁשּבעּתי "ּבי : ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֻ
נאמר ּוליצחק ג)ה'", כו אתֿהּׁשבּועה (שם "והקימתי : ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

נאמר ּוליעקב ,"אבי לאברהם נׁשּבעּתי לה אׁשר (שם ְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּב"אל יא) לֹו נׁשּבע ּורבה", ּפרה ׁשּדי אל "אני :ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַ

.ׁשּדי" ַַ

(ãé)úBNòì øac øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬
Bnòì:ô §©«

zLÈ·a‡יב  ¯ÓÈÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏ¿»≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
‡i¯eË ÈÈa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈«»
ÛB˜zÓ ·ez ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe¿≈»¿≈««≈«¿»ƒ¿
„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓ ·È˙‡Â CÊ‚e¯¿»¿»≈ƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏ¿«»

CÈc·Úיג  Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»
ÔB‰nÚ ‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi˜ Ècƒ«∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»ƒ¿
‡Ú¯‡ ÏÎÂ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔBÎÈa ˙È ÈbÒ‡«¿≈»¿≈¿¿≈¿«»¿»«¿»
ÔeÒÁÈÂ ÔBÎÈ·Ï Ôz‡ ˙È¯Ó‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿≈¿«¿¿

:ÌÏÚÏ«¬»

aÚÓÏ„יד  ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ·˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

יׂשראל, ּבני את וּיׁשק העגל, ׂשרף ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹלפני
לֹו רמז הּׁשם רק עֹובדיו. ְְֲֵַַַַָָֹוּיהרג
על  העגל. ויסיר רדּתֹו, אחר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּיתּפּלל

חּטאתכם, ּבעד אכּפרה אּולי ּכתּוב ְְְֲֵֶַַַַַָָּכן
ּכתּוב, ּכאׁשר החּטאת. ׁשהסיר ֲִֵֶֶַַַַַָָאחר
העגל. את עׂשיתם אׁשר חּטאתכם ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָואת
ועּתה  לֹו אמר ׁשהּׁשם ּבעבּור ְְֲִֵֵֶַַַַָָוהּנה
ׁשהתּפּלל  הּתפּלה הזּכיר לי, ְְְִִִִִִֵֶַַַָָהּניחה

הּפרׁשה  וזאת הּׁשם. לפני ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹּבהתנּפלֹו
מׁשה  וּיׁשב אחר להּכתב ראּויה ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹהיתה
ּבּתֹורה. ּומאחר מּוקדם ואין ה', ְְְֵֶַָָָֻאל
חטא  אׁשר מי ּדבר לדּבק רצה ְְֲִֵֶַַַָָָָרק

ּוכתיב  העם. את נחה ל ועּתה עם ְְְִִִֵֵֶַָָָלי,
העם: את ה' ּכתּוב ÏÁÈÂוּיּגף הּנה . ִֶַָָֹ«¿«ִֵָ

הּיֹום  ארּבעים את ה' לפני ְְְִִֵֶֶַַַַָָואתנּפל
ה' אמר ּכי הּלילה, ארּבעים ְְְִִֶַַַַָָָואת

מּמּני  הרף וזהּו אתכם. ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַלהׁשמיד
סֹובלת  הּדעת אין ּכי ְְִִֵֵֶֶַַַַואׁשמידם.

ועֹובדיֿ יׂשראל, ּבעד מׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשּיתּפּלל
אֹותּה: ׁשהסיר עד ּביניהם, ִִִֵֵֵֶֶַָגילּולים

‡Etוהּנה ‰¯ÁÈ '‰ ‰nÏ,EnÚa ְִֵ»»∆¡∆«¿¿«∆
אׁשר  ונחלת עּמ ּתׁשחת אל ְְְְְֲֲֵֶַַַַָּכמֹו
הּנטּויה. ּובזרע הּגדֹול ּבכח ְְְֲֲִֵַַָָָֹֹהֹוצאת

ÁÎaוזהּו ÌÈ¯ˆnÓ ˙‡ˆB‰ ¯L‡ ְֶ¬∆≈»ƒƒ¿«ƒ¿…«
‰˜ÊÁ „È·e ÏB„b זכֹור וכתּוב, . »¿«¬»»ְְָ

וזהּו ּוליעקב. ליצחק לאברהם ְְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָֹלעבדי

עבדי ּוליׂשראל ליצחק לאברהם ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָזכֹור
להם  ׁשּתזּכר והּטעם נׁשּבעּת. ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹאׁשר
זכֹור  ּבּפסּוק זה ּפירׁש ולא .ְְְְֵֵֶַָָֹׁשבּועת
עדת זכֹור ּכמֹו אינֹו ּכי ,ְְְֲֲִֵֶַָָלעבדי

ּפן  והּנה הלמ"ד. ּבעבּור קדם, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָקנית
מּׁשם, הֹוצאתנּו אׁשר הארץ ְֲִֵֶֶָָָָֹיאמרּו
לאמר: מצרים יאמרּו לּמה ּכמֹו ְְְְִִֵֶַָָֹֹוזה

(·ÈוטעםÌ‡ÈˆB‰ ‰Ú¯a ּכאׁשר . ְַַ¿»»ƒ»ֲֶַ

יצאּו רע ּבמּזל ּכי קדמֹונינּו ְְְְִֵַַַַָָרמזּו
יכל  אין יאמרּו, והּנה לּׁשם מּמצרים. ת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַֹֹ

ּבֹו. הּדבקים להּציל הּמּזל, ּכח ְְְִִֵֵַַַַַַַָֹלנּצח
וזה  הרגם. לֹו, יכלת אין ּכי ְְְֲִִֵֶֶָָֹּובראֹותֹו
התנּפל  והּנה הּׁשם. חּלּול ְְְִִִִֵֵֵֶַַיהיה

לא  ּכי לֹו, אמר והּׁשם יֹום. ְְִִֵַַַָָֹארּבעים
הארץ. ירׁשּו לא והּנה .ּבקרּב ְְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹאעלה
אּתה  ראה ּפרׁשת ּכל מׁשה אמר ְְֵֶַַַָָָָָָֹואז
ׁשּירד  הּׁשם צּוהּו ּכן ואחר אלי. ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָאֹומר
ההר. אל ּבידֹו ויעלם לּוחֹות, ְְְְֲִֵֶַָָָֹויפסל

ּפניו. עֹור וקרן ּבענן, הּׁשם ירד ְֵֶַַַָָָָָָָאז
ּכן  על הּׁשנּיים. הּלּוחֹות הּׁשם ְְִִֵֵַַַַַָוכתב
ּפסל  אלי ה' אמר ההיא ּבעת ְִֵֵַַַָָָָּכתּוב
ּכראׁשֹונים  אבנים לּוחֹות ׁשני ְְֲִִִֵָָל

יעׂשּו והּנה עץ. ארֹון ל ְְְֲֲִִֵֵַָָועׂשית
ׁשעׂשה  והּוא הארֹון. ְְִֵֶָָָָָיׂשראל

aiּבצלאל: dxez ְְֵַ
ÌÁpiÂ („È רק הּׁשם, להּנחם חלילה . «ƒ»∆ְִִֵֵַַָָָ

ּכמֹו אדם. ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ְְְְִִֵָָָָּדּברה
ּבמעׂשיו. ה' יׂשמח וּירד. ְְֲִֵֶַַַַַַָוּיעל,
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(åè)úãòä úçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−
íä äfîe äfî íäéøáò éðMî íéáúk úçì Bãéa§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬

:íéáúk§ª¦«
i"yx£Ì‰È¯·Ú ÈMÓ∑ נקראֹות האֹותּיֹות נּסים היּו ּומעׂשה קד)היה, .(שבת ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

(æè)ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³
:úçlä-ìò úeøç àeä íéäìû¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ

i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְַָ
לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָּבכבֹודֹו
ּכל  ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה ּפלֹוני ׁשל עסקיו ְְְֲִִִֶָָָָָָָ'ּכל

ּבּתֹורה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ∑e¯Á˙.ׁשעׁשּועיו ֲֶַַַָָָָ»
חּקּוק, לׁשֹון ׁשניהם הּוא, אחד – וחרט חרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָלׁשֹון

(איינׁשניידען) ּבלע"ז .אנטליי"ר ְַַ

(æé)øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ
:äðçna äîçìî ìB÷ äLî-ìà¤¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑ וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו .ּבהריעֹו, ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´
:òîL éëðà úBpò ìB÷ äLeìç£¨®´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙BÚ ÏB˜ ÔÈ‡∑ נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְִֵֶֶַ
חּלׁשים  קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית ְֲֲִִִִִִַַַָָֹקֹול

ניסה  אֹו וי, חרּופין ∑ÏB˜˙BpÚ.ׁשּצֹועקים קֹול ֲִִֶַָ«ִֵ
לֹו ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין .וגּדּופין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

ÈÁeÏטו  ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈ¯zÓ ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈ·È˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Úƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

k˙·‡טז  ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

ÔÈ·aÈÓיז  „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח  ‡·¯˜a ÔÈÁˆc ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

אמר  ׁשמּואל והּנה לּבֹו. אל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָוּיתעּצב

יּנחם. ולא יׁשּקר לא יׂשראל נצח ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹֹוגם
אֹותֹו מפרׁשים ויׁש נחמּתי. ּכתּוב ְְְְְִִִֵַָָָוׁשם

:צֹור ואין וועד, ehלׁשֹון dxez ְְֵֶַ
ÔÙiÂ (ÂË וההר הּזה, ּבּמקֹום הזּכיר . «ƒ∆ְְִִֶַַָָָ

מסּתּכל  ּכאדם וּיפן, וטעם ּבאׁש. ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּבֹוער

מהרה. לרדת חּיב ּכי וראה יעׂשה. ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָמה
וטעם וכה: ּכה וּיפן ,ּכדרB„Èa. ְְִֶֶֶַַַָֹֹ¿»

עׂשרה  ּביד ולקחּת ּכמֹו ְְְְְְֲִַָָָָָּברׁשּותֹו.
יּוכל  אי אנחנּו ּתמהים ּכי ְְֲֲִִִֵֵַַָאנׁשים.

ּביד  ׁשנים ּכי ואף אחד. לּוח ְְְְִִִֶַַַַָלהֹוריד
ׁשהיּו מפרׁש, ׁשהּכתּוב ואחר ְְֶֶֶַַַָָָָֹאחד.
אּלה  אינם עבריהם, מּׁשני ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָּכתּובים
הּנזּכרים  מהאבנים האבנים ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָׁשני

אחד, מעבר ׁשּיכּתֹוב מה ּכי ְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּבחׁשן.
ּפירּוׁש ואין האחר. ּבעבר ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָיראה
ּכאׁשר  ּכי ּכתּובים, רק נראים. ְְְֲִִִִִֶַַּכתּובים,
ּבעבר  ּכתּוב היה ּכן העבר, מּזה ִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכתב

צריהּׁש ואין עב. הּלּוח והּנה ני. ְְִִִֵֵֵַַַָָ

ּבנס. ׁשּיעמדּו ׁשּבּלּוחֹות "וסמ ְְְֵֵֵֶֶַַַָמ"ם

אּׁשּורית, מּלת ּבפירּוׁש היא מחלקת ְֲִִִִֵֶַַַֹּכי
ׁשם  על אֹו ּבאֹותּיֹותיו מאּׁשר ְְִִֵַָָֻאם
היּו איּלּו ועֹוד, מאּׁשּור. עּמהם ְִִֵֶֶַָָָָׁשעלה
לטעֹון  ראּוי ואין הפּוכים. יראּו ְְְֲִִִִֵֵָָנראים,
יקרֹות. האבנים אּלּו היּו אם ְֲִִֵַָָָָָעלי,

ּבעבּור  מאד, יקרֹות היּו ּכי ְְְְֲִַַָָָֹוהּתׁשּובה,
עליהם. חרּות ׁשהּוא אלהים ְֱֲִִֵֶֶַָֹמכּתב
ואנה  עבֹות, להיֹות צריכים היּו ְְְִִִִָָָָּכי
אּמה  וארּכּה מאד, יקרה אבן ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹיּמצא

קֹומתּה. ואּמה וחצי, אּמה ְְְִֵַַָָָָָָָורחּבּה
לּוחֹות  ב' מׁשה יפסל מאין ְְִִֵֶַֹֹועֹוד,
והּנה  הראׁשֹונים. ּכמּדת יקרים ְְְֲִִִִִִֵַָָָאבנים
עׂשרת  ּכתּובים היּו היא ידענּו ְְֲִֵֶֶַַָָֹלא

יהפכם. ולא הּלּוחֹות, ּבב' ְְְְִֵַַַַָֹהּדברים
ּכתּובים, הם ּומּזה מּזה ּכתּוב, ּכן ְִִִֵֵֶֶַָעל
עבריהם. מּׁשני ּכתּובים ׁשאמר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָאחר
ּכּלֹו נכּתב הּלּוח אם לדעת נּוכל ְְִִַַַַַַָֹֻולא
ׁשּיּורין, ּפאֹותיו מארּבע לֹו נׁשארּו ְְֲִִִֵֵַַָאֹו

ּבּספרים. הּיֹום אנחנּו נעׂשה ְְֲֲֲִֶֶַַַַַָּכאׁשר

ודבר  ּדק. אֹו עב הּמכּתב, היה אם ְְִִַַָָָָָָאֹו
טעם  אין ּבּקּבלה, מצאנּוהּו ְֵֶַַַַָָָֹׁשּלא

fhלסברֹותינּו: dxez ְִֵָ
˙Ál‰Â (ÊËנגזרּו ּכי אמרּו, קדמֹונינּו . ¿«À…ְְְְִִֵַָ

ּבראׁש ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּככה, ְְְֲִִֵֶַַָָָֹלהיֹותם

ּפירּוׁש ּכי ּדעּתי, ּולפי ּבראׁשית. ְְְִִִִֵֵֵֶַספר
ּכּמּדה  ּככה ׁשהיּו אלהים, ֱֲִִֵֶַַָָָָֹמעׂשה
ּבעבּור  זה, והזּכיר נבראים. ְְְְֲִִִִֶַָָָהראּויה
אֹומרים, יׁש מׁשה. ּפסלם ְְְִִִֵֶֶַָָֹׁשהּׁשנים

מהּפכים  ויׁש חרּוׁש. ּכמֹו חרּות ְְְְִִֵַָָּכי
לֹו, חבר ׁשאין והּנכֹון, חתּור. ְֵֵֶַָָָאֹותֹו

ּפתּוח: ּכדמּות הּוא fiאּולי dxez ְִַַָ
ÚLB‰È ÚÓLiÂ (ÊÈ ּבתחּתית ׁשּנׁשאר . «ƒ¿«¿À«ְְְִִֶַַ

ּכמֹוÚ¯a‰ההר: ּתרּועה. מּגזרת . ָָ¿≈…ְְְִִַָ
יאמר  ּככה ידע. מן ׁשהּוא ּדעי, ִִֵֶֶַַָָָָֹאּׂשא
תריעי  לּמה וכמֹוהּו, ירע. רעה, ְִִִֵֵַָָָָָֹמן

giרע: dxez ֵַ
¯Ó‡iÂ (ÁÈ אּלה ּגם ּכי הּגאֹון, אמר . «…∆ִֵֶַַַָָ
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(èé)ìâòä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤
úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ

:øää úçz íúà øaLéå©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ∑(פז ּפסח (שבת מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ֶַַַָ

"ּכלּֿבןֿנכר  ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
מּומרים, יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה הּתֹורה ּבֹו", ְְִִֵַַָָָָָָֹֹֻלאֿיאכל

להם'? ‰‰¯.ואּתנּנה ˙Áz∑ ההר .לרגלי ְְֶֶֶָָ««»»ְְֵַָָ

(ë)ïçèiå Làa óøNiå eNò øLà ìâòä-úà çwiå©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−
éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìò øæiå ÷c-øLà ãò©´£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£¯ÊiÂ∑:וכן נּפּוץ, יא)לׁשֹון נוהּו(איוב על "יזרה «ƒ∆ְְְִֵֵֶַָֹ

וכן א)ּגפרית", ׁשּזֹורין (משלי הרׁשת", מזרה חּנם "ּכי : ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ
וקטנּיֹות  ּדגן Ï‡¯NÈ.ּבּה ÈaŒ˙‡ ˜LiÂ∑(סז (יומא ְְִִָָָ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈

ּכסֹוטֹות  לבדקם אם .נתּכּון ׁשם, נּדֹונּו מיתֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִֵַָָָָֹ

עיר  אנׁשי ּכמׁשּפט ּבסיף, – והתראה עדים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָיׁש
ּבמּגפה,ׁשהן הּנּדחת  – התראה ּבלא עדים מרּבים. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ

התראה  ולא עדים לא העם". את ה' "וּיּגף ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבטניהם  וצבּו הּמים ׁשּבדקּום ּבהדרֹוקן, –. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

È˙יט  ‡ÊÁÂ ‡˙È¯LÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒ¿«¿ƒ»«¬»»
‡Ó¯e ‰LÓ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e ÔÈbÁÂ ‡Ï‚Ú∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿»¿…∆¿»
ÈÏBtLa ÔB‰˙È ¯a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿¿ƒ≈

:‡¯eË»

ea¯‡כ  „˜B‡Â e„·Ú È„ ‡Ï‚Ú ˙È ·ÈÒe¿≈»ƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»
‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡¯Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú ÛLÂ¿«««¬»«ƒ¿»««≈«»

:Ï‡¯NÈ Èa ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈

ãקודש משיחות ãנקודות
הּתֹורה  ּבלימּוד לּוחֹות וׁשברי ְְְִִֵַָלּוחֹות

:¯‰‰ ˙Áz Ì˙‡ ¯aLÈÂ ˙Ál‰Œ˙‡ Â„iÓ CÏLiÂ(יט (לב, ««¿≈ƒ»»∆«À…«¿«≈…»««»»Õ

ּבארֹון מּונחין לּוחֹות וׁשברי מנחות לּוחֹות ב. יד, (בבאֿבתרא ְְִִֵָָָ

א) עמוד סוף צט,

הּתֹורה  ּבלּמּוד לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיׁש

וׁשברי  לּוחֹות – הפכיים ּדברים ׁשני להיֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָצריכים

לּוחֹות.

ּדכמֹו "לּוחֹות". ּבבחינת להיֹות האדם על אחד, ְְְִִִִִֶַַַָָָָמּצד

האבנים, על חקּוקֹות היּו הּלּוחֹות ׁשעל ֲֲִִֶֶַַַָָָָׁשהאֹותּיֹות

להבין  האדם על ּכמֹוֿכן ּביניהם, להפריד היה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואיֿאפׁשר

ׁשּׂשכלֹו עד הּתֹורה, ּדברי את הּוא ּבׂשכלֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּולהּׂשיג

ּבמה  לבד דכׁשמאמין מּמׁש, לאחדים יהיּו ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָוהּתֹורה

ּתלמּוד  ידיֿחֹובת ּבזה יֹוצא אינֹו עדין ּבּתֹורה, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּכתּוב

יֹוצא  הּוא הרי הּתֹורה, את ּבׂשכלֹו ּכׁשּמבין ורק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּתֹורה,

חֹובתֹו. ְֵָידי

ּגם  היּו הּלּוחֹות, מּונחים ּבֹו "ארֹון" ּבאֹותֹו ,מאיד ְִִֵַַַָָָָא

ׁשל  ׂשכלֹו על הּתֹורה, לּמּוד ּדבׁשביל לּוחֹות", ְְְְִִִִִֵֶַַָ"ּׁשברי

"להּׁשבר". ְִֵָָָָהאדם

מּׂשכל  ׁשעּור לאין ּגבֹוהה הּקּב"ה ׁשל ׁשחכמתֹו מּכיון ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכי

יבין  ׁשהׂשכל איֿאפׁשר ּבתכלית, מּמּנּו ּורחֹוקה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאדם,

הּקּב"ה. ׁשל חכמתֹו אמּתית ְְֲִִִֶַַָָָָויּׂשיג

לּוחֹות", "ׁשברי ּבבחינת הּוא ׁשהאדם עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָורק

לֹו מסּיע אזי הּקּב"ה, ׁשל לחכמתֹו לגמרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומתּבּטל

ויהיה  ּביֹותר, ּגבֹוהה לבחינה ׂשכלֹו ׁשּיתעּלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשםֿיתּבר

ּבתפּלת  ׁשאֹומרים ּוכמֹו ּתֹורה. ׁשל אמיּתתּה להּׂשיג ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻמסּגל

לאחריֿזה  ורק ּתהיה" לּכל ּכעפר "ונפׁשי נּצר" ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ"אלקי

"ּפת  להיֹות ּבתֹורת".יכל לּבי ח ְְְִִִֶַָָֹ

שבת') לקראת 'מתוך – ואילך 248 עמ' כו כרך לקו"ש (ע"פ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּדברי  ׁשהם ּדעּתי, ּולפי יהֹוׁשע. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַֻּדברי
ּכאׁשר  ויהי אחריו הּכתּוב והעד, ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹמׁשה.

הּמחנה: אל ּכמֹוLeÏÁ‰קרב ׁשם, . ֲֶֶַַַָ¬»ְֵ
BÚ˙ּגבּורה: ÏB˜וזהּו נגינֹות. ּכמֹו . ְָ¬ְְְִֶ

לצחק: hiוּיקמּו dxez ְֶַַָֻ
˙BÏBÁÓe Ï‚Ú‰ ˙‡ ‡¯iÂ (ËÈ ה"א . ««¿∆»≈∆¿ֵ

וּירא  ּכמֹו האחרת. ּבעבּור מׁשרת, ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָהעגל

ּומרב  סביביו. והּמחֹולֹות העגל ְְְִֵֵֶֶַָָֹאת
ּבידיו, ׁשהיּו הּלּוחֹות ׁשבר מׁשה, ְְִֶֶַַַָָָָֹקנאת

ׁשטר  קרע והּנה עדּות. ׁשטר ְְְְִֵֵַַַָּכמֹו
ּכי  יׂשראל, ּכל לעיני היה וזה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָהּתנאים.

ּכתּוב: kּכן dxez ֵָ
Ï‚Ú‰ ˙‡ ÁwiÂ (Î ּכי אֹומרים יׁש . «ƒ«∆»≈∆ְִִֵ

ּכי  ,צֹור ואין ּבאׁש. ויּת ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָֹֻוּיׂשרף

ּומּיד  הּזהב, עם ּבאׁש ׁשּיּוׂשם ּדבר ִִֵֵֶַַַָָָָָיׁש
יׁשּוב  לא ּולעֹולם ׁשחֹור. ויהיה ְְְִִֵֶָָָָֹיּׂשרף

הּוא: ואמת מנּסה ּדבר וזה ÊiÂ¯זהב. ְְֱֶֶֶֶָָָָֻ«ƒ∆
ÌÈn‰ Èt ÏÚ מן יֹורד נחל מי הם . «¿≈««ƒִֵֵֵַַ

מאּלה  יׂשראל ּכל ׁשּיׁשּתּו וצּוה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָההר,
אׁשר  העפר ּומן ּכמֹו היה וזה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָהּמים.

ונתן  הּכהן יּקח הּמׁשּכן ּבקרקע ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹיהיה
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תשא  כי פרשת - לב - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ג שני ליום יומי שיעור

(àë)äfä íòä Eì äNò-äî ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®
:äìãâ äàèç åéìò úàáä-ék¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó∑ׁשּיּסרּו סבלּת יּסּורים זה ּכּמה חטא עליהם ּתביא ׁשּלא עד ,. ∆»»¿»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áë)zòãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨
:àeä òøá ék íòä-úà¤¨½̈¦¬§−̈«

i"yx£‡e‰ Ú¯· Èk∑ּתמיד ּבדר הֹולכין הם הּמקֹום רע לפני .ּובנסיֹונֹות ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(âë)eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì-äNò éì eøîàiå©Ÿ́§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®
äæ-ék|àì íéøöî õøàî eðìòä øLà Léàä äLî ¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ

:Bì äéä-äî eðòãé̈©−§¤¨¬¨«

(ãë)éì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®
:äfä ìâòä àöiå Làá eäëìLàå̈«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯Ó‡Â∑'זהב 'למי אחד: לי לבד,ּדבר וּיּתנּו והתּפרקּו מהרּו ·‡L.והם e‰ÎÏL‡Â∑ ידעּתי ולא »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִַָֹ
הּזה, העגל .ויצא ׁשּיצא ְֵֵֵֶֶֶַָָָ

(äë)äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ
ì ïøäà:íäéî÷a äöîL ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑ להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִ
עליהם  הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה הּדבר .להם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(åë)ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå éìà¥¨®©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑ אלי יבא.ÈÂÏ Èa Ïk∑(סו ּכׁשר (יומא הּׁשבט ׁשּכל .מּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

nÚ‡כא  CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a¯ ‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

‡zכב  ÈBa¯„ ‡Ê‚e¯ Û˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈ·a È¯‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג  Èc ÔÏÁc ‡Ï „È·Ú ÈÏ e¯Ó‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

e·‰ÈÂכד  e˜È¯t ‡·‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ùe ‡¯ea d˙ÈÓ¯e ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה  ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓכו  ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ Èa¿≈≈ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

אֹות  חּדׁשּו הּמים והּנה הּמים. ְְִִִִֵֶַַַָאל
ׁשּצבתה  אֹו ּבפניהם, העגל ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָּבעֹובדי

לוי, ּבני הבינּו אי זה, לּולי ּכי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָּבטנם.
ּכי  אמרנּו ּוכבר היּו. מי העגל ְְְִִֵֵֶַָָָָעֹובדי
רעים, מחׁשבּתם ׁשהיתה מעּטים ְְְֲִִֶַַַָָָָָהיּו
ּכפי  היתה, לטֹובה הּכל ְְְְִֶֶַַָָָֹּומחׁשבת

k`סברתם: dxez ְָָָ
'B‚Â ¯Ó‡iÂ (‡Î,ׁשאל מׁשה הּנה . «…∆¿ִֵֶַָֹ

לעׂשֹות  אהרן הצר ְֲֲַַַָָֹֻלּמה
akהעגל: dxez ֵֶָ

È„‡ Û‡ ¯ÁÈ Ï‡ ¯Ó‡iÂ (·Î ּבעבּור . «…∆«ƒ««¬…ƒֲַ
ּברע  ּכי ּפרׁשּתי, ּוכבר מעלתֹו. ְְְֲִִֵֶַַָָָֹּגדל

ואֹומר  לי. וּיאמרּו וּככה ְְִַַָָָֹהּוא.
bkאליהם: dxez ֲֵֶ

Ú¯Ù Èk ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ‡¯iÂ (‰Î««¿…∆∆»»ƒ»À«
‡e‰.עם יּפרע חזֹון ּבאין ּכמֹו .ְְֲִֵַַָ

ּומּלת עצתי: ּכל .ÓLÏˆ‰וּתפרעּו ְְֲִִִַַָָ¿ƒ¿»
להיֹותם  הּפעל. ׁשם ּתחת הּתאר, ְִֵֵַַַַַַָֹֹׁשם

ודּבה: ודֹופי ּכמֹוÌ‰ÈÓ˜aׁשמץ . ְְִִֶֶָ¿»≈∆ְ
ּדר קמי. מן אף עלי. קמים ִִִֶֶַַַָָָָרּבים

והּנה  ּכדר ארמית, ותרּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָקצרה.
אבֹותיכם: ּתחת ekקמּתם dxez ְֲֵֶֶַַַ

‰LÓ „ÓÚiÂ (ÂÎ ּבכל הּמנהג ּככה . ««¬……∆ְְִַָָָָ
ׁשנה  ּכמֹו אחד ּבמקֹום ׁשּיעמד ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹמחנה,
לּמחנה, ׁשערים ולהיֹות סּכֹות, ְְְֲֲִִֶַַַָֻלעׂשֹות
לּמחנה: מחּוץ יד לׂשּום צֹור אין ֲִִֵֶֶַַָָּכי

'‰Ï ÈÓ יבא אֹו יקרב אֹו אלי. יּגׁש . ƒ«ְִִֵַַַָֹ
יתאּסף: ÈÂÏאֹו Èa ׁשהם . ְִֵַ¿≈≈ƒֵֶ

fkמּמׁשּפחּתֹו: dxez ְְִִַ
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צ תשא צ כי פרשת - לב - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ג שני ליום יומי שיעור

(æë)ìà ýåýé øîà-äk íäì øîàiåýeîéN ìàøNé é ©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬
ì øòMî eáeLå eøáò Bëøé-ìò Baøç-LéàøòL ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ

Léàå eäòø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬
:Báø÷-úà¤§Ÿ«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ‰k∑?אמר כב)והיכן ּב'ּמכילּתא'(לעיל ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים "זבח :.ÂÈÁ‡∑,והּוא מאּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒְִֵ
.יׂשראל  ְִֵָ

(çë)íBia íòä-ïî ìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNòiå©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´
ìLk àeääLéà éôìà úL: ©½¦§¬¤©§¥−¦«

(èë)Léà ék ýåýéì íBiä íëãé eàìî äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬
:äëøa íBiä íëéìò úúìå åéçàáe Bðáa¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

i"yx£ÌÎ„È e‡ÏÓ∑ּתתחּנכּו זה ּבּדבר אֹותם, ההֹורגים לּמקֹוםאּתם ּכהנים קטו)להיֹות ‡LÈ.(זבחים Èk∑ מּכם ƒ¿∆¿∆ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹƒƒִֶ
ידֹו .ּובאחיו ּבבנֹוימּלא ְְְִִֵַָָ

(ì)ízà íòä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
éìeà ýåýé-ìà äìòà äzòå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ¨®§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬

:íëúàhç ãòa äøtëà£©§−̈§©¬©©§¤«
i"yx£ÌÎ˙‡hÁ „Úa ‰¯tÎ‡∑ לנגד ּוסתימה וקּנּוח ּכפר החטא אׂשים ּובין ּביניכם להבּדיל .חּטאתכם, ¬«¿»¿«««¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

(àì)íòä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³
ìà íäì eNòiå äìãâ äàèç äfäý:áäæ é ©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«

„Ï‡¯NÈכז  ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ da¯Á ¯·‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ï Ú¯zÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:d·È¯˜ ˙È L‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

ÔÓכח  ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È· e„·ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡¯·b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

˜¯e·Èכט  ‰LÓ ¯Ó‡Â‡ÓBÈ ‡a¯˜ ÔBÎ„È «¬«…∆»ƒ∆¿À¿»»»
È‰eÁ‡·e d¯·a ¯·b È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„≈√»¿»¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»

nÚÏ‡ל  ‰LÓ ¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬«…∆¿«»
ÈÈ Ì„˜ ˜q‡ ÔÚÎe ‡a¯ ‡·BÁ Ôez·Á Ôez‡««¿»«»¿«∆«√»¿»

:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ ¯tÎ‡ ÌÈ‡Ó»ƒ¬«≈«≈

Á·לא  eÚ·a ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ·˙Â¿«…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«
ÔÏÁc ÔB‰Ï e„·ÚÂ ‡a¯ ‡·BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»¿«¬«

:·‰„cƒ¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Ó‡iÂ (ÊÎטעם .Ï‡¯NÈ È‰Ï‡. «…∆ַַ¡…≈ƒ¿»≈
עבֹודהֿ ׁשהּוא עֹובדיו ׁשחׁשבּו ְְֲֲֶֶַָָָּבעבּור

‡ÂÈÁזרה: ˙‡ LÈ‡ e‚¯‰Âאפילּו . ָָ¿ƒ¿ƒ∆»ƒֲִ
האֹומר  ּפרׁשּו, ורּבים אחיו. ְְְִִִֵֵֶַָָיהיה
והצרכּו הּמעׂשה. זה על ּולאּמֹו, ְְְְְֲִִֶֶַַַָֻלאביו
ואין  האם. אבי ואּמֹו, אביו ְְְֲִִִֵֵֵָָָלפרׁש

ּבמקֹומֹו: אפרׁש ּכאׁשר ,צֹורgk dxez ְֲֲִֵֶֶַָ
ÈÂÏ Èa eNÚiÂ (ÁÎ ּבני ּכל ולא . ««¬¿≈≈ƒְְֵָֹ

hkלוי: dxez ִֵ
‰LÓ ¯Ó‡iÂ (ËÎ,להם אמר ּוכבר . «…∆…∆ְֶַָָָ

ּומּלת  ּככה. ורּבים אלהים. ה' וּייצר ְְֱִִִִֶַַַָָֹּכמֹו
ּפעל  הּוא ּפעם ּכי זר. ּדקּדּוקֹו ְְִִִַַַָֹמלאּו,
וטעם  קל: והּבנין עֹומד, ּופעם ְְְִֵֵַַַַַַָיֹוצא,

B·a LÈ‡ Èkּבנֹו העֹובד יהיה אפילּו . ƒƒƒ¿ְְֲִִֵֶָ

ׁשּיּתן  הּוא והּׂשכר ׁשּיהרגהּו. אחיו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָאֹו
הבּדיל  ההיא ּבעת וזהּו ּברכה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָעליכם

לֹו ׁשאמר והּטעם הּלוי. ׁשבט את ְִֵֵֶֶֶַַַַַָה'
אמר  ּכן על סיני. ּבהר הּטעם זה ְִֵֵֶַַַַַַַַָהּׁשם,
ּדּבר  ּביֹום ּומׁשה אהרן ּתֹולדֹות ְְְֲִֵֶֶֶַֹֹואּלה
ּכאׁשר  והּנה סיני. ּבהר מׁשה אל ְְֲִִֵֶֶֶַַָֹה'

לׁשרת  ּובניו אהרן נבּדל הּמׁשּכן, ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹנעׂשה
מחלקת  היתה אז הלוּים. וכן ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹהּׁשם.

הּׁש לקח ּכאׁשר היה. ּבכֹור ּכי ם קרח, ְֲִֵֶַַַַָָָֹ
קדֹוׁשים, ׁשּיהיּו הּבכֹורים ּתחת ְְְְִִִִִֶַַַַהּלוּים

והּׁשלמים, העֹולֹות העלּו ׁשהם ְְֱֲִֵֶֶַַָָּבעבּור
לפני  ׁשּנעׂשה הּמזּבח על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָזבחּו

lהעגל: dxez ֵֶָ

˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ (Ï:רדּתֹו יֹום .‰zÚÂ «¿ƒƒ»√»ְִ¿«»
‰ÏÚ‡ להתנּפל ההר אל לׁשּוב . ∆¡∆ְְִֵֶַָָָ

ּכאׁשר  יׂשראל, על לכּפר הּׁשם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָלפני
אחרֹות  לּוחֹות יכּתב אּולי ְְֲִִֵֵַַֹּפרׁשּתי.
הּנה  וזהּו יׂשראל. עם ּברית ְְְְִִִִִֵֵֶָלכרֹות
ּכׁשטר  הּלּוחֹות ּכי ּברית, ּכֹורת ְְִִִִֵַַָֹאנכי

l`עדּות: dxez ֵ
·LiÂ (‡Ï מבּלע אּנא ּכי הּנגיד, אמר . «»»ְִִַַָָָָָֻ

מּגזרת  אל, ּופרּוׁש נא. אל ּכמֹו ְְִִֵֵֵֵַַָָהלמ"ד,
נא  אל אּנא, רק רחֹוק. וזה ְֵֶַַָָָָהֹואל.

אֹו ּפּיּוס ּכמֹו אּנא, ּופרּוׁש ּככה. ְֲִֵֶַָָָָּתעׂשה
ה' אנה וככה, זה. ּכמֹו הֹודאה. ְְֶֶֶָָָָָָּדר

:עבּד אני alּכי dxez ְֲִִֶַ
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צא

תשא  כי פרשת - לג - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ג שני ליום יומי שיעור

i"yx£·‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב; ׁשּגרמּת(ברכות הּוא 'אּתה : ¡…≈»»ְֶַַָָָ
ּיעׂשּו,להם  מה חפצם, וכל זהב להם ׁשהׁשּפעּת ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

את  ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה למל מׁשל יחטאּו? ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּומעמידֹו ּבצּוארֹו, ּכיס לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ְְְְְֲִִֶַַַָּבנֹו
יחטא'? ׁשּלא הּבן ּיעׂשה מה זֹונֹות. ּבית .ּבפתח ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

(áì)àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzòå§©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈
:záúk øLà Eøôqî¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨

i"yx£Ì˙‡hÁ ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ∑ איני' טֹוב: הרי ¿«»ƒƒ»«»»ֲִֵֵ
מקרא  וזה מחני'"! אין, "ואם "מחני"! ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָאֹומר

הרּבה  וכן לב)∑E¯ÙqÓ.קצר, הּתֹורה (ברכות מּכל : ְְֵֵַָָƒƒ¿¿ִַָָ

לבּקׁש ּכדאי הייתי ׁשּלא עלי יאמרּו ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻּכּלּה,
רחמים  .עליהם ֲֲִֵֶַ

(âì)epçîà éì-àèç øLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−
éøôqî: ¦¦§¦«

(ãì)Cì äzòå|Cì ézøac-øLà ìà íòä-úà äçð §©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈
éðôì Cìé éëàìî äpääìò ézã÷ôe éã÷t íBéáe Eí ¦¥¬©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−

:íúàhç©¨¨«
i"yx£CÏ Èz¯ac ¯L‡ Ï‡∑ ּדּבּור אצל 'ל' ּכאן יׁש ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ִֵֵֶָָ

וכןּבמקֹום  ,'ב)'אלי א על (מלכים לֹו "לדּבר : ְְְִֵֵֵֶַַ
ÈÎ‡ÏÓ.אדנּיהּו" ‰p‰∑ אני ולא.È„˜t ÌBÈ·e ֲִָֹƒ≈«¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ

'B‚Â∑ ותמיד יחד, מּלכּלֹותם אלי ׁשמעּתי עּתה ¿ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

"ּופקדּתי  עונֹותיהם, עליהם ּכׁשאפקד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹתמיד,
ואין  העונֹות. ׁשאר עם הּזה העון מן מעט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעליהם"
עון  מּפרעֹון קצת ּבּה ׁשאין יׂשראל על ּבאה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻּפרענּות

.העגל  ֵֶָ

(äì)biåìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤
:ïøäà äNò øLàñ £¤¬¨−̈©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑ התראה ּבלא לעדים ׁשמים, ּבידי .מיתה «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

âì(à)äzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´
õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà íòäå§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤
øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ

:äpðzà Eòøæì§©§£−¤§¤«¨

Ï‡לב  Ì‡Â ÔB‰È·BÁÏ ˙˜·L Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«¿«¿≈¿ƒ»
:‡z·˙Î Èc C¯ÙqÓ ÔÚÎ ÈÁÓ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

‡dpÁÓלג  ÈÓ„˜ ·Á Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«√»«∆¿ƒ≈
:È¯ÙÒÓƒƒ¿ƒ

Ècלד  ¯˙‡Ï ‡nÚ ˙È ¯ac ÏÈf‡ ÔÚÎe¿«ƒ≈««»«»«¬«ƒ
ÌBÈ·e CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»¿

:ÔB‰È·BÁ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚÒ‡Â È˙e¯ÚÒ‡«¿¬ƒ¿«¿«¬≈≈

‡e„aÚzLלה  Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô¯‰‡ „·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

‡zא  ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú¯‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dpz‡ CÈ·Ïƒ¿»∆¿ƒ«

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰zÚÂ (·Ï,ּדניאל ּבספר ּפרׁשּתי ּכבר . ¿«»ְְְִִֵֵֵֶַָָ

על  הּגזרֹות ּכל ּכי ּפתיחין. ְְְְִִִִִֵַַָוספרין
ּבמערכֹות  הם הּפרטים, ועל ְְְְְִִֵַַַַַָָהּכללים
חּיי  ּבני חכמים, הֹודּו וּככה ְֲִִֵֵַַָָָָָׁשמים.
יראתֹו, ּבעבּור יֹוסיף הּׁשם רק ְְֲִִֵֵַַַָּומזֹוני.

ּפרׁשּתיו: blּכאׁשר dxez ְֲִֵֶַַ

'B‚Â ¯Ó‡iÂ (‚Ïזהּו הּגאֹון, אמר . «…∆¿ֶַַָָ
הּכל. להׁשמיד אמר ּכי ה'. ְְִִִֶַַַַָָֹוּיּנחם

רק  מּספרי אמחה לא הּנה ְְְִִִִֵֶֶַַַַֹוהּטעם,

,ּדר על ּבמחׁשבּתֹו. לי חטא ְְֲֲִֶֶֶַַַָָאׁשר
ּבלּבם. יׂשראל ּבית את ּתפׂש ְְְְִִֵֵֶַַָָֹלמען
וּיּגף  וזהּו עבדּו. לא ּכי נהרגּו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֹולא
העגל. ׁשּנעׂשה ּבעבּור העם, את ֲֲֵֶֶֶַַָָָָה'

ּבּסתר: לאנׁשים ספק clּובא dxez ֲִֵֵֶַַָָָ

‰zÚÂ („Ï..CÏ Èz¯ac ¯L‡ Ï‡ ¿«»∆¬∆ƒ«¿ƒ»
k‰ ÌB˜Ó Ï‡ÈÚ,ּכעס ּכדר וזה . ∆¿«¿«¬ƒְְֶֶֶַַ

ואּתה  חּטאתם. נׂשאתי ּבעבּור ְְֲִִַַַָָָָָּכי

אֹותם: נחה ל ,ּכ ּכל אֹותם ְְֵֵֶַָָָָָָׁשאהבּת
ÌBÈ·e יֹום ׁשנה, ּכל ּתחּלת . ¿ְִַָָָ

dlהּפקידה: dxez ְִַָ
ÛbiÂ (‰Ï הּמּגפה היתה לא אּולי . «ƒ…ְֵַַַָָָֹ

מה  הּכתּוב, סּפר רק הראׁשֹונה. ִִֵַַַַָָָָָּבּׁשנה

סיני: מהר נסעם אחרי `ׁשהיה dxez ְֲִֵֵֶַַַָָָָ
‰fÓ ‰ÏÚ CÏ .¯a„ÈÂ (‡ההֹול ּכי . «¿«≈≈¬≈ƒ∆ִֵַ
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i"yx£‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑ מּכל ּגבהה יׂשראל ארץ ≈¬≈ƒ∆ְְִִֵֶֶָָָֹ
ּכלּפי  אחר: ּדבר "עלה!". נאמר: לכ ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָהארצֹות,
ּבׁשעת  לֹו אמר "לֿרד!" הּכעס: ּבׁשעת לֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשאמר

עלה!" ל" ÌÚ‰Â.רצֹון: ‰z‡∑:אמר לא ּכאן ֲֵֵָ«»¿»»ַָָֹ
'ועּמ'. ְְַ

(á)éðôì ézçìLåéðòðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàä́̈¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ˙‡ ÈzL¯‚Â∑ מאליו מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות .ׁשּׁשה ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

(â)Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò ék¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

i"yx£L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∑ אניל אֹומר ∆∆∆»«»»¿»ְֲִֵ
Ea¯˜a.להעלֹותם  ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑ אֹומר אני לכ ְֲַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְֲִֵָ

ל:"מלא לפני Û¯ÚŒ‰L˜ŒÌÚ."וׁשלחּתי Èk ְְְְְִֶַַָָָƒ«¿≈…∆

‰z‡∑ ממרים ואּתם ּבקרּבכם ּבי,ּוכׁשּׁשכינתי «»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָ
זעם  עליכם אני ּכּליֹון ∑‡EÏÎ.מרּבה .לׁשֹון ְֲֲִֵֶֶַַַ¬∆¿ְִָ

(ã)eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®
:åéìò Béãò Léà eúL-àìå§Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑ עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּבחֹורב (שבת להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְִִֵֶֶָָ
ונׁשמע' 'נעׂשה .ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִֶֶַַָ

(ä)ízà ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´
éúélëå Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íòE ©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®

éãò ãøBä äzòåéìòî E:Cl-äNòà äî äòãàå E §©À̈¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«
i"yx£EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚¯∑ אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒִ

ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ממרים ואּתם ּבקרּב ְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָאעלה
ׁשּנאמר  זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא אחד, רגע עליכם ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹאזעם

כו) ואכּלה (ישעיה זעם", יעבר עד רגע ּכמעט "חבי :ְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַֹ

מלא ׁשאׁשלח לכם טֹוב ,לפיכ ∑zÚÂ‰.אתכם. ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ¿«»
ּתלקּו זֹו מעליכם ּפרענּות עדיכם ׁשּתֹורידּו .מּיד, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ

ClŒ‰NÚ‡ ‰Ó ‰Ú„‡Â∑ אני העון, ׁשאר ּבפקּדת ¿≈¿»»∆¡∆»ְְֲִִֶַָָֹֻ
ליֹודע  לעׂשֹות ּׁשּבלּבי .מה ְֲִִֵֶַַַָ

(å):áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
i"yx£·¯BÁ ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑ ׁשהיה העדי חֹורב את מהר .ּבידם ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

È‡Úkב  ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג  ‡Ï È¯‡ L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

‰„ÔÈד  ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ dÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

‡Ôezה  Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ CÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â CÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

ÔB‰ÈÈÊו  Ôewz ˙È Ï‡¯NÈ È· e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:·¯BÁ„ ‡¯ehÓƒ»¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ירד  ּכן על הּוא. עֹולה ׂשמאל, ְְִֵֶַַַָֹלפאת

וכל  ּבּדרֹום. הּוא ּכי מצרימה, ְְְְִִַַַָָָָאברם
לאברהם  ׁשבּועתי ּבעבּור אעׂשה ְְְֱֲִֶֶֶַַָָָזה

ּוליעקב: aליצחק dxez ְְְֲִַָֹ
C‡ÏÓ EÈÙÏ ÈzÁÏLÂ (·.לעזר . ¿»«¿ƒ¿»∆«¿»ְְְָ

הּׁשם  ּכי הּנֹודע, הּמלא אמר ְְִֵַַַַַָָָֹולא
bּבקרּבֹו: dxez ְְִ

Ea¯˜a ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk יעׂשּו‚) לא . ƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ֲַֹ
יׂשראל: ּבני ּתֹו אׁשּכֹון לא ּכי ְְְְִִִֵֵֶָָֹמׁשּכן,

C¯caוטעם EÏÎ‡ Ôt ּפעם יעׂשּו אם . ְַַ∆¬∆¿«»∆ֲִַַַ

ּובא  אכּלם. מּיד הּזה, ּכּמעׂשה ֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָאחרת
נדּגׁש ולא ּגדֹול, ּתחת קטן ְְִַַַַָָָָֹּפּתח
ּכמֹו ּכן. להיֹותֹו הּמׁשּפט ּכי ְְְִִִֵֵַַָָהלמ"ד,

לי: ׁשמע cאחוך dxez ִַָ

Ú¯‰ ¯·c‰ ˙‡ ÌÚ‰ ÚÓLiÂ („. «ƒ¿«»»∆«»»»«
ה' וּיאמר אחריו, הּכתּוב הּוא ֲֶַַַַָָֹּומהּו.
יׂשראל. ּבני אל אמֹור מׁשה ְְֱִֵֵֶֶֶָֹאל
ּבמדין. מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְִֶֶֶַָָֹֹוכמֹוהּו,

ּכי  ּתת. יּוכל לחם הגם ּפרׁשּתי, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָּוכבר

צּוה  ּוכבר מּמעל, ׁשחקים ויצו ְְְִִִַַַַָָָָּכמֹוהּו,
לתּקּון  צֹור ואין זה. וּככה ְְְְִִֵֶֶָָָׁשחקים.

ּתמיד: ּככה ׁשעׂשּו dהּגאֹונים dxez ְִִֶַָָָָ
ÌÈ„Ú ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa eÏv˙iÂ (Â. «ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈∆∆¿»

ּתפארת  ּבגדי והם עדים. ְְְְִִִֵֵֶֶֶָמן
והּטּבעֹות. הּנזמים ּכמֹו ְְְְְִִִַַַַָָותכׁשיטים,
על  התאּבלּו ּכי עדי. ואעּד ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָעל

העגל: fּדבר dxez ְֵֶַָ
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צג

תשא  כי פרשת - לג - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ג שני ליום יומי שיעור

(æ)Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe|äðçnì õeçî ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
äéäå ãòBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
õeçî øLà ãòBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£‰LÓe∑ והלאה עון ‡˙Ï‰‡‰Œ.מאֹותֹו ÁwÈ∑ …∆ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆

לּמחנה. מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח הּוא, הוה ְְֲֳִֵֵֶֶַַַָֹלׁשֹון
מנּדה  לּתלמיד לרב,אמר: אלּפים ∑‰¯Á˜.מנּדה ְְְִֶֶַַַַָָֻֻ«¿≈ְִַַ

ׁשּנאמר ּכענין ג)אּמה, ּביניכם (יהושע יהיה רחֹוק א" : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
אּמה  ּכאלּפים BÏ.ּבּמּדה"ּובינו ‡¯˜Â∑ קֹורא והיה ְְִִֵַַַַָָָ¿»»ְֵָָ

ּתֹורה  למבקׁשי ועד ּבית הּוא מֹועד", "אהל .לֹו ְְִֵֵֵֶַַַָֹ

'‰ Lw·ÓŒÏk∑ ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני למבּקׁש מּכאן »¿«≈ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָ
ÚBÓ„.ׁשכינה  Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ∑:אחר ּדבר יֹוצא. ּכמֹו ְִָ≈≈∆…∆≈ְֵֵַָָ

אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש הּׁשרת,"והיה ּכׁשהיּומלאכי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הרי  להם: אֹומרים חבריהם ׁשכינה, מקֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָׁשֹואלים

מׁשה  ׁשל ּבאהלֹו .הּוא ְֳֶֶָֹ

(ç)íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈
äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½

:äìäàä Bàa-ãò©Ÿ−¨«Ÿ¡¨
i"yx£È‰Â‰∑ הוה LÓ‰.לׁשֹון ˙‡ˆk∑ מן ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ִ

אל  ללכת ÌÚ‰ŒÏk.האהל הּמחנה, eÓe˜È∑ ֲֶֶֶֶֶַַָָֹ»»»»
מהם  ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין ואין מּפניו .עֹומדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

‰LÓ È¯Á‡ eËÈa‰Â∑ אּׁשה ילּוד אׁשרי לׁשבח: ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְְִִֵַַָ
אהלֹו לפתח אחריו ּתּכנס ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ. ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

(è)ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
:äLî-íò øaãå ìäàä çút ãîòå§¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ עם 'ּומדּבר מׁשה'.ּכמֹו ¿ƒ∆ƒ…∆ְְִֵֶַֹ
ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹּתרּגּומֹו:

ז)ּכמֹו הּקֹול (במדבר את "וּיׁשמע ואינֹו: אליו", מּדּבר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָקֹורא

עצמֹו לבין ּבינֹו 'מּדּבר' הּקֹול ּפתרֹונֹו: ְְְְִִִִֵֵֵַַַ(ּבחיריק),
'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָוההדיֹוט

ההדיֹוט  עם מדּבר ׁשהּמל .מׁשמע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַ

(é)øåçút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å ìäàä̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Â∑ לּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

aÓ¯‡ז  dÏ dÒ¯Ùe ‡kLÓ ˙È ·ÈÒ ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È¯˜Â ‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk È‰ÈÂ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡¯aÓ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ïkח  ÔÈÓi˜ ‡kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÁ˙ט  ‡kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

˜‡Ìי  ‡Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÁwÈ ‰LÓe (Ê על עבר. ּתחת עתיד . …∆ƒ«ִַַַָָָ
ּבחֹורב: עגל יעׂשּו ,ּדר‡‰Ï‰ אהל . ְֲֵֵֶֶֶַ»…∆ֶֹ

מׁשה  והּנה האהלה. וּיבאּו ּכמֹו ְְֱִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשּלֹו.
ׁשּידּבר  הּכבֹוד ּבעבּור מּיׂשראל, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָנבּדל
הּלּוחֹות  ׁשהֹוריד אחר היה וזה ְִִֶֶַַַָָעּמֹו.
יׂשראל  והחּלּו ּכתּובים, ְְְְִִִִֵֵֵַָהּׁשנּיים

אהל  לאהלֹו וקרא הּמׁשּכן. ְְְֲֳִֶַַָָָָֹלעׂשֹות
עד  ׁשם לֹו נֹועד הּׁשם ּכי ִֵֵַַַָמֹועד,

ּומאחר  מּוקדם ואין הּמׁשּכן. ְְְְֲִֵֶַַָָָָֻׁשּנעׂשה
אהל  הּוא זה ּכי אֹומרים ויׁש ְְִִֵֶֶַָֹּבּתֹורה.

היה  אנה הּכתּוב וסּפר ְְִִֵַַָָָָָָהּמׁשּכן.
הּדגלים  ׁשּיקימּו לפני ְְְִִִִֵֶַַָָָהּמׁשּכן,

יֹום: gהחמּׁשים dxez ֲִִַ
‰È‰Â (Ëׁשהיּו אֹות, היה זה ּגם . ¿»»ֶֶַָָָ

יׂשראל  מּמחנה ׁשּיבא רגע ּכל ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹרֹואים
עּמּוד  רֹואה היה מּיד האהל, ִֶֶֶַַָָָֹאל

iהענן: dxez ֶָָ
‰‡¯Â (È ּפרׁשת אחר היה הּמעׂשה וזה . ¿»»ְֲֶֶַַַַַָָָָ

היתה  היא ּכי אלי. אֹומר אּתה ְְִִֵֵֵַַָָָראה
ּדבר  על ׁשהתנּפל יֹום הארּבעים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָּבקרב
הּלּוחֹות, את ּופסל ירד ּכן ואחר ְֵֵֶֶַַַַַָָָהעגל.
לידי  ויצא ּפניו, על הּׁשם עבר ְִֵֵַַַָָָָָָאז

את  וראית לֹו ּׁשאמר מה ְֲִֶֶֶַַַָָָמעׂשה
i`אחֹורי: dxez ֲָ
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צד תשא צד כי פרשת - לג - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ג שני ליום יומי שיעור

(àé)øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²
BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà øaãé§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð ïeð-ïa òLBäéô §ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑ ּומתמּלל ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒְִֵַ

מׁשה  ‡Án‰ŒÏ‰.עם ·LÂ∑ ׁשּנדּבר עּמֹו,לאחר ִֶֹ¿»∆««¬∆ְְִִֶַַַ
ּׁשּלמד. מה לּזקנים ּומלּמד הּמחנה אל ׁשב מׁשה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהיה

ׁשהּוקם הּזה והּדבר  עד הּכּפּורים מּיֹום מׁשה נהג ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּלּוחֹות  נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי יֹותר, ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹהּמׁשּכן

כח) החֹוטאים,(תענית את ודן העגל את ׂשרף ּובי"ח  ,ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּנאמרּובי"ט  לב)עלה, וּיאמר (לעיל מּמחרת "ויהי : ְְֱֳִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּובּקׁש יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה וגֹו'", העם אל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹמׁשה
ׁשּנאמר ט)רחמים, וגֹו'",(דברים ה' לפני "ואתנּפל : ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָ

הר ּובראׁשֿ אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול חדׁש ְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ארּבעים  ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות לקּבל ְְְֲִִֵַַַַָָָָָסיני"

ּבהם ׁשּנאמר י)יֹום, ּכּימים (שם בהר עמדּתי "ואנכי : ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אף  ּברצֹון, הראׁשֹונים מה וגֹו'", ְְִִִִַָָָָהראׁשֹונים

ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, אמר ּברצֹון. ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאחרֹונים
ליׂשראל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה ּבתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּבי'
"סלחּתי  למׁשה: לֹו ואמר ׁשלם, ּובלב ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּבׂשמחה
והתחיל  וירד אחרֹונֹות, לּוחֹות לֹו ּומסר "ְְְְֲִִִֶַַַָָָּכדבר
ּבניסן, אחד עד ועׂשאּוהּו הּמׁשּכן, מלאכת על ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָלצּוֹותֹו
מֹועד  מאהל אּלא עֹוד עּמֹו נדּבר לא .ּומּׁשהּוקם ְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

‰Án‰ Ï‡ ·LÂ∑ לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ¿»∆««¬∆ְְְְְִִַַָָ
העם", כל "וראה הענין. ּכל וכן הוה, לׁשֹון ְְְְִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשהּוא
ּומסּתּכלין. "והּביטּו", וקיימין. "ונּצבּו", ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָוחזן.
מׁשה", אל ה' "ודּבר ּומדרׁשֹו: וסגדין. ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹ"והׁשּתחוּו",
ּבכעס, ואּתה ּבכעס 'אני לֹו: אמר הּמחנה. אל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיׁשּוב

יקרבם'? מי .אםּֿכן ְְִִֵֵָ

$

ÏÏÓÓיא  ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

dLÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid zyxt (mi`iapa)
xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `id dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike
itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`n - xe` dxeze zn` zxezay `l` ;zenevd
,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e ,`ealÎcizrl miaeh micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

åBúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬

:áBø÷æïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤

-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçî©§§Ÿ®̈§¨³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤

:çBìñì äaøé-ék eðéýìàçàì ék ¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ

:ýåýé íàð éëøc íëéëøã àìå íëéúBáLçî éúBáLçîèeäáâ-ék ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−§¨®̈§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬

מרים  מרים עטרת עטרת
åBàönäa ýåýé eLøcàeä ãBòa ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§

íëa éeöî:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéäôáe äNòîa ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤§¤

åéúáLçî ïåà LéàåúBòøäáLéå §¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®¨¨§¨³Ÿ
áeLéå-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà §¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤

eðéýìàäå÷z Léåäaøé-ék ¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬
:çBìñìçéúBáLçî àì ék ¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ

íëéúBáLçîçBìñì äaøî éðà ék ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©

øác ïBòäî éìöà øàMé àìåàìå §Ÿ¦¨¥¤§¦¥¤¨¨¨§¬Ÿ
éëøc íëéëøãLBðòì íãå-øNa Cøc ©§¥¤−§¨®̈¤¤¨¨¨¨©£

,ñeiôe äáeLz ìéòBî ïéàå Ba ãøBnä úà¤©¥§¥¦§¨¦

àéä ïë àì ékøc ìáà:ýåýé íàð £¨©§¦Ÿ¥¦§ª−§Ÿ̈«
è,øúéå úBçôa ìcáä ÷ø ïàk ïéàå§¥¨©¤§¥§¨§¨¥

àlàékBîkõøàî íéîL eäáâ ¤¨¦«§¨§¬¨©−¦¥®̈¤

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ï‡ ÌÈt ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„Â (‡È¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆
ÌÈt:אפרׁשנּו הּסמּוכה ּבּפרׁשה . »ƒְְֲֵַַָָָָָ

¯Ú Ôe Ôa ÚLB‰È B˙¯LÓe והּוא . ¿»¿¿À«ƒ««ְ
אמרּו וחכמים ׁשנים. ועׂשר מאה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָחיה

חּלק, ׁשנים וׁשבע ּכבׁש ׁשנים ׁשבע ְִִִִֵֶֶַַַָָָּכי
ואי ׁשנה, וׁשׁש חמּׁשים ּבן היה ּכן ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָאם
ּדקּדּוקֹו, וּככה נער. הּכתּוב ְְְִַַַָָָָקראֹו

ׁשרּות  נּון ּבן יהֹוׁשע ְְְִֵַָֻּומׁשרתֹו
aiנער: dxez ַַ
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צה

צה

íëéëøcî éëøã eäáb ïk õøàî íéîL̈©−¦¥®̈¤¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½

:íëéúáLçnî éúáLçîeéãøé øLàk ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á

áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½

dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà ék¦ µ¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦®̈

:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðåàéäéäé ïk §¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³

ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³
øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬

:åézçìLáéíBìLáe eàöú äçîNá-ék §©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−

äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈

:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëåâéúçz §¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©³©

äìòé ãtøqä úçúå LBøá äìòé õeöòpä©«©£Æ©£¤´§½§©¬©©¦§−̈©£¤´

ì ýåýéì äéäå ñãä:úøké àì íìBò úBàì íLàýåýé øîà äk £©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½

:úBìbäì éú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−§¦¨«

áBìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà éøLà©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´®̈Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½

:òø-ìk úBNòî Bãé øîLåâýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå §Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ

õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬

:LáéãéúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì ýåýé øîà | äë-ék ¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½

:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáeäéúéáa íäì ézúðå ¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³

àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ

:úøkéåì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeýåýé íL-úà äáäàìe BúøL ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«

æò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà íéúBàéáäåék éçaæî-ì ©£¦¦º¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´

:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéáçåéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð ¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈

:åéöa÷ðì§¦§¨¨«

מרים  מרים עטרת עטרת
eäáb ïkáø ìcáäaíëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî éëøãCøc ék ¥´¨§³§¤§¥©§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤

ìëå ìkî ìBçîì ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNa:éãøé øLàk ék ¨¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á
áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbäí÷éøäåøä-íà ék ©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¥¨¦ µ¦¦§¨´

òéaNädãéìBäå õøàä-úàõøàä ÷îBòa ïéòøbäî çîvä àéöBî ¦§¦©¤¨½̈¤§¦−̈¦©¤©¥©©§¦§¤¨¨¤

dçéîöäåõøàì ìònî çîväïúðå §¦§¦®̈©¤©¦©©¨¨¤§¨³©
:ìëàì íçìå òøfì òøæàéïk ¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´

ã äéäé-àì étî àöé øLà éøá ¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ
äNò-íà ék í÷éø éìà áeLé̈¬¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ
øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬

åézçìLéúçèáä íi÷úz éàcåaL: §©§¦«¤§©©¦§©¥©§¨¨¦

áéäçèáää éäBæåäçîNá-ék §¦©©§¨¨¦«§¦§¨´
eàöúúeìbä ïîïeìáez íBìLáe ¥¥½¦©¨§¨−«¨®

,íëöøàì eàáezúBòábäå íéøää §§©§§¤¤¨¦´§©§¨À
äpø íëéðôì eçöôé,ìLî Cøc ¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈¤¤¨¨

óë-eàçîé äãOä éöò-ìëåeké §¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©

äöéìî ïéðò äæ íb ,çBîNì íäétëa: §©¥¤¦§©©¤¦§©§¦¨

âéúçzíB÷îaõeöòpäíéòLøä ©³©¦§©«©£Æ¨§¨¦

LBøá äìòéíé÷écö eìLîéúçúå ©£¤´§½¦§§©¦¦§©¬©
ãtøqäíéöB÷ éðéî íä õeöòðåäìòé ©¦§−̈§©£¥¦¥¦©£¤´

äéäå ñãääfä øácäýåýéì £©®§¨¨³©¨¨©¤©«Ÿ̈Æ
ìíLäøeábúBàìãòàì íìBò §¥½§¨§¬©−̈¬Ÿ

:úøkéàúeìbä éðáì øîàäk ¦¨¥«¨©¦§¥©¨µŸ
ètLî eøîL ýåýé øîàíãà ïéa ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈¥¨¨

Bøéáçìä÷ãö eNòåíãà ïéa ©£¥©£´§¨®̈¥¨¨

,íB÷nìàBáì éúòeLé äáBø÷-ék ©¨¦«§¨³§«¨¦Æ¨½
äæ éãé ìòúBìbäì éú÷ãöå÷øå ©§¥¤§¦§¨¦−§¦¨«§©

çéLnä úàéa úákòî äáeLzä: ©§¨§©¤¤¦©©¨¦©

áúàf-äNòé LBðà éøLàúà ©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤

ähîì øeîàäda ÷éæçé íãà-ïáe ¨¨§©¨¤¨−̈©£¦´®̈
Bìlçî úaL øîLBìlçlîøîLå Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½¦§©§§Ÿ¥¬

:òø-ìk úBNòî Bãéâ-ìàå ¨−¥£¬¨¨«§©
ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàéŸ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ

Ba ïéîàäìéðìécáé ìcáä øîàì §©£¦¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦
Bnò ìòî ýåýéäáBhä eìa÷é úòa §Ÿ̈−¥©´©®§¥§©§©¨

÷cöà änì ïk íàå ,íänò ìa÷à àìå§Ÿ£©¥¦¨¤§¦¥¨¨¤§©

õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬
LáééîL øàMé àìå ,éøt ìcâî éðéàå ¨¥«§¥¦§©¥§¦§Ÿ¦¨¥§¦

ékøc øMéà äî ìòå ïBøkæì:ãäë-ék §¦¨§©¨£©¥©§¦¦´Ÿ

øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì äåäé øîà |¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´
íé÷éæçîe ézöôçíéæçBàéúéøáaéúøBúa:äéúéáa íäì ézúðå ¨®̈§¦©£¦¦−£¦¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³

ìëéäaéúîBçáeíéð÷fäå ïéøãäðqä áLBîaãéçáLe äìòî íB÷îíLå ©¥¨§«Ÿ©Æ§©©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨§¨¨¥½
øác àeäå ,äáBèì øBkæiLáBèàaä ïBøkfî øúBéíL úBðaîe íéðaî ¤¦§§¨§¨¨−¥¦¦¨©¨¦¨¦´¦¨®¥³

ãò äáBèìàì øLà Bì-ïzà íìBò §¨©¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ
úøkéBîL ïBøëæ:åøëpä éðáeéðáe ¦¨¥«¦§§§¥´©¥À̈§¥

íénòäýåýé-ìò íéåìpä'ä ìà ¨©¦©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤

ìýåýé íL-úà äáäàìe BúøL §¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½
ìk íéãáòì Bì úBéäìíäá éî ¦§¬−©£¨¦®¨¦¨¤

øLàBìlçî úaL øîL £¤Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½
éúéøáa íé÷éæçîeéúøBúa: ©£¦¦−¦§¦¦«§¨¦

æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäåúà §¤¨§¦§©¥©£¦¦º¤

älà ìk íéNBòäéLã÷ øä-ìàìà ¨¦¨¥¤¤©´¨§¦À¤

Lc÷nä úéaíézçnNåíçnNà ¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥

éúlôz úéáaìltúäì ïëenä úéaa §¥´§¦¨¦½©©¦©¨§¦§©¥

,éðôì íLíäéçáæå íäéúìBòeéäé ¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§

íéìa÷îéúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì §ª¨¦§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½
àøwé älôz-úéaïëeî äéäé-ìëì ¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨

:íénòäçýåýé éðãà íàð ¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½
õa÷îõa÷îäãBò ìàøNé éçãð §©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®²
õa÷àíéøbåéìòúBéäì ìàøNé ìò £©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥¦§

íéôñBðåéöa÷ðììàøNiî: ¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥
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צו צו
ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬

:LãwäãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²

:íéîé áøî Bãéaäeàìné øéòä úBáçøe §¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåøîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ

äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö ýåýé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«

æénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéúàáäå ¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´

éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúàŸ½̈§¨§−§´§¨®̈¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàè-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ

íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ

étî älàä íéøácä úà älàä íéîia©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²

:úBðaäì ìëéääéøëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³

àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä̈«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®̈§©¥̧

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå-ìk-úà §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨

:eäòøa Léà íãàäàéíéîië àì äzòå ¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³

ì éðà íéðLàøäýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤

âéäãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ

äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìàãéøîà äë ék ©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§¨®©

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½

:íëéøòLa eèôLæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«

çé:øîàì éìà úBàáö äåäé-øác éäéåèé-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ

éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà̈©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëäëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³

ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä̈Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´

:éðà-íb äëìà úBàáöáëíéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ

úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëøîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»

äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´

ì ìkî íéLðàðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLLéà ó £¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧

íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬

:íënò¦¨¤«
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צז

צז
יום שלישי

תשא  כי פרשת - לג - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ד שלישי ליום יומי שיעור

âאדר י"ד שלישי âיום

(áé)éìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ
úà éðzòãBä àì äzàå äfä íòä-úà ìòä©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬

ézòãé zøîà äzàå énò çìLz-øLàíLá E £¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½
:éðéòa ïç úàöî-íâå§©¨¨¬¨¥−§¥¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡ ‰z‡ ‰‡¯∑ולּב עיני ּתן ראה, ¿≈«»…≈≈«ְְְִֵֵֵֶ
לא  ואּתה וגֹו' אלי אֹומר "אּתה :ּדברי ְְְֵֵֶַַַַָָָֹעל

לי אמרּת ואׁשר וגֹו'". כג)הֹודעּתני אנכי (לעיל "הּנה : ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
"מלא ּבּה,ׁשֹולח חפץ אני ׁשאין הֹודעה, זֹו .אין ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ÌL· EÈzÚ„È z¯Ó‡ ‰z‡Â∑ ּבני מּׁשאר הּכרּתי ¿«»»«¿»¿«¿ƒ¿≈ְְְִִִֵַָ
חׁשיבּות  ּבׁשם לי,אדם אמרּת יט)ׁשהרי "הּנה (לעיל : ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

יאמינּו ּב וגם וגֹו' הענן ּבעב אלי ּבא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאנכי
."לעֹולם  ְָ

(âé)éðéòa ïç éúàöî àð-íà äzòåàð éðòãBä E §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ
éðéòa ïç-àöîà ïòîì Eòãàå Eëøc-úàäàøe E ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾

:äfä éBbä Enò ék¦¬©§−©¬©¤«
i"yx£‰zÚÂ∑ חן ׁשּמצאתי אמת ּבעיני,אם ¿«»ְֱִִֵֵֶֶֶָָ

נֹותן  אּתה ּׂשכר  מה ,"ּדרכ את למֹוצאי "הֹודיעניֿנא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
?ּבעיני EÈÈÚa.חן ÔÁŒ‡ˆÓ‡ ÔÚÓÏ EÚ„‡Â∑ ְֵֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈¿≈∆

חן  מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו ׁשּמצאתי ואדע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
אּכיר  למען חן", אמצא "למען ּופתרֹון .ּכּמה ּבעיני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

החן  מציאת ‰f‰.ׂשכר ÈBb‰ EnÚ Èk ‰‡¯e∑ ׁשּלא ְְִֵַַַ¿≈ƒ«¿««∆ֶֹ

ּתעזב, אּלה ואת ּגדֹול" לגֹוי אֹות "ואעׂשה ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָֹֹּתאמר
סֹומ איני ּתמאס, ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָראה
הּׂשכר  ּתׁשלּום ואת ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָעל

הּזה  ּבעם ּבמּסכת ׁשּלי ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ּתֹודיעני. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ז)ּברכֹות ועל (דף אפניהם על הּמקראֹות ליּׁשב ואני , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבאתי  .סדרם ְִִָָ

(ãé):Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
i"yx£eÎÏÈ Èt ¯Ó‡iÂ∑:ּכמֹו ,אל ּבעצמי אני ,מלא עֹוד אׁשלח לא יז)ּכתרּגּומֹו, ב הֹולכים "(שמואל ּופני «…«»«≈≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

."ּבּקרב  ְַָ

(åè)éðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìòz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfî¦¤«

i"yx£ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ חפץ אני מּזה ּבזֹו ּתעלנּו אל מלא עלֿידי ּכי ,. «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

(æè)änáe|éðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeééðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´
Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä Enòå§©¤½£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½

:äîãàä éðt-ìò øLà íòä-ìkîô ¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«

ÈÏיב  ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È ÈzÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa¯ z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»

˜„CÓיג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ ÈÚ„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È¯‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

CÏ:יד  ÁÈ‡Â C‰˙ ÈzÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו  CzÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡È˜Ò˙ ‡Ï ‡È·≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

¯ÔÈÓÁטז  ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰n·e«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡nÚ CzÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰LÓ ¯Ó‡iÂ (·È.‰‡¯ ראה ּכאֹומר, . «…∆…∆¿≈ְְֵֵ
אֹומר  ועּתה ּבּה. עֹומד ׁשאני ְֲִֵֶַַַָָָָהּצרה
,ידעּתי הּגאֹון, אמר הּפרׁשה: ְְְִִַַַַָָָָָּדקּדּוק
הּנה  ּכי נכֹון. זה ואין .ּכּבדתי ְְְִִִִֵֵֶַָּכמֹו

ידעּתנ  ּכאׁשר ,ואדע biי:אחריו dxez ְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָ
(„Èהּגאֹון ּכמֹוÈtאמר חמתי. , ַַָָ»«ְֲִָ

מה  והּנה עֹוד. לּה היּו לא ְִֵֶַָָָָֹּופניה
ּולפי  הֹולכים. ּפני אין ּבמּלת ְְְֲִִִֵֶֶַַָיעׂשה

ּבעצמי. אני ּפני, ּפירּוׁש ּכי ְְְֲִִִִֵַַַָּדעּתי,
ּבּקרב: הֹולכים ּופני ehּכמֹו, dxez ְְְִֶַָָ

eÈÏÙÂ (ÊË.'ה והפלה מּגזרת . ¿ƒ¿ƒְְְִִִַָ
הה"א: fiמּבעלי dxez ֲִֵֵַַ
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i"yx£‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰n·e∑ הלא" החן, מציאת יּודע «∆ƒ»«≈ְֲִִֵַַַָֹ
מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד עּמנּו", ׁשּלא ּבלכּת , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשכינת אלילים תׁשרה עֹובדי אּמֹות על .עֹוד ְְְְֱִִִֵֶַַָֻ

EnÚÂ È‡ eÈÏÙÂ∑ מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ונהיה ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָֻ
ּכמֹו ט)העם, יׂשראל (לעיל מקנה ּבין ה' "והפלה : ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

."וגֹו' ְ

$
âאדר ט"ו רביעי âיום

(æé)øLà äfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
:íLa Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

i"yx£‰f‰ ¯·c‰Œ˙‡ Ìb∑ עֹוד ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא «∆«»»«∆ְְִִִֶֶָֹ
ּבלעם  ׁשל ּדבריו ואין אעׂשה. אלילים, עֹובדי ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָעל
ּוגלּוי  "נֹופל אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית עלֿידי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהרׁשע

ּכגֹון ד)עינים", ׁשֹומעין (איוב יגּנב", ּדבר "ואלי : ְְְְִִֵֵַַָָָֻ
ׁשליח  .עלֿידי ְִֵַַָ

(çé):Eãák-úà àð éðàøä øîàiå©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‡ È‡¯‰ ¯Ó‡iÂ∑ מקּבלים ּודבריו רצֹון עת ׁשהיה מׁשה מראית ,ראה להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף «…««¿≈ƒ»¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

.ּכבֹודֹו ְ

(èé)-ìk øéáòà éðà øîàiåéðt-ìò éáeèéúàø÷å E ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦
éðôì ýåýé íLáézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §¥²§Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−

:íçøà øLà-úà¤£¤¬£©¥«
i"yx£'B‚Â ¯È·Ú‡ È‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשּתראה ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְִִִֶֶָָָ

רֹוצה  ׁשאני לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַּבכבֹודי
רחמים  לבּקׁש ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ללּמד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוצרי

יׂשראל  ׁשאם על אּתה ּכסבּור אבֹות, זכּות לי הזּכרּת , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכל  אעביר אני ּתקוה? עֹוד אין אבֹות, זכּות ְְֲֲִִִֵַַָָָָּתּמה
ּבּמערה  צפּון ואּתה הּצּור על לפני טּובי .מּדת ְְְִִֶַַַַַָָָָָ

EÈÙÏ '‰ ÌL· È˙‡¯˜Â∑ ּבּקׁשֹות סדר ללּמד ¿»»ƒ¿≈¿»∆ְְֵֶֶַַָ
אבֹות זכּות ּתכלה אם אף יז)רחמים, השנה ּוכסדר (ראש , ְְְֲִִִֵֶֶַַָ

הוי  מּדֹות, י"ג וקֹורא מעּטף אֹותי רֹואה ׁשאּתה ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֻזה
לפני  ׁשּיזּכירּו ועלֿידי ּכן, לעׂשֹות יׂשראל את ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמלּמד

רחמי  ּכי נענין, יהיּו וחּנּון', ּכלים 'רחּום È˙pÁÂ.לא ְְֲֲִִִִַַַַַָֹ¿«…ƒ
ÔÁ‡ ¯L‡ ּפעמים ∑‡˙ .לחֹון ׁשארצה אֹותן ∆¬∆»…ְְִֶֶֶָָָ

ÈzÓÁ¯Â∑הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ׁשאחּפץ עת ¿ƒ«¿ƒְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּבׁשעת  אבל אענה, לא ועּתים אענה עּתים ְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹאּלא
הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת אנכי "הּנה לֹו: אמר ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹמעׂשה

ריקם חֹוזרֹות שם)ׁשאינן השנה .(ראש ְֵֵֶָָ

(ë)éðàøé-àì ék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
:éçå íãàä̈«¨−̈¨¨«

i"yx£'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂ∑ ּפני את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר .אף «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

Ècיז  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»ƒ¿»»»≈ƒ
ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡ È¯‡ „aÚ‡ ‡zÏlÓ«∆¿»∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ√»«

:ÌeLa C˙Èa¯Â¿«ƒ»¿

C¯˜È:יח  ˙È ÔÚÎ ÈÈÊÁ‡ ¯Ó‡Â«¬»«¬≈ƒ¿«»¿»»

‡CÈtיט  ÏÚ È·eË Ïk ¯aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL· È¯˜‡ÂÔBÁ‡c ÔÓÏ ¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈¿»¿≈

:ÌÁ¯‡„ ÔÓ ÏÚ ÌÁ¯‡Â¿≈«≈«»¿≈«≈

‡¯Èכ  ÈzÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡ ÈÈÊÁÈ ‡Ï»∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

E„B·k (ÁÈ ּכתּוב ּכן ּכי .עצמ ּכמֹו . ¿∆ְְְִֵַָ

עברי. עד [וכּו']. ּכבֹודי ְְְֲִִַַָּבעבֹור
ּובני  ה'. ּבׁשם וּיקרא ּכתיב ְְְְְְִִֵֵַַָָָּבאברהם
על  הּׁשם. לעבֹוד הּנקראים הם ְֲִִֵֵַַַַָָָאדם
הּׁשם  עם ּדבקה ּבׁשם, מּלת ְְִִֵֵֵֵַַָּכן

ה', ּבׁשם וּיקרא ּככה ואין ְְְְִִֵֵַַָָָָהּנכּבד.

וקראתי  וּככה, הּקֹורא. הּוא הּׁשם ְְִִֵֵַַָָָָּכי
:לפני ה' hiּבׁשם dxez ְְֵֶָ

È‡¯È ‡Ï (Î אין ואמר ּכמֹו קמּוץ. . …ƒ¿«ƒְְֵַָָ
ׁשֹוב  אם מּמצרים. להֹוציאנּו ְְִִִִִִַָָרֹואני.

ּופירּוׁש ה': ויחיה.ÈÁÂיׁשיבני ּכמֹו . ְִִֵָ»»ְְְִֶ

ּבעבּור  אמר מנֹוח ּכי ימּות. מּיד ֲִִִַַַַָָָּכי
אלהים  ּכי נמּות מֹות ,הּמלא ְֱִִֶַַָָָָֹׁשראה
אלהים  ראיתי ּכי אמר, יעקב ּגם ֱֲִִִִִַַַָָָֹֹראינּו.
ּכי  ואף נפׁשי. וּתּנצל ּפנים אל ְְִִִִִֵֶַַַָָָּפנים

יום רביעי
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צט

צט

תשא  כי פרשת - לג - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ט"ו רביעי ליום יומי שיעור

(àë):øevä-ìò závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
i"yx£Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,עּמ מדּבר אני אׁשר ּבהר ƒ≈»ƒƒְְֲֲִִֵֶַָָ

ׁשּלא ּתמיד  ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי מּוכן מקֹום, יׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ּתראה ּומּׁשם ְְְִִִֶֶֶֶַַָּתּוזק,

ואֹומר: מדּבר, ׁשם ׁשהּׁשכינה מקֹום על ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּומדרׁשֹו,
ׁשהּקדֹוׁשֿ ּבּמקֹום', 'אני אֹומר ואינֹו אּתי', ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ'הּמקֹום

מקֹומֹו עֹולמֹו ואין עֹולם, ׁשל מקֹומֹו .ּברּוֿהּוא ְְְֵֶָָָ

zÚ˙˙Â„כא  ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ¯˙‡ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««
:‡¯pË ÏÚ«ƒ»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

יראני  לא אֹומרים, ויׁש הּנכּבד. ְְְְִִִִֵֵַַַָֹהּׁשם
הפ וזה לעֹולם. יחיה רק ְְְִֵֶֶֶַָָָָהאדם
מּלת  פירּוׁש אֹומרים, ואחרים ְֲִִִֵֵַַַָהּלׁשֹון.
לא  הּוא, וכן אחר. ּבעבּור יׁשרת ְְֲֵֵֵַַָֹֹלא,

והּטעם, החי. ולא האדם, ְְְִִַַַַַַָָָֹיראני
k`הּמלאכים: dxez ְִַַָ

¯ev‰ ÏÚ z·vÂ (‡Îראׁש הּוא . ¿ƒ«¿»««ֹ
על  ׁשם לי ונּצבּת ּכתּוב, כן ּכי ְְִִִֵַַָָָָָההר,

ׁשם, יתיּצב ׁשהּוא ואמר ההר. ְְִֵֶַַָָָָֹראׁש
ּבעצמֹו יׂשימּנּו הּוא הּכבֹוד, ְְְֲִֶַַַָֹּובעבר
.וׂשמּתי ּכתּוב, כן ּכי הּצּור. ְְְְִִִֵַַַָּבנקרת
אזּכֹור  ועּתה מעצמֹו. הּוא ׁשּיּכנס ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹולא

ּכי  הּגאֹון, אמר הּפרׁשה. טעם ְִַַַַַָָָָָָּכלל
הּזה  העם את העל למׁשה, אמר ְֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשם
אחר  ּובמקֹום ּבֹו, ׁשחטאּו הּמקֹום ְְִֵֶֶַַָָָמּזה
לא  אם הׁשיב, ּומׁשה להם. ְִִֵֶֶֶַָֹֹאסלח
אל  הּזה, ּבּמקֹום עּתה אּפ ְֶַַַַַָָָיׁשּוב

ּבעבּור ּתע  ּבעיני, והּנכֹון מּזה. לנּו ְְֲֲִֵֵֶַַַַָ
.מלא לפני וׁשלחּתי לֹו אמר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּׁשם
הֹודעּתני  לא ואּתה מׁשה, הׁשיב ְְִִֵֶַַַָָֹֹאז
הּכתּוב  הּוא אם עּמי. ּתׁשלח אׁשר ְֲִִִִֵֶַַָאת

הׁשיבֹו, והּׁשם ּבקרּבֹו. ׁשמי ּכי ְְְְֱִִִִֵַּבֹו,
והּנה  .ל והניחֹותי ,אל ּבעצמי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָאני
ולא  ,אל לבּד עּמ ּכי ,ל ְְְְִִֵֵַַַָֹטעם
הׁשיב  ּכן על יׂשראל. ּבני ּבתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָאׁשּכֹון

הּגֹוי  עם הֹולכים ּפני אין אם ְִִִֵֶֶַָֹמׁשה,
עּמ ּכי ּוראה למעלה, ׁשהזּכיר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָהּזה
רּבים. ּבלׁשֹון ּתעלנּו אל הּזה, ְֲִִֵֶַַַַַהּגֹוי
ּובּמה  הּפרּוׁש, זה על הּנאמן ְֱֵֵֶֶֶַַַַָָוהעד
אני  ּבעיני חן מצאתי ּכי איפה ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹיּודע

הׁשיב, והּׁשם עּמנּו. ּבלכּת הלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹועּמ
אעׂשה  ּדּברּת אׁשר הּזה הּדבר את ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָּגם
ׂשמח  זה ּובעבּור ּבעיני. חן מצאת ְֲִֵֵֶַַַָָָָּכי
הפ ּבקרּבנּו, ה' נא יל ואמר, ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹמׁשה

ּבּקׁש ּומׁשה .ּבקרּב אעלה לא ְְְֱִִִֵֶֶֶֹֹּכי
לא  ּכי הׁשיבֹו והּׁשם הּׁשם, ְְֱִִִֵֵַַֹלראֹות
ּכי  האמת, וזהּו וחי. האדם ְְֱִִִֶֶַָָָָָָיראני
הּמקרים, רק מרּגיׁשֹות אינן ְְְִִִֵַַַַַָָההרּגׁשֹות

ּגם  יׂשראל. אלהי את וּיראּו ּכן ְְֱִִֵֵֵֶַַַָֹעל
יחזקאל  נבּואת וכן ה'. את ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָואראה
ּבכאן  אמר והּנה אלהים. ּבמראֹות ְְְְֱִִֵַַַָָֹֹהּכל
אחר, ּובמקֹום אחֹורי. את ְְֲִֵֶַָָָָוראית

הּדברים  ואּלה יּביט. ה' ְְְִִֵֶַַַָּותמּונת
אמר, והּגאֹון .ארֹו ּפירּוׁש ְְִִֵַַָָָצריכים
ּפני  והּמׁשל, האֹור. ּפני הּפנים ְְְִִֵֵַַָָָָּכי
מהאֹור, הּנׁשאר והאחֹורים ְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּׁשמׁש.

זאת. לכל צֹור ואין ּבאחד. ְְְְִֵֵֶֶַָָֹהתּדּבק
הּׁשם  ּכי ּדע אֹומר: זה, ּׁשאפרׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָולפני
רק  ּפנים אל ּפנים מׁשה עם ּדּבר ִִִִֶֶֶַָָֹֹלא
ּובעבר  והלאה. הּׁשליׁשי יֹום ְְְְֲִִִַַַָָָָֹּבארּבעים

ּכי  ּפניו. עֹור קרן אז ּפניו, על ִֵַַַָָָָָָהּׁשם
הּנראה  הּמלא עלֿידי נבּואתֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּתחּלת
וּככה, ה'. וּיאמר ּכתּוב וׁשם ְְְֶֶַַָָָָֹּבּסנה,
הּׁשליח  ּכי יֹומם. לפניהם הֹול ְִִִֵֵֶַַַָָוה'
הּיֹום  וזה הּׁשֹולח. לׁשֹון על ְְְֵֵֶַַַַַידּבר

ּכיֹום  לֹו היה ּׁשּבּקׁש, מה מׁשה ְִֵֶֶֶַָָָָֹׁשראה
ּתֹורה  אדם מּתן הּגיע ולא ליׂשראל, ְְְִִִֵַַַָָָָֹ

וחכמינּו מעלתֹו. אל ואחריו ְְֲֲֲֵֶַַַָָָָָלפניו
ּתפּלין. ׁשל קׁשר לֹו ׁשהראה ְְְִִֶֶֶֶֶָָאמרּו

יפרׁשּוהּו ּכאׁשר לא רק נכֹון. ְְְְֲִֵֶֶַַָָֹודבריהם
סֹוד  ּכי ּכמׁשמעֹו, ׁשהּוא ּדֹורנּו ְְְִֵֵֶַַָחכמי
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נקרא  ואינֹו הּנכּתב, הּׁשם ּפרׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּכבר

הּכבֹוד. הּוא והעצם העצם, ׁשם ְֵֶֶֶֶַָָָהּוא
האֹותּיֹות, ּכל מסּפר ּתחּבר ְְְֲִִֵֶַַַָָוכאׁשר
אמרּו ּכן על וׁשבעים. לׁשנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָיעלה
וכאׁשר  המפרׁש. ׁשם הּוא ּכי ְְֲֲִֵֵֶַַָָֹחכמינּו,
מרּבע  אל הראׁשֹון מרּבע ְְְִֵֶַַַַַָּתחּבר

הּׁשם. ּכמסּפר יהיה ּבאמת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָהאמצעי,
לכת, ּכֹוכבי החמּׁשה מחּברֹות ּכן ְְֲִֵֵֶֶַַַָָּגם
האדם  ׁשּיבּטא האֹותּיֹות ּבחּבר ְְְִֵֶֶַַַָָָָּגם
הּׁשם. ּכמסּפר יהיה הּׁשם, ּבחצי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָּבהם

ּבּמעלה  ׁשהם הּזּוגֹות מרּבעי ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָּובחּבר
המחּברים  ּכמסּפרם יהיּו ְְְְִִִִַָָָָָֻהראׁשֹונה,
הּׁשם  חצי ּתכּפל וכאׁשר הּׁשם. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַֹמחצי
מרּוּבעי  ּתמצא אז החצי, על ְְִִִֵֵַַָָָָהראׁשֹון

הראׁשֹון  מרּוּבע ּובהסיר ְְְְִִִִַָָָָהּנפרדים.
ּכחׁשּבֹון  יּׁשאר אז הּׁשנים, ְְְְִִִֵֶַַָָָמּמרּוּבע
מרּוּבע  ּתחּסר ואם הּׁשני. האֹות ְְְְִִֵֵַַָָָמעּוקב
יּׁשאר  אז הּׁשלׁשה, מּמרּבע ְְְִִִֵַַַָָָָֹֻהּׁשנים

וזה  הּׁשליׁשי. האֹות מעּוקב ְְְְִִֶֶַַָָּבחׁשּבֹון
ׁשהּוא  האחד הּוא הּנכּבד, ְִֵֶֶַַָָָהּׁשם
לאחר  צֹור לֹו ואין עֹומד. ְְְְֵֵֵֶַַּבעצמֹו
החׁשּבֹון  מּפאת ּתסּתּכל ואם ְְְְְִִִֵֶַַַָָלפניו.

חׁשּבֹון  וכל הּכל. ראׁש ְְֶֶַָֹֹׁשהּוא
הּכל. ׁשהּוא האחד הּוא ֲִֵֶֶַָָָָֹמהאחדים,
וטעם  והּתהּלֹות. הּתפּלֹות סֹוד ּכן ְְְְִִֵַַַַַעל
ּב אׁשר ועֹוד והתקּדׁשּתי. ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַוהתּגּדלּתי

ּתמּונה. לֹו אין האחד והּנה ְְְִֵֵֶֶָָָָָאתּפאר.
ּכי  הּתמּונֹות, לכל ּכלל ּכדר ְְְְְִֶֶַָָוהּוא
העליֹונֹות  הּגויֹות והּנה יצאּו. ְְְְִִִֵֵֶַָָמאּתֹו
להם  אין והּכֹוכבים, הּמאֹורֹות ְְִֵֵֶֶַַָָׁשהם
האדם  לנׁשמת ּכי אף ואחֹור. ְְְִִִַַָָָָָּפנים

אף  עליֹון. למׁשרתי ּכי ואף ְְְְְִִֵֶֶַַָָָהעליֹונה.
ּבין  האֹור והּנה העליֹונים. לעליֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָּכי
אל  הּקרֹובה והּנקּודה הּנקּודֹות ְְְְְֵֶַַַָָׁשּתי
והּנקּודה  הּכח. וׂשר הּפנים ׂשר ְְְְִֵַַַַַַַָֹהּפֹועל,

האדם  ּותנּועת הּכח. סֹוף ְֶֶַַַַָָָָֹהאחרת,
הּימין. אל העליֹון והּגּוף ְְְִִֶֶַַָָָלפנים.
יכֹול  מׁשה והּנה העליֹון. אל ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹוהּצמח
אי לּבֹו, ּבעין ולראֹות ְְְִִֵֵַַָלדעת

ּבראׁשית  ּביֹוצר ּדבקֹות ְְְְִִֵֵֵַהּבריאֹות
אין  הּכבֹוד, ּומּדר אחֹורים. ְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנקרא

לא ּכח ּכי וזהּו זה. לדעת ּבּנברא ְְִִֶֶַַַַָָֹֹ
נׁשמת  היֹות ּבעבּור וחי. האדם ְְֱֲִִִַַַָָָָָיראני
מֹות  אחרי והּנה הּגּוף. עם ְֲִִֵֵַַָָָהאדם

ּגדֹולה  למעלה נׁשמתֹו ּתּגיע ְְְְֲִִִַַַַַָָָהּמׂשּכיל,
מׁשה  והּנה האדם. ּבחּיי ּבֹו יּגיע ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ידעּתי הּׁשם אמר ּכן על ְְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשּבּכללי,
הּפרטים  יֹודע לבּדֹו הּוא ּכי ְְְִִֵֵַַַָּבׁשם,

ּכי  ּובעבּור ּכלל. ּבדר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָוחלקיהם
ּכן  על האדם, הּוא ּבאדמה ְֲִֵַַָָָָָָָהּנכּבד
ּבאדם, והּנכּבד הּכרּובים, ְְְִִַַַָָָָצּורת
ּתפּלין. ׁשל קׁשר דבר ּכן על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָיׂשראל.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  100    הלי דהלד • דהמ ל דעד  

ק תשא ק כי פרשת - לג - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ט"ו רביעי ליום יומי שיעור

(áë)ézîNå éãák øáòa äéäåøevä úø÷ða E §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®
éìò étë éúkNå:éøáò-ãò E §©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«

i"yx£È„·k ¯·Úa∑ ּכׁשאעברלפני.¯ev‰ ˙¯˜a• «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿««
טז)ּכמֹו ּתנּקר",(במדבר ההם האנׁשים "העיני ל): :(משלי ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ

נחל", עֹורבי לז)"יּקרּוה וׁשתיתי (ישעיה קרּתי "אני : ְְְְֲִִִִִֵַַַָָ
ּכרּית הּצּור", "נקרת להם. אחת ּגזרה .הּצּור מים", ְְְִִִִֶַַַַַַַָָ

pË¯‡כב  ˙¯ÚÓa CÈeL‡Â È¯˜È ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬«¿»ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
:¯·Ú‡c „Ú CÏÚ È¯ÓÈÓa ÔÈ‚‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¬»«¿∆¿«

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּׁשם  ּכי קֹומה, ּבׁשעּור ּכתּוב ּכן ְְִִֵֵַַָָועל

מהּגּוף. נכּבד וכל ּגּוף, ּכל ּבֹורא ְְִֵֵַָָָהּוא
ואמר  הּמקרה. הּוא מהּגּוף ְְְְִִֵֶֶַַַַָוהּנבזה
ׁשל  ׁשיעּורֹו הּיֹודע ּכל יׁשמעאל, ְִִִֵֵֶַַַָָרּבי
ּבן  ׁשהּוא לֹו מּובטח ּבראׁשית, ְְִֵֵֶֶָיֹוצר

ערבים  עקיבא ורּבי ואני הּבא. ְֲֲֲִִִִֵַַַָָָעֹולם
ּבצלמנּו אדם נעׂשה וזהּו זה. ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָּבדבר
והחּיים  הּצמחים ּכל ּכי ודע ְְְְִִִִֵַַַַָָּכדמּותנּו.
והרמׂש והחּיה והּבהמה והעֹוף ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָּבארץ
ּכי  ּבעליֹונים. קׁשּורים אדם, ְְְִִִֶָָָָוכל

ּוׁשמֹונה  ּבארּבעים קׁשּורים ְְְְְִִִֶַַָָהּכללים
ה' חלק אׁשר וזהּו הּגלּגל. ְְֲֶֶַַַַָצּורֹות
והּמֹוסיפים  העּמים. לכל אֹותם ְְֱִִִֶַַָָֹֹאלהי
אּולי  הענין מּטעם עיניהם, ְְִִִֵֵֶַַַָָָלהאיר

הּסֹוד  לגּלֹות רצּו ולא זה, ְְְֶַַָָֹידעּו
חלק  ולא הּנאמן, והעד ְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹלּתלמידים.
מאה  הם הּמחּברֹות ּכי וידּוע ְְִֵֵֶַַַָָָָלהם.
והּמחּברת  הּׁשבעה. מחּברֹות ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָועׂשרים.

אחת. היא ּכּלם, ּבמסּפר ְְְִִַַַַָָֻהּגדֹולה

ועׂשרים. אחת היא הּׁשנּיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָוהּמחּברת
וזה  ּככה. החמּׁשה מחּברת ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָּוכנגּדּה
ּומחּברת  מּׁשבעה. יצא ְְְִִִֶֶַַָָָָהּמסּפר
זה  ׁשּגם ּוׁשלׁשים, חמּׁשה ְְֲִִֶֶַַָָֹֹהּׁשלׁשה,

וּככה  מחּברֹות. מּׁשבעה יֹוצא ְְְְִִִֵַַָָָָָהּמסּפר
מחּברֹות  והּנה הארּבעה. ְְְְְִֵֶֶַַַָָָמחּברת
ׁשהיא  והּמחּברת ׁשבעה. ְְְִִִֶֶֶַַַָָהּׁשּׁשה
ּכפי  האדמה, לכל הּמׁשּפחֹות ְְְֲִִֶֶַָָָָָּכֹוללת

ׁשהם  ּגבּולֹות מהּׁשבעה ּגבּול ּכל ְְְִֵֵֶַַַָָמּזל
הּצבּת אּתה ּכתּוב, ועליהם הּיּׁשּוב. ְֲִִֵֶַַַַָָָָּכל

ׁש וחרף, קיץ ארץ ּגבּולֹות הׁשּתּנה ּכל ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ואין  יצרּתם. אּתה הּגבּולֹות ְְְְְֵַַַָָָּבכל

נטֹותּה ּבעבּור רק מהּׁשמׁש, ּבא ְֲִֵֶֶַַַַָָהּׁשּנּוי
הּמחּברת  והּנה ודרֹום. צפֹון ְְְְִִֵֶֶַַַָָלפאת
היא  טלה, ּבמּזל העליֹונים ְְְִִִֶֶַַַַָָהּׁשנים
ּוׁשניהם  ׁשנה. וׁשּׁשים מאֹות ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶַָָָּבכל
מּזל  אל התחּברּותם מּמּזל ְְְִִִֶַַַַַָסֹובבים

ּככה  ׁשנה. עׂשרים ּבכל ְְְִִִֶָָָָָּתׁשיעי,
עד  ּפעמים עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְִִֵֵֶַַָיתּגלּגלּו

יתּגלּגלּו ּומּׁשם ׁשנה. וארּבעים ְְְְְִִִִַַַָָָָָמאתים

ּבמּזלֹות  הּזה ּובּדר הּזה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָּכּמסּפר
ּבמּזלֹות  ּגם הרּוח. ּבמּזלֹות ּגם ְְְְֶַַַַַָָָהעפר.
הארּבעה  ּכי לּב על יעלה ואל ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָהּמים.
ּבּׁשמׁש, חֹום ויׁש ּבּׁשמים. הם ְִֵֵֶֶַַַָָּתֹולדֹות

חלילה, חלילה ּוּבשּבתי, ּבּלבנה ְְְְִִַַַָָָָָָוקֹור
הן. נכּבדֹות העליֹונֹות הּברּיֹות ְְְִִִֵֶַָָּכי
ונבראּו צּוה הּוא ּכי ּכתּוב, ְְֲִִִֵֶַָָָועליהם
ולא  נתן חק לעֹולם לעד ְְֲִֵַַַַָָָֹֹוּיעמידם
ּבעבּור  ּככה נקראּו רק ְְֲֲִַַַָָֹיעבר.

המׁשרתים  יּוכלּו לא והּנה ְְְְְְִִִֵַַַָֹהּמקּבלים.
מהם  אחד וׁשּיעבֹור ּדרּכם, ְְְֲֵֶֶֶַַַָָלׁשּנֹות
צבא  ּכל ּכן ּגם הּׁשם. לֹו ׁשּנתן ְֵֵֶַַַַָָָֹהחק
ּכפי  מהם יקּבלּו והּׁשפלים, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָהּׁשמים

ירעּו. ולא ייטיבּו לא ּכן על ְְְִֵֵֵַַָָֹֹֻמתּכנּתם.
הּׁשמים, למלאכת הּמׁשּתחוה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָוהּנה
עליו  ּׁשּנגזר מה אם ּכי לֹו, יֹועילּו ְִִִִֶַַָָֹלא
יקרּנּו. ּכן מֹולדּתֹו, ּככבי מערכת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹּכפי

יֹותר  העליֹון ּכח יׁשמרהּו אם ְְְִִֵֵֶַָֹחּוץ
אז  ּבֹו. ּדבק ׁשּיהיה הּככבים, ְִִִֵֶֶַַָָָֹֹמּכח
חׁשּוב, מׁשל ל ואּתן מהּגזרֹות. ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָיּנצל
נהר  ׁשּיגּדל הּכֹוכבים מערכת ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיתה
ימּותּו. אֹו אנׁשיה ויׁשטף אחת, עיר ְְֲִִֶַַַָָָֹעל

הּׁשם  אל ׁשּיׁשּובּו והזהירם נביא ְְִִִֵֶֶַָָָָּובא
ּבכל  אליו וׁשבּו רעתם, יֹום ּבא ְְְֵֶֶָָָָָָֹּבטרם
ּבלּבם  נתן ּבֹו, ׁשּדבקּו ּובעבּור ְְֲִִֶַַָָָָלּבם.
אל  להתּפּלל לחּוץ העיר אנׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּיצאּו

ּגדל  ההּוא ּובּיֹום ּכן. עׂשּו והּנה ְִֵֵֵַַַַָָהּׁשם,
ראינּו ּכאׁשר ּכמנהגֹו, ּפתאֹום ְְְֲִִִֶַַָָָָהּנהר
העיר. ּכל וׁשטף רּבֹות, ּפעמים ְְְִִֵֵַַָָָָּבעינינּו
והּוא  הּׁשם, ּגזרת סרה לא ְְְִֵֵֵַַָָֹוהּנה

ירּוצּו המׁשרתים ּכי וחׁשֹוב ְְֲִִִִַַָָָהּצילם.
ירּוצּו ולא ּבמסּלה, עֹוברים ְְְְִִִַָָֹּכסּוסים
ּדרּכם. ּככה רק להטיב, אֹו ְְְִֵַַַָָָָלהרע
ידע  לא עּור, איׁש ּבמסּלה ּכי ְֲִִִִֵֵַַַָֹוחׁשֹוב
ימין  אל הֹולכין מתי הּסּוסים, ְְִִִִֶַַַָָמנהג

ׁשּידע  פּקח על נׁשען והּוא לׂשמאל. ְְְִִִֵֵֶַַַָֹאֹו
ּברּוצם  ּכי יׁשמרּנּו, הּוא והּנה ְְְְִִִֵֶָָסּורם.

יֹולי זה האחר,ּבצד לּצד העּור ְִִֵֵֶַַַַָָ

והעּור  ּתׁשּתּנה, לא הּסּוס ְְְִִֵֶַַַָֹּומרּוצת
אׁשר  אחר ה', אמר זה, ּובעבּור ֲֲִֵֶֶַַַַָָיּמלט.
לעם  לֹו להיֹות ה' לקח ואתכם ְְְְִֶֶַַַָָחלק,
יעקב, חלק ּכאּלה לא ּככה, ֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹנחלה.

אני  ונפלינּו וזהּו הּוא. הּכל יֹוצר ְְְֲִִִִֵֶַֹּכי
אין  ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו וזהּו .ְְְְֲֵֵֶֶַַָָועּמ
ׁשֹומרי  ׁשהם זמן ּכל ליׂשראל, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָמּזל
ּבהם  יׁשלט יׁשמרּוה, לא ואם ְְְְִִִֶַָָָֹֹהּתֹורה.
מחּברת  ּכל ּכי מנּסה. הּוא ּכאׁשר ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָֻהּמּזל

יבא  הּנה רעה. ּבּמערכת ּדלי ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹּומּזל
חכמת  והּיֹודעים יׂשראל. לׂשֹונאי ְְְְְְִִֵֵַַָָָָרעה
ּבמערכת  היתה והּנה ּכן. יֹודּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָהּמּזלֹות
ּבגלּות  ׁשּיעמדּו ּבּמחּברת ְְְִֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמים

ּובעבּור  רּבֹות. ׁשנים עֹוד ְֲִִִַַַָמצרים,
הֹוׁשיעם  אליו, וׁשבּו הּׁשם אל ְֲִֵֵֶֶַָָָָׁשּצעקּו
יקרה  ּכן לּכלל, יקרה וכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָהּׁשם.
אׁשרהּו: ּתֹורה, ׁשֹומר ּכן על ְִֵֵֵַַַָָלּיחיד.

ÌLaוהּנה EÈzÚ„È'ה יֹודע ּכמֹו . ְִֵ¿«¿ƒ¿≈ְֵַ
והּנה צּדיקים: ּדר‡ È‡¯‰אינֹו ְִִִֵֶֶַ«¿≈ƒ»ֵ

והּנה העין: על ÏÚEÈtּבמראית . ְְְִִִֵַַָ«»∆ַ
וטעם  הּלב: ּפני והם הּפנימים, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּפני

È·eË Ïk,ּבּכל ולא הּכל, ּכמֹו ׁשאינֹו . »ƒְְֵֶַַֹֹֹ

וטעם הּכל: עם ‡L¯ולא ˙‡ È˙pÁÂ ְְִַַַֹֹ¿«…ƒ∆¬∆
ÔBÁ‡ טּובי ּכל אעביר ּכי מׁשה. על . »ֲִִִֶַַָֹ

ולפני .ּפני וזהּועל .ארחמ עברי, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ
הּוא  זה והּנה .עלי ּכּפי ְִִֵֶֶֶַָָׁשאסּו

ּכמסּתיר  סתר, ּכדמּות והּכף ְְְְִִֵֵֶַַַַהּפרּוׁש.
ּתּפרד  ׁשּלא ּבכּפֹו, הּׁשמׁש ְִֵֶֶֶֶֶַַָֹעצם

והּנה ּגוּיתֹו. מעל È‡¯Â˙נׁשמתֹו ְְְִִִֵֵַָָ¿»ƒ»
È¯BÁ‡ הּכל,‡˙ ׁשהּוא מּפאת . ∆¬»ְִֶַַֹ

וכל  הּכל, ּומאּתֹו הּכל, מלא ְְְִֵַַָֹֹֹּוכבֹודֹו
ה' ּותמּונת וזהּו ּכל. ְְְֶַָָֹּתמּונתם

akיּביט: dxez ִַ
È˙kNÂ (·Î ׁשוה ,"ּבסמ אֹו ּבׁשי"ן . ¿«…ƒְְִֵֶָָ

עב.הּטעם. ּכּפי ּכי אמרּו ּומפרׁשים ְְְִִִַַַַָָָ

ּכּפים  על הן אֹור. ּכּסה ּכּפים על ְִִִֵַַַַַַָּכמֹו
ּכמׁשמעֹו: רק ואינֹו .חּקתיbk dxez ְְְִֵַַַָֹ
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יום חמישי

תשא  כי פרשת - לד - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ט"ז חמישי ליום יומי שיעור

ÈtÎ È˙kNÂ∑(ויקרא פרשת כהנים, רׁשּות (תורת ׁשּנּתנה מּכאן : ¿«…ƒ«ƒְְִִֶָָ
ּבמימרי' 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, ּכּנּוי לּמחּבלים , ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָ

עליו  לסֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה, ׁשל ּכבֹוד לדר ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּוא
.מּמׁשּבכף  ְַַָ

(âë)àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ
:eàøéô ¥«¨«

i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑' דברת ית ּולהּלן יקרי'ואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק ,. «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
È¯Á‡Œ˙‡ ˙È‡¯Â∑ ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ¿»ƒ»∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

$
âאדר ט"ז חמישי âיום

ãì(à)úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ
íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½

:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò eéä øLà£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
i"yx£EÏŒÏÒt∑מּתֹו סנּפירינֹון מחצב הראהּו ¿»¿ְְְִִִֶַַַָ

נתעּׁשר  ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאהלֹו,
הרּבה  הראׁשֹונֹות,∑EÏŒÏÒt.מׁשה ׁשברּת אּתה ְֵֶַֹ¿»¿ְִַַָָָָ

מׁשל אחרֹות. ל ּפסל למדינת אּתה ׁשהל למל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
קלקּול  מּתֹו הּׁשפחֹות. עם ארּוסתֹו והּניח ְְְֲִִִִִַַַָָָהּים
וקרע  ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָהּׁשפחֹות

È¯˙·cכג  ˙È ÈÊÁ˙Â È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬

‡·i‡א  ÈÁeÏ ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
ּתפילין" ׁשל "קׁשר על־ידי החטא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָּכּפרת

È¯Á‡Œ˙‡ ˙È‡¯Â¿»ƒ»∆¬…»

ּתפּלין ׁשל קׁשר רש"י)הראהּו ובפירוש כג. (לג, ְְִִֶֶֶֶָ

רחמים" ּבקׁשת "סדר למׁשה הּקּב"ה ׁשּלּמד ׁשּבעת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּצינּו

הּוא  ּכאּלּו עצמֹו את הּקּב"ה לֹו הראה מּדֹות, י"ג ְְְְִִִֶֶַַַָָָּוקריאת

ּבטּלית ויאמר)"מעּטף" דבורֿהמתחיל יט שם, ּומעּטר (רש"י , ְְְִַָָֻֻ

ּתפּלין". ׁשל קׁשר "הראהּו – ְְְִִִִִֶֶֶֶָּבתפּלין

סליחה  לבּקׁשת ּותפּלין, טּלית ּבין הּׁשּיכֹות מהי לעּין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָויׁש

מּדֹות? י"ג ּוקריאת ְְִִִַָּומחילה

יעבר  ׁשהאדם ׁשי אי לתמּה יׁש ּדהּנה זה, לבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹויׁש

ּבני  "מאמינים הם יׂשראל והרי הּקּב"ה, ׁשל מצֹותיו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל

א)מאמינים" צז, ׁשלימה (שבת ּבאמּונה הּוא ּומאמין , ְֱֲֲִִִֵֶַַָָ

ּבראׁשית", מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל "מחּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהּקּב"ה

הּבֹורא  ּבהּקּב"ה, ּתלּוים חּייו זה ׁשּברגע ּבידעֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואםּֿכן

ּבאֹותֹו הּוא ׁשי אי ּתמיד", יֹום "ּבכל ּומחּדׁשֹו ְְְְִֵַַָָָאֹותֹו

?יתּבר רצֹונֹו על לעבר ְְֲִֵֶַַַָֹרגע

"ׁשֹוכח" יתּבר רצֹונֹו על ׁשעֹובר ההּוא ׁשּברגע ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא,

האמּונה  את "זֹוכר" היה ואם ּבהּקּב"ה. אמּונתֹו על ְֱֱִֵֶַַָָָָָָָהּוא

על  חסֿוׁשלֹום לעבר ׁשי היה לא ּפנימה, ּבלּבֹו לֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיׁש

.הּׁשםֿיתּבר ְְִֵֵַָרצֹון

החטא, על ּולכּפר לעקֹור רֹוצה ׁשּכׁשהאדם הּטעם ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוזהּו

להיֹות  צרי מהּקּב"ה, רחמים לבּקׁש מּדֹות י"ג ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָואֹומר

מצֹות  ׁשּתי ּכי ּותפּלין, ּבּטּלית ענין עטּוף ּתֹוכנם אּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

את  ּוזכרּתם אֹותֹו "ּוראיתם היא ציצית ּדמצות ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָה"ּזכירה".

ה'" מצֹות לט)ּכל טו, "והיה (שלח היא ּתפּלין מצות וגם , ְְְְְִִִִִַַָָָ

"עיני ּבין לזּכרֹון ט)ּגֹו' יג, .(בא ְִֵֵֶָ

שבת') לקראת 'מתוך – ואילך 232 עמ' כא כרך לקו"ש (ע"פ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

e‡¯È ‡Ï ÈÙe (‚Î ולא הּנראים. הם . »«…≈»ְְִִֵַֹ
הּזכרים  ּכי ריקם. ּפני יראּו ולא ְְִִֵֵֵַַָָָָֹכן

הּנראים: `הם dxez ְִִֵַ
EÏ ÏÒt .¯Ó‡iÂ (‡.ֿלל ּכמֹו . «…∆¿»¿ְְֶ

ּכראׁשֹונים, וטעם .ל קח ְְְִִַַַַָָואּתה
הּׁשנּים  ּכי הּגאֹון, אמר ְְִִִִַַַָָָָּכמּדתם.
נּתנּו הּׁשנּיים ּכי מהראׁשֹונים, ְְְִִִִִִִִֵַָָנכּבדים
כן  ולא הּכּפּורים, ּוביֹום קדׁש ְְְִִֵַָֹֹּביֹום

י"ז  ּביֹום ירדּו הם ּכי ְְִִִֵָָהראׁשֹונים.
הּׁשנּים  עם ויׁש חֹול. ּוביֹום ְְְְִִִֵַַּבתּמּוז,
ּכתּוב  ּובּׁשנּים ּבריתֹות, ׁשלׁש ְְִִִֵֶַָָֹזכר
נׁשּתּברּו, והראׁשֹונים .ל ייטב ְְְְִִִִַַַַָָּולמען
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קב תשא קב כי פרשת - לד - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ט"ז חמישי ליום יומי שיעור

לֹו אמר להרגּה, הּמל יאמר "אם אמר: ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻּכתּבתּה.
היה  ׁשּלא ּומצא הּמל ּבדק ."'אׁשּת אינּה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ'עדין
לֹו אמר לּה. נתרּצה הּׁשפחֹות, מן אּלא ְְְִִִֶַַַַָָָָָהּקלקּול
ׁשּנקרעה  אחרת, ּכתּבה לּה "ּכתב ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֻׁשֹוׁשבינּה:
אֹותּה, קרעּת "אּתה :הּמל לֹו אמר ְִֶֶַַַַָָָָָָָהראׁשֹונה",

ידי". ּבכתב לּה אכּתב ואני אחר, ניר ל קנה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאּתה
אּלּו הּׁשפחֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. זה ,הּמל ,ְֵֶֶֶַַַָָָָּכ
ׁשל  ארּוסתֹו מׁשה. זה והּׁשֹוׁשבין, ְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹערבֿרב.
"ּפסל  נאמר: לכ יׂשראל. אּלּו ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,

ל". ְ

(á)éðéñ øä-ìà ø÷aá úéìòå ø÷aì ïBëð äéäå¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½
:øää Làø-ìò íL éì závðå§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÎ∑ מזּמן. »ְָֻ

(â)-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnò äìòé-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈¨®©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeää©«
i"yx£CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ׁשהיּו עלֿידי אין ּבתׁשּואֹות הראׁשֹונֹות, רעה. עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, וקֹולֹות ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּצניעּות  מן יפה ל. ְְִִֶַָ

(ã)äLî íkLiå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôiå©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³
çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìòiå ø÷aá©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´

:íéðáà úçì éðL Bãéa§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

eËÏ¯‡ב  ‡¯Ùˆa ˜q˙Â ‡¯ÙˆÏ ÔÈnÊ ÈÂ‰Â∆¡≈«ƒ¿«¿»¿ƒ«¿«¿»¿»
:‡¯eË LÈ¯ ÏÚ Ônz ÈÓ„˜ „zÚ˙˙Â ÈÈÒ„¿ƒ«¿ƒ¿««√»««»«≈»

ÈÊÁ˙Èג  ‡Ï L‡ Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«»ƒ¿¬≈
Ï·˜Ï ÔeÚ¯È ‡Ï ‡¯B˙Â ‡Ú Û‡ ‡¯eË ÏÎa¿»»«¬»¿»»ƒ¿»√≈

:‡e‰‰ ‡¯eË»«

Ìc˜‡Âד  È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡¯Ùˆ· ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z d„Èa ·Òe d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

ãקודש משיחות ãנקודות

ולּוחֹות  הראׁשֹונֹות לּוחֹות ׁשּבין] [=ההבּדל ְְִִֵֵֶֶַָחּלּוק

ֲַָהאחרֹונֹות:

הּׁשנּיֹות  אלקים, מעׂשה הראׁשֹונֹות – עצמן ְְֱֲִִִֵַַַַָָֹֻּבלחֹות

רּבֹותינּו ׁשּכדרׁשת הּלחֹות, על חרּות – המכּתב .ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻּפסלֿל

א)ז"ל נד, ּבני (ערּובין ּבמעלת הראׁשֹונֹות. ּבּלחֹות רק הּוא ְְֲִִֵֵַַַַַָֻ

הר  על ּכׁשעמדּו צּדיקים, הראׁשֹונֹות ּבּלחֹות – ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻיׂשראל

מׁשה  ּבמעלת ּבעליּֿתׁשּובה. ּבּׁשנּיֹות זהמתן, ּפסקה ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻסיני

ּובחטא  ּבמּתנה, אֹורֹות אלף למׁשה נּתן ּבמּתןּֿתֹורה –ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבׁשּבת  (רק הׁשנּיֹות ּבלּוחֹות חזרּו ולא מּמּנּו נּטלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהעגל

חּיים'). עץ ּב'פרי ׁשּכתּוב] [ּכמֹו ּכדאיתא לֹו, ְְְְִִִִִִֵֶַָָנֹותנים

אּגדֹות  מדרׁש הלכֹות ּגםּֿכן ׁשּנּתן הּׁשנּיֹות לּוחֹות ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָמעלת

רּבה' ּב'ׁשמֹות ׁשּכתּוב] [ּכמֹו ּכדאיתא לתּוׁשּיה ּכפלים ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָכּו',

עֹור  וקירּון מו], ּפרׁשה ּתחּלת רּבה' 'ׁשמֹות [ּבמדרׁש ְְְְְִִִַַָָָָָמ"ו

מׁשה. ְֵֶֹּפני

תמוז) יז יום, (היום

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ולא  מעלין לא חלֹום, ּכדברי ְְְְֲֲִִֵֵֶַֹֹואּלה
ׁשניהם. היּו אלהים מכּתב ּכי ְְֱִִִִִֵֶַָֹמֹורידין.
מעׂשה  הם הראׁשֹונים ּכי ְֲִִִֵֵַָועֹוד,

מׁשה: מעׂשה והּׁשנּיים aאלהים, dxez ְְֱֲִִִֵֶַַֹֹ

˙ÈÏÚÂ ¯˜aÏ ÔBÎ ‰È‰Â זאת ·) . ∆¿≈»«…∆¿»ƒ»ֹ
ּפעם  ׁשּבכל הּׁשליׁשית. הּפעם ְְִִִֶַַַַַַָהיא
וארּבעים  יֹום ארּבעים ְְְִִַַַָָָיׁשב

bלילה: dxez ְַָ
LÈ‡Â ּובניו ‚) אהרן ׁשעלה ּבעבּור . ¿ƒֲֲֶַַָָָָֹ

עּמהם. וירד סיני הר מעמד אחר ְֲִִִֶַַַַַַַָָעּמֹו
הראׁשֹונה: הּפעם ׁשם ועמד עלה ְִַַַַַָָָָָָּגם

¯‰‰ ÏÎa רחֹוק ׁשּיהיה אףֿעלּֿפי . ¿»»»ְִִֶֶַַָ
הּכבֹוד: cמּמקֹום dxez ְִַָ

ÏÒÙiÂ ּככה,„) לדּבר  הלׁשֹון מנהג . «ƒ¿…ְְִֵַַַָָָ

אבנים, לּוחֹות ׁשני ּבידֹו וּיּקח ְְֲִִֵֵַַָָֹלאמר
הּלּוחֹות. ׁשני ּבידֹו וּיּקח אמר ְְְִֵַַַַָָֹולא
עמֹורה  ועל סדֹום על המטיר וה' ְְְְֲִִַַַָּכמֹו
מאּתֹו. אמר ולא ה', מאת ואׁש ְְִִֵֵֵֵַָָָֹּגפרית

חמׁש יׂשראל, ּבני אחד ּבפסּוק ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָוּככה
צחּות: ּדר הּוא והּנה dּפעמים. dxez ְְִִֵֶֶַָ
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תשא  כי פרשת - לד - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ט"ז חמישי ליום יומי שיעור

(ä)íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÌL· ‡¯˜iÂ∑:בׁשמא מתרּגמינן .ּדה'''ּוקרא «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

(å)ýåýé øáòiå|ýåýé àø÷iå åéðt-ìò|ìà ýåýé ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

i"yx£'‰ יז)∑‰' אחת :(ראשֿהשנה היא, רחמים ֲִִִַַַַמּדת
ׁשּיחטא קדם  לאחר ואחת אף ∑‡Ï.ויׁשּוב ׁשּיחטא, ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈ַ

מּדת  אֹומרזֹו הּוא וכן כב)רחמים, אלי,(תהלים "אלי, : ְֲִִִִֵֵֵֵַַ
עז  עזבּתני',למה 'למה הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּב'ּמכילּתא' מצאתי ּכ.ÌÈt‡ C¯‡∑(קיא :(סנהדרין ְְִִַָָָָ∆∆««ƒ

אּפֹו ׁשּמא מארי להּפרע, ממהר יעׂשה ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשאין ∑ÒÁŒ·¯Â„.ּתׁשּובה  חסד, להם לּצריכים ְָ¿«∆∆ְִִֵֶֶֶֶַָ

ּכלּֿכ יז)זכּיֹות טֹוב ∑Ó‡Â˙.(ראשֿהשנה ׂשכר לׁשּלם ְָָֻ∆¡∆ְֵַָָ
רצֹונֹו .לעֹוׂשי ְְֵ

e˜¯‡ה  Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓL·ƒ¿»«¿»

ÈÈו  ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡ ÏÚ dzÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡pÁÂ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂ·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

ãקודש משיחות ãנקודות

·eLÈÂ ‡ËÁiL ¯Á‡Ï ˙Á‡Â ,‡ËÁiL Ì„˜ ˙Á‡,לד (רש"י ««…∆∆∆¡»¿««¿««∆∆¡»¿»

ויׁשו) ׁשחטא. קדם רחמים אדם ּצרי מה הּקׁשיא, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻידּועה

ËÁiL‡לֹומר: Ì„˜ על להתּגּבר לאדם עֹוזר הוי' ׁשם – ַ…∆∆∆¿»ְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

מּלכּתחּלה. ּבחטא להּכׁשל ולא eLÈÂ·יצרֹו ‡ËÁiL ¯Á‡Ï ְְְְְְִִִִֵֵַַָָֹ¿««∆∆¡»¿»

עב  עבר האדם אם ּגם (ּבדרּגה – הוי' ׁשם לֹו עֹוזר רה, ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב יֹותר) ְֲִֵֵַָָנעלית

(172 עמ' ט כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

„¯iÂ על ‰) וּיתיּצב ּכי אֹומרים יׁש . «≈∆ְְִִִֵֵַַַ
ּכי  ודע עֹובר. היה הּׁשם ּכי ְִִֵֵֶַַָָָָהענן,
והּנכּבדים  העליֹונים ּבהר ְְְְִִִִִֶַָָָָהמׁשיל

ּכאׁשר  על מהּגּופֹות, עליֹון ההר הּוא ְֲֵֶֶַַַָָ

‰'האדמה: ÌLa ‡¯˜iÂ הּׁשם הּנה . ֲָָָ«ƒ¿»¿≈ִֵֵַ
יקרא  אי למדנּו והּנה הּקֹורא. ְְְִִֵֵֵַַָָהּוא

eמׁשה: dxez ֶֹ
¯B·ÚiÂ (Â ׁשהּׁשם ּבעבּור ּתתמּה ואל . ««¬ְְֲִֵֶַַַַ

ודעת  יֹודע לבּדֹו הּוא ּכי הּׁשם, ְְִֵֵֵַַַַַקֹורא

אמר  מאד. הּוא עמֹוק ּדבר וזה ְְְֶַַָָָָָֹוידּוע.
עם  ּדבק הראׁשֹון הּׁשם ּכי ִִִֵֵַַָָָהּגאֹון,
ּדבקֹו לא לּמה ּכן היה ואיּלּו ְְְִִֵַָָָָָָֹוּיקרא.
ׁשּתי  הּׁשם ּכי והּנכֹון, הּטעמים. ְְְִִֵֵַַַַַָָּבעל

יעקב  אברהם, אברהם ּכמֹו ְְְְֲִַַַָָָָָֹּפעמים,
וכתּוב. ּתקרא ּככה מׁשה. מׁשה ְְֲִֶֶַָָָָֹֹֹיעקב,
והּגאֹון  הם. מּדֹות עׂשרה ׁשלׁש ְְְִִֵֵֶַָֹּכי
ּכן  אם ּבמסּפר, הּנכּבד הּׁשם ּכי ְְְִִִִֵֵַַַָָָאמר

וזאת  אדֹון. ׁשהּוא והּׁשנית, מּדה. ְְִִֵֵֶַָָֹאינֹו
ּכּנּוי  רק אדֹון, אינֹו הּנכּתב ּכי ְִִִֵַַָָָטעּות,
נּסים  ורב ּכבֹוד. ּדר המדּבר ּכפי ְְְִִִֵֶֶַַַָהּוא
מּדֹות, ב' אּפים אר מּלת ּכי ִִִִֶֶַַַַָאמר,
נכֹון, אינּנּו זה ּגם ולרעים. ְִִֵֶֶַַָָָלּטֹובים

ׁשּנּוי  ּבעבּור הּמּדה תֹוסיף לא ֲִִִִַַָֹּכי
אּפים  אר הּוא הּׁשם ּכי ועֹוד, ְִִֵֶֶַַַָָָהאדם.
והּנה  חטאּו. לא לאׁשר ולא ְְְְֲִִֵֶַָָָֹֹלרׁשעים,
הּנה  עד עצמּה. ּבפני מּדה ְְְִִֵֵֵַַַָָָונּקה,

הּפׁשט, ּדר ועל מּדֹות. י"ג ְְְִִֶֶַַַָמסּפר
ונּקה, ּכי אחת. מּדה ינּקה לא ְְְִִֵֵֶַַַַַָֹונּקה
ּתעּנה  עּנה אם ּכמֹו היא. הּפעל ְְִִֵֵֶַַַַֹׁשם
ינּקה, לא ונּקה מּמּלת למדנּו רק ְְְִִֵֶַַַַַָֹאֹותֹו.
ינּקה, לּׁשבים רק לּׁשֹובבים. ְִִֶֶַַַַָָׁשהּוא

מּלת  הּוׂשמה ּכן על הּנביאים. ְְְְִִִִֵֵַַַָּכדברי
עֹון  ּפֹוקד ּומּלת הּמּדֹות. מּמסּפר ְְֲִִִִֵֵַַַַונּקה
ּכי  ודע רחמים. מּדת היא ּגם ְֲִִִִַַַַָאבֹות,
ּובעבּור  ּכהּונה. ּבגדי הם ְְְֲִִֵֵַָָׁשבעה

ּבּמסּפר. הכניסֹו ּתכׁשיט, ּכמֹו ְְְְִִִִִֶַַַָׁשהּציץ
ּבפּדן  נֹולדּו ׁשבטים עׂשר אחד ְְְְִִֵַַַַָָָוהּנה
ּכנען. ּבארץ נֹולד לבּדֹו ּובנימין ְְְְֲִִֶֶַַַַָָארם,
יעקב  ּבני אּלה ּכּלם על ּכתּוב ְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֻוהּנה

אחר  ּכי ארם. ּבפּדן לֹו יּולדּו ְְֲֲִֶַַַַָאׁשר
להֹוציא  חׁשׁש ולא ,הל ְְִִַַַָָָֹהרּבים

ירדּוהאחד. נפׁש ּבׁשבעים וככה, ְְְְִִֶֶֶָָָָָ
לא  ואפרים ּומנּׁשה מצרימה. ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹאבֹותי

הּנכּבד  הּׁשם והּנה נֹולדּו. ׁשם ּכי ְְְְִִִֵֵַַָָָירדּו
העצם. ׁשם והּוא ּבמּדֹות, ְְִִִֵֶֶַָהכניסּוהּו
ׁשמֹות, ואּלה ּבפרׁשת הזּכרּתי ְְְְְְִִֵֶַַָָָּוכבר
ּופעמים  הּתאר, ׁשם הּוא ּפעמים ְְִִִֵַַָָֹּכי

ׁשליׁשית. אל, ּומּלת ׁשּתים. והם ְְְִִִִִֵֵַַָמּדה,
אר חמיׁשית. וחּנּון, רביעית. ְְֲִִִִֶֶַַרחּום,
ׁשביעית. חסד, ורב ׁשּׁשית. ְְִִִִִֶֶַַַאּפים,
ורב  אחרת. ּבעבּור ּתׁשרת רב, ְְֲִֵֶֶַַַַַָּומּלת
לאלפים, חסד נֹוצר ׁשמינית: ְֱֲִִִֵֶֶֶַָאמת,

ונֹוׂשא  עׂשירית. עֹון, נֹוׂשא ְְֲִִִִֵֵָּתׁשיעית.
חּטאה, ונֹוׂשא עׂשרה. אחת ְְֵֵֶֶַַַַָָּפׁשע,
עׂשרה. ׁשלׁש ונּקה, עׂשרה. ְְְְְֵֵֵֵֶֶַֹׁשּתים
הּנכּבדים  ּכֹולל ּתאר, ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַָֹוהּׁשם

ּוׁשפלים: ועליֹונים ּכמֹוÏ‡Âוהּגויֹות, . ְְְְְִִִֶַָ¿≈ְ
ּבחכמה: הּנכֹון ׁשּיעׂשה .ÌeÁ¯Âּתקיף, ְְֲִֶֶַַַָָָ¿«

ׁשּיׁשמרם  ּבנים, על אב ּכרחם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּכדר
יּפלּו: אני,ÔepÁÂׁשּלא חּנּון ּכי ּכדר . ְִֶֹ¿«ְִִֶֶַָ

קּום: יּוכל ולא ׁשּנפל מי ְְִִֶַַַָֹלהֹוׁשיע
.ÌÈt‡ C¯‡ על מהרה יכעס ׁשּלא ∆∆««ƒְְִֵֶַָֹֹ

ÒÁ„הרׁשע. ·¯Â.ולרׁשע לּצּדיק .·¯Â ָָָ¿«∆∆ְִַַָָָ¿«
˙Ó‡:ּדברֹו ויקּים ׁשּימּלא .f dxez ¡∆ְְִֵֵֶַַָ
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(æ)ðäwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ
ã÷t äwðé àì|íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½

lL-ìò:íéòaø-ìòå íéL ©¦¥¦−§©¦¥¦«

i"yx£„ÒÁ ¯ˆ∑ עֹוׂשה .לפניו ׁשהאדם …≈∆∆ְֶֶָָָָָ
ÌÈÙÏ‡Ï∑ ּדֹורֹות אלפים אּלּו∑BÂÚ˙.לׁשני »¬»ƒְֲִִֵָ¬…ֵ

עֹוׂשה  ׁשאדם הּמרדים אּלּו ּפׁשעים, ְְְִִֵֶֶַַָָָָהּזדֹונֹות.
wÈ‰.להכעיס  ‡Ï ‰wÂ∑ מׁשמע ּפׁשּוטֹו, לפי ְְִַ¿«≈…¿«∆ְְְִַַ

מּמּנּו נפרע אּלא לגמרי, העון על מוּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
לּׁשבים  הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. ,מעט ְְְְְִֵֶַַַַַָָ

ׁשבים לׁשאינן ינּקה פו)ולא ‡·B˙.(יומא ÔÂÚ „˜t ְְְִֵֶֶַָָֹ…≈¬…»
ÌÈaŒÏÚ∑,ּבידיהם אבֹותיהם מעׂשה ּכׁשאֹוחזים «»ƒְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַ

"לׂשֹונאי" אחר, ּבמקרא ּפרׁש ÏÚÂ.ׁשּכבר ְְְְְִֵֵֶַַָָָ¿«
ÌÈÚa¯∑ על מרּבה טֹובה מּדה נמצאת רביעי. ּדֹור ƒ≈ƒְְְִִִִֵַָָָֻ

לחמׁש אחת ּפרענּות טֹובה מּדת ׁשּבמּדה מאֹות, ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ
לאלפים  חסד "נצר אֹומר: ."הּוא ֲִֵֵֶֶָָֹ

(ç):eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
i"yx£‰LÓ ¯‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתחּו" מּיד: הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה ."ּכׁשראה «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(è)éðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷a éðãàzçìñå £Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²

:eðzìçðe eðúàhçìe eððåòì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«

B¯ÓÏÂ„ז  ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ· Èa ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

È‚Òe„:ח  ‡Ú¯‡ ÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

ÈÈט  CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡‡ËÁÏÂ ‡·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

„ÒÁ ¯ˆB (Êהיּו אם לּבנים, האב . ≈∆∆ִִַָָָָ

ÔBÚטֹובים: ‡NB.לדברי לּב ׂשים . ִ≈»ְְִִִַָ
והלא  לאיׁש, והיית וחזקּת ּכתּוב ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹהּנה
ונֹודע. חיל איׁש טעמֹו, רק היה. ְְִִִַַַַָָאיׁש
לאיׁש. מהיֹות זקנּתי ּכי ּכתּוב, ְְְְִִִִִֵַָָוהּנה
אּׁשה  אֹו ּבעּולה, מהיֹות ְְְִִֵַָָוהּפרּוׁש,

ואבֹואה  והּנה היתה. נקבה ּכי ְְְְְִִִֵֵָָָָָלאיׁש,
היא. נקבה ּכי הּמׁשּכב, הּוא ְְִִִֵֵֶַָָָאליה
אינֹו הּלילה, אלי ּבאּו אׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָוהּנה,
החֹוטא, וּככה הּוא. זכר ּכי הּטעם, ְִִֵֶַַַַָָָָמּזה

רק  לֹו, החטא יכּפר לא עֹונֹו, ְְְֲֵַַַָָֹֻונׂשא
לבּד ולצּת דר על עליו. ׁשּיבא ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהענׁש
מׁשה  ּכי חּטאתי. נא ׂשא ועּתה ְִִִֶַַָָָָָֹּתּׂשא.
עֹונֹו הּנֹוׂשא ּכי והּכלל, היה. ְְֲִִֵַַַָָָצּדיק

ּונׂשיאת  לעֹולם. לגנאי הּוא ְְְְִִַַַָָּבעצמֹו,
האחת, הּדר ּדרכים. ׁשני על ְְְִֵֵֶֶַַַַָָחטא

לנ  לׁשבח ׁשהּוא זה ּכמֹו לֹו ׂשּוא ׁשּימחל ְְְְִִֶֶֶֶַֹ
נֹוׂשא  ׁשּיהיה האחרת, והּדר ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהעֹון.
יהיה  עֹון לנֹוׂשא והּנה רׁשע. אחד ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָהעֹון

ונׂשא  ּכמֹו לׁשבח. העֹון ולנׂשּוא ְְְְְְִִֶֶַַָָָלגנאי,
ויהיה  מעליה, יסּור הענׁש ּכי עֹונּה. ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹאת

ÚLtעליו: ‡NBÂ קׁשה ּפׁשע ּכי ּדע . ָָ¿≈∆«ִֶֶַַָ

מּתחת  יֹוצא הּפֹוׁשע הּוא ּכאילּו ְִִֵֵֵַַַַָמעֹון,

מּתחת  אדֹום ּתפׁשע אז ּכמֹו ְְְֱִִַַַָָהרׁשּות.
והּוא  מּמּנּו, ּפחּות עֹון והּנה יהּודה. ְְְִִֵֶַָָָיד
והּוא  חּטאת, ּכמֹו חּטאה, ּומּלת ְְְִַַַָָָָּבזדֹון.
הּממלכה  ּכמֹו ואינּנה ּדבר. ְְְֵֵֶַַָָָָָׁשם
חּטאה, ּומּלת ּתאר. היא ּכי ִִִַַַַַָָָָֹהחּטאה,

ּבמעׂשה. ׁשגגה וכל מחׁשבה ּכל ְְְֲֲֶֶֶַַָָָָָָּכֹוללת
והּנה  ּבלׁשֹון. אֹו ּבמעׂשה עֹון ְְְֲִִֵֶַָָּכי
ּדבר  על מׁשה ּתפּלת ְְְְִִֶַַַַַֹהסּתּכלנּו
העצם. ׁשם ׁשהּוא ה', וּיאמר ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹהמרּגלים.

ולא  נאמרֹות, עליו ּתהיינה ְְְֱִִֶֶַָָָָֹוהּמּדֹות
הּׁשם  ּכי ּתאר. ׁשהּוא הּׁשני הּׁשם ְִִִִֵֵֵֶַַַַֹהזּכיר
צֹור אין ּכי אל. ולא להׁשמיד, ְְְִִֵֵֶַָָֹרצה
ּכי  רחּום, ולא הּזאת, הּמּדה ְְְִִִַַַַָֹֹלהזּכיר

ּכי  חּנּון, ולא ּפתאים. היּו לא ְְְִִִֵַָָָֹֹיׂשראל
הּׁשם  אל ׁשּיצעקּו חמס להם נעׂשה ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹלא
היּו ּכי אּפים, אר והזּכיר ְְְִִִִִֶֶַַָָלהֹוׁשיעם.
הזּכיר  ולא הּוא. לּכל חסד, ורב ְְְְִִִֶֶַַָֹֹרׁשעים.
נֹוׂשא  והזּכיר חּיבים. היּו ּכי ְְֱִִִִֵֶֶַָָואמת,

לא  ּכי וחּטאה, הזּכיר ולא ופׁשע, ְְְִִִֶַַָָָָֹֹעֹון
ׁשהיתה  הענוה ּומרב ׁשֹוגגים. ְְֲִֵֶָָָָָָֹהיּו
לאמר  יׂשראל עם נפׁשֹו הכניס ְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹּבמׁשה,

הזּכיר  ולא ּולחּטאתנּו. לעֹונינּו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹוסלחּת

ׁשּלא  מעלתֹו, ּגֹודל ּבעבּור ְֲֲֵֶֶַַָָֹּפׁשעינּו,
ׁשּיפׁשע: gיּתכן dxez ְִִֵֶַָ

¯‰ÓÈÂ (Á מהר ּכי אמרּו, מֹוח ריקי . «¿«≈ְִִֵֵֵַָ
יאמר  ׁשּלא רּבעים, הזּכיר ּכאׁשר ְֲִִִִֵֶֶֶַַֹֹֹמׁשה
אין  ּכי ּגדֹולה, טעּות וזאת ְְֲִִִֵָָֹחמּׁשים.

הּׁשם, ּדברי הּוא ׁשּיפסק סֹובלת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּדעת
מות  ּבן היה ּכי מדּבר, ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַָָָָָּבעֹוד
מּיד  הּקֹול, נפסק ּכאׁשר רק ְְְֲִִֶַַַַַַלׁשעּתֹו.
הּנה  ּכי ועֹוד, להתּפּלל. מׁשה ְְְִִִִֵֵֵֶַֹמהר

ּכ ּכל ּכתּוב הּנה הּדּברֹות, ּבעׂשרת ן ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
לב  על יעלה ואי זה. ׁשמעּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָיׂשראל
לחמּׁשים. הקב"ה ׁשּיאמר ֲִִֶֶַַֹֹמׁשה
לא  ינּקה, לא ונּקה ׁשהזּכיר ְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹּובעבּור

ּומּלת לשֹונאיו. לֹומר הצר„wiÂ. ְְְִַַַָֻ«ƒ…
ׁשּׂשם  קדקד. מּגזרת הּכפל, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּבעלי
הּכסף. וּיּתם מׁשקל על ּבארץ, ְְֳִִֶֶֶַַַַָָָֹקדקדֹו
אל  ּתׁשמע ואל וּיּתמּו. ּכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַוּיּקדּו,
ּבעבּור  מּלּבם, ׁשרׁשים ֲִִִִִַַָָָהּמֹוסיפין

יּדמּו ,הּדר זה ועל ְְְִִֶֶֶַַַָהּמׁשקל.
hּכאבן: dxez ֶֶָ

¯Ó‡iÂ (Ë,ּבקרּבנּו ה' נא יל טעם . «…∆ְְִֵֵֶַַָ



  הלי דהלד • דהמ ידיד   105 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קה

קה
יום שישי

תשא  כי פרשת - לד - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ז שישי ליום יומי שיעור

i"yx£ea¯˜a '‰ ‡ŒCÏÈ∑,ׁשהבטחּתנּו ּכמֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְִֶַָ
הּוא" קׁשהֿערף "עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמאחר
אּתה  ,"ּבּדר אכל "ּפן זאת: על ואמרּת ,ּב ְְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָֹוימרּו

יׁש וגֹו', לעונינּו 'אם'ּתסלח ּבמקֹום .'ּכי' ְְְֲִִִִֵֵַַֹ

ezÏÁe∑ אחר (ספרים לנחלה ל ים:ותּתננּו ¿«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָ
"ונפלינּו ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּתּתן

,"ועּמ עֹובדי אני האּמֹות על ׁשכינת תׁשרה ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֻ
.אלילים  ֱִִ

âאדר י"ז שישי âיום

(é)Enò-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNòà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
-úà Baø÷á äzà-øLà íòä-ìë äàøå íéBbä©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
:Cnò äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNòî©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

i"yx£˙È¯a ˙¯k∑זאת על.˙‡ÏÙ ‰NÚ‡∑ עֹובדי האּמֹות מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו "ונפלינּו", לׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֻֻ
עליהם  ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא .אלילים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶָֹ

(àé)Løâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîéeçäå éføtäå ézçäå éðòðkäå éøîàä-úà E ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå§©§¦«
i"yx£'B‚Â È¯Ó‡‰ מּפניהם:ׁשׁשה ∑‡˙ ּופנה עמד הּגרּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש אּמֹות ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

(áé)øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àa äzà©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

(âé)ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî-úà ék¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®
:ïeúøëz åéøLà-úàå§¤£¥−̈¦§Ÿ«

i"yx£ÂÈ¯L‡∑(מד זרה אֹותֹו(עבודה ׁשעֹובדים אילן .הּוא ¬≈»ְִִֶָ

CnÚי  Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú¯‡ ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰ÈÈa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„·Ú ‡‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

‰‡יא  ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡ÚÎe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C¯˙Ó ‡‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

‡¯Ú‡יב  ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:CÈa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

ÈÂ˙יג  ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È È¯‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּבתֹוככם: והתהּלכּתי ּכמֹו יּסעּו, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַּכאׁשר
Û¯BÚ ‰L˜ ÌÚ Èk רּבי ּדעת על . ƒ«¿≈∆ִַַַַ

עֹורף  קׁשה ׁשעם אףֿעלּֿפי ְִִֵֶֶַַַָמרינּוס,

,ל חטאתי ּכי נפׁשי רפאה וכן ְְְִִִֵַָָָָָהּוא.
ּדעּתי, ּולפי .ל ׁשחטאתי ְְִִִִֶַַַָָָאףֿעלּֿפי
.ל ׁשחטאתי מֹודה אני ּכי ְֲִִִִֵֶֶָָָָרפאני,
זה, וּככה החליתני. חטאי, ְְֲֲִִֶֶַַָָָָּובעבּור
ואּתה  הּוא, קׁשה עם ּכי מֹודה ְֲִִֶֶַַָָאני

iּתסלח: dxez ְִַ
˙È¯a ˙¯Bk ÈÎ‡ ‰p‰ ¯Ó‡iÂ (Èוזהּו . «…∆ƒ≈»…ƒ≈¿ƒְֶ

אּת ּכרּתי האּלה הּדברים ּפי על ְְִִִִִֵֶַַַָָָּכי
מּתחּלת  הּכתּובים הּתנאים והם ְְְְְִִִִִֵַַַָּברית.

ל אכּתֹוב זה, ּובעבּור .ל ְְְְֲֶֶַָׁשמר

עדּות. ּכׁשטר ויהיה הּׁשנּים, ְְְְִִִִֵֶַַַהּלּוחֹות
ּבעבּור  היה לעֹונם, ׁשּסלחּתי זה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָוכל
נפלאֹות, עּמ אעׂשה ּכן על .ְְְֱִִֵֶֶֶַָּכבֹוד

הֹוד  נתּתי ּכי וידעּו רֹואי ּכל ְְְְִִִֵֶֶַָָׁשּיתמהּו
ׁשּבראתי  מּיֹום ּכן עׂשיתי ׁשּלא ,ִִִִֵֶֶֶָָָָֹעלי
ּפניו. קרינּות ּדבר וזהּו וארץ. ְְְִִֶֶַַָָָָָׁשמים
ולא  עינֹו כהתה לא ּבמֹותֹו, ּכתּוב ְְְֲִֵֵָָָֹֹוהּנה
וטעם  הּזקנים: ּכל ּתֹולדת הפ לחה, ְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹנס

ı¯‡‰ ÏÎa e‡¯· ‡Ï ¯L‡ לא . ¬∆…ƒ¿¿¿»»»∆ֹ
אׁשר  אמר, והּגאֹון ּבּגֹוים. זה ְְֲִִֶֶַַַַָָנׁשמע
מצרים  ארץ ּבכל ּכן נבראּו ְְְְִִִֵֶֶַָֹלא

הּגֹוים: ּובכל מּׁשם, i`ׁשּיצאתם dxez ְְִִֶֶַָָָ

EÏ ¯ÓL (‡È מׁשה עם ּדעּתי, לפי . ¿»¿ְְִִִֶַֹ

ויסּפרם  הּדברים, אּלה ׁשּיׁשמֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָידּבר,
ׁשמרּו ,ּדר על יׂשראל. לבני ְְְִִֵֵֵֶֶַָָּכן

ּפרׁש ּכאׁשר למֹו, נתן וחק ּתי עדֹותיו ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשּתאמר  הּפרׁשה, ּותחּלת ְְִִֶַַַָָָֹּבמקֹומֹו.
הּפרׁשה  וזאת .מּפני ּגֹורׁש הּנני ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹלהם
,מלא ׁשֹולח אנכי הּנה לפרׁשת ְְִִֵֵַַַָָָָָֹּדֹומה
ּומּלת  למעלה: ׁשהיא הּפרׁשה ְְִִִֶַַַָָָָעם

L¯Bb ּפֹועל והּוא הּקל, מהּבנין . ≈ְְִֵַַַַָ

ּוגרּוׁשה: אלמנה וּככה, aiיֹוצא. dxez ְְְֵַָָָָָ
EÏ ¯ÓM‰ (·È לא ּכמֹו זה הּנה . ƒ»∆¿ְִֵֶֹ

לאלהיהם: biתׁשּתחוה dxez ְֲִֵֵֶֶַֹ
Ì˙BÁaÊÓ ˙‡ Èk (‚È הרס ּכי ּכמֹו . ƒ∆ƒ¿¿»ְִָֹ

ciּתהרסם: dxez ְְֵָ
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(ãé)çà ìàì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìà¥¬©−̈«

i"yx£BÓL ‡p˜∑ מעֹוזביו ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל וזהּו מוּתר, ואינֹו להּפרע .מקּנא «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(åè)eðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|éøçà ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´
ìàýìàì eçáæå íäéýzìëàå Eì àø÷å íäé ¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈

:Bçáfî¦¦§«
i"yx£BÁ·fÓ zÏÎ‡Â∑ מעלה ואני ּבאכילתֹו, ענׁש ׁשאין אּתה ּכּכסבּור ׁשּמּתֹו ּבעבֹודתֹו, ּכמֹודה עלי ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לבני מּבנֹותיו ולֹוקח ּבא ה)אּתה :(שם ְְְִֵֶַַָָָָ

(æè)éðáì åéúðaî zç÷ìåìà éøçà åéúðá eðæå Eýïäé §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½
éða-úà eðæäåìà éøçà Eý:ïäé §¦§Æ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

(æé):Cl-äNòú àì äëqî éäìà¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«

(çé)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³
Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLà úBvî©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦ µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàä̈«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבבּׁשּולּה מתּבּכרת ׁשהּתבּואה הּבּכּור, .חדׁש …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(èé)ð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìkøBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬
:äNå̈¤«

i"yx£ÈÏ ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk∑ ּבאדם.¯Îfz E˜ÓŒÏÎÂ »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»
'B‚Â∑ וׂשה ׁשֹור ּבפטר ּתּזכר אׁשר מקנ אׁשר ,וכל ¿ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָָָָ

רחמּה את זכר וכן∑Ët¯.יפטר ּפתיחה, (משלי לׁשֹון ְְִֶַָָָֹ∆∆ְְְִֵָ

"ּתּזכר",יז) ׁשל ּתי"ו מדֹון". ראׁשית מים "ּפֹוטר :ִִִֵֵֶַָָָָ
הּיֹולדת  על מּוסב היא, נקבה .לׁשֹון ְְִֵֶֶַַָָ

(ë)äcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éða øBëa ìk Bzôøòå:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz E ©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«

ÈÈיד  È¯‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

ÔeÚËÈÂטו  ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁ·cÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

ÔB‰˙aטז  ÔiÚËÈÂ CÈ·Ï ÔB‰˙aÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
¯˙a Ca ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז  „aÚ˙ ‡Ï ‡ÎzÓc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡¯Èht ÏBÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù ‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈ¯Îcיט  C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

Ï‡כ  Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a ˜B¯Ùz ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜B¯Ùz CÈ·„ ‡¯Îea Ïk dÙ˜˙Â ˜B¯Ùƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(„ÈוהזּכירÏ‡,‡p˜ ּבעׂשרת ּכּכתּוב ְְִִ≈«»ֲֶֶַַָ
ehהּדברים: dxez ְִַָ

˙B¯Îz Ôt (ÂË להם תכרֹות לא  ּכמֹו . ∆ƒ¿ְְִֶָֹ
ּפן  לפרׁש, והֹוסיף ּברית. ְְְְִִֵֵֵֶֶָֹולאלהיהם

ּבנֹותיו: וזנּו ּברית fhּתכרֹות dxez ְְְְִִָָ

(ÊÈוטעם‰ÎqÓ È‰Ï‡ אלהי ּומּלת . ְַַ¡…≈«≈»ֱִֵַֹ
עגל  ּבעבּור ּכֹוללת ֲִֵֶֶֶַַהּגֹוים,

giמּסכה: dxez ֵַָ
(ÁÈוהזּכיר˙Bvn‰ ‚Á ּכאׁשר ‡˙ ְְִִ∆«««ֲֶַ

ּובעבּור  העליֹונה. ּבּפרׁשה ְְֲִִֶַַָָָָָָהזּכירּה
והּנה  מּמצרים. יצאת ּבֹו ּכי ְְְִִִִִִִֵֶָָָָׁשהזּכיר,
ּפטר  ּדבר הזּכיר לזכר, הּמּצֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַַחג

מצרים. ליציאת זכר הּוא ׁשּגם ְֲִִִִֵֶֶַַַחמֹור,
עם  ׁשהזּכיר ּובקצרכם, ּבּפסּוק ְְְְְִִִֶֶַָֻּכמֹו

ּבפרׁשת  זה הזּכיר וּככה הּקציר. ְְְִִִֶַַַָָָָָחג
ּפטר  ּכל זה, ּובעבּור ּתהיּו. ְְֲִִֶֶֶַָקדֹוׁשים

לי: hiרחם dxez ִֶֶ
(ËÈּומּלתE˜Ó הּזה ּבּמקֹום ּבא . ִַƒ¿¿ֶַַָָ

ּככה. רּבים וׁשמֹות נקבה. לׁשֹון ְְְִֵֵַַָָָעל

נקבה: לׁשֹון ּגם זכר, לׁשֹון kעל dxez ְְְֵַַָָָ
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i"yx£¯BÓÁ ¯ËÙe∑ ׁשאר טמאה ולא cÙz‰.ּבהמה ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹƒ¿∆
‰N·∑ ּביד חּלין והּוא לּכהן ׂשה ּופטר נֹותן ּכהן, ¿∆ְְִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֻ

לּבעלים  ּבעבֹודה מּתר עֹורפֹו∑BzÙ¯ÚÂ.חמֹור ְֲֲִַַָָָֻ«¬«¿ְ
ממֹונֹו יפסד לפיכ ּכהן, ממֹון הפסיד הּוא .ּבקּופיץ. ְְְְְִִִִֵַָָֹֻ

‰cÙz EÈa ¯BÎa Ïk∑,קצּוב ּפדי ֹונֹו סלעים חמּׁשה …¿»∆ƒ¿∆ְְֲִִִָָָ
יח)ׁשּנאמר ּתפּדה"(במדבר חדׁש מּבן "ּופדּויו :.Œ‡ÏÂ ְְֱִִֶֶֶֶֶַָֹ¿…

Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È∑ ּבפני ּדבר מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי ≈»»«≈»ְְְְִִִֵֶָָָ

ּבמצות  ׁשאין הּבכֹור, על מּוסב ואינֹו הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַָעצמֹו
ּוכׁשּתעלּו היא, אחרת אזהרה אּלא ּפנים, ראּית ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבכֹור
להביא  עליכם מצוה ריקם, ּפני לאֿיראּו לראֹות, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹלרגל
יתר  מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ּפנים. ראּית ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹעלת
ׁשל  הענקתֹו על ללּמד ׁשוה', ל'גזרה ּומפנה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּוא
ומין  מין מּכל סלעים חמּׁשה ׁשהּוא עברי, ְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָעבד

קּדּוׁשין ּבמּסכת ּבכֹור. יז)ּכפדיֹון .(דף ְְְְִִִֶֶַ

(àë)úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
:úaLz øéöwáe Léøça¤«¨¦¬©¨¦−¦§«Ÿ

i"yx£˙aLz ¯Èˆw·e LÈ¯Áa∑חריׁש נזּכר לּמה ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְִִַָָָ
ערב וקציר? ׁשל חריׁש על אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּיֹוצא  ׁשביעית ׁשל וקציר לׁשביעית, הּנכנס ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָׁשביעית
על למֹוצאי  מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד ׁשביעית, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ

ט)הּקדׁש ּתעבד (ראשֿהשנה ימים "ׁשׁשת מׁשמעֹו: וכ , ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹ
הּימים  ׁשׁשת ועבֹודת ּתׁשּבת", הּׁשביעי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹּובּיֹום

ואין  אסּור, והּקציר ׁשהחריׁש ׁשנה יׁש ,ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּתרּתי
ּכבר  ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר חריׁש לֹומר ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָצרי

כה)נאמר אֹומרים (ויקרא ויׁש וגֹו'". תזרע לא ׂשד" : ְְְְְֱִִֵֶַָָֹ
ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, אּלא מדּבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשאינֹו

מה  ,ל רׁשּות,לֹומר – רׁשּות,חריׁש – קציר אף ְְְִִֶַַָָ
הּׁשּבת  את ודֹוחה מצוה ׁשהּוא העמר קציר .יצא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(áë)âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNòz úòáL âçå§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
éñàä:äðMä úôe÷z ó ¨´¨¦½§©−©¨¨«

i"yx£ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka∑ ׁשּתי' ּבֹו מביא ׁשאּתה ƒ≈¿ƒƒƒְִֵֵֶַָ
החּטיםהּלחם' כא)מן השנה מנחה ∑È¯eka.(ראש ׁשהיא ִִִֶֶַַƒ≈ְִִֶָ

ּכי  לּמקּדׁש, חּטים ׁשל החדׁש מן הּבאה ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָראׁשֹונה
היא  הּׂשעֹורים מן ּבפסח, הּבאה העמר ÁÂ‚.מנחת ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ¿«

ÛÈÒ‡‰∑ הּׂשדה מן ּתבּואת אֹוסף ׁשאּתה ּבזמן »»ƒְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּכמֹו לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו 'אסיפה' כב)לּבית. :(דברים ְְְֲִִִַַַַַָָָ
"ּבית ּתֹו אל ‰M‰."ואספּתֹו ˙Ùe˜z∑ ׁשהיא ְֲֵֶֶַַ¿««»»ִֶ

הּבאה  הּׁשנה ּבתחּלת הּׁשנה, ∑Ùe˜z˙.ּבחזרת ְֲִִַַַַַַָָָָָָָ¿«
והּקפה  מסּבה .לׁשֹון ְְְִַָָָ

ÚÈ·L‡‰כא  ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áez ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áez¿«ƒ¿»«¬»»¿«

Áˆ„כב  È¯eka CÏ „aÚz ‡iÚe·L„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡LÎc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

ãקודש משיחות ãנקודות

‰Na ‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe(כ החמרּיּות,BÓÁ¯(לד, את – ∆∆¬ƒ¿∆¿∆¬ְִֶַָ

‰Na ‰cÙz ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון מצוה" ׁשל ּב"צאן – ƒ¿∆¿∆ְְְְִִִֶַַָָָֹ

ו)ּבא איׁש(יב, להם "ויקחּו הּצּוּוי אבֹות":N‰לגּבי לבית ְְְִִִֵֶַַָֹ∆ְֵָ

מצוה"). ׁשל צאן לכם ּוקחּו מעבֹודהֿזרה ידיכם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ"מׁשכּו

(376 עמ' א כרך תנש"א השיחות (ספר

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡ÎÌÈÓÈ ˙LL ּכתּוב ) ּככה . ≈∆»ƒָָָ
וטעם Èˆw·e¯ּבראׁשֹונה: LÈ¯Áa. ְִַַָָ∆»ƒ«»ƒ

יּמחה  ענן, אמר האדם. חּיי עיּקר ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהם
האּׁשה. מׁשּכב על זה ּכי ּכענן, ְְִִִֶֶַַָָָָׁשמֹו
ּכי  אמרנּו אם ּכי ּבּוׁשה. ּתכּסהּו ְְֲִִִֵַַַָָֹוהלא

קציר  ּבמּלת הלא החריׁש. הּגבר ְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹּביד
ׁשנת  הּזאת ּבּפרׁשה הזּכיר ולא ְְְֲִִִַַַַָָָֹֹיחריׁש:
היא  הּׁשלם, הּידּוע הּיֹום ּכי ְִִִֵַַַַַָָָהּׁשמיטה,
למערב  מּמזרח העליֹון, הּגלּגל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּתנּועת

הּׁשמׁש ויֹום ׁשעֹות. וארּבעה ְְְְְִֶֶֶַַָָָּבעׂשרים

ימים, וחמּׁשה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְֲִִִִֵַָָהּוא
ּתקּופת  הּוא ּכי יֹום. מרביעית ְְְִִִֵַָוקרֹוב
אל  ׁשּובּה עד מערב מּתחּלת ְֲִִֶֶֶַַַַָָהּׁשמׁש
יבינּו הּמּזלֹות וחכמי ְְְִֵַַַָָָמקֹומּה.

akזה: dxez ֶ

‚ÁÂ (·Î,וׁשם מקֹומֹות. ּבׁשני ּכתּוב . ¿«ְְְִֵָָ
ּתחּלת  הּוא הּׁשנה סֹוף ּכי הּׁשנה. ְְִִֵַַַָָָָּבצאת
הּׁשמׁש ּכי לאֹות, וזה האחרת. ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשנה
ליֹום  סמּו הּמאזנים ּבמּזל ְְְִִֵַַַַָָֹּתּכנס

סּכֹות, צאת עד יתאחר ולא ְְִֵֵֶַַָֹֻהעׂשֹור.

ּכן  על האחרת. הּׁשנה ּתּכנס ִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
על  ּתסמ ואל הּׁשנה. ּתקּופת ְְְִַַַַָָָֹּכתּוב,
רב  ּתקּופת על רק ׁשמּואל, ְְְֵַַַַַּתקּופת
לׁשני  צריכה ׁשהיא אףֿעלּֿפי ְְִִִִֵֶַַָאדא.
הּׁשמׁש ׁשּמהל ּבעבּור האחד, ֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָּתּקּונים.

הּׁשּנּוי  וזה ּבקצרה. ּופעם ּבארּכה ְְֲִִֶַַַַַַָָָֻּפעם
הּוא  ׁשוה ּכי הּׁשמׁש, ּבמהל ְֲִֵֶֶֶַַַָאינֹו
הּנקּדה  מראה ּכנגד הּוא רק ְְְְֶֶֶַַַָָֻלעֹולם.
ּבעבּור  הּׁשני, והּתּקּון הּמּזלֹות. ְְְֲִִֵַַַַַַַָּבגלּגל

טלה: ּבראׁש קטן ּגלּגל bkּתנּועת dxez ְְְֶַַַָָָֹ
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קח תשא קח כי פרשת - לד - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ז שישי ליום יומי שיעור

(âë)ìLéðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥²
ïãàä|ìà ýåýéý:ìàøNé é ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑ הּזכרים מצוֹות ׁשּב.ּכל הרּבה »¿¿ְְְְִִֵֶַַָָ
ּפעמים  ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹּבּתֹורה

ועל  ׁשּבהם, לאוין מנין על ולענׁש לחּיב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוארּבע,
ׁשּבהם  'עׂשה' .מנין ְֲִֵֶֶַָ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ékEìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®
-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«¨Æ¤

ìà ýåýé éðtýéìL E:äðMa íéîòt L §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו: "החל (דברים : ƒְְְֲֵֵֵַָָ

וכן לב)רׁש", לׁשֹון (במדבר האמֹורי", את "וּירׁש : ְְֱִֵֶֶַָָֹ
EÏ·b.ּגרּוׁשין  ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ מּבית רחֹוק ואּתה ִֵ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְִֵַָָ

אני  לכ ּתמיד, לפני לראֹות יכֹול ואינ ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּבחירה
ל הּללּוקֹובע רגלים .ׁשלׁשה ְְְִֵַַָָָֹ

(äë)ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤
:çñtä âç çáæ¤−©©¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑ ועדין הּפסח את ּתׁשחט לא …ƒ¿«¿ְֲִִֶֶַַַַַֹ
קּים  לאחד ,חמץ אֹו לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, מּבני אזהרה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

סג)חבּורה לינה ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים אין ּכתרּגּומֹו. ֲָ¿…»ƒְְִֵַָ

אּלא מֹועלת  לינה ואין הּמזּבח, ּבעּמּוד ּבראׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
‰ÁÒt.הּׁשחר  ‚Á Á·Ê∑ אּתה ,אמּוריו ּומּכאן ַַַ∆«««»«ִֵַָָָ

לכל  ואברים למד חלבים .הקטר ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָ

(åë)ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´
ìàýéô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ הּמינין מּׁשבעת ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִִִַַ
ארצהאמּורים  ח)ּבׁשבח ּוׂשעֹורה (דברים חּטה "ארץ : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ

הּוא  ּודבׁש, וגֹו'". ÏM·˙Œ‡Ï.ּתמרים ּדבׁשוגפן ְְְְְִֶֶַָָ…¿«≈
È„b∑ ּבחלב לבׂשר ּכתּוב ,אזהרה ּפעמים וׁשלׁש ¿ƒְְְְִֶַָָָָָָָָָֹ

להנאה  ואחד לאכילה, אחד לאּסּור ּבּתֹורה: ואחד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

קטו)ּבּׁשּול עגל ∑È„b.(חולין ואף ּבמׁשמע, ר ולד ּכל ִ¿ƒְְְֵֶַַַַָָָ
מקֹומֹות  ּבכּמה לפרׁש ּׁשהצר מּמה "ּגדי וכבׂש, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּבמׁשמע  יֹונקים ּכל סתם, ׁש"ּגדי" למדּת, .עּזים" ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ
Bn‡ ·ÏÁa∑ ׁשאין חלב, לֹו ׁשאין לעֹוף, ּפרט «¬≈ƒְְֵֵֶֶָָָ

סֹופרים  מּדברי אּלא הּתֹורה מן .אּסּור ֹו ְְִִִִִֵֶַָָ

CÈ¯eÎcכג  Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

Ôe˙·Èכה  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„nÓ ¯a ‡¯ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

ÈÈcכו  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

ãקודש משיחות ãנקודות

מּביעה  ׁשּבפרׁשתנּו, ּבחלב" ּבׂשר על ה"אזהרה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאת

ּבדר אמנם, אּמֹו". ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ּבּמּלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה

א עֹוף, ּבׂשר למעט "אּמֹו": הּמּלה ּבאה ְְְִִֵַַַַַָָָָהּפׁשט

לחלּוטין, מדּיקים ׁשּבּתֹורה הענינים ׁשּכל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשּיֹודעים

" הענינים ׁשּבפנימּיּות לֹומר, הּוא ‡BnּבחלבÈ„bהכרחי " ְְְִִִִִִֵֶֶַָָ¿ƒֲֵַƒ

והּגֹורם האכזרּיּות.ÏÎÏהׁשרׁש מּפני ׁשהּוא ּבחלב, ּבׂשר ְֵֶַַֹ¿»ְְְִִֵֶַָָָָָָ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈÓÚt LÏL (‚Î ּבּפרׁשה הזּכיר . »…¿»ƒְִִַָָָ
ּדבר  ּבעבּור יׂשראל, אלהי ְְֱֲִֵֵַַַָֹֹהּזאת

ckהעגל: dxez ֵֶָ
LÈ¯B‡ Èk („Î הּזאת ּבּפרׁשה ּפרׁש . ƒƒֵֵַַָָָֹ

לא  ּכי ּבראׁשֹונה, הזּכיר ׁשּלא ְְִִִִֶַָָֹֹלמה
ׁשּיעלּו צּוה ׁשהּׁשם אחר ּכי .ְֲִִֵֶֶַַַַַָהּוצר
אין  הּנה ּפניו, לראֹות יׂשראל זכרי ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָּכל

מּפני  ארצם יׁשמֹור הּׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֵַַָָספק
עֹוׂשים  יׂשראל ׁשּכל אחר ְִִֵֵֶַַָָָהאֹויב,
היטב: אֹותֹו ּבאר הּטעם וזה ְְֵֵֵֵֶַַַרצֹונֹו.

‡¯ˆEוטעם ˙‡ LÈ‡ „BÓÁÈ ‡ÏÂ. ְַַ¿…«¿ƒ∆«¿¿
הּׁשכנים, ּבלב אימה אׁשלח ּכ ְְְִֵֵֶֶַַָָָּכל

ׁשּל ׁשּיעלה אפילּו אף הארץ, יחמדּו א ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹ
מלחמה: לעׂשֹות dkּבלּבם dxez ְְֲִִַָָָ

˙ÈL‡¯ (ÂÎ.הראׁשֹונה ּבּפרׁשה ּכמֹו . ≈ƒְִַָָָָָ
ואּלה  ּומּתחּלת הּתנאים. הם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָואּלה
מׁשּפטים  ׁשנים, ׁשׁש עד ְְִִִִִֵַַָָָהּמׁשּפטים
ׁשהּוא  והּׁשֹופט הּגדֹול והּכהן ְְֵֵֵֶַַַָֹהם.

ּולדעּתם. ללמדם חּיבים הם ,ְְְְִֵֶֶַַַָָָָהּמל
ּכן, אחר הּנזּכרים הם הּצּבּור, ְְִִִִֵֵַַַַָוחּיּוב

אּלה: fkּכמֹו dxez ְֵֶ
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$
âאדר י"ח קודש âשבת

(æë)íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´
ét-ìò ék älàä|Ezà ézøk älàä íéøácä ¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²

:ìàøNé-úàå úéøa§¦−§¤¦§¨¥«
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡∑ לכּתב רּׁשאי אּתה .ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ולא ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

(çë)íéòaøàå íBé íéòaøà ýåýé-íò íL-éäéå©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
ázëiå äúL àì íéîe ìëà àì íçì äìéì©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ

íéøácä úøNò úéøaä éøác úà úçlä-ìò: ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«

iÓb˙t‡כז  ˙È CÏ ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

ÔÈÓÓÈכח  ÔÈÚa¯‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

אכזרּיּות  מּפני להּׁשמר עלינּו ּכּמה עד יֹותר מדּגיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּדבר

ּגדֹולה  ּכּמה עד ללמד נּתן ּומּכ ּבעליֿחּיים. צער ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּומּפני

ועלֿאחתֿ אדם, ׁשל צערֹו לגּבי הּזהירּות להיֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָצריכה

ׁשּמּפני  רֹואים, ׁשהרי יהּודי, ׁשל צערֹו לגּבי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכמהֿוכמה

ּובהנאתֹו, אּמֹו" ּבחלב "ּגדי ׁשּבאכילת ּכלׁשהי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאכזרּיּות

אף  אּלא ּבלבד, אּמֹו" ּבחלב "ּגדי רק לא הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסרה

אף  אּלא ּובהנאה, ּבאכילה רק ולא ּבחלב, ּבׂשר ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָָָֹּכל

להביאנּו העלּולים מּמעׂשים להרחיקּנּו ּכדי – ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָּבבּׁשּול

רחמנאֿלצלן. אכזרּיּות ְְֲִִִֵַַָָָָלידי

הּברּיֹות  אהבת יקרה ּכּמה עד מּכ לֹומדים ׁשני, ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָמּצד

– אלקיכם" לה' אּתם "ּבנים – יׂשראל ואהבת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבכלל,

ְַַַַַָָעלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה.

תשכ"ח) תשא ש"פ (משיחת

ãקודש משיחות ãנקודות

ÏÎ‡ ‡Ï ÌÁÏ . . ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ . . ÌL È‰ÈÂ(כח ּכתב (לד, «¿ƒ»«¿»ƒ∆∆…»«ַָ

ב)הּמהרׁש"א עה, האמצעים,(יומא יֹום לארּבעים ׁשהּכּונה  ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָ

העגל". חטא על יׂשראל ּבׁשביל "והתעּנה בכעס, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיּו

יֹום  ּבארּבעים מדּבר ּפסּוקנּו ׁשהרי ּגדֹול, עּיּון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוצרי

ּברצֹון. ׁשהיּו ְֲִֶַָָָהאחרֹונים,

(178 עמ' לו כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Ó‡iÂ (ÊÎהיּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי . «…∆ְְִֶַַָָ
עׂשרת  עם אחרת ּפעם ּכתבם ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָּכתּובים,

הּזאת  הּפרׁשה נכּתבה ּכן על ְְְִִֵַַַַָָָָָֹהּדברים.
gkּפעמים: dxez ֲִַַ

ÌL È‰ÈÂ (ÁÎ ׁשּׁשמֹונים חׁשבּו רּבים . «¿ƒ»ְְִִֶַָ
הּׁשם  לֹו ׁשּנתן עד ּבהר, מׁשה עמד ֵֶֶַַַַָָָָֹיֹום
ּדברי  רק נכֹונה. ּדּברּו ולא הּלּוחֹות. ְְְְִִֵֶַַָֹאת

ׁשּכבר  ּכמֹו אמת, ז"ל ְְְֱִֶֶַַַָהּקדמֹונים
מׁשה  עמד יֹום ארּבעים הּנה ּכי ְְִִִִֵֶַַַָָָֹזכרּתי.

הּלּוחֹות  הּׁשם לֹו ׁשּנתן עד ֵֶַַַַָָָּבהר
ּבהר  מׁשה ויהי ּכתּוב, וכן ְְִִִֵֶַָָָָֹהראׁשֹונים.

והּוא  לילה. וארּבעים יֹום ְְְְְִִַַָָָָארּבעים
ארּבעים  את ה' לפני ואתנּפל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָאמר,
אמר  אז הּלילה. ארּבעים ואת ְְְִֶַַַַַָָָָהּיֹום
אלי. אֹומר אּתה ראה ּפרׁשת ְֵֵֵֶַַַָָָֹמׁשה,
והעלם  הּלּוחֹות ּופסל ירד, ּכן ְְֱֵֶַַַַַָָָואחר

וּיעבֹור  ּכתּוב והּנה סיני. הר אל ְֲִִִֵֶַַַַָעּמֹו

ה' עם ׁשם ויהי ּכן ואחר ּפניו. על ְְִִֵַַַַָָָה'
לא  לחם לילה, וארּבעים יֹום ְְְְִִֶֶַַַָָָֹארּבעים

ּגם  הראׁשֹונה, ּבּפעם ּכמׁשּפטֹו ְְִִַַַַַָָָָאכל.
‰BÁel˙ּבּׁשנּיה: ÏÚ ·BzÎiÂ הּׁשם . ְִַָ«ƒ¿««ֵַ

על  וכתבּתי ּכתּוב, ּכן ּכי ְְְִִֵַַָָָָּכתבם.
על  היּו אׁשר הּדברים את ְֲִֶֶַַַָָהּלּוחֹות
אׁשר  הראׁשֹונים ֲִִֶַָהּלּוחֹות

hkׁשּברּת: dxez ְִַָ
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(èë)úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa éäéå©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²

:Bzà Bøaãa åéðt øBò¬¨−̈§©§¬¦«
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑ אחרֹונֹות לּוחֹות ,ּכׁשהביא «¿ƒ¿∆∆…∆ְֲִֵֶַ

הּכּפּורים  ˜¯Ô.ּביֹום Èk∑ ׁשהאֹור קרנים, לׁשֹון ְִִַƒ»«ְְִֶַַָ
לקרני  מׁשה זכה ּומהיכן קרן. ּכמין ּובֹולט ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמבהיק

הּקדֹוׁשֿ?ההֹוד  ׁשּנתן הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְִֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר ּפניו, על ידֹו לג)ּברּוֿהּוא "וׂשּכתי (לעיל : ְֱִֶֶַַַָָָָֹ

."כּפי  ִַ

(ì)ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBò́¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

i"yx£ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡¯ÈiÂ∑ּגדֹולה ּב ּכּמה ּוראה א «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְֵַָָֹ
ּבעברה, ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד עברה, ׁשל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכחּה

אֹומר כד)מהּו אכלת (לעיל  ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה : ְְְֵֵֵֶֶַַֹ

ולא  יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ההר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָֹֹֹּבראׁש
ׁשל  הֹודֹו מקרני  אף העגל, את ּומּׁשעׂשּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמזּדעזעים.

ּומזּדעזעים  מרּתיעים היּו .מׁשה ְְְְִִִִֶַַָֹ

(àì)-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨
:íäìà äLî øaãéå äãòa íéàNpä©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

i"yx£‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑ העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמֹו ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ הּוא הוה ּולׁשֹון מקֹום, ׁשל ּכל ׁשליחּותֹו «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְִֶֶָָֹ
הּזה  .הענין ְִֶַָָ

(áì)úà íeöéå ìàøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk̈£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

i"yx£eLb ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְִִֵֵֵֶַַַ
רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָּומלּמד
הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה הּמׁשנה? סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד
ויׁשב  אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹנכנס
מׁשה  להם ׁשנה ּבניו, נכנסּו מׁשה. לׂשמאל ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹֹלֹו
מׁשה  לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרקם,

להם  ׁשנה זקנים, נכנסּו אהרן. לׂשמאל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹואיתמר
ּכל  נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹמׁשה

נמצ  ּפרקם. מׁשה להם ׁשנה העם העם, ּכל ּביד א, ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּביד  ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ׁשנים, הּזקנים ּביד ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹאחד,

ּב'ערּובין' ּכדאיתא וכּו'', ארּבעה .(נד)אהרן ְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

ÔÈ¯˙eכט  ÈÈÒ„ ‡¯ehÓ ‰LÓ ˙Á „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡¯eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

Â‰‡ל  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡·¯˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא  Ô¯‰‡ d˙ÂÏ e·˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zLÎa ‡i·¯·«̄¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

Ï‡¯NÈלב  Èa Ïk e·È¯˜˙‡ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
‡¯eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È Ôep„wÙe«≈ƒ»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯BÚ Ô¯˜ Èk Ú„È ‡Ï ‰LÓe (ËÎ…∆…»«ƒ»«
Bz‡ B¯a„a ÂÈtּבדּב הּטעם, אּתֹו. ר »»¿«¿ƒְִֵַַַַ

על  הּכבֹוד ׁשּנראה ּבעבּור וזה ְְֲִֵֶֶַַַַָָהּׁשם.
הרקיע: ּכזהר הזהירֹו ּכן על ְְִִִֵַַַָָָָֹּפניו,

לֹו.˜¯Ôּומּלת מּידֹו קרנים מּגזרת . ִַ»«ְְִִִִַַַָ

ונגּה הּפסּוק, ּבתחּלת ּכתּוב ּכן ְְִִִֵַַַָָֹּכי
קרנים  אחריו, אמר והּנה ּתהיה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּכאֹור
ּכּמׁשּפט. ּכפּול הּטעם יהיה לֹו, ְְִִִֶַַַַָָָמּידֹו
ׁשאמר  הּפֹוׁשע, חוי עצמֹות ְְֲִֵֶַַַַַָיׁשּתחקּו
ּפני  ׁשבּו לחם, אכל ׁשּלא ּבעבּור ְֲִֵֶֶֶַַָָֹּכי

וּייראּו. וטעם הּקרן. ּכמֹו יבׁשֹות, ְְְְִֵֶֶֶַַַַֹמׁשה

לא  ואי מכערֹות. ּפניו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶָָָָֹֹמּפני
לא  ּכי עיניו, את המקּולל זה ְִֵֶֶַַָָָֹּפקח
רק  האדם אל לגׁשת האדם ִֶֶֶַָָָָָָָָיירא
ׁשּלא  ּבֹו ׁשּנתחּדׁש ּפלא ּדבר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַֹּבעבּור
ּפני  ראה ׁשּלא אדם ואין ּכמֹוהּו. ְְֵֵֶָָָָָָָֹראה

ועֹוד, אליו. מּגׁשת יירא ולא ְְִִֵֵֶֶַָָֹהּמת,
ּתמיד  היה לא לּמה ּככה, היה ִִָָָָָָָָָֹאיּלּו
מסיר  היה ולּמה ּפניו. על ְְִֵֶַַַָָָָָָהּמסוה
והלא  יׂשראל. עם ּבדּברֹו ּתמיד ְְְֲִִִֵַַָָֹאֹותֹו

ועׂשרים  מאה ּבן ּבהיֹותֹו ּכי ְְְִִִֵֶֶָָָראה
לחה. נס ולא עינֹו ּכהתה לא ְֲֵֵָָָָָֹֹֹׁשנה,

ׁשמֹונים: ּבן היה ּכאׁשר ּכי lואף dxez ְְֲִִֶֶַַָָ
Ô¯‰‡ ‡¯iÂ (Ï:הראׁש ׁשהּוא .ÏÎÂ ««¿«¬…ֶָֹ¿»

Ï‡¯NÈ Èa ׁשהיה הּנׂשיאים, הם . ¿≈ƒ¿»≈ְִִֵֶַָָ
ּכתּוב, וכן אליהם. לדּבר מׁשה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹמׁשּפט

מׁשה: אליהם l`וּיקרא dxez ְֲִֵֶֶַָֹ

ÂÈÏ‡ e·eLiÂ (‡Ïׁשבּו ּכי לאֹות זה . «»≈»ְִֶָ
צאתם  אחרי אחֹורּנית, הּפחד ֲֲִֵֵֵַַַַַָֹמרב
יׂשראל, ּבני ּכל כן ואחרי ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָלקראתֹו.

ההר: ּבתחּתית alׁשהיּו dxez ְְִֶַָָָ

ÌeˆÈÂ (·Ï הּתנאים אּלה . «¿«≈ְִֵֶַָ
blהּנזּכרים: dxez ְִִַָ
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תשא  כי פרשת - לד - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"ח קודש לשבת יומי שיעור

(âì):äåñî åéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«

i"yx£‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑,'אּפי 'ּבית ּכתרּגּומֹו: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֵֵַַ
ּבּגמרא הּוא ארּמי סב)לׁשֹון ועֹוד (כתובות לּבא', 'סוי : ְְְֲִִֵַַָָָָ

הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא 'הוה ְְְְֲִֶַַַַָָָָֻּב'כתּבֹות':
ּכנגד  הּנּתן ּבגד "מסוה", ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

ׁשּלא  ההֹוד, קרני ולכבֹוד העינים, ּובית ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּפרצּוף
ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיזּונּו
ׁשהּמקֹום  ּובׁשעה יׂשראל עם מדּבר ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבׁשעה

מסוה  ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו, עד עּמֹו .נדּבר ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

(ãì)øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãò äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:äeöé øLà úà¥−£¤¬§ª¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯a„Â∑ מהם מסּתּלק ּוכׁשהּוא ּבפניו, ההֹוד קרני .וראּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

(äì)éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´
Bàa-ãò åéðt-ìò äåñnä-úà äLî áéLäå äLî¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−

:Bzà øaãìñññ §©¥¬¦«
i"yx£Bz‡ ¯a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈtŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡ ‰LÓ ·ÈL‰Â∑:ּפניו מעל נֹוטלֹו אּתֹו, לדּבר ּוכ ׁשּבא ¿≈ƒ…∆∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְְְִֵֵֶַַָָָ

סימן. חננא"ל פסוקים, תשא קל"ט כי פרשת חסלת

$

ÏÚלג  ·‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

dnÚלד  ‡ÏlÓÏ ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»¿«»»ƒ≈
˜ÙÂ d˜tÓ „Ú È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡«¿ƒ»≈«ƒ«ƒ¿≈¿»≈
:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓÓe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»

È‚Òלה  È¯‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔÊÁÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈
˙Èa ˙È ‰LÓ ·˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆»≈
:dnÚ ‡ÏlÓÏ ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡«≈««ƒ«¿»≈¿«»»ƒ≈

ãôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰ÂÒÓ (‚Ï,אֹומרים ויׁש ּכסּות. ּכדמּות . «¿∆ְְְְִִֵ
ואל  סּותה. ענבים ּובדם ּכמֹוהּו, ְְֲִִַַָָֹּכי
נראית, מסוה וי"ו היֹות ּבעבּור ְְְֱֲִִֵֶַַַָּתתמּה
עולתה  הּנה ּכי סּותה. וי"ו כן ְִִֵֵָֹֹולא

וגֹו'. עוילים ּגם ימים. עּול ְְֲִִִַָועולתה.

.ּבּתו אֹותם וּיבחר ּגם הּמחנה. ּתֹו ְֲִֶֶֶַַַַַַָָאל
ּבפני  מתחּדׁש היה ׁשהאֹור אֹומרים ְְְִִִֵֵֵֶַָָָיׁש
אהל  אל ּבא ׁשהיה עת ּבכל ְֵֶֶֶֶָָָָֹֹמׁשה
יֹוצא  והיה הּׁשם. עם וידּבר ְְִֵֵֵֵַַַָָמֹועד,

ׁשה  זמן ּכל עֹומד, אל והאֹור מדּבר יה ְְְֵֵֶֶַַָָָָ
יׂשים  ּובכּלֹותֹו, הּׁשם. ּדברי יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָּבני

ויׁשּובּו האֹור, ׁשּיסּור ׁשּידע ְְֶֶֶַַַָָָָהּמסוה
למׁשה, ּגרעֹון יהיה וזה היּו. ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹּפניו
ּכן  על אֹור. ּבלי ּפניו יׂשראל יראּו ְְְִִִִֵֵַָָָאם
אל  לדּבר ּובבאֹו הּמסוה. מׂשים ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹהיה

האֹור. לקּבל הּמסוה יסיר ְְִֵֵֶַַַַָָהּׁשם,
מּפניו  סר לא האֹור ּכי אמר, ְִִַַָָָָָָֹוהּגאֹון
עינֹו. ּכהתה לא ּכן על מֹותֹו, יֹום ֲֵֵַַָָֹעד
הּמסוה, טעם ּכי אמר, רק הּנכֹון. ְְִֶֶַַַַַַַָָוזהּו
זה  ּבריבם יׂשראל יפחדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹּבעבּור

הּמסוה  ׂשם ּכי ּדעּתי, ּולפי זה. ְְְִִִִֶֶַַַָעם
ּבפניו, הּׁשם ׁשחּדׁש האֹור ּכבֹוד ְְֲִֵֵֶַַָָָּבעבּור

רק  רגע, ּבכל יׂשראל יראּוהּו ְְְִִֵֶֶַַָָֹׁשּלא
ויסיר  הּׁשם. ּדברי אליהם ידּבר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכאׁשר
מֹועד, אהל אל ּבבֹואֹו הּמסוה ְְֵֶֶֶֶַַֹאת
טעם  וזה ּבפנים. ּפנים הּׁשם עם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּידּבר

מׁשה: clּוכבא dxez ְֶֹֹ
e‡¯Â (‰Ï מׁשה והׁשיב טעם והּנה . ¿»ְְִִֵֵֶַַֹ

וּככה  ּתמיד. עׂשה וכן הּמסוה, ְְְִֵֶֶַַָָָָָאת
יֹום  עד יׂשראל, עם מׁשּפטֹו ְְִִִֵַָָָָהיה
נֹודע  ולא אליו. הּׁשם ּכבֹוד ְְֲֵֵֶַַָָֹׁשאספֹו

אׁשר  ּברּו עליו. ה' ּבחמלת ְְְֲֶֶַָָָָקבּורתֹו,
ּבקרּבֹו: קדׁש רּוח וׂשם ּבֹו, ְְְִֶַַָָֹּבחר
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 לוחתהלים

ממכתביכ"קאדמו"רמוהריי"צ

בבקשה באתי תרפ"ז שנת ...בראשית
שבבתי־ יקבעו, אשר שי' אנ"ש לכללות
מנין בכל שחרית תפילת אחר הכנסת
)כמו תהלים שיעורי יאמרו מתפללים
שנחלקלימיהחודש(,ולאמראחרזהקדיש
בתקפה עומדת,לזכות כנהוג.ובקשתיזאת
הרבים,)וראויהי'לעשותכןבכלביתכנסת,
כיאיננועניןפרטישלמפלגתהחסידיםיחיו
בפרט(,ובגללזאתיתברכוממקורהברכות

בכלמילידמיטבמנפשועדבשר...

)ט"וסיון,תרפ"ח(

שבימיהם ארץ מזקני שמעתי
היה אחד שכל המנהג היה
הקאפיטל את יום בכל אומר
חייו. שנות לפי תהילים ]פרק[
למשלאםמלאולוכ'שנהונכנס
פרק אומר היה הכ"א לשנת
אומרים היו וכן בתהילים כ"א
גםאתהתהיליםלפישנותבניו
ובנותיושזוהיסגולהשלאייצאו

לתרבותרעה...

)תמוזתרס"ו(

יום ראשון, י"ב אדר <מפרקסועדסוףפרקסח

יום שלישי, י"ד אדר<פרקכ.מפרקעבעדסוףפרקעו

יום שישי, י"ז אדר<מפרקפגעדסוףפרקפז

יום שני, י"ג אדר<מפרקסטעדסוףפרקעא

יום חמישי, ט"ז אדר <מפרקעטעדסוףפרקפב

יום רביעי, ט"ו אדר<פרקכ.מפרקעזעדסוףפרקעח

שבת קודש, י"ח אדר<פרקכ.מפרקפחעדסוףפרקפט
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קיג

קיג

אדר  י"ב ראשון יום — לג פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר י"ב ראשון âיום
מב, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור åð÷éú...מורה äæ ìòå,84 עמ' åîò.עד åúà

פרק לג 
äæ ìòå,"'ה ל"יחוד הביטול על –äéãBäå çáL ïzì eðwz §©¤¦§¦¥¤©§¨¨

ìeð÷ìç áBh äî eðéøLà" :øîBìå ,ø÷a ìëa Cøaúé BîL ¦§¦§¨¥§¨Ÿ¤§©©§¥©¤§¥
çîNå NN íãàäL Bîk ,øîBìk ,"eðúMøé äôi äîe 'eëå§©¨¨§ª¨¥§©§¤¨¨¨¨§¨¥©
ïkî øúBéå ïk ,Ba ìîò àlL ÷úò ïBä Bì äìôpL äMøéa¦ª¨¤¨§¨¨¥¤Ÿ¨©¥§¥¦¥

eðì Lé ,õ÷ ïéàì§¥¥¥¨
eðúMøé ìò çîNì¦§Ÿ©©§ª¨¥
,eðéúBáà eðeìéçðäL¤¦§¦£¥
,ézîàä 'ä ãeçé àeä¦¨£¦¦
õøàa" elôà øLà£¤£¦¨¨¤
ãBò ïéà Y úçzî¦©©¥
Búøéc àéä Bæå ,"Bcálî¦§©§¦¦¨

.íéðBzçza– ©©§¦
התחתונים  שהנבראים

לענין  בטלים ויהיו ידעו

שאין  מלבדו", עוד "אין

בלעדי  קיים דבר שום

נקרא  זה ענין הקב"ה.

בעבודתנו  כי "ירושה",

יכולים  היינו לא העצמית,

ה'" "יחוד לענין להגיע

אלא, קיבלנו האמיתי.

בירושה  זה דבר

"אחדות  שענין מאבותינו,

היטב  וייקלט יובן ה'"

יהודי. של ¤§eäæåבנשמתו
ì"æø eøîàL7â"éøz : ¤¨§©©©§©

,ìàøNéì eðzð úBöî¦§¦§§¦§¨¥
ïãéîòäå ÷ewáç àä£©§¤¡¦¨

,úçà ìò.האמונה מצות היא –øîàpL8÷écöå" : ©©©¤¤¡©§©¦
,úçà äåöî ÷ø dðéà elàk ,øîBìk ,"äéçé Búðeîàa¤¡¨¦§¤§©§¦¥¨©¦§¨©©

dcáì äðeîàä éãé-ìò ék ,dcáì äðeîàä àéä בענין – ¦¨¡¨§©¨¦©§¥¨¡¨§©¨
ה'" לעיל,"יחוד שלמדנו כפי ìkהאמיתי, íei÷ì àáé̈Ÿ§¦¨

çîNå NN Baì äéäiLk ,eðéäc .úBöî â"éøzä©©§©¦§§©§§¤¦§¤¦¨§¨¥©
äúéä àì elàk ,äçîOä úéìëúa 'ä ãeçéa Búðeîàa¤¡¨§¦§©§¦©¦§¨§¦Ÿ¨§¨
Búàéøa úéìëz dcáì àéäå ,dcáì Bæ äåöî ÷ø åéìò̈¨©¦§¨§©¨§¦§©¨©§¦§¦¨

úBîìBòä ìk úàéøáe,האדם ידע אילו למשל, כמו – §¦©¨¨¨
בריאתו  תכלית והיא בלבד, אחת מצוה לגביו שקיימת

ביותר  רבה שמחה מתוך היה הרי העולמות, כל ובריאת

במצות  לשמוח עליו מדה באותה – מצוה אותה מקיים

ה'" ב"יחוד האמונה

çëaהאמיתי, éøä£¥§Ÿ©
äçîNa BLôð úeiçå§©©§§¦§¨
BLôð älòúz Bæ äaø©¨¦§©¤©§
ìk ìò ,äìòî äìòîì§©§¨©§¨©¨
ìk íei÷ íéòðBnä©§¦¦¨

úéaî úBöî â"éøzä– ©©§©¦§¦©¦
מגופו  הנובעות הפרעות

הבהמית, ¦õeçîe.ונפשו
הנובעות  הפרעות –

והיינו: אותו, מהסובב

הנובעות  המניעות שכל

הבהמית  ונפשו מגופו

ימנעו  לא העולם, ומעניני

תרי"ג  מלקיים אותו

מאחר  שכן, המצוות.

האמונה  את חש שהוא

שאין  ה'", "יחוד בענין

ה', מבלעדי דבר שום

דבר  שום שאין הרי

לקיים  לו להפריע שבידו

רצונו  שהן ומצוות תורה

– ולכן הקב"ה, של

כל  יסוד היא ה"אמונה"

äéçé"המצוות. Búðeîàa" øîàL eäæå:שכתוב כמו – §¤¤¨©¤¡¨¦§¤
יחי'", באמונתו à÷éc,"וצדיק "äéçé",דוקא –úiçúk ¦§¤©§¨¦§¦©

.Bæ äaø äçîNa BLôð äéçz Ck ,ìLî Cøc ,íéúnä©¥¦¤¤¨¨¨¦§¤©§§¦§¨©¨
Lôpä úçîN ãálî ék ,úìtëîe äìeôk äçîN àéäå§¦¦§¨§¨§ª¤¤¦¦§©¦§©©¤¤

úìkNnä,שמבינה הנפש –Bnò Bzà Búøéãå 'ä úáø÷a ©©§¤¤§¦§©§¦¨¦¦
שזאת  – עמו אתו אחת בדירה "דר" והיותו ה', קרבת את –

כך, על נוסף הרי לנפש, עצומה שמחה היא

íéøîà éèå÷éì
çáù ïúéì åð÷éú äæ ìòå
áåè äî åðéøùà øîåìå ø÷á ìëá 'úé åîùì äéãåäå
ùù íãàäù åîë øîåìë åðúùåøé äôé äîå 'åëå åð÷ìç
ïë åá ìîò àìù ÷úò ïåä åì äìôðù äùåøéá çîùå
åðúùåøé ìò çåîùì åðì ùé õ÷ ïéàì ïëî øúåéå
'éôà øùà éúéîàä 'ä ãåçé àåä åðéúåáà åðìéçðäù
íéðåúçúá åúøéã àéä åæå åãáìî ãåò ïéà úçúî õøàá
÷å÷áç àá ìàøùéì åðúéð úåöî â"éøú ì"æø ù"æå
øîåìë äéçé åúðåîàá ÷éãöå øîàðù úçà ìò ïãéîòäå
é"ò éë äãáì äðåîàä àéä úçà äåöî ÷ø äðéà åìàë
åðééäã úåöî â"éøúä ìë íåé÷ì àáé äãáì äðåîàä
úéìëúá 'ä ãåçéá åúðåîàá çîùå ùù åáì äéäéùë
àéäå äãáì åæ äåöî ÷ø åéìò äúéä àì åìàë äçîùä
çëá éøä úåîìåòä ìë úàéøáå åúàéøá úéìëú äãáì
äìòîì åùôð äìòúú åæ äáø äçîùá åùôð úåéçå
úéáî úåöî â"éøúä ìë íåé÷ íéòðåîä ìë ìò äìòî
úééçúë à÷ééã äéçé äéçé åúðåîàá øîàù åäæå .õåçîå
åæ äáø äçîùá åùôð äéçú êë ìùî êøã íéúîä
úçîù ãáìî éë úìôåëîå äìåôë äçîù àéäå

.åîò åúà åúøéãå 'ä úáø÷á úìëùîä ùôðä

א.7. כד, ד.8.מכות ב, חבקוק

תניאיומי

יום ראשון



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  114   נתדמ דהלד • דהמ יתדנירדיד  

קיד אדר קיד י"ג־י"ד שני־שלישי יום — לד פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר י"ג שני âיום
,84 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור çîùé...מורה úàæ ãåò,מג עמ' åæ:עד äðåîàá

יום שי ֿשלישי י "ג ֿי "ד אדר 

âאדר י"ד שלישי âיום
מג, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðäå...מורה ãì ÷øô,86 עמ' åì:עד 'ä

פרק לד 

çð ìãâå 'ä úçîNa íéìôëa çîNé úàæ ãBòåéðôì çeø ú Ÿ¦§©§¦§©¦§¦§©§Ÿ¤©©©§¨¨
,Bæ äðeîàa Cøaúé,האדם שבנפש –-àøèñ àéôkúàc ¦§¨¥¤¡¨§¦§©§¨¦§¨

,àøBäðì àëBLç Ctäúàå Lnî àøçàֿשה"סטרא ממה – ¨¢¨©¨§¦§©¥£¨¦§¨
לאור, נהפך והחושך ממש, נכפית CLçאחרא" àeäL¤Ÿ¤

äfä íìBòaL úBtìwä©§¦¤¨¨©¤
íéëéLçnä ,éøîçä©¨§¦©©£¦¦
BøBà ìò íéqëîe§©¦©
,"õ÷ úò ãò" Cøaúé¦§¨¥©¥¥

áeúkL Bîk9íN õ÷" : §¤¨¥¨
"CLçì בו זמן שיגיע – ©Ÿ¤

לחושך  סוף יהיה

אור  על המכסות הקליפות

"÷õהקדושה. eðéäc]§©§¥
,"ïéîiä כשיתגלה – ©¨¦

שלמעלה, ה"ימין"

øéáòiL את הקב "ה, – ¤©£¦
,õøàä ïî äàîhä çeø©©ª§¨¦¨¨¤
eàøå ,'ä ãBák äìâðå"§¦§¨§§¨

"åcçé øNa ìë10Bîëe , ¨¨¨©§¨§
[ïn÷ì øàaúiL11. כל – ¤¦§¨¥§©¨

כשהקליפה  יהיה זה

עתה, ואילו תתבטל,

מכסה  עדיין כשהקליפה

הרי, הקדושה, על

ה"קליפה", את שובר ה'", "יחוד בענין באמונתו כשהאדם,

נחת  גרימת משום בכך יש לאור, ה"קליפה" חושך את והופך

להקב"ה. רב íénòäרוח õøà øéåàL ,õøàì õeça èøôáe¦§¨§¨¨¤¤£¦¤¤¨©¦
åéðôì äçîN ïéàå ,àøçà-àøèñå úBtì÷ àìîe àîè̈¥¨¥§¦§¦§¨¨¢¨§¥¦§¨§¨¨

Cøaúé,כמו –äçîNå äøBàk של המעלה בצירוף – ¦§¨¥§¨§¦§¨
.à÷éc CLçä ïî àaä øBà ïBøúéa מהפיכת דוקא, – §¦§©¨¦©Ÿ¤©§¨

ה'", "אחדות ענין בו נקלט לארץ וכשבחוץ – לאור. החושך

בהתאם  למעלה. מיוחדת גדולה שמחה גרימת משום בכך יש

במקום  השורר החושך יותר שגדול שככל ממילא, מובן לכך,

מהאמונה  הנובעת למעלה רוח' ה'נחת יותר גדולה כך –

הרי, מאמין. מקום באותו הנמצא שיהודי ה'" ב"אחדות

להקב"ה, קרבתה על הנפש שמחת כפולה: היא שהשמחה

כביכול. להקב"ה והשמחה רוח' ה'נחת גרימת על והשמחה

áeúkL eäæå12,"åéNBòa ìàøNé çîNé" "בעושיו": – §¤¤¨¦§©¦§¨¥§¨
çîNì Bì Lé Y ìàøNé òøfî àeäL éî ìkL ,Leøt¥¤¨¦¤¦¤©¦§¨¥¥¦§Ÿ©

øLà ,'ä úçîNa– §¦§©£¤
çîNåהקב"ה, NN̈§¨¥©

,íéðBzçza Búøéãa§¦¨©©§¦
íäL הנבראים – ¤¥

äiNòשבעולם, úðéça§¦©£¦¨
.Lnî úéîLb ובהם – ©§¦©¨

ולכן  להקב"ה. דירה קמה

" לשון ·ÂÈ˘ÂÚנאמר – "

שהשמחה  לאמר: עשיה,

ממה  ביותר גדולה היא

כביכול, להקב"ה שהדירה

הנבראים  בתוך מוקמת

העשיה. ¤§eäæåשבעולם
ì "åéNBòa" áeúkLïBL ¤¨§¨§

,íéaø–‰Ï‡ שעושים ©¦
צריך  היה (לכאורה אותו

ישראל  "ישמח לומר

יחיד) לשון – בעושו"

äfä-íìBò àeäL¤¨©¤
úBtì÷ àìnä éîLbä©©§¦©¨¥§¦

"íéaøä úeLø" àø÷pL ,àøçà-àøèñå רשות ולא – §¦§¨¨¢¨¤¦§¨§¨©¦
רבות  שהן קליפות, של רשות אלא עולם, של יחידו היחיד,

,"àãeøôc éøeè"å הר הוא לעצמו אחד שכל הפירוד, הרי – §¥¦¥¨
(לכן  ה' הוא – אותו שעשה מי יש מהם אחד וכל גבוה, נפרד

רבים), לשון "עושיו" àøBäðì,נאמר ïëtäúàå והם – §¦§©§¨¦§¨
לאור, Cøaúé,נהפכים Bãeçéì "ãéçiä úeLø" íéNòðå§©£¦§©¨¦§¦¦§¨¥
:Bæ äðeîàa"'ה ב"אחדות יהודי של אמונתו עלֿידי – ¤¡¨

עולם", של ל"יחידו היחיד" "רשות נעשה זה כל – האמיתית

היא  למעלה שהשמחה רבים, לשון "בעושיו" נאמר ולכן

לאור  נהפכים הנפרדים העשיה עניני שכל מזה במיוחד

ה'". "אחדות בענין האמונה על ֿידי הקדושה

.ãì ÷øt,מסויימות שלעתים הזקן, רבנו הסביר הקודם בפרק ¤¤
עלֿידי  הלב, בשמחת אותה ולהאיר נפשו את לזכך האדם על

ומיוחד, יחיד שהקב"ה איך האמיתי, ה' יחוד בענין התבוננותו

כלל. קיימת אינה כאילו לגביו, במציאות בטלה הבריאה וכל

íéøîà éèå÷éì
úàæ ãåò
'úé åéðôì çåø úçð ìãåâå 'ä úçîùá íééìôëá çîùé
àëåùç êôäúàå ùîî à"ñ àéôëúàã åæ äðåîàá
éøîåçä æä"òáù úåôéì÷ä êùç àåäù àøåäðì
õ÷ ù"îë õ÷ úò ãò 'úé åøåà ìò íéñëîå íéëéùçîä
ïî äàîåèä çåø øéáòéù ïéîéä õ÷ åðééäã] êùçì íù
[ïî÷ì ù"îëå åéãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå õøàä
à"ñå úåôéì÷ àìîå àîè íøéåàù â"åò úåöøàá èøôáå

ùå äøåàë 'úé åéðôì äçîù ïéàåàáä øåà ïåøúéá äçî
ìëù 'éô åéùåòá ìàøùé çîùé ù"æå .à÷ééã êùçä ïî
øùà 'ä úçîùá çåîùì åì ùé ìàøùé òøæî àåäù éî
úééîùâ äéùò 'éçá íäù 'éðåúçúá åúøéãá çîùå ùù
éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá

יג.9. כח, ה.10.איוב מ, ל"ו.11.ישעי' פרק ב.12.סוף קמט, תהלים

יום שני-שלישי
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קטו

קטו

אדר  י"ד שלישי יום — לד פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

úàæ úòãeî ,äpäå,הדבר ידוע –ïä ïä úBáàä"L §¦¥©©Ÿ¤¨¨¥¥
"äákønä1, שבטל לדבר "מרכבה", המושג רומז כאמור, – ©¤§¨¨

מי  של רצונו אלא אחר, רצון שום לו ואין למישהו, לגמרי

הנוהג  לרצון לגמרי שנתונה "מרכבה" כמו אליו, בטל שהוא

íìBòìבה. íäéîé ìkL¤¨§¥¤§¨
äòL elôà e÷éñôä àìŸ¦§¦£¦¨¨
ízòc øM÷lî úçà©©¦§©¥©§¨
ïBaøì íúîLðå§¦§¨¨§¦
økæpä ìehaa íéîìBòä̈¨¦©¦©¦§¨

.Cøaúé Bãeçéì ìéòì– §¥§¦¦§¨¥
תמיד  עמדו האבות

במציאות  בביטול

בהרגשתם  להקב"ה,

ייחודו  את התמידית

–íäéøçàåהאמיתי; §©£¥¤
אלה, íéàéápä,היו ìk̈©§¦¦

úâøãî éôì ãçà ìk̈¤¨§¦©§¥©
,BúâOäå BúîLð– ¦§¨§©¨¨

של  במציאות התבטלותו

בהתאם  היה נביא, כל

נשמתו  מדריגת לרום

השגתו, ©¥§©úâøãîeולגודל
-åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨
ìò äìBòä àéä íBìMä©¨¦¨¨©

,äðlkכל על מדריגות – ª¨¨
eøîàL2:åéìòהנביאים, ¤¨§¨¨

CBzî úøaãî äðéëL§¦¨§©¤¤¦
,äLî ìL BðBøb משה – §¤Ÿ¤

היה  שדיבורו כזו, בצורה להקב"ה במציאות בטל היה רבנו

כך  לדיבורו, האדם של גרונו וכהתבטלות השכינה. של דיבור

לשכינה, משה של גרונו ביטול äæהיה ïéòîe במשהו – ¥¥¤
והנביאים, האבות כל,eëæמהתבטלות –øä ãîòîa ìàøNé ¨¦§¨¥§©£©©

,éðéñ במציאות בהתבטלות כולם עמדו מעמד, באותו – ¦©
האבות  של במציאות להתבטלות כלשהו בדמיון להקב"ה,

ìañì,והנביאים. eìëé àlL ÷ø,כזה רב ביטול –øîàîk ©¤Ÿ¨§¦§Ÿ§©£©
ì"æø3øeac ìk ìòL,הדיברות עשרת של –ïúîLð äçøt ©©¤©¨¦¨§¨¦§¨¨
,'eë של ב"טל" הנשמות את להם החזיר שהקב"ה אלא –

המתים  נשמתן",àeäL,4תחיית "פרחה –ìeha ïéðò ¤¦§©¦
.ìéòì økæpä ,úeàéöna.לעיל המוסבר –ïëì שלא מפני – ¦§¦©¦§¨§¥¨¥

עליהם  שהשפיע עד האיןֿסופי, האור גילוי את "לסבול" יכלו

בגוף, להישאר תוכל לא שהנשמה במציאות", ¨¦ãiîה"ביטול
Báe ïkLî Bì úBNòì íäì øîà– במשכן, –éLã÷ ¨©¨¤©£¦§¨¨§¥

,BúðéëL úàøLäì Y íéLãwä של הקדשים שבקדשי – ©¨¨¦§©§¨©§¦¨

השכינה, תשרה היא:àeäLהמשכן, השכינה השראת –éelb ¤¦
,Cøaúé Bãeçé,הקב"ה של –ïn÷ì øàaúiL Bîk5.– ¦¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨

והרי  – ובמקדש במשכן השכינה השראת התבטאה שבמה

‰‡¯ıמלא ÏÎ ענין כלומר: בהם, ה' יחוד בהתגלות – כבודו?

עוד  "אין שהקב"ה זה

שם  האיר מלבדו",

בצורה  ולא בהתגלות,

הוא  שהדבר כפי מוסתרת

שהתגלות  הרי, בעולם.

לבני  האמיתי" ה' "יחוד

עלֿידי  היתה ישראל,

והמקדש. המשכן

Lc÷nä úéa áøçMîe¦¤¨©¥©¦§¨
a-LBãwäì ïéà Y-êeø ¥§©¨¨

ïkLî BîìBòa àeä§¨¦§¨
ì ïBëîeàeä ,BzáL ¨§¦§

,Cøaúé Bãeçé מקום – ¦¦§¨¥
ביטוי  לידי יבוא בו

ה' של יחודו והתגלות,

בית  חורבן אחרי יתברך.

כזה  מקום אין המקדש,

òaøàבנמצא, àlà¤¨©§©
,äëìä ìL úBnà– ©¤£¨¨

יחוד  מתגלה בלבד בתורה

היא,àeäLה', ההלכה – ¤
,Búîëçå Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§¨§¨
úBëìäa íéLaìîä©§ª¨¦©£¨

.eðéðôì úBëeøòä– ¨£§¨¥
הקב"ה  של וחכמתו רצונו מלובשים התורה שבהלכות ומאחר

זהו –ÂÂˆ¯,הדין פסק יהיה וכך שכך הקב"ה של Â˙ÓÎÁÂשל

של  וחכמתו ורצונו – ההלכה של ה"שכל" היא הקב"ה

יחוד  של הגילוי ישנו שבתורה הרי אתו; אחד דבר הם הקב"ה,

ìehaה'. ïéðòa BzáLçî íãàä ÷éîòiL øçà ,ïëìå§¨¥©©¤©£¦¨¨¨©£©§§¦§©¦
:Baì ìà áéLé úàæ ,Bzìëé éôk ìéòì-økæpä יתבונן – ©¦§¨§¥§¦§¨§Ÿ¨¦¤¦

הבאים: éúîLðבדברים LøLå éìëN ïè÷ úBéäî ék¦¦§¨¨¦§¦§Ÿ¤¦§¨¦
,ìéëäî,נשמתי ושורש שכלי קטנות בגלל מסוגל, אינני – ¥¨¦

,Bzîàì úîàa Cøaúé Bãeçéì ïkLîe äákøî úBéäì¦§¤§¨¨¦§¨§¦¦§¨¥¤¡¤©£¦
ììk Cøaúé Ba úâOîe àñéôz élc äáLçî úéìc øçàî¥©©§¥©£¨¨¦¦§¦¨©¤¤¦§¨¥§¨

ììëe"לתפוס" וכלל, כלל ומחשבתי שכלי בכוח אין – §¨
הקב"ה, את eäpîולהשיג õîL àìå ,íìBòa äâOä íeL– ©¨¨¨¨§Ÿ¤¤¦§

משהו, íéàéápäå,ולא úBáàä úâOäî השגתם עלֿידי – ¥©¨©¨¨§©§¦¦
"מרכבה" להיות והנביאים האבות בכוח היה באלקות,

שמץ  אפילו בי כשאין אני, ואילו ה'; יחוד להתגלות ו"משכן"

íéøîà éèå÷éì
äðäå ãì ÷øôïä ïä úåáàäù úàæ úòãåî

íìåòì íäéîé ìëù äáëøîä
íúîùðå íúòã øù÷ìî úçà äòù 'éôà å÷éñôä àì
ìë íäéøçàå 'úé åãåçéì ì"ðä ìåèéáá íéîìåòä ïåáøì
úâøãîå åúâùäå åúîùð úâøãî éôì ãçà ìë íéàéáðä
äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
ìàøùé åëæ äæ ïéòîå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî
ì"æø øîàîë ìåáñì åìëé àìù ÷ø éðéñ øä ãîòîá
ìåèéá ïéðò àåäù 'åë ïúîùð äçøô øåáéã ìë ìòù
ïëùî åì úåùòì íäì øîà ãéî ïëì ì"ðä úåàéöîá
éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå
ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé
òáøà àìà 'úé åãåçé àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åîìåòá
íéùáåìîä åúîëçå 'úé åðåöø àåäù äëìä ìù úåîà
íãàä ÷éîòéù øçà ïëìå åðéðôì úåëåøòä úåëìäá
ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî
úåéäì ìéëäî éúîùð ùøùå éìëù ïè÷ úåéäî éë åáì
úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
íåù ììëå ììë 'úé åá úâùîå àñéôú éìéã äáùçî
íéàéáðäå 'åáàä úâùäî åäðî õîù àìå íìåòá äâùä

כג.1. פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, להלן 4.שבת שיוסבר כפי
לו. נג.5.בפרק פרק

יום שלישי
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קטז אדר קטז ט"ו רביעי יום — לד פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

$
âאדר ט"ו רביעי âיום

,86 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור åì...מורה 'ä áéçøé íàå,86 עמ' àã:עד àøèñî

של  למציאות השגתי, עלֿידי להגיע, לי אפשר אי מהשגתם,

ו"משכן"; úàæì"מרכבה" éà,שכך מכיון –Bì äNòà– ¦§Ÿ¤¡¤
ìלהקב"ה, ïBëîe ïkLî,BzáL שהיא צורה באותה – ¦§¨¨§¦§
ñòä÷ביכלתי, àeä¨¥¤

äøBz ãeîìúa– §©§¨
הרי  היא התורה שכאמור,

לשבתו  ומכון "משכן

éàðtäיתברך", éôk§¦©§©
íézò úeòéá÷a ,élL– ¤¦¦§¦¦¦

התורה, ©íBiaללימוד
äðzpä úãk ,äìéláe©©§¨§¨©¦§¨
ãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨
,äøBz ãeîìz úBëìäa§¦§©§¨

ההלכה  פי על מחוייב ומצבו, השגתו  לפי אחד שכל כמה עד –

תורה, ì"æøללמוד øîàîëe6úéøçL ãçà ÷øt elôà" : §©£©©©£¦¤¤¤¨©£¦

."'eë יותר ללמוד באפשרותו אין אם ערבית, אחד ופרק –

אצלו  שנמשכת שלו תורה תלמוד מצות זו הרי – פרקים משני

יתברך. לשבתו ומכון משכן עלֿידיֿזה נעשה והוא ¤¨äæáeתמיד,
ïzéå ,ìéâéå Baì çîNé¦§©¦§¨¦§¦¥
B÷ìç ìò äàãBä¨¨©¤§
,ááì áeèáe äçîNa§¦§¨§¥¨
úBéäì äëfL ìò©¤¨¨¦§

ïëéætLà,מארח – ª§©¦¨
äøeábìֿעל להקב"ה, – ©§¨

מפי  ש"ניתנה" התורה ידי

"‰¯Â·‚‰,ìëa íéîòt©£©¦§¨
éàðtäå úòä éôk ,íBé§¦¨¥§©§©

,BlL ללמוד לו שיש – ¤
Bãéתורה, úqîk,לו שניתנה האפשרות כפי –áéçøä øLà §¦©¨£¤¦§¦

:Bì 'ä.תורה ללמוד הזמן את –

íàå:ומחליט לעצמו חושב הוא –ãBò Bì 'ä áéçøé– §¦©§¦
תורה, ללמוד פנאי יותר לו éñBéויהיה íéãé øBäè" éæàó £©§¨©¦¦

"õîà7, ללימוד מזמנו ויותר יותר יקדיש מחליט, הוא אז, – Ÿ¤
eë'".תורה, äáBè äáLçî"e,טובה מחשבה אותה – ©£¨¨¨

במחשבתו, שהחליט

ילמד  ש"לכשירחיב"

לכל  (עד ויותר יותר תורה

נחשבת  כולו), היום

אכן כך Ú˘‰כאילו

ז"ל  חכמינו :8(כמאמר

הקב"ה  טובה "מחשבה

למעשה") ©§íâå,9מצרפה
÷ñBòL Blk íBiä øàL§¨©ª¤¥

ì ïBëî äéäé ,ïzîe àOîa,Cøaúé BzáL,עלֿידי – §©¨©¨¦§¤¨§¦§¦§¨¥
,Bòéâéî ïziL ä÷ãvä úðéúða,מפרנסתו –àéäL נתינת – ¦§¦©©§¨¨¤¦¥¦¦¤¦

àeä-Ceøa-LBãwäהצדקה, ìL åéúBcnî יהודי צריך בהן – ¦¦¨¤©¨¨
לעשות, צריך הוא ואותן eëå'"להתדבק, íeçø àeä äî"10, ©©§

רחום, אתה אף  –'íéðewz'a áeúkL Bîëe11àòBøc ãñç" : §¤¨©¦¦¤¤§¨
."àðéîé,כביכול הקב"ה של הימנית" ה"יד היא חסד – §¦¨

שעלֿידי  כלומר:

החסד, במדת ההתנהגות

ו"מכון" כלי האדם נעשה

לחסדו  ימינא", ל"דרועא

הקב"ה. BðéàLשל óàå§©¤¥
Lîç àlà ïúBð– ¥¤¨Ÿ¤

השיעור  זהו מפרנסתו,

– צדקה לנתינת המירבי

רק  לצדקה מוקדש ממילא

איפוא, כיצד, היום. במשך עבודתו משעות החמישי החלק

לצרכיו, מקדיש שהוא היום, חלקי ארבעת בשאר יכול הוא

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

÷ñòä àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åì äùòà úàæì éà
äìéìáå íåéá íéúò úåòéá÷á éìù éàðôä éôë ú"úá
äøåú ãåîìú úåëìäá ãçàå ãçà ìëì äðúéðä úãë
çîùé äæáå 'åë úéøçù ãçà ÷øô 'éôà ì"æø øîàîëå
ìò ááì áåèáå äçîùá å÷ìç ìò äàãåä ïúéå ìéâéå åáì
éôë íåé ìëá íéîòô äøåáâì ïëéæôùåà úåéäì äëæù

:åì 'ä áéçøä øùà åãé úñîë åìù éàðôäå úòä

íàå
éñåé íéãé øåäè éæà ãåò åì 'ä áéçøéäáùçîå õîåà ó

ïúîå àùîá ÷ñåòù åìåë íåéä øàù íâå 'åë äáåè
åòéâéî ïúéù ä÷ãöä úðéúðá 'úé åúáùì ïåëî äéäé
ù"îëå 'åëå íåçø àåä äî ä"á÷ä ìù åéúåãîî àéäù
ùîåç àìà ïúåð åðéàù óàå àðéîé àòåøã ãñç íéðå÷éúá

ב.6. צט, ט.7.מנחות יז, א.8.איוב מ, הקדושות,9.קידושין משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם
במשך  שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם שיחליט שמוסיף במה הכוונה 
לו  שכשיעזור החלטתו עלֿידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא לשבתו, ומכון משכן היום כל
שתהיה  היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי, זמן יותר לו ויהיה השי"ת
מצורפת  - מחשבה אותה - כשהיא היום. כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה אחרים עלֿידי נעשית מלאכתו
נקודותיים  הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום, כל למשך אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת
איך  עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה ענין להפריד כדי ירחיב", "ואם המלים לפני (:)
הצדקה  ענין עלֿידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות להלן מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכון משכן היום כל להיות

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי -ÂÏÈ‡Î להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי הדבר אבל עשאה",
הצדקה. ענין עלֿידי בפועל במעשה לשבתו ומכון ב.10.משכן קלג, א.11.שבת תיקון זהר, תיקוני

יום רביעי
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קיז
יום חמישי

אדר  ט"ז חמישי יום — לה פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

$
âאדר ט"ז חמישי âיום

,86 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðäå...מורה .äì ÷øô,מד עמ' ì"ëò.עד
פרק לה 

היא: התשובה – יתברך"? לשבתו "מכון Lîçäלהיות éøä£¥©Ÿ¤
לצדקה, נותן שהוא –ìk Bnò äìòî,שאר –úBãé òaøàä ©£¤¦¨¨©§©¨
ì ïBëî úBéäì ,'äìàî òãBpk ,Cøaúé BzáLì"æø øî12 ©¦§¨§¦§¦§¨¥©©©£©©©

úBðaø÷áe ,úBðaøwä ìk ãâðk äìe÷L ä÷ãö úåönL¤¦§©§¨¨§¨§¤¤¨©¨§¨§¨§¨
éçä ìk äéä בעלי כל – ¨¨¨©©

ìò-החיים, 'äì äìBò¤©©
,úçà äîäa éãé– §¥§¥¨©©

לקרבן, ¨§ìëåשהביאו
çîBvä,עולה היה – ©¥©

úìñ ïBøOò" éãé-ìò©§¥¦¨Ÿ¤
.'eë "ïîMa ìeìa ãçà¤¨¨©¤¤
לקרבן  מביאים שהיו –

במתן  גם כך מנחה.

חלק  נתינת עלֿידי צדקה:

– לצדקה מפרנסתו אחד

שאר  את גם מעלה הוא

äæ,החלקים. ãálîe¦§©¤
äøBzä úòLa éøä£¥¦§©©¨
ìk 'äì äìBò älôzäå§©§¦¨¤©¨
äúLå ìëàM äî©¤¨©§¨¨
úBãiä òaøàî äðäðå§¤¡¨¥©§©©¨

.ïn÷ì øàaúiL Bîk ,Bôeb úeàéøáì שאר שגם הרי – ¦§¦§¤¦§¨¥§©¨
לצרכיו  החלקים ארבעת את להרוויח אותם שהקדיש זמנו,

‡Â‰ תורתו עלֿידי יתברך, לשבתו ולמכון למשכן נעשים –

למרירות  מגיע שאדם שאחרי הוסבר לעיל באמור ותפילתו.

כמו  שאינו הרוחני, מצבו חשבון עלֿידי נשבר", ול"לב

לשמחה  מכן לאחר להגיע האדם ישתדל – להיות שצריך

יציאת  על השמחה – זו: בשמחה שונים ופרטים אמיתית;

ושובו  והתעלותו הבהמית, והנפש הגוף מגלות האלקית נפשו

קרבת  על השמחה – ומצוות: תורה עלֿידי האלקי למקור

– האמיתי"; ה' "יחוד בענין התעמקותו בשעת האלקים

שהוא  עלֿידי למעלה, השוררת השמחה מן הגדולה וחדוותו

הפרטים  שכל יוסבר, להלן אחרא"; ה"סטרא את והכניע שבר

נתון  יהיה זה עם שיחד לעובדה, סותרים אינם בשמחה, האלה

שכן, הבהמית; ונפשו גופו מצב בגלל נשבר ובלב במרירות

את  אחת הנוגדות תנועות שתי הן ושמחה שמרירות אף

יש  שונים, גורמים משני נובעות שהן מאחר הרי, – השניה

של  בנפשו יחד למשול אלה מנוגדים רוח הלכי שני באפשרות

íéøkæpäהאדם. Lôpä úBçîN éðéî éèøt ìëa ,äpäå§¦¥§¨§¨¥¦¥§¨©¤¤©¦§¨¦
äòéðî ïäî ïéà Y ìéòì§¥¥¥¤§¦¨
åéðéòa äæáð" úBéäì¦§¦§¤§¥¨

,"ñàîð,לו ושיהיו – ¦§¨
áì"åçeøå ,"øaLð §¥¦§¨§©

úòLa Y äëeîð§¨¦§©
,Lnî äçîOä באותו – ©¦§¨©¨

שרוי  שהוא ממש זמן

לו  שתהיה יכול בשמחה,

נשבר  ולב מרירות גם

ékוכדומה. øçàî¥©©¦
'eëå åéðéòa äæáð BúBéä¡¦§¤§¥¨§
óebä ãvî àeä Y¦©©

,úéîäaä Lôðå– §¤¤©§¥¦
לו  המראים מהחשבונות

ונפשו  גופו שפלות את

¡¤BúBéäåהבהמית,
ãvî àeä Y äçîNa§¦§¨¦©

da Laìîä úeäìà õBöéðå úéäìàä Lôð בנפש – ¤¤¨¡Ÿ¦§¦¡Ÿ©§ª¨¨
àì].האלקית, ÷øôa] ìéòì økæpk ,dúBéçäì אין ולכן, – §©£¨©¦§¨§¥§¤¤

אחת  כל כי לשניה, אחת ומפריעות סותרות והשמחה המרירות

אחרת . מסיבה נובעת øäfaמהן àúéà àðåb éàäëe13:– §©©§¨¦¨©Ÿ©
ב"זוהר": נאמר לזה àøèqîבדומה éàaìa àòé÷z äiëa"§¦¨§¦¨§¦¨¦¦¦§¨

:"àc àøèqî éàaìa àòé÷z äåãçå ,àc תקועה בכיה – ¨§¤§¨§¦¨§¦¨¦¦¦§¨¨
אלעזר  רבי – אחר. מצד בלבי תקועה וחדוה אחד, מצד בלבי

סודות  יוחאי), (בר שמעון רבי מאביו, בשמעו שמעון, ברבי

היה  מעשה שבשעת אמר, – המקדש בית חורבן בענין התורה

גודל  לו נודע עתה שרק המקדש, בית מחורבן – עצוב גם לבו

התורה  מסודות לבו, של השני בצד שמח, וגם החורבן,

שתי  יכולות – נפרדות סיבות שתי כשישנן הרי, לו. שנתגלו

ביטוי  לידי לבוא ושמחה, בכיה כמו מנוגדות, "תנועות"

זמן. באותו

.äì ÷øt להזכיר כדאי ל"ה, פרק ללמוד מתחילים שאנו לפני ¤¤
(כפי  ה"תניא" שספר – י"ז בפרק בקיצור שנאמר כפי – שוב

הדבר  אליך קרוב "כי הפסוק על מיוסד בדףֿהשער) שכתוב

ומצוות  תורה לקיים מאד שקל לעשותו", ובלבבך בפיך מאד

הנקראים  הביצוע כוחות בשלשת כלומר, ובלבבך", "בפיך

בכוח  – "בלבבך" הדיבור, בכוח – "בפיך" "לבושים";

íéøîà éèå÷éì
úåéäì 'äì úåãé òáøàä ìë åîò äìòî ùîåçä éøä
ä÷ãö úåöîù ì"æø øîàî òãåðë 'úé åúáùì ïåëî
äìåò éçä ìë äéä úåðáø÷áå 'åðáø÷ä ìë ãâðë äìå÷ù
ãçà úìñ ïåøùò é"ò çîåöä ìëå úçà äîäá é"ò 'äì
äìôúäå äøåúä úòùá éøä äæ ãáìîå 'åë ïîùá ìåìá
úåãéä òáøàî äðäðå äúùå ìëàù äî ìë 'äì äìåò
éðéî éèøô ìëá äðäå .ïî÷ì ù"îë åôåâ úåàéøáì
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
õåöéðå úéäìàä ùôð ãöî àåä äçîùá åúåéäå úéîäáä
â"äëå [à"ì 'ôá] ì"ðë äúåéçäì äá ùáåìîä úåäìà
äåãçå àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äéëá øäæá àúéà

:àã àøèñî éàáìá àòé÷ú

א.12. ט, בתרא בבא ב; מט, א.13.סוכה עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  118   נתדמ דהלד • דהמ  לדיד  

קיח אדר קיח ט"ז חמישי יום — לה פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

המעשה; בכוח ו"לעשותו" יותר,המחשבה, עמוק ובמובן

אהבה  – הפנימיים הלב רגשי על גם "בלבבך" המלה רומזת

נגד  זהו שלכאורה י"ז, בפרק שאל כך על להקב"ה. ויראה

של  מלא לרגש להגיע כלֿכך קל הדבר אין כי שלנו, החוש

יראה  ושל לה' אהבה

הרי  והתורה – ממנו

הדורות  כל כלפי מדברת

"קרוב  איפוא, כיצד, –

תורה  לקיים מאד" הדבר

של  באופן ומצוות

ה' באהבת "בלבבך",

והסביר  ה'?! וביראת

"לעשותו" שהמלה שם,

של  פירושו היא

מדובר  כלומר, "בלבבך",

"בלבבך", של כזה בסוג

המביאה  כזו, אהבה

תורה  לקיום ל"לעשותו",

רגש ·ÚÓ˘‰ומצוות –

בגדלותו  במוחו שיתעמק אחרי כלומר, מאד". "קרוב הוא כזה

הדבר  יביא הלב, על בטבעו שולט הרי והמוח הקב"ה, של

מצוות; ולקיים תורה ללמוד והחלטה רצון בלבו שיתעורר

ידם  שעל כלים שהם האברים, שאר כל על שולט הרי והלב

הזקן, רבנו הסביר מכן לאחר והחלטתו. רצונו את האדם מבצע

באפשרותו  ואין הקב"ה של בגדלותו ידיעה לו שאין מי שגם

ה', וליראת ה' לאהבת להגיע ביכלתו הוא גם – בכך להתבונן

הקב"ה, אל המסותרת" ה"אהבה את בתוכו שיעורר ידי על

שלא  הפחד יראה, גם בתוכה והכוללת יהודי, כל בלב הנמצאת

ומצוות  תורה לקיים ביכלתו הוא גם מהקב"ה, להינתק

באים  בהמשך ה'. וביראת ה' באהבה הלב, עם "בלבבך",

את  להרחיק כיצד הדרכים את המסבירים פרקים מספר

תמיד  יוכל וכיצד ה'; בעבודת ההפרעות של האפשרויות

ה'. בעבודת גדול עיקר שהיא בשמחה, השי"ת את לעבוד

"לעשותו", במלה קרוב" "כי הפסוק את שמסיים ממה ברם,

בהתאם  במעשה. מצוות קיום הוא הכל ותכלית שעיקר מוכח,

והנעלית  המיוחדת הסגולה הבאים, בפרקים תוסבר, לכך

שלמדנו, מה לזכור הענין [מן מעשיות. במצוות שישנה

לא  במעשה, לא מימיו, עבירה עבר שלא מי נקרא ש"בינוני"

חזק  שבלבו, הפנימיים בכוחות ורק במחשבה; לא ואף בדיבור

לדברים  גם תאוות לו שתהיינה אפשר ולכן הרע, היצר עדיין

אלא  עבירה, הרהורי גם בו לעלות יכולים מזה – אסורים

להביא  לו מאפשר ואינו הרע, יצרו עם מיד לוחם שה"בינוני"

בהם]. ולהרהר לחשוב לא ואף רעיונותיו את לביצוע

,"BúBNòì" úáz øeàa úôñBzì ,äpäå כי" שבפסוק: – §¦¥§¤¤¥¥©©£
האמור, שכפי לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב

בקיום  ומיוחדת גדולה מעלה על "לעשותו" המלה מורה

במעשה, øéòfîמצוות èòî ïéáäì íâå לפחות להבין, וכן – §©§¨¦§©¦§¥

את íéðBðéa'ä'במקצת, úàéøa úéìëz" –Â‡¯·˘ באופן ©§¦§¦©©¥¦
Â¯‡˘È˘"(פי"ד) כו' כך כל בזה הבחירה לאדם שאין בינונים,

בריאת  "תכלית מהי כלומר: שליט"א. אדמו"ר כ"ק לשון –

המלה בהדגשת – È‰Ï˘‡¯באופן˘È¯·–Â‡¯·‡˙הבינונים"
יש  אחד כל שלא בינונים,

– כזו במידה הבחירה לו

מדרגת  למעלה להתעלות

ועליהם  ה'בינונים',

במדריגת  תמיד להישאר

שהוסבר  כפי ה'בינונים',

י"ד, ©¦¦úãéøéåבפרק
,äfä íìBòì íäéúBîLð¦§¥¤¨¨©¤
ירידת  תכלית ומהי –

הזה, לעולם נשמותיהם

¥©§¦§Laìúäìשלבאופן
úéîäaä Lôpa©¤¤©§¥¦
-àøèñå ätìwänL¤¥©§¦¨§¦§¨

,àøçà ההיפך שהיא – ¨¢¨
àlLמהנשמה; øçàî¥©©¤Ÿ

ì eìëeédçlL,הבהמית הנפש מן להשתחרר –,íäéîé ìk §§©§¨¨§¥¤
לא, ואף –álaL éìàîOä ììçî dîB÷nî dúBçãìå– §¦§¨¦§¨¥¨¨©§¨¦¤©¥

äpnîבאופן eìòé àlL,הבהמית מהנפש –ìà íéøeäøä ¤Ÿ©£¦¤¨¦§¦¤
,çnä,לבצע בידם יהיה לא זה דבר גם –dúeäî ék ©Ÿ©¦¨¨

dt÷úa àéä ätìwänL úéîäaä Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨¦§¨§¨
,dzãìBúk íìöà dúøeáâáe הבהמית בנפש ומלחמתם – ¦§¨¨¤§¨§©§¨

הבהמית, הנפש עצם על השפעה לה שהוא ø÷אין וכל – ©
רק היא במלחמתו להשיג íéLaìúîמצליח íðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨¦§©§¦

òì økæpk íôeâa,ìé מאפשר ה"בינוני" שאין י"ב), (בפרק – §¨©¦§¨§¥
לדבר  לעשות, – בגופו להתלבש הבהמית הנפש ללבושי

שאסור; במה הבהמית ïk-íàåולחשוב הנפש שעצם מאחר – §¦¥
השאלה: נשאלת בתוקפו, בו íäéúBîLðנשאר eãøé äæ änì̈¨¤¨§¦§¥¤

ה"בינונים", של –òâéì äfä-íìBòì, להתייגע –÷éøì ¨¨©¤¦©¨¦
?Bì eìëé àìå ,øöiä íò íäéîé ìk íçläì ,íBìLå-ñç©§¨§¦¨¥¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ¨§
זו  שמלחמתו הזקן, רבנו הסביר הקודמים שבפרקים ואף –

השתלטותה  להרשות שלא – הבהמית בנפש ה"בינוני" של

ואם  רבה, נחתֿרוח למעלה גורמת – ומעשה דיבור במחשבה,

עדיין  צריכה לא כך "לשם אףֿעלֿפיֿכן – "לריק"! זה אין כן

הבהמית,‰‰˙Â˘·Ï˙להיות להיות ‡„¯·‰בנפש עליהם –

מנצחת, האלקית וכשהנפש וכו' ושונאים נוגדים צדדים שני

אדמו"ר  כ"ק לשון – כו'" הבהמית הנפש בלי ויפעל יעשה

"לכופף  האלקית הנפש של שחידושה מאחר כלומר: שליט"א.

הנפש  בתוך ההתלבשות ידי על באה הסטראֿאחרא" את

בעמדותיהן  מתבצרות הנפשות ששתי באופן ולא – הבהמית

סטראֿאחרא" ל"אתכפיא שבנוסף מורה, זה הרי – הנפרדות

לפעול  נוספת, כוונה כאן קיימת מכך, היוצאת ולנחתֿרוח

בפרט  הקושיא: נשארת ואםֿכן – עצמה הבהמית הנפש בתוך

‰Ê עמל שה"בינוני" הדבר יוצא הבהמית, הנפש על לפעול ,

íéøîà éèå÷éì
äðäå äì ÷øôåúåùòì úáéú øåàéá úôñåúì

úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå
ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá
åìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá
éìàîùä ììçî äîå÷îî äúåçãìå íäéîé ìë äçìùì
äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
äô÷úá àéä äôéì÷äîù úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå
íðéà äéùåáìù ÷ø äúãìåúë íìöà äúøåáâáå
íäéúåîùð åãøé äæ äîì ë"àå ì"ðë íôåâá íéùáìúî
àìå øöéä íò íäéîé ìë íçìäì å"ç ÷éøì òâéì æä"åòì
äéùåúì íééìôëá íîçðì íúîçð úàæ éäúå åì åìëé

יום חמישי
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קיט

קיט

אדר  י"ז שישי יום — לה פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

$
âאדר י"ז שישי âיום

מד, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ìùî...מורה øåàéá äðäå,88 עמ' øåîâ.עד ãåçéá

אלא: חסֿושלום? לשוא חייו ימי íúîçð,כל úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨
ízà ïëBMä 'äa íaì çnNìe ,äiLeúì íéìôëa íîçðì§©£¨§¦§©¦§¦¨§©¥©¦¨©©¥¦¨

.íúãBáòå íúøBz CBúa של ושמחתם נחמתם כלומר, – §¨¨©£¨¨
שהם  בשעה אתם השוכן האלקי באור תהיה ה"בינונים",

ועוסקים  תורה לומדים

ה'. §àeäå,בעבודת
íéc÷äa תחילה נקדים – §©§¦

ì'à÷eði'äציטוט ïBL §©¨¨
÷ìa úLøt øäfa]1[ ©Ÿ©¨¨©¨¨

÷eñt ìò2íëçä" : ©¨¤¨¨
éëå" Y "BLàøa åéðéò¥¨§Ÿ§¦

àaLð øác éBðéò øúà ï §¨£©¥§©©
,'eë מקום באיזה וכי –

אדם. של עיניו נמצאות

אחר, במקום הם האם

שדווקא  אומר שהפסוק

של  עיניו הם "בראשו"

éëäאדם? àø÷ àlà¤¨§¨¨¦
,éàcå àeä בודאי אלא – ©©

היא: הפסוק למדנו,ïðúc:כוונת שהרי –Lð øa Cäé àì ¦§©Ÿ§©©©
,úBnà òaøà àLéøc déelâa אמות ארבע אדם ילך אל – §¦¥§¥¨©§©©

ראש; àîòè,בגילוי éàî?מדוע –ìò àéøL àzðéëLc ©©£¨¦§¦§¨©§¨©
,déLéø,ולכן ראשו. על שורה שכינה כי –éäBðéò íëç ìëå ¥¥§¨¨¨¥¦

,ïeðéà déLéøa éBìéîe התעניינותו (כל חכם כל של עיניו – ¦§¥¥¦
כלומר: בראש. (מרוכזים) דיבוריו גם) ולכן לבו, ותשומת

,déLéø ìò àîi÷å àéøLc àeääa השכינה באור – §©§©§¨§©¨¨©¥¥
ראשו; על ו"קיים" òcðì,ה"שורה" ,ïnz éBðéò ãëå– §©¥©¨¦§©

לדעת  עליו לשם, מוסבים ומבטו) (התעניינותו וכשעיניו

éøèöà Y déLéø ìò ÷éìãàc àøBäð àeääc,àçLîì C §©§¨§©§¦©¥¥¦§¨¦§¦§¨
על  ה"דולק" אור אותו –

נשמתו) על (המאיר ראשו

לשמן. àôeâcזקוק ïéâa§¦§¨
,äìéút eäéà Lð-øác§©©¦§¦¨
,àìéòì ÷éìãà àøBäðe§¨©§¦§¥¨
אדם  של גופו שכן, –

(ממנה  לפתילה משול

קבועה  ובה האור נמשך

בוערת  והאש האש)

àkìîמעליה; äîìLe§ŸŸ©§¨
øîàå çåö3: ושלמה – ¨©§¨©

ומצוה: "צווח" המלך

ìà ELàø ìò ïîLå§¤¤©Ÿ§©
àøBäð àäc ,øñçé¤§©§¨§¨
éøèöà 'BLàøá'cC ¦§Ÿ¦§¨¦

,àçLîì,"ל"שמן זקוק ראשו שעל האור שכן, –ïeðéàå §¦§¨§¦
,ïàáè ïàãáeò.עושה שאדם טובים מעשים הם ואלה – §¨©§¨

אור. לאותו השמן מהווים הטובים íëçäהמעשים àc ìòå§©¨¤¨¨
,"BLàøa åéðéò והוא בראשו, החכם של עיניו כך, ועל – ¥¨§Ÿ

אור, אותו לצורך הטובים, המעשים ה"שמן", יחסר שלא דואג

ì ïàk ãò.BðBL."ה"זוהר של – ©¨§

,äæ ìLî øeàa äpäå,"שב"זוהר –äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨
Cëå ,ïîL éìa äìéúta æçàðå øéàî BðéàL øpä øBàì§©¥¤¥¥¦§¤¡¨©§¦¨§¦¤¤§¨
àlà ,äìéúôì ìLîpL íãàä óeb ìò äøBL äðéëMä ïéà¥©§¦¨¨©¨¨¨¤¦§©¦§¦¨¤¨

,à÷åc íéáBè íéNòî éãé-ìò המשמשים עושה, שהאדם – ©§¥©£¦¦©§¨
לאותו àìå§Ÿאור,כ"שמן"

àéäL ,BúîLða Bì éc©§¦§¨¤¦
,ìònî dBìà ÷ìç¥¤¡©¦©©

àéä úBéäì שהנשמה – ¦§¦
äìéúôìתהיה ïîLk– §¤¤¦§¦¨

תשמש  שהנשמה כלומר,

הגוף, לפתילה, "שמן"

להימשך  האש טבע שהרי

נאחזת  היא ואין למעלה,

בעץ  או הבוערת בפתילה אחיזתה עלֿידי כיֿאם למטה,

והאש  במהירות, נאכלת עצמה הפתילה מאידך אך הבוער;

בלבד  מהפתילה הבאה כזו אש ועוד: זאת מהר; ממנה נעתקת

להיהפך  לגמרי מותאמת הפתילה שאין מכיון זך, אור תפיק לא

נזקקים  ולכן – לאש

חומר  שהוא לשמן,

ואז  לאש, לגמרי הנהפך

ומאירה  האש מתקיימת

מדוע  מובן מכאן זך. אור

לשמש  יכול הגוף אין

השכינה  לאור כשמן

כי  האדם, על השורה

במציאותו  נשאר הגוף

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íúãåáòå íúøåú êåúá íúà ïëåùä 'äá íáì çîùìå
÷åñô ìò [÷ìá 'ô øäæá] à÷åðéä ïåùì íéã÷äá àåäå
àìà 'åë ùð øáã éåðéò øúà ïàá éëå åùàøá åéðéò íëçä
àùéøã 'éåìéâá ùð øá êäé àì ïðúã éàãå àåä éëä àø÷
äéùéø ìò àéøù àúðéëùã àîòè éàî úåîà òáøà
àéøùã àåääá ïåðéà äéùéøá éåìéîå éäåðéò íëç ìëå
àøåäð àåääã òãðì ïîú éåðéò ãëå äéùéø ìò àîéé÷å
ð"áã àôåâã ïéâá àçùîì êéøèöà äéùéø ìò ÷éìãàã
çåö àëìî äîìùå àìéòì ÷éìãà àøåäðå äìéúô åäéà
åùàøáã àøåäð àäã øñçé ìà êùàø ìò ïîùå øîàå
åéðéò íëçä ã"òå ïàáè ïàãáåò ïåðéàå àçùîì êéøèöà

.ì"ëò åùàøá

øåà ìéùîäù äæ ìùî øåàéá äðäå
éìá äìéúôá æçàðå øéàî åðéàù øðä øåàì äðéëùä
ìùîðù íãàä óåâ ìò äøåù äðéëùä ïéà êëå ïîù
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì

א.1. יד.2.קפז, ב, ח.3.קהלת ט, קהלת

יום שישי
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קכ אדר קכ י"ז שישי יום — לה פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

חלק  שהיא הנשמה אבל עצמה. מהאש לחלק נהפך ואינו

מכיון  השכינה, לאור לשמן להיעשות לכאורה, יכולה אלקה,

כך  ואם האדם. על השורה הקדושה לאור להיהפך שביכלתה

ישמשו  שהם דוקא. טובים למעשים להזדקק האדם על מדוע –

ïáeîeכשמן? øàáî§Ÿ¨¨
,ìékNî ìëì רבנו – §¨©§¦

להלן, מסביר הזקן

אף  – אדם של שנשמתו

את  שעובד גמור צדיק של

ובאהבה  ביראה הקב"ה

אין  זאת, בכל – בתענוגים

עד  במציאות, בטלה היא

לגמרי  שתיהפך כך כדי

בכל  היא שהרי ה', לאור

שהרי  – מציאות איזו זאת

ÈÓ ˘È ו ÈÓשירא, ˘È
כאן  ישנם וכך שאוהב;

È˘ אוהב שהאחד דברים,

מפניו. ירא או השני את

יכולה  הנשמה אין ולכן,

ה'. לאור כשמן לשמש

ומעשים  מצוות ורק

דבר הם להלן, שיסביר שכפי יכולים ‡Á„טובים, – ה' אור עם

אומר  הוא כך ועל ביהודי. המאיר ה' לאור כשמן לשמש

øeîbב"תניא": ÷écö àeä elôà ,íãàä úîLð äpä ék¦¦¥¦§©¨¨¨£¦©¦¨
íéâeðòúa äáäàå äàøéa 'ä ãáBò באהבה מרגיש שהוא – ¥§¦§¨§©£¨§©£¦

ביותר; נעלית למדריגה הנחשב דבר מאלקות, התענוג את

dðéà ïë-ét-ìò-óàאיננה נשמתו –úeàéöna äìèa ©©¦¥¥¨§¥¨¦§¦
íéãçàì úBéäì ,Lnî 'ä øBàa ììkìå ìèaì éøîâì§©§¥¦¨¥§¦¨¥§©¨¦§©£¨¦

,øeîb ãeçéa íéãçéîe,'ה אור עם –éðôa øác àeä ÷ø §ª¨¦§¦¨©¨¨¦§¥
;BáäBàå 'ä àøé Y Bîöò–‡Â‰,'ה את את ‰Â‡ירא אוהב ©§§¥§£

השמן  כמו ה', לאור לגמרי נהפכת הנשמה אין כלומר: ה'.

יכולה  עצמה הנשמה אין ולכן הנר. לאור ונהפך לגמרי הכלה

ה'. לאור כ"שמן" íéNòîeלשמש úBönä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¦§©£¦
Cøaúé BðBöø ïäL ,íéáBè יקיים שיהודי רוצה, הקב"ה – ¦¤¥§¦§¨¥

מצוה; ìëìאותה íéiçä øB÷î àeä Cøaúé BðBöøe§¦§¨¥§©©¦§¨
,íéàeøaäå úBîìBòä והנבראים העולמות כל גם אמנם – ¨¨§©§¦

בין  ההבדל אך יחיו; שהם רוצה שהקב"ה מכיון רק חיים

בכך, מתבטא שבמצוות הרצון לבין הבריאה את המחיה הרצון

על  העליון, מהרצון חיותם את שואבים והנבראים שהעולמות

העליון,ãøBiLידי הרצון –íéaø íéîeöîö éãé-ìò íäéìà ¤¥£¥¤©§¥¦§¦©¦
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñäå היינו "פנים" – §¤§¥¨¦¤§¨¤§¨

רק  ומאירה מסתתרת, העליון הרצון של פנימיותו פנימיות,

הרצוןחיצונ  של úBâøãnä,יותו úãéøéå עליונה ממדריגה – ¦¦©©©§¥
ממנה, ïéàîלתחתונה Lé úBàøaäìe úBeäúäì eìëeiL ãò©¤§§¦§©§¦¨§¥¥©¦

להיות ושיוכלו –eìèaé àìå ,Bîöò éðôa ãøôð øáãå§¨¨¦§¨¦§¥©§§Ÿ¦¨§
úeàéöna שלא היתה העליון מהרצון התהוותם אילו שכן, – ¦§¦

הרבים  הצמצומים ידי על

– וכו' פנים" ו"הסתרת

של  בציור הם היו לא

אלא  נפרד", ו"דבר "יש"

במציאות  בטלים היו

כשפנימיות  דוקא לגמרי.

"מסתתרת" העליון הרצון

הרצון  חיצוניות וגם

גילוי  לידי באה העליון

רבים  צמצומים ידי על

– המדריגות וירידת

אפשרות  קיימת

העולמות  של להתהוותם

ìéòìוהנבראים, økæpk4, ©¦§¨§¥
,úBönä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¦§
BðBöø úéîéðt ïäL¤¥§¦¦§
øzñä íL ïéàå ,Cøaúé¦§¨¥§¥¨¤§¥

ììk íéðt,שכן – ¨¦§¨
למשל: הבריאה. בכל הקב"ה של הפנימי רצונו הן הן המצוות

את  מפרנס הוא זה וברווח ומרוויח, במסחר עוסק אדם

רצון  הוא ולהרוויח במסחר לעסוק שרצונו הרי – משפחתו

משפחתו  את לפרנס הוא והאמיתי הפנימי הרצון בלבד; חיצוני

הוא  כך ולשם להרוויח, גם רוצה כבר הוא זה, רצון ובגלל –

לעניננו: בהקשר גם כך יובנו הדברים במסחר. לעסוק רוצה

(חיצוניות  ונבראים עולמות של בקיומם הקב"ה של רצונו

המצוות  את שיקיימו יהודים שיהיו כדי רק הוא הרצון)

שנברא. עולם כשישנו רק מציאותי זה ודבר הרצון), (פנימיות

אינו  דבר ושום והאמיתי, הפנימי הרצון הן שהמצוות ומכיון

במילא: הרי עליהן, íäaLמסתיר úeiçä ïéà,שבמצוות – ¥©©¤¨¤
ììëðå ãçéî àeä àlà ,ììk Bîöò éðôa ãøôð øác̈¨¦§¨¦§¥©§§¨¤¨§ª¨§¦§¨

.øeîb ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé BðBöøa ולכן – ¦§¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¦¨
לאור  "שמן" לשמש יכולות המצוות שרק הדבר, מובן

הרצון  של באורו ומתמזגות ממש נהפכות הן כי השכינה,

נכלל  [עלֿידיֿזה הנר באש ומתמזג שנהפך השמן כמו העליון,

העלי  את ברצון המקיים האלקית הנפש של הכוח רק לא ון

ה  של המעשה כוח גם אלא המצוה ‚ÛÂהמצוה, את המקיים

את  שמחזיק או התפילין, את שמניח הכוח כמו המעשית,

העליון, הרצון של ה' באור נכלל הוא הרי וכדומה, האתרוג

בהמשך]. הזקן  רבנו שיסביר כפי

íéøîà éèå÷éì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà
÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà

.øåîâ ãåçéá

כב.4. כא, י, פרק
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קכא

קכא

אדר  י"ח קודש שבת — לה פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר י"ח קודש âשבת
,88 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור úàøùä...מורה ïéðò äðäå,מה עמ' åëå'):עד

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

על  השכינה השראת שתהיה אפשר אי מדוע מוסבר, להלן

לאלקות, הנשמה בין רוחניות ודבקות אהבה ידי על האדם

מצוות: של קיומן ידי על äðéëMä,אלא úàøLä ïéðò ,äpäå§¦¥¦§©©§¨©©§¦¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå Cøaúé Búeäìà éelb àeä¦¡Ÿ¦§¨¥§¥¨

,øác äæéàa,שכן – §¥¤¨¨
הקב"ה  נמצא הרי בעצם

וכשאומרים  מקום, בכל

שורה  זה דבר שעל

היא  הכוונה השכינה,

ÏÚ ˙È˜Ï‡‰ ˙ÂÏ‚˙‰Ï
,¯·„ Â˙Â‡,øîBì eðéäå§©§©
כלומר: –øác BúBàL¤¨¨

Bì ìèáe 'ä øBàa ììëð¦§¨§¨¥
æàL ,éøîâì úeàéöna¦§¦§©§¥¤¨
älbúîe äøBML àeä¤¤¦§©¤

.ãçà 'ä Ba השראת – ¤¨
– פירושה השכינה

השכינה, התגלות

היכן  רק באה וההתגלות

התבטלות. ¨£ìáàשישנה
åéìà ìèa àlM äî ìk̈©¤Ÿ¨¥¥¨
ïéà Y éøîâì úeàéöna¦§¦§©§¥¥
älbúîe äøBL 'ä øBà¤¦§©¤
øeîb ÷écö óàå .Ba§©©¦¨

Ba ÷acúnL– ¤¦§©¥
äaøבהקב"ה, äáäàa§©£¨©¨

נעלה  מדריגה שהיא –

זאת: בכל להקב"ה, והדבקות האהבה בדרגות úéìביותר éøä£¥¥
,úîàa ììk déa àñéôz äáLçî שתוכל מחשבה אין – ©£¨¨§¦¨¥§¨¤¡¤
באמת. הקב"ה את (להשיג) úzîà"לתפוס" ék של הענין – ¦£¦©

,Búecçàå Bãeçé àeä Y "úîà íéäìà 'ä",הקב"ה של – ¡Ÿ¦¡¤¦§©§
,Lnî Bãòìa ñôàå àeä Bcáì àeäL בפרק שלמדנו כפי – ¤§©§¤¤¦§¨©¨

אֿל  שהוא בכך רק מתבטאת אינה ה' אחדות ענין שאמיתת כ',

כי  – קיים דבר שום אין ובלעדו נמצא, הוא שרק אלא, אחד;

להקב"ה. בטל áäBàä,הכל äæ ïk-íàå אנו עליו הצדיק, – §¦¥¤¨¥
הקב"ה, את אוהב שהוא Léאומרים àeäL בכך בהרגשתו, – ¤¥

זה כאן äáLçîשאוהב,ÈÓשמורגש úéì Y ñôà àìå§Ÿ¤¤¥©£¨¨
,ììk déa àñéôz déìéc הצדיק של מחשבתו שאין הרי – ¦¥§¦¨¥§¨

וכוחות  כלל,ÂÈ(הוא הקב"ה את ומשיגה "תופסת" (øBà ïéàå§¥
ïäL ,úBönä íei÷ éãé-ìò àlà ,Ba älbúîe äøBL 'ä¤¦§©¤¤¨©§¥¦©¦§¤¥

.íéðt øzñä íeL éìa Lnî Cøaúé Búîëçå BðBöø– §§¨§¨¦§¨¥©¨§¦¤§¥¨¦
בקיום  כלל מסתתרת איננה הקב"ה של וחכמתו רצונו פנימיות

באדם  להיות יכולה המצוות קיום עלֿידי דוקא ולכן, המצוות,

רוחנית  עבודה ידי על ולא הוי', אור של והתגלות השראה

של ‰‚‰‰מופשטת. שההתגלות כאן, שנאמר למה ביחס

כשהדבר  דוקא באה בדבר, ברוךֿהוא איןֿסוף ואור אלקות

צדיק  גם כך, ומשום – ה' באור ונכלל לחלוטין במציאות בטל

לאלקות, רבה") ("אהבה הרבה ואהבתו דבקותו אף על גמור,

שלו, ה"מחשבה" אין

כלל  ומשיגה "תופסת"

דוקא  אלא הקב"ה, את

המצוות  של קיומן ידי על

של  וחכמתו רצונו שהן

רבנו  אומר – הקב"ה

בהגהה: ¤£©§*(øLàëåהזקן
-åéìò éøBnî ézòîL̈©§¦¦¦¨¨

,íBìMä המגיד הרב – ©¨
íòèåממזריטש, Leøt¥§©©

õò'a áeúkM äîì§©¤¨§¥
óBñ-ïéà øBàL ,'íéiç©¦¤¥
ãçéúî Bðéà àeä-Ceøä¥¦§©¥
úeìéöàä íìBòa elôà£¦§¨¨£¦
éãé-ìò àlà¤¨©§¥
älçz BúeLaìúä¦§©§§¦¨

,äîëç úøéôña– ¦§¦©¨§¨
באמצעות  אז, דוקא

ה"חכמה", ספירת

עניני  עם הקב"ה מתאחד

כך  ועל האצילות. עולם

המגיד  הרב אמר

"פירוש" ממזריטש

הקב"ה  של התלבשותו משמעות מהי – "פירוש" ו"טעם":

דבר  בשום מתאחד הוא אין מדוע – ו"טעם" החכמה; בספירת

החכמה. בספירת התלבשותו אחרי ïéàL-רק íeMî eðéäå§©§¦¤¥
,úîàä ãçà àeä ,àeä-Ceøa óBñ,האמיתי ה "אחד" – ¨¤¨¨¡¤

úâøãîכלומר: àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå àeä Bcáì àeäL¤§©§¥¨§¦©§¥©
:('eëå äîëçä שהוא ה"הרגשה" היא החכמה מדריגת – ©¨§¨§

שאור  המשמעות זוהי קיים. דבר אין ובלעדו נמצא, לבדו

כמו  מתגלה איןֿסוף אור החכמה: בספירת מתלבש איןֿסוף

דבר, בשום מתאחד הוא אין ולכן זולתו", ואין לבדו ש"הוא

אור  שכן, החכמה. בספירת תחילה מתלבש שהוא אחרי רק

"נרגש" והוא במציאות בטל שהוא בדבר רק מתאחד איןֿסוף

כאמור, היא, זו הרגשה זולתו". ואין לבדו ש"הוא כמו בו

עמוק  ענין הוא זו, הגהה של תוכנה החכמה. מדריגת

השיעורים. בהמשך יותר בהרחבה יובן ה' ובעזרת בחסידות,

נעשות  דוקא המצוות מדוע מובן עתה, עד שלמדנו ממה

העבודה  או עצמה, הנשמה ולא השכינה, לאור ל"שמן"

ואהבה. דבקות של הרוחנית

íéøîà éèå÷éì
éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà

*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
ä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå

שבת קודש
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ה'תש"גיב אדר איום רביעי

חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וא"כ הוא . . . 72 ספי"ג.

דֹוֵלי  ֵהם ּגְ ים ׁשֶ ן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו, ְוִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו". ֵיׁש ְלָך ֲאָנׁשִ ִתיב: "ַמּתָ ּכְ
ֵאיֶזה  ּלֹו ּבְ ָהָאָדם נֹוֵתן ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ׁשֶ ן ָאָדם, ּכְ ָרם, ֲאָבל ַמּתָ ָעׁשְ ָחְכָמָתם אֹו ּבְ ם ּבְ ַהּשֵׁ
י ִלְפֵני  א עֹוד ֹזאת ּכִ י ַיְרִחיב לֹו, ֶאּלָ ְלַבד ּכִ ה ֹלא זֹו ּבִ ת, ִהּנֵ ַהְחָזַקת ַהּדָ קּות ּבְ ִהְתַעּסְ

ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו.

ה'תש"גיב אדר שנייום ששי

חומש: ויקרא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק לז. והנה . . . בעבירה ח"ו.

דער ָאנהויב פון פרשת הקרבנות איז: אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. עס הָאט 
דָאך געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב גו', זָאגט דער אלטער רבי: אדם כי 
יקריב, בכדי אז א מענש זָאל ווערען נעהנטער צו השי"ת איז מכם קרבן לה', 
פון אייך אליין דארף זיין דער קרבן, מקריב זיין זיין אייגענע בהמה, דעם יצר 

הרע ווָאס ווערט ָאנגערופען נפש הבהמית.
תרגום

ָהָיה  ָצִריְך  ַלה'".  ן  ָקְרּבָ ם  ִמּכֶ ַיְקִריב  י  ּכִ "ָאָדם  ִהיא:  נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ת  ָרׁשַ ּפָ ַהְתָחַלת 
י ַיְקִריב" –  ֵקן: "ָאָדם ּכִ י ַיְקִריב ּגֹו'"? אֹוֵמר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ם ּכִ תּוב "ָאָדם ִמּכֶ ִלְהיֹות ּכָ
ם ַעְצְמֶכם ָצִריְך ִלְהיֹות  ן ַלה'" – ִמּכֶ ם ָקְרּבָ ֵרְך, ֲהֵרי "ִמּכֶ ָאָדם ִיְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ֲהִמית. ְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ ּנִ ֶצר ָהַרע ׁשֶ ָרִטית – ֶאת ַהּיֵ ֵהָמה" ַהּפְ ן, ְלַהְקִריב ֶאת ַה"ּבְ ְרּבָ ַהּקָ

ה'תש"גיג אדר איום חמישי

חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובפרט . . . 72 נגדי תמיד.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

אאמו"ר אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, 
און לערענט ָאדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און 
זייער שמחה איז מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות 

וברוחניות.
תרגום

ב  יֹוׁשֵ ֲחִסיִדי  ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִלי,  רּור  ּבָ ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְמָחָתם  ְמָחה ֵאֶצל ְזֵקַני, ְוׂשִ ים, ֲהֵרי זֹו ׂשִ ַרּבִ ְדָרׁש, ְולֹוֵמד אֹו חֹוֵזר ֲחִסידּות ּבָ ֵבית ַהּמִ ּבְ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו – ֹרב טּוב ּבְ ֶקת ֲעבּורֹו, ְלָבָניו ּוְבֵני ּבָ ַמְסּפֶ

יום
ראשון

יום
שני

 לוחהיוםיום...
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ה'תש"גיג אדר שני, פרשת זכורשבת
ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר ה'. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים, ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך. 

חומש: ויקרא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ומעות . . . מז התפלה.

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה. אז מ'ווערט 
שוואך אין תורה, ווָאס דער לימוד התורה איז דָאך על מנת לעשות ולקיים, 
קומט עמלק און קיהלט ָאּפ דעם אידען, וילחם עם ישראל, ר"ת יש ששים רבוא 
אותיות לתורה, - דכל אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל 
ישראל לכתוב אות בתורה, - און עמלק מאכט קאלט קדושת התורה. והעצה 
לזה בחר לנו אנשים, אנשי משה, ואתפשטותא דמשה בכל דרא, שבכל דור יש 
ראשי אלפי ישראל. וצא הלחם בעמלק ל' יחיד, לפי שהתורה היא נצחית בכל 

דור ובכל זמן ובכל מקום בשוה.
תרגום

ּתֹוָרה".  ְבֵרי  ִמּדִ ְיֵדיֶהם  ָרפּו  "ׁשֶ  – ְרִפיִדם"  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  ֶחם  ּלָ ַוּיִ ֲעָמֵלק,  ֹבא  "ַוּיָ
א ֲעָמֵלק  ם – ּבָ ּמּוד ַהּתֹוָרה ֲהֵרי הּוא ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ּלִ ּתֹוָרה, ׁשֶ ים ּבַ ְתַרּפִ ּמִ ׁשֶ ּכְ
ים ִרּבֹוא אֹוִתּיֹות  ּשִׁ בֹות ֵיׁש ׁשִ י ּתֵ ָרֵאל" – ָראׁשֵ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ּוְמָקֵרר ֶאת ַהְיהּוִדי; "ַוּיִ
ָרֵאל ִלְכּתֹב  ל ִיׂשְ ּתֹוָרה, ְוָלֵכן ָנֲהגּו ּכָ ָרֵאל ֵיׁש לֹו אֹות ַאַחת ּבַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ַלּתֹוָרה, ּדְ
ים",  ַחר ָלנּו ֲאָנׁשִ ת ַהּתֹוָרה. ְוָהֵעָצה ָלֶזה – "ּבְ ן ֶאת ְקֻדּשַׁ ּתֹוָרה – ַוֲעָמֵלק ְמַצּנֵ אֹות ּבַ
ָרֵאל.  י ַאְלֵפי ִיׂשְ ָכל ּדֹור ֵיׁש ָראׁשֵ ּבְ ָרא, ׁשֶ ָכל ּדָ ה ּבְ ֹמׁשֶ טּוָתא ּדְ ׁשְ ה, ְוִאְתּפַ י ֹמׁשֶ ַאְנׁשֵ
ָכל ּדֹור ּוְבָכל  ּבְ ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית  ְלׁשֹון ָיִחיד, ְלִפי ׁשֶ ּבִ ֲעָמֵלק" –  ּבַ ֵחם  "ְוֵצא ִהּלָ

ֶוה. ׁשָ ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום ּבְ

ה'תש"גיד אדר א, פורים קטןיום ששי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: תצוה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וגם מי . . . לז ומעשה.

אאזמו"ר סיפר לאאמו"ר: די מאמרים ווָאס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, 
האט דער טַאטע )הצ"צ( אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.

תרגום

"ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ִים  ַאְלּפַ ִמּתֹוְך  ָרָרם  ּבְ ֶצֶדק"(  ַמח  )ַה"ּצֶ א  ַאּבָ ּתֹוָרה",  "ִלּקּוֵטי  ּבְ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ֲאָמִרים  ַהּמַ

ַמֲאָמִרים.

יום
שלישי
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ה'תש"גיד אדר שני, פוריםיום ראשון

ְפֵניֶהם,  ד. )ט, ב( ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ּבִ ד, ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ה קֹוְרִאים: )ח, יא( ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ ּבִ
ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ִלְפֵניֶהם.

ה.  ִגּלָ ִנית", ְמַנְעְנִעים ֶאת ַהּמְ ֵ ֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהּשׁ ֶרת ַהּזֹאת", "ִאּגֶ ֲאִמיַרת "ָהִאּגֶ ּבַ
ּיֹום. ם ּבַ ֶהֱחָינּו - ּגַ יִקים. ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ת ַיֲעֹקב: ּבְ ּנַ נּוַסח ׁשֹוׁשַ

חומש: צו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: זאת ועוד . . . 94 והחומרי.

ֵני ָהָמן  ֶרת ּבְ בּו ֲעׂשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ֹלא ִנְכּתְ ַתב ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּכָ ה ׁשֶ ִגּלָ ּמְ ּבַ
ֶלְך". ֵתַבת "ַהּמֶ ל ָהַעּמּוִדים ַמְתִחיִלים ּבְ ְפֵני ַעְצמֹו. ְוֵכן ֹלא ּכָ ַעּמּוד ּבִ ּבְ

ִחיַנת  ה ּבְ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ְתִחיל "ָיִביאּו ְלבּוׁש" ָסִעיף ַהּמַ ּבּור־ַהּמַ אּור ּדִ "תֹוָרה אֹור" ּבֵ ּבְ
יק  ִחיַנת ַעּתִ ִהיא ּבְ ֶרת... ׁשֶ ּתֶ ְסּתַ ַני, ְוזֹו ִהיא ַהּמִ ִחיַנת ּפָ ְלבּוׁש", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוִהיא ּבְ
ּיֹום ַההּוא' הּוא  ִחיַנת 'ּבַ ה ּבְ ח ַאֵחר: "ְוִהּנֵ ָכל ְסִתיִמין[. ְוֵיׁש ֻנּסָ ִחיַנת סדכ"ס" ]=ְסִתיָמא ּדְ ּבְ
ה  ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ א, ָאֵכן ַמְלכּות ּדַ כּוְרַסּיָ ְבִריָאה ּבְ ֶנת ּבִ ָאה ַהְמַקּנֶ א ִעּלָ יָנה ִאּמָ ִחיַנת ּבִ ּבְ
ִריָאה,  ַהּבְ עֹוָלם  ּבְ ּלּות  ִהְתּגַ ּבְ ָאה  ּבָ ְוֵאיָנּה  ִריָאה,  ִמּבְ ְוָגֹבּהַ  ק  ְעּתָ ּנֶ ׁשֶ ִלְבִריָאה,  יק  ַעּתִ
ַני',  יר ּפָ ֱאַמר 'ַאְסּתִ ּנֶ ר. ּוַמה ּשֶׁ ְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבִ ִחיַנת 'ּבַ ֲאִפּלּו ִמּבְ ׁשֶ
ֶכֶתר  ְלכּות ּדְ ל ַהי"ס ]=י' ְסִפירֹות[, ִמּמַ ֶלת ִמּכָ ַקּבֶ ּמְ ֲאִצילּות', ְלִפי ׁשֶ ן ִנְקָרא 'ַמְלכּות ּדַ ּכֵ ׁשֶ

ַמְלכּות כּו'". ּבַ ה ָחְכָמה ׁשֶ ָחְכָמה ַנֲעׂשֶ ּבַ ְלכּות ׁשֶ ֶתר ַמְלכּות, ּוִמּמַ ה ּכֶ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ ּדַ

ה'תש"גטו אדר א, שו"פ קטןשבת
ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: תצוה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: עוד ישים . . . כמ"ש בזה"ק.

ּלֹא ַלֲחֹתְך. ת ַהּמֹוִציא, ֲאָבל ִנְזָהִרים ׁשֶ ְרּכַ ֶחם ֹקֶדם ּבִ ִמים ַעל ַהּלֶ רֹוׁשְ
ת אֹוְמִרין ַסְבִרי ָמָרָנן. ִקּדּוׁש ַעל ַהּפַ ם ּבְ  ּגַ

איצטער  יעננה.  מעץ  וכפיס  תזעק  מקיר  אבן  שטעהט:  לבוא  לעתיד  אויף 
שווייגט דער דומם, מ'טרעט אויף איהם און ער שווייגט. ָאבער עס וועט קומען 
ריידען,  ָאנהויבען  וועט  דומם  ווָאס דער  פון לעתיד,  גילוי  אין דעם  צייט  א 
דערציילען, און ער וועט מָאנען, אויב מען הָאט גייענדיג ניט געטרַאכט ָאדער 

גערעדט דברי תורה, פאר ווָאס הָאט מען אויף איהם געטרָאטען.
די ערד ווָאס מען טרעט אויף איהר, ווארט טויזענטער יָאהרען, פון ששת ימי 
בראשית, און עס טרעטען אויף איהר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז 
עס וועט דָארט טרעטען א איד, צוויי אידען, און וועלען ריידען א דבר תורה. 

ובאם לאו - זָאגט זי: דו ביזט דָאך אויך ווי א בהמה.
תרגום

ֵעת  ּכָ ה".  ַיֲעֶנּנָ ֵמֵעץ  ְוָכִפיס  ְזָעק  ּתִ יר  ִמּקִ "ֶאֶבן  תּוב:  ּכָ ָלֹבא"  "ֶלָעִתיד  אֹודֹות 
ָעִתיד,  ּלֶ ׁשֶ ּלּוי  ּגִ ּבַ ְזַמן  ָיֹבא  ַאְך  ׁשֹוֵתק.  ְוהּוא   – ָעָליו  ּדֹוְרִכים  ַהּדֹוֵמם.  ַמֲחִריׁש 
ֵדי ֲהִליָכה ֹלא ִהְרֲהרּו אֹו ׂשֹוֲחחּו  ע: ִאם ּתֹוְך ּכְ ר, ְוִיְתּבַ ר, ְלַסּפֵ ַהּדֹוֵמם ַיְתִחיל ְלַדּבֵ ׁשֶ

ְרכּו ָעָליו?! ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַמּדּוַע ּדָ ּבְ
ית, ּוֵביְנַתִים  ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ִנים, ֵמָאז ׁשֵ יָנה ַאְלֵפי ׁשָ ָהֲאָדָמה ָעֶליָה ּדֹוְרִכים, ַמְמּתִ
ֵני ְיהּוִדים,  ם ְיהּוִדי, ׁשְ ְצַעד ׁשָ ּיִ ים כּו' ַעד ׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ רּוִאים, ּבַ ה ּבְ ּמָ ּדֹוְרִכים ָעֶליָה ּכַ

ֵהָמה! מֹו ּבְ ם ּכְ ה ֲהֵרי ּגַ ִדְבֵרי ּתֹוָרה. ּוְבִאם ָלאו – אֹוֶמֶרת ִהיא: ַאּתָ ִויׂשֹוְחחּו ּבְ

יום
רביעי
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ה'תש"גטו אדר שני, שושן פוריםיום שני

חומש: צו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: כאשר כל . . . 94 האבות.

ִביל  ׁשְ ַתב ּבִ ר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּכָ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר, ֲאׁשֶ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעַדת ַהֲחִסיִדים ַמֲאָמִרים ְוֵסֶפר ְמֻיָחד,  ר ּבַ יִלים ְוָהעֹוְבִדים ֲאׁשֶ ּכִ ׂשְ ל סּוג ְוסּוג ֵמַהּמַ ּכָ
ַער  ל ַהֲחִסיִדים: 'ׁשַ בּו ֲעבּור ּכָ ים, ְוִנְכּתְ ָלִלּיִ ֵהם ּכְ ֲעֵרי אֹוָרה' ׁשֶ חּוד' ְו'ׁשַ ַער ַהּיִ ְלַבד 'ׁשַ
תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ית ּדְ ֲעֵרי אֹוָרה' – ַאֶלף־ּבֵ תֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְו'ׁשַ ַח ּדְ ְפּתֵ חּוד' הּוא ַהּמַ ַהּיִ

ה'תש"גטז אדר איום ראשון

חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ל. עוד . . . 76 כמ"ש במ"א.

ָבר  ּדָ ָהָיה  ְוֹלא  ת.  ּוְנֹחׁשֶ ָוֶכֶסף  ָזָהב  ָהיּו  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְתרּוַמת  ּבִ ָאַמר:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ִאים  ּיֹור ְוַכּנֹו ֵהם ַהּבָ ּיֹור ְוַכּנֹו. ַהּכִ ֶהן ַנֲעׂשּו ַהּכִ ּמֵ ְבִריק זּוַלת ַמְראֹות ַהצֹוְבאֹות, ׁשֶ ַהּמַ
ל ֲעבֹודֹות  ֹראׁש ]=ַהְתָחַלת[ ּכָ ִמיׁשֹו הּוא ּבְ ן, ְוַתׁשְ ּכָ ׁשְ ֵלי ַהּמִ ָכל ּכְ ַאֲחרֹוָנה ּבְ ּתֹוָרה[ ּבָ ]ּבַ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ה'תש"גטז אדר שנייום שלישי

חומש: צו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומאחר . . . מח הממוצעת ביניהן.

ּוְמַפְרֵנס ְלָכל  ן  ַהּזָ ּבְ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ַעְצמֹו ָהֱאמּוָנה  ּבְ ַעל ֵעֶסק: ְלעֹוֵרר  ּבַ ֵמֲעבֹוַדת 
ֵלָבב  ְוטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ְוָצִריְך  ֶרַוח,  ּבְ ְרָנָסתֹו  ּפַ לֹו  ן  ִיּתֵ ֵרְך  ִיְתּבָ הּוא  י  ּכִ ר,  ׂשָ ּבָ

ֶנת ְלָפָניו. ָבר ְמֻזּמֶ ְרָנָסתֹו ּכְ ִאּלּו ּפַ ֱאֶמת ּכְ ּבֶ

ה'תש"גיז אדר איום שני

חומש: כי תשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה באמת . . . 76 בתולדתו.

א סך יָאהרען נָאך פַאר ּפעטערבורג )המאסר שם בשנת תקנ"ט(, איז דער 
אלטער רבי אמָאל ארויס צום עולם און הָאט געזָאגט: אין גן־עדן דערהערט מען 
די טייערקייט פון עולם הזה. לא מיבעי מלאכי השרת, אפילו נאצלים הראשונים 
ווָאלטען אלץ אוועקגעגעבען פאר א אמן יהא שמי' רבא פון א אידען, אז ער 

זָאגט בכל כחו כפירושו בכל כוונתו, היינו אז ער איז אינגַאנצען אין דעם.
דָאס איז געווען דער גאנצער מאמר, און ער הָאט געפועלט אזא התלהבות 
והתלהטות בא די הערער, ַאז א גאנץ יָאהר הָאט מען געזָאגט איש"ר מיט א 

ברען.

יום
חמישי

יום
שישי
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נּו  ַעם ַרּבֵ ַנת תקנ"ט( ָיָצא ּפַ ׁשְ ֲאָסר ּבִ ם ָהָיה ַהּמַ עֶטְרּבּוְרג )ׁשָ ִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ּפֶ ׁשָ
ַמְלֲאֵכי  ַרק  ֹלא  ה;  ַהּזֶ עֹוָלם  ל  ׁשֶ יָקרֹו  ּבִ ים  ָחׁשִ ַגן־ֵעֶדן  ּבְ ְוָאַמר:  ָהל  ַהּקָ ֶאל  ֵקן  ַהּזָ
ֲעבּור "ָאֵמן ְיֵהא  ִרים ַעל ַהּכֹל ּבַ ם ֶנֱאָצִלים ָהִראׁשֹוִנים – ָהיּו ְמַוּתְ א( ּגַ ֵרת, )ֶאּלָ ַהּשָׁ
ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָנתֹו –  ּוָ ּכַ ָכל  ּבְ ֵפרּוׁשֹו,  ּכְ ּכֹחֹו,  ָכל  ּבְ אֹוֵמר  ׁשֶ ל ְיהּוִדי  א" ׁשֶ ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ

ֶזה. ח ּבָ ֻמּנָ
ל  ּכָ זֹו, ׁשֶ ַעל ֵאֶצל ׁשֹוְמָעיו ִהְתַלֲהבּות ְוִהְתַלֲהטּות ּכָ ֲאָמר. ְוהּוא ּפָ ל ַהּמַ ֶזה ָהָיה ּכָ

ַלַהט. א" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ ָנה ָאְמרּו "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ַהּשָׁ

ה'תש"גיז אדר שנייום רביעי

חומש: צו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ונמצא כי . . . מח גידיה.

ת  ְרּכַ ּבִ ֵסֶדר  ּבְ ָקַמץ.  ּבְ "ף  ַהּכָ  – ַמְעָיַני"  ל  "ּכָ אֹוְמִרים  ז(  )פז,  ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ
חֹוָלם. "ף ּבְ זֹון – ַהּכָ ַהּמָ

ה'תש"גיח אדר איום שלישי

חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה באמת . . . 76 באריכות.

רּוְך  רֹות, ּבָ ֶפן ְוַעל ַהּפֵ ִרי ַהּגֶ יִנים, חֹוֵתם: ְוַעל ּפְ רֹות ִמז' ַהּמִ ָתה ַיִין ְוָאַכל ּפֵ ֹלׁש, ִאם ׁשָ ְבָרָכה ֵמֵעין ׁשָ ּבִ
רֹות(. רֹות )ְוֹלא "ְוַעל" ַהּפֵ ֶפן ְוַהּפֵ ִרי ַהּגֶ ה ה' ַעל ּפְ ַאּתָ

ה'תש"גיח אדר שנייום חמישי

חומש: צו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כי כללות . . . מח יצירה עשיה.

ָכל  ֲאָמָריו: ְצִריִכים ִלְלֹמד ּבְ ֶאָחד ִמּמַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּכֹוֵתב ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
חֹות  י ַרַז"ל... ּוְלָכל ַהּפָ רּומֹות ִמְדְרׁשֵ הּו ּתְ ּזֶ "י, ׁשֶ רּוׁש ַרׁשִ ְכָתב ִעם ּפֵ ּבִ יֹום ּתֹוָרה ׁשֶ

ָנה. ׁשָ ָמָרא ּבְ ֶכת ּגְ ל ֶאָחד ִלְלֹמד ַמּסֶ ָצִריְך ּכָ

שבת
קודש

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד מד דף רביעי)נזיר (ליום
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 הלכהיומיתלעיוןברמב"ם

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âאדר י"ב ראשון âיום

אכילה? היא מציצה האם
:È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰õîì ìòBôì øeñà̈§¥¨Ÿ

."íéáðò zìëàå" :øîàpL ,íéáðòä£¨¦¤¤¡©§¨©§¨£¨¦
– 'ואכלת' מהמילה  הוא  הלימוד אופן כי מפרשים  יש 

שתייה אלא  אכילה  נחשבת  שאינה הפרי  מציצת  את  למעט

ב) פז, ב"מ .(תוספות

'בורא יברך  לא  פרי  שהמוצץ  מכאן ללמוד יש  זה, ולפי 

וכן שותה , אלא  אוכל  אינו  שהרי 'שהכל ' אלא  העץ ' פרי 

שתיה כשיעור  ב 'רביעית ' הוא אחרונה בברכה לחיוב  שיעורו 

אכילה כשיעור  ב 'כזית' בינה ולא  אמרי סק"י, רב סי' מגינים אפיקי (ראה

טז) סי' .או"ח

בגמרא  שמפורש  ב)ואף צב, ביין(ב"מ העובד פועל שגם

הותרה שתייה  שגם  הרי המלאכה , בשעת  לשתות  לו  מותר 

שהמי לפרש  יש  אכילה , רק  'ואכלת 'ולא  מהמילה  עוט 

העושה  לפועל רק lk`nמתייחס xaca לאכול זכאי  שהוא 

כשם לשתות , לו  מותר  במשקה  העובד  פועל  אך לשתות, ולא 

לאכול  מותר  במאכל שם)שלעובד תוספות על .(רש"ש

התירה התורה  אחרת : בדרך  הלימוד  את  שפירשו יש  אולם 

צער ממנו למנוע  כדי המלאכה  בשעת  לאכול לפועל 

ענבים  "ואכלת  כנאמר רעבונו, את  jrayולהשביע  jytpk,"

לשם אוכל החיצונה , קליפתו את  וזורק  העינב  את המוצץ אך

הותר  לא  זה  ודבר שובע לשם  ולא  בבא תענוג  מקובצת (שיטה

יהונתן) רבינו בשם ב פז, .מציעא

את וזורק  הפרי את מוצץ  הפועל  כאשר  נוסף : והסבר 

ענבים של  יותר  גדולה  בכמות  משתמש  הוא  הרי הקליפה ,

התורה התירה  לא וזאת  יותר , גדול הכרם  בעל  של וההפסד 

שם) .(שטמ"ק

לפועל  "אסור  שכתב  הרמב"ם  מלשון  שדייקו  יש  וכן

שנאמר בענבים , miaprלמוץ  zlk`e" הגמרא לשון על (והוסיף

'ואכלת') המילה את רק מהמילהשהביאה אינו שהלימוד ומשמע 

לבד  אכילה)'ואכלת ' נקראת אינה מציצה 'ואכלת(כי מהמילים  אלא 

את  היינו  miaprdענבים ', lkשבתוכם המיץ  את  רק  ולא 

שלזסק"ב) סי' חו"מ יעקב .(שושנת

$

âאדר י"ג שני âיום
מעשה? נחשב דיבור האם

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰äîäaä òðBnä ìk̈©¥©©§¥¨
.ä÷Bì ,ìB÷a dîñç elôà ...ä÷Bì Y dzëàìî úòLa ìëàlî¦¤¡Ÿ¦§©§©§¨¤£¦£¨¨§¤

בגמרא  נחלקו זה  ב)בדין  צ, חסם(ב"מ שכאשר אומרים יש  :

בכך  שעבר  אף  על קול, הרמת  באמצעות מלאכול הבהמה  את 

לאו על  לוקים אין שכן לוקה , אינו תחסום ', 'לא  איסור  על 

נחשב – פיו' 'עקימת  – שדיבור  אומרים  ויש  מעשה  בו  שאין 

הרמב "ם . פוסק וכן כך , על לוקים  ולכן כמעשה 

סנהדרין בהלכות  ה"ב)מאידך , את(פי"ח הרמב"ם  מונה 

כגון שבדיבור , איסורים  ובכללם מעשה , בהם שאין  האיסורים 

סתירה זו הרי ולכאורה  ה ', בשם  חברו  ומקלל לשקר  נשבע 

כמעשה ! נחשב שדיבור זו להלכה 

והביאור :

בעקבותיו גורר הוא  כאשר  רק  כמעשה נחשב הדיבור

ועלֿידי ֿכך  הבהמה  על קולו  המרים  כגון מעשיות , תוצאות 

אין המקלל או  הנשבע אך לאכול, בלא  תדוש  שהיא  גורם

נחשב זה  דיבור  אין ולכן מעשיות  השלכות שום  לדיבורו

כמעשה .

שאמ  שפעולתומה הכוונה  אין מעשה', הוי  פיו 'עקימת  רו 

שמאחר אלא  עליו שלוקין כמעשה נחשבת עצמה  הדיבור 

על  הנגרמת  התוצאה  את  לראות  ניתן למעשה , קרוב  והדיבור

הליכת שפעולת ונמצא  הדיבור , של כהמשכו הדיבור ידי 

לוקה ולכן  האדם  של הדיבור פעולת כהמשך נחשבת  הבהמה 

שום גורר  שאינו  דיבור  על  לחייב אפשר  אי  אך כך, על 

מעשית עמ'תוצאה  חי"א שיחות לקוטי שם. ב"מ תוספות ע"פ משנה, (מגיד

(83.

$



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכח

 128   פריפ דהלדנ רעדהס  לל אמ 

v"ndqeקכח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âאדר י"ד שלישי âיום
צדקה  כספי על אחריות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰eãé÷ôäL éî¦¤¦§¦
eáðâðå íäa òLôe ,íééeáL ïBéãt ìL Bà íéiðò ìL úBòî Bìöà¤§¨¤£¦¦¤¦§§¦¨©¨¤§¦§§

ì" :øîàpL ,øeèt YïBîî àeä éøäå ;íéiðòì ÷lçì àì ,"øîL ¨¤¤¡©¦§ŸŸ§©¥©£¦¦©£¥¨
.íéòáBz Bì ïéàL¤¥§¦

שפטור אומרים  יש  זה : דין בביאור  ראשונים  ונחלקו

אף שכן תובעים ' לו שאין  'ממון בגדר  הן אלו שמעות  משום 

דווקא נועדו  לא  שהרי  אותן לתבוע  יכול אינו מהעניים  אחד 

הראשונים)בעבורו רוב דעת וכן ב. צג, ב"ק .(רש"י

העומד  ממון  שכל היא, הכתוב  שגזירת  סוברים  ויש 

פטרה  לעניים  אםלהתחלק  אף  שמירה  מחיובי  התורה  אותו 

מנת על שלא  לשומר  ניתן  שהכסף  כגון  תובעים , לו יש

אותו שיחלק  למפקיד להחזירו כדי אלא  לעניים לחלקו

טז)בעצמו שומרים, אפרים במחנה הובא .(ראב"ן.

שאין 'ממון  משום  הוא  שהפטור בפירוש  כותב והרמב "ם

על  לו  ניתן שאם משנה ' ה 'לחם  כתב  זה , ולפי תובעים '. לו

חייב . למפקיד, להחזירו  מנת 

אפרים ' ה 'מחנה  חילק(שם)אך  לא והרמב "ם מאחר כי  כתב 

על  אצלו  כשהופקד אף  פטור , אופן  בכל שלדעתו  נראה  בזה ,

שייך  אינו שהכסף משום  הוא, והטעם  למפקיד. להחזירו מנת 

להחליט  הזכות  היינו הנאה ', 'טובת אלא  בו לו ואין  למפקיד

זכות עליו  שיש  כממון נחשבת  אינה זו וזכות  אותו , לתת  למי

תביעה .

שאין במעות  אמור זה שדין הרמב "ם  לדעת  להבין : ויש 

והרי שפטור, מהכתוב  ללמוד הוצרכו למה  תובעים , להן

זאת ? שיתבע מי  אין בלאו ֿהכי

את לתבוע  יכולים  אינם  בעצמם  העניים  אמנם  והביאור :

השומר את  לתבוע  יוכל שהמפקיד  לומר  היה  ניתן  אך  הממון,

מצות את  לקיים שיוכל  כדי העניים מעות  את  לו  להשיב 

שפטור מהכתוב למדנו  וזאת שם)הצדקה . אפרים .(מחנה

$

âאדר ט"ו רביעי âיום
להלוואה  פקדון בין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰ïBãwtä©¦¨
Bìöà ãé÷ôä ?ãöék .ïîB÷îa àlà òázì eðzð àì ,äãáàäå§¨£¥¨Ÿ¦§¦¨©¤¨¦§¨¥©¦§¦¤§

.áða Bòáúì ìBëé Bðéà ,íéìLeøéa¦¨©¦¥¨§¨§§Ÿ
שבו במקום  רק  מהנפקד  הפקדון את  לתבוע  יכול  המפקיד

את לתבוע  המלווה  יכול  בהלוואה אך הפקדון, את  הפקיד 

ותבעו בישוב  חבירו את  ו "המלווה  מקום , בכל  מהלווה  החוב 

מקום בכל  לו  לפרוע חייב  אלא  לדחותו יכול אינו – במדבר 

ה"ח)שיתבענו " פי"ג ולוה מלוה .(הל'

הסמ"ע כתב לפקדון , הלוואה  בין  החילוק  סי'ובטעם  (חו"מ

סק"א) :עד

על  ידו ללווה , טובה  עשה  שהמלווה  כיון בהלוואה ,

כן שאין מה  מקום , בכל  חובו את  לתבוע ויכול העליונה

יכול  לבעלים , טובה  שעושה זה  הוא שהנפקד  מאחר בפקדון ,

שאחזור עד  הפקדון  את  אחזיר  'לא  למפקיד לומר  הוא 

למקומו '.

סק"ג)והש "ך  ביאר :(שם

המעות אותן לו מחזיר  ואינו ניתנה" להוצאה  "מלווה

ואילו מקום . בכל  לתבעו המלווה  יכול  ולכן כהלוואה, שקיבל

יכול  ולפיכך  שקיבל, הפקדון אותו את  להחזיר  עליו בפקדון 

אחר . במקום  ולא  שקיבלו  המקום  באותו לתובעו  המפקיד

הב "ח ס"ג)והקשה  :(שם

נמצא הפקדון אם הרי להלוואה , פקדון  בין  ההבדל מה 

שחייבים בוודאי הלווה , ביד נמצא והכסף  הנפקד  ביד

בהלוואה גם  הלווה , ביד הכסף  אין  ואם  לבעלים . להחזירם 

מביתו ? ולהביאו ללכת  חייב  הלווה  אין

נכסים  לו  כשיש  בהלוואה , הלווה(מטלטלים),ותירץ: חייב 

נכסיו יוזלו זה  ידי על  אם אף  שתובעו, מקום  בכל לפרוע

אם אף  בפקדון, אבל  החוב . את  לפרוע  דחוק  שהוא  כשיראו

במקום מנכסיו לתת  אותו  מחייבים  אין  משלו , נכסים  לו יש

שקיבל  במקום  מחזיר  אלא  אחר  במקום  שנמצא  הפקדון 

הפקדון. את  והניח

$
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âאדר ט"ז חמישי âיום
אחת? בפעם הלוואה פרעון

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Laëì äålì øeñà̈©Ÿ¤¦§Ÿ
;Bì LiL àeäå Y 'áeLå Cì' :Bì øîBìå BãéaL Bøáç ïBîî̈£¥¤§¨§©¥¨§¤¥

."áeLå Cì Eòøì øîàz ìà" :øîàpL¤¤¡©©Ÿ©§¥£¥¨
רבא  דברי את  הביא  מיימוניות ' ב):ב'הגהות  עז, מציעא (בבא

דינר , דינר  חובו את  הלווה  ופרע  דינרים  מאה  לחברו המלוה 

פרעון  זה  לו הרי לומר שיכול הלווה, על תרעומת למלווה לו שיש (אלא

הפסדים) לי .גרמת

הרא"ש  ח)וכתב  סי' פ"ו היא(שם הדברים  משמעות כי

בבת אלא  מעותי ליקח  רוצה  איני לומר  יכול  המלווה  "שאין

נלמ  זו והלכה  רשב"גאחת ". מדברי  שם)דת  מציעא שהמוכר(בבא

כל  את  קנה  זוז, מאות  חמש  הלוקח לו ונתן  זוז  באלף שדה 

ומכאן שנים . כמה  לאחר אפילו השאר את לו  ומשלם  השדה 

שילם שלא  אף  כפירעון, ייחשב  רבות  בפעמים  תשלום  שגם

אחד. בתשלום  הסכום  כל את

ערוך ' ס"ד)וה 'שולחן  עד סי' בא(חו"מ שאם  זו  דעה  הביא 

לעכב יכול  המלווה  "אין  דינר דינר  בפרוטרוט, לפרוע  הלווה 

אחת". בפעם  חובי  כל לי תן  ולומר

הש "ך  זה  על  סקי"ז):וכתב  (שם

מה לדעתם  כי זו , הלכה  השמיטו הרמב"ם  וכן הרי"ף 

רק הוא  כפרעון  נחשב  דינר  דינר החוב  שפרעון  רבא  שאמר

caricaנחשב שאז  מהחוב , חלק  וקיבל  הסכים כשהמלווה  ,

מה ממני ותיקח 'תחזור ללווה : לומר  יכול ואינו  כפרעון 

את שתפרע עד  באחריותך  אצלך שיהיו דינר  דינר  לי שפרעת 

כיון כי באחריותך', אצלי יהיו – תיקח לא  ואם  הסכום , כל 

רשאי לכתחילה  אך  לסרב . יכול  אינו מהחוב  חלק כבר שקיבל

בפעם החוב  כל את  לי 'תן ולומר חלקי  פרעון  לעכב המלווה 

אחת '.

הרא "ש דברי משמעות גם  שזו לומר יש  כי הש "ך ומוסיף 

זוז, באלף שדהו במוכר  רשב "ג של  מדינו נלמדת  זו שהלכה 

חלקי, תשלום  לידיו קיבל כבר  המוכר כאשר  דוקא  שם, שגם

לאחר "אפילו  השאר  את  לשלם  ויכול השדה  את  הלוקח  קנה 

בו. לחזור  יכול  המוכר  ואין שנים " כמה 

$

âאדר י"ז שישי âיום
לתורה? בעליה המלווה את לכבד מותר האם

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äåìnä©©§¤¤£¥
ãáòäL ét ìò óà ,äëàìî Ba äNòiL éãk Bcáò CLîé àì YŸ¦§Ÿ©§§¥¤©£¤§¨¨©©¦¤¨¤¤
øöçä ïéàL ét ìò óà ,ípça Bøöça øeãé àìå .ìèáe áLBé¥¨¥§Ÿ¨©£¥§¦¨©©¦¤¥¤¨¥
éøö ,øc íàå .ïøékNäì øöçä ìòa Cøc ïéàå ,øëNì äéeNòC £¨§¨¨§¥¤¤©©¤¨¥§©§¦¨§¦¨¨¦

.úéaø ÷áà äæ éøä Y Bì äìòä àì íàå ;øëN Bì úBìòäì§©£¨¨§¦Ÿ¤¡¨£¥¤£©¦¦
נותן היה  שהלווה  הנאה  אפילו כי  מכאן שלמדו  יש 

לאחר לו לתת  עליו  נאסר – ההלוואה  לולי גם  בחינם  למלווה 

רגיל  והוא  להשכיר  עשויה  אינה זו חצר  שהרי ההלוואה ,

לתת אסור  ואעפ "כ  תשלום , ללא  בה  השימוש  את  לאפשר 

למלווה  קיא)זאת  סי' מגאש הר"י .(שו"ת

מסתבר לא  כי וכתבו  כך על חלקו מהראשונים  רבים  אך

להשאילם שדרכו  חפצים  למלווה  להשאיל ללווה  שייאסר 

א יהא  ממנו, שלווה מפני  וכי דורש ; לכל לעשותבחינם  סור 

טובה ? שום  לו

הנעשים בדברים  דווקא נאמר  זה איסור  כי לפרש  יש  ולכן 

להשתמש או  בחצרו לדור  כגון  קול, להם  ויש  בפרהסיה 

משאילם היה אם  וכדומה , כלים לו להשאיל  מותר אך בעבדו,

ההלוואה  לולי חצר)גם  אבל ד"ה ב סד, ב"מ .(תוספות

הש "ך כתב  זה ס"א)ולפי  קסו סי' את(יו"ד לכבד  ללווה  שאין

כן עושה שהיה אע "פ לתורה , לעלות  כגון במצוה , המלווה 

בפרהסיה . נעשה  והדבר  הואיל  ההלוואה, לולי גם 

בין היו ההלוואה  שקודם  ידוע  הדבר  שאם  אומרים  ויש 

לזה זה משאילים  היו  שמחמתם  קרבה  יחסי  ללווה  המלווה 

ולא ההלוואה, לאחר  כן לעשות להמשיך איסור  אין – בחינם 

מיוחדת  קרבה ביניהם  אין  אם  אלא  סי"ז,אסרו  פ"ה ב"מ (רא"ש

שם) ש"ך .וראה

הזקן  אדמו"ר לדעת  סי"א)אך ריבית שבפרהסיה(הל' דבר  כל ,

הקרבה ביחסי מכירים  הכל  אין כי  זה, באופן אף  אסור 

מקום , ומכל  כריבית. בעיניהם  נראה והדבר  מקודם , שביניהם 

lretaבדבר ea ebdp xakyהיה שהלווה  כגון ההלוואה , קודם 

ההלוואה , לאחר  גם  בכך להמשיך  מותר בחינם , בחצרו דר

זה ולפי ההלוואה. מחמת  כן עושה  שאינו לכל ידוע  אז שכן

לפני אחר בדבר או  לתורה  בעלייה  לכבדו רגיל היה  אם  –

כך. לנהוג להמשיך  מותר  ההלוואה ,

$
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  א' אדר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר מאיר שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקבל מכתבו מיום ב' העבר... יתן השי"ת הצלחה בלימודו ברבים, ועי"ז שמקרב 
לבב בנ"י לאביהם שבשמים בודאי יומשך לו תוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטים הן בגשמיות 

והן ברוחניות.

וכבר ידוע דעתי ע"פ המובא בכ"מ בדא"ח בגודל ענין העשי' בפועל, שיש להשתדל בכל 
האפשריות לדעת דינים המצוים, ולכן על הלומד ברבים להקדיש עכ"פ איזה רגעים ללימוד דינים 
אורח חיים וע"ד הצחות י"ל גם בזה דרשת רז"ל על הפסוק  אלו אשר רובם ככולם הם בשו"ע 
אורח חיים פן תפלס וגו' אל תהי יושב ושוקל מצותי' של תורה כו' ודלא כדעת העולם אשר לימוד 

בשו"ע או"ח הוא שייך רק לאנשים פחותים במדריגה וכו'.

בברכה לבריאות הנכונה ובפ"ש אנ"ש שיחיו.

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âאדר י"ח קודש âשבת
שליח? או קונה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ïéé ìL úéáç̈¦¤©¦
úðî ìò ,õéwä ãò íézLa Bì døëîe ,øðéc äzò äåL àéäL¤¦¨¨©¨¦¨§¨¨¦§©¦©©©¦©§¨
äpøkîiL ãò øëBnä úeLøa àéä éøä ,äìwz da òøàz íàL¤¦¤¡©¨©¨¨£¥¦¦§©¥©¤¦§§¤¨
ílLî Bðéà ,äøaLð Bà äãáà íàL ;øzî äæ éøä Y ç÷Blä©¥©£¥¤ª¨¤¦¨§¨¦§§¨¥§©¥
ét ìò óà ;øzî äæ éøä ...íézLa Bì døëî íà ïëå ...íeìk§§¥¦§¨¨¦§©¦£¥¤ª¨©©¦

.ç÷Blä úeLøa äéäz ,äöéîçä Bà äáðâð Bà äãáà íàL¤¦¨§¨¦§§¨¤§¦¨¦§¤¦§©¥©
ואם להתייקר  צפוי שמחירו  חפץ  לחברו במוכר  מדובר 

לפי זמן  לאחר ישלם  שהלוקח לקבוע  אסור מיד חלה  המכירה 

המעות המתנת  כשכר  נחשבת  התוספת  כי אז , שיהיה  השער

אלא עכשיו חלה  לא  שהמכירה  ניכר  כאשר  אך  ריבית , והיא

ואין אז  של  השער  כפי יהיה שהתשלום  הוא  בדין זמן , לאחר 

ריבית . זו 

חלה לא  שהמכירה ניכר  יהיה  כיצד אפשרויות  שתי  ויש 

אם למוכר  החפץ  את  להחזיר  רשאי הלוקח כאשר א . מיד:

בינתיים  כאשר  ב . אותו. למכור  יצליח התשלום)לא אחריות(עד

יצטרך  לא הקונה  יאבד או  יינזק  ואם המוכר, על היא  החפץ 

לשלם .

הראשון באופן אופנים: שני  בין  הרמב "ם  מחלק זה  ובענין 

mi`pzdנדרשים  ipy על תישאר  שהאחריות – להתיר  כדי

בכך  די השני  ובאופן  להחזיר , רשאי יהיה ושהלוקח המוכר

האחריות בינתיים  אם אף  החפץ , את להחזיר  הקונה  שיוכל 

עליו. חלה 

שזמן מדובר  הראשון שבאופן משום  הוא  החילוק  וטעם

מיד, החבית את  ימכור  הקונה  אם  ואף  בקיץ , הוא התשלום 

לקבוע מותר  זה ובמקרה  כהלוואה, אז  עד בידו המעות  יהיו

באופן אך האמורים , התנאים  בשני  היוקר  כשעת  התשלום את 

החפץ , את ימכור  כאשר מיד למוכר  לשלם  הלוקח על השני 

הוא אלא  וקונה מוכר  כאל  אליהם  מתייחסים  אין  זה ובמקרה 

xkendנחשב  ly egelyk בכך די ולכן החפץ , את  למכור

אותו, למכור יצליח  לא  אם  למוכר  החפץ  את  להחזיר  שיכול 

עליו מוטלת  החפץ שלימות  על האחריות  אם  יו"ד אף  (פרישה

סקכ"ז) קעג .סי'

$
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קלא

קלא

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י"ב 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 xc` g"iÎa"i -

âאדר י"ב ראשון âיום

-mihtynxtq
úeøéëO úBëìä¦§§¦

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
ודין 1) ונאנס, המשכון על חבירו את מלווה דין יבאר

נתן  ודין שכר, שומרי שהם אומנים ודין בבעלים, שמירה
ועשאן  לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו, לתקן לאומנים
יפה  שהוא השולחני ואמר לשולחני דינר מראה ודין סובים,
או  תינוקות מלמד או העיר סופר או טבח ודין רע, ונמצא
הפסד  שגרמו העיר בני כל בשביל בשכר אילנות  הנוטע

מוקדמת. התראה בלי אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני

.‡˙BÚÓ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈«««¿≈∆ƒ¿»»
˙B¯t e‰ÂÏ‰L ÔÈa2ÔÈa B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLnL ÔÈa , ≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈

¯ÎO ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ - e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BkLnL3. ∆ƒ¿¿««∆ƒ¿»¬≈∆≈»»
ÂÈÓ„a ·iÁ - ·‚ B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ4. ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ¿««»¿»»

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜ÏpL ÔB‚k ,ÔBkLn‰ Ò‡ Ì‡Â¿ƒ∆¡«««¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»
Ò‡pL Ú·MÈ - ÔÈÒ‡ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5ÌlLÈÂ , ¿«≈ƒ¿»√»ƒƒ»«∆∆¡«ƒ«≈

‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ ˙‡ ÔBkLn‰ ÏÚa6. ««««¿∆«¿»«¬»

האומר 2) יהודה כרבי ולא פ:) מציעא (בבא כחכמים
שכר. שומר פירות חינם, שומר מעות לפי 3)הלווהו

עוסק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
וניעור  שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת
הכלל  כפי פרוטה לו מלתת פטור יהא כט:) שם (השווה
ממון  והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שבידינו
כשומר  דינו זו הנאה ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו
שומר  את נו:) קמא (בבא יוסף רב דן זה ומטעם שכר.
לג:) (נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה
הנאה  שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף" דרב "פרוטה
עסוק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי בטוחה,
הרא"ש  תשובת פי על וברי"ף, שם מציעא (בבא בשמירתה

עב). סימן סוף משפט חושן בטור היה 4)הובאה "ואם
כלום, חבירו על לאחד אין החוב דמי כדי המשכון שווה
דמי  ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב ואם
הייתרון" ללווה המלווה נותן החוב על יתרים המשכון

ב). סעיף עב סימן ערוך השולחן שומר 5)(לשון כדין
ב. הלכה א פרק למעלה שנתבאר אפילו 6)שכר היינו,

שהמלווה  האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה
דמגלא  קתא "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף
(מגיד  זוזי" אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית

משנה).

.·EÏ ¯ÓL‡Â ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ïk7È¯‰ - »»≈«¬≈¿…ƒ¿∆¿…¿¬≈
ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ‰Ê8ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ . ∆¿ƒ»«¿»ƒ»«¿…ƒ«

¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â9EÏÈ‡L‡ È‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ , ¿∆¿…¿¿»»«¿ƒ≈ƒ««¬ƒ«¿ƒ¿

¯ÁÓÏ10ÈÏÈ‡L‰ ,¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL , ¿»»¿…ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»«¿ƒ≈ƒ
‰Ê ¯ÎO È¯ÓBL eOÚ Ôlk - ¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â ÌBi‰«¿∆¿…¿¿»»À»«¬¿≈»»∆

‰ÊÏ11. »∆

אחד.7) שהשומר 8)בזמן ג הלכה א בפרק שנתבאר
של  את שומר ואחד אחד כל שהרי פשיעה, על אפילו פטור

פא.). (שם השמירה בהתחלת שמירה 9)חבירו זה אין
בהתחלת  במלאכתו עוסקים הבעלים שאין בבעלים

ואשאילך 10)השמירה. היום השאילני אמר אם אבל
שגם  רש"י ודעת משנה. (מגיד בבעלים שאלה זה הרי היום

בבעלים). שאלה דין לו אין זה היינו,11)במקרה שם,
אחד  שכל חייב, - השואל אצל או השומר אצל נגנב שאם
וזהו  השני של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל
שמירה  זו שאין פטור, - השואל בידי נאנס ואם שכרו.
מחר  לך ואשמור היום לי שמור בדין שביארנו כמו בבעלים,
אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני (והאומר
ופטור, בבעלים שאלה שזה רבינו דעת משנה המגיד לפי
במשנה  וראה רבינו, בדברי הכרע אין משנה הכסף ולפי
שה  סימן בש"ך וראה משנה המגיד על שהקשה מה למלך

שמיישבו). ו קטן סעיף

.‚Ô‰ ¯ÎO È¯ÓBL - ÔÈn‡‰ Ïk12ÏË :e¯Ó‡L ÔlÎÂ . »»À»ƒ¿≈»»≈¿À»∆»¿…
,ÂÈz¯Ób :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,˙BÚÓ ‡·‰Â ElL ˙‡∆∆¿¿»≈»∆»«»À»¿«¿ƒ

ÌpÁ ¯ÓBL Ôn‡‰ - ÈÏk‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÁ˜Ï ‡ÏÂ13. ¿…»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ»À»≈ƒ»
ElL ˙‡ ÏËÂ ˙BÚÓ ‡·‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡14- ¬»ƒ»«»À»»≈»¿…∆∆¿

‰È‰Lk ¯ÎO ‡OB ‡e‰ ÔÈ„Ú15. ¬«ƒ≈»»¿∆»»

נהנה 12) שהוא לפי שמירה שכר נוטל שאינו גב על אף
אומנתו  שכר מקבל הוא ידו שעל בשמירתו שהכלי במה
שכר  כשומר שדינו א הלכה א בפרק שנתבאר לשוכר ודומה
פי  על פא: (שם לצורכו בו שמשתמש נהנה שהוא לפי

למ  א).המשנה קטן סעיף שו סימן וש"ך כאן לפי 13)לך
הוא  והרי ידה, על עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה
כשומר  חייב שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר
שולחן  פי על ב, קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בלבד  חינם

ב). סעיף שמג סימן המעות 14)ערוך נתינת שהקדים
שכרו. שיקבל עד החפץ שמעכב דעתו גילה החפץ, לנטילת

תופסו 15) שהוא ברשותו, שהחפץ במה נהנה הוא שהרי
(שם). שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור

.„ÔÈn‡Ï Ô˙16.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - eÏ˜Ï˜Â ,Ôw˙Ï »«»À»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ¿«≈
L¯ÁÏ Ô˙ ?„ˆÈk17Ïc‚Óe ‰·˙ ‰cL18Ô‰a Úa˜Ï ≈«»«¿»»ƒ»≈»ƒ¿»ƒ¿…«»∆

˙BOÚÏ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ BÏ Ô˙pL B‡ ;Ô¯aLÂ ,¯ÓÒÓÔ‰Ó «¿≈¿ƒ¿»∆»«∆»≈ƒ«¬≈∆
BÏ ÌlLÓ - eOÚpL ¯Á‡ e¯aLÂ ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLƒ»≈»ƒ¿»¿ƒ¿¿««∆«¬¿«≈

Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ÈÓ„19Á·La ‰B˜ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ»≈»ƒ¿»∆≈»À»∆¿∆«
ÈÏk‰20‰¯BÈ ezÁÈc˜‰Â ,ÚaˆÏ ¯Óˆ Ô˙ .21BÏ Ô˙B - «∆ƒ»«∆∆¿«»¿ƒ¿ƒ«»≈

¯eÚk BÚ·ˆ .B¯Óˆ ÈÓc22Ì„‡ BÚ·ˆÏ BÏ B˙ B‡ , ¿≈«¿¿»»¿»¿»¿»…
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קלב שכירות קלב הלכות - משפטים ספר - אדר י"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏÒÙÒ B‡ Ú¯ ‡qk ‰OÚÂ ‰‡ ‡qk Ô‰Ó ˙BOÚÏ23: «¬≈∆ƒ≈»∆¿»»ƒ≈««¿»
˙‡ ÈÏk‰ ÏÚa Ô˙B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ƒ«∆«»≈««»»≈«««¿ƒ∆
BÏ Ô˙B - Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ,‰‡ˆB‰‰«»»¿ƒ«»»¿≈»««∆«≈

„·Ïa Á·M‰ ˙‡24‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ . ∆«∆«ƒ¿«»««««¿ƒ≈ƒ∆
ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ B‡ ¯Óv‰ ÈÓ„ ÈÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a25 ¿«»»∆»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆¿≈»≈ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -26ÈÓ„ EÏ ‡‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈ƒ»«»À»≈¿¿≈
CÏÂ EÈˆÚ ÈÓ„ B‡ E¯Óˆ27ÔÈ‡L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿¿¿≈≈∆»≈≈¿ƒ∆≈

‰OÚL ÈÏk Á·La ‰B˜ Ôn‡‰28. »À»∆¿∆«¿ƒ∆»»

צח:16) קמא וארונות.18)נגר.17)בבא ארגזים מיני
"שידה  רבינו: כותב (קכ.) שבת במסכת המשנה בפירוש
של  אוצר - ומגדל ... קטנה תיבה והיא אצלנו ידועה צורתה

מנשא"ר". בערבית ונקרא אצלנו ידוע אף 19)עץ גמורים,
עצים. לו שנתן פי הכלי 20)על עושה האומן פירוש,

מה  וכל עבודתו, שכר לו שמשלם הבית בעל בשביל
שייך  - כלים שנעשו מתוך בשוויים העצים שמשביחים
זה  ומשום זה בשבח כלום קונה האומן ואין הבית לבעל
כרבא). (שם שהזיק מה ומשלם בלבד שכרו נוטל הוא

רש"י 21) ק: (שם מדאי" יותר שהרתיחה היורה "שרפתו
וקיבל 22)שם). ביורה שנשתיירו צבע בשיירי שצבעו

(שם). מכוער (גוון) מראה אין 23)הצבע ושינה והואיל
האומן  יד אלא עימו, שקצץ מה כפי שכרו נותן הבית בעל

והולך. רבינו שמבאר וכמו התחתונה אם 24)על "כגון
והוציא  וחצי דינר שווה צביעתו ואחר דינר שווה הבגד היה

הצ  עליו בו הוציא ואם דינר, רבע אלא ייתן לא דינר רבע בע
הותיר  מאשר (הדינר), החצי לו ייתן דינר רבעי שלושה
שם). המשנה בפירוש (רבינו בבגד) (=שהשביח בדמיו"

החושן 25) קצות ועיין שם (רבינו שעשה הכלי לו וייטול
שו). ההוצאה 26)סימן על יתר השבח 'אם שאמרנו "לפי

אחד  לכל תקנה היא השבח' על יתרה ההוצאה ואם
שם). (רבינו שהשביח 27)משניהם" השבח כפי לי תן או

(על 28)הבגד. שנתבאר כמו ההוצאה, דמי אלא לו ואין
קב). שם הגמרא סוגיית פי

.‰ÔÈhÁ CÈÏBn‰29ÔBÁËÏ30Ô˙˙Ï ‡ÏÂ ,31Ô‡OÚÂ «ƒƒƒ¿»¿…¿»»«¬»»
ÔÈaÒ32ÌBzÁÏ ÁÓw‰ Ô˙ ;ÔÒ¯Ó B‡33˙t B‡OÚÂ , ÀƒÀ¿»»««∆«¿«¿«¬»«

ÔÈÏet34ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - dÏaÂ ,ÁaËÏ ‰Ó‰a ; ƒƒ¿≈»¿«»¿ƒ¿»«»ƒ¿«≈
¯ÎO È‡OB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ÈÓc35‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿≈»»¿ƒ»ƒ»»

‰ÁÓÓ ÁaË36ÌlLlÓ ¯eËt - ÌpÁa ËÁLÂ ,37; «»À¿∆¿»«¿ƒ»»ƒ¿«≈
·iÁ - ÌpÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈À¿∆««ƒ∆¿ƒ»«»

ÌlLÏ38ÈÁÏLÏ ¯È„ ‰‡¯n‰ ÔÎÂ .39‰ÙÈ' BÏ ¯Ó‡Â , ¿«≈¿≈««¿∆ƒ»¿À¿»ƒ¿»«»∆
'‡e‰40Ú¯ ‡ˆÓÂ ,41,ÌlLÏ ·iÁ - e‰‡¯ ¯ÎOa Ì‡ : ¿ƒ¿»«ƒ¿»»»»«»¿«≈

È˜a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡42Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ««ƒ∆»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ
ÌpÁa43‡e‰Â ,¯eËt - e‰‡¯44BÈ‡L È˜a ‰È‰iL ¿ƒ»»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ∆≈

ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ - È˜a BÈ‡ Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈»ƒ«»¿«≈««
È‡ EÈÏÚ :ÈÁÏMÏ ¯Ó‡iL ‡e‰Â .ÌpÁa ‡e‰L Ètƒ∆¿ƒ»¿∆…««À¿»ƒ»∆¬ƒ

CÓBÒ45ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L B‡ , ≈∆»«¿»ƒ«¿ƒ∆≈«
ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯È ‡ÏÂ ,B˙i‡¯46ÌpÁa ‰OÚL ÁaË . ¿ƒ»¿…«¿∆«¬≈ƒ«»∆»»¿ƒ»

Ïk ÔÎÂ ,Ú¯ ‡ˆÓÂ '‰ÙÈ' ¯Ó‡L ÈÁÏL ÔÎÂ ,ÏaÂ¿ƒ≈¿≈À¿»ƒ∆»«»∆¿ƒ¿»«¿≈…

Ì‡Â ;ÔÈÁÓÓ Ô‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Ô‰ÈÏÚ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿»ƒ¿»»∆≈À¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓlLÓ - ‰È‡¯ e‡È·‰ ‡Ï47. …≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

צט:29) לטוחנן 30)שם אחרים של חיטים המקבל אדם
לרככן  במים החיטים (לשרות) ללתות ועליו בשכר,
הטחינה, לפני קליפתן להסיר במכתשת כך אחר ולכותשם

ונקי. דק הקמח שיהיה לתתן 31)כדי לא שאם צרכן, כל
על  דוד (חסדי בידיים וכמזיק ממש פושע הוא הרי - כלל

ד). הלכה י פרק קמא בבא גסה 32)התוספתא קליפה
בשבת  רש"י פירוש פי (על החיטים כתישת בשעת הנושרת
והוא  ... "סובין כתב: שם למשנה בפירושו ורבינו עו:).
היוצאת  העליונה הקליפה היא - מורסן הבינוני; הקמח

תחילה". כשאוחזין 34)אופה.33)בנפה ונופל "נשבר
שם). (רש"י אומרת 35)בו" זאת מומחה היה ואפילו

אונס  זה שאין חייב, - כאונס זה והרי זה במקצוע מאומן
השומר  ואין התקלה את מונע היה מרובה שבזהירות גמור,
(כמו  למנעו בידו היה שלא גמור, אונס על אלא פטור שכר

ג). הלכה א בפרק למעלה מאומנות 36)שנתבאר שידיו
שם). (מאירי חינם 37)לשחיטה והשומר כאונס זה שהרי

ונחתום  טחון וכן - שם) שנתבאר (כמו שכזה אונס על פטור
משנה). (מגיד פטורים - בחינם ועשו שהרי 38)מומחים

כרבי  (שם מומחה כשאינו לשחוט לו היה שלא הוא פושע
טיבה.39)יוחנן). על ושואל - כספים לחלפן

מחבירו.40) מלכות.41)וקיבלה שפסלתו כגון
המטבעות.42) בראיית 43)בטיב הוזכר לא בגמרא שם.

שיש  רבינו ודעת בחינם, בין בשכר בין חילוק המטבעות
משנה). (מגיד הטבח לדין השולחני דין זה 44)להשוות

חייב. בקי שהאינו יכול 45)שאמרנו הודיעו לא שאם
סומך. אתה שעלי ידעתי לא לטעון כגון 46)השולחני

אינו  בפניו, העיסקא וגמרו עיסקא גמר לפני עומדים שהיו
ק.) (צט: שם בגמרא עובדא פי על שם (רי"ף להודיעו צריך

לקיש). ובריש חייא, יוחנן 47)ברבי רבי לפני עובדא שם.
בשולחני  הדין שהוא רבינו ולמד - בחינם שעשה בטבח

משנה). (מגיד

.Âe‚‰pL ÌB˜Ó48˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ ‰È‰iL49ÈˆÁ ÏËB »∆»¬∆ƒ¿∆«≈«ƒ»≈¬ƒ
ÚËÂ ÁÈaL‰Â ÚËÂ ,ÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Á·M‰«∆«««««¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ«¿»«

„ÈÒÙ‰Â50ÔÈkÓe ,BÏ LiL Á·M‰ ÈˆÁ BÏ ÔÈ·MÁÓ - ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«∆«∆≈¿«ƒ
„ÈÒÙ‰M ‰Ó epnÓ51ÏÚ ‰˙‰ elÙ‡Â .¯‡M‰ ÏËBÂ , ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈«¿»«¬ƒƒ¿»«

‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ÏhÈ ‡Ï „ÈÒÙ‰ Ì‡L ,BÓˆÚ«¿∆ƒƒ¿ƒ…ƒ…¿¬≈∆
‡zÎÓÒ‡52„ÈÒÙ‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈkÓ ÔÈ‡Â ,53‰È‰ . «¿«¿»¿≈¿«ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ»»

‰ˆÁÓ ÚËBp‰ ÏhiL Ì‚‰Ó54,‰ˆÁÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ƒ¿»»∆ƒ…«≈«∆¡»««««¿«∆¡»
‰È‰ [Ì‡]55ÒÈ¯‡‰ ÏhiL Ì‚‰Ó56ÚË Ì‡ ,LÈÏL ƒ»»ƒ¿»»∆ƒ…»»ƒ¿ƒƒ»«

ÏÚa ‡ˆÓpL ,˜lzÒ‰Ï ‰ˆ¯Â ÁÈaL‰Â ÚËBp‰«≈«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿«≈∆ƒ¿»««
Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰ - ÒÈ¯‡ dÏ „È¯B‰Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰««¿«»ƒ¿ƒ»»ƒ¬≈««««¿«
„ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,BÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏhÈÂ ,ÒÈ¯‡ „È¯BÓƒ»ƒ¿ƒ…««««¿«∆¿¿…«¿ƒ
˙e˙M‰Â ,LÈÏL ÒÈ¯‡‰ ÏhÈÂ ,ÌeÏk Ú˜¯w‰ ÏÚa««««¿«¿¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¿

ÚËB ÏL ¯‡Lp‰57.BBˆ¯a BÓˆÚ ˜lÒ È¯‰L , «ƒ¿»∆≈«∆¬≈ƒ≈«¿ƒ¿

קט.48) ולטפל 49)שם לנוטעה מחבירו שדה המקבל
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קלג

קלג

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ובחלק 50)בנטיעות. השביח הנטיעות מן בחלק כלומר,
שהשביח. החלק כמו השביחה שלא היינו הפסיד,

בעל 51) של לחלקו ומוסיפין שהשביח לחלק בהשוואה
השדה  שהייתה היבול מכל השבח חצי לו שיהיה כדי הבית,

כולה. השביחה אלמלי אם 52)מוציאה האומר: "שכל
סומכת  עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה לא או יהיה
מהלכות  י"א בפרק (רבינו, יהיה" לא שמא יהיה שמא

ו). הלכה וראה 53)מכירה - כרבא (שם השאר ונוטל
יב). הלכה ח פרק והטיפול 54)למעלה הנטיעה בעד

האילנות. והיה.55)בעיבוד לשדה 56)כלומר, היורד
אותה. לעבד עשר 57)נטועה שנים השבח היה אם כגון,

ומהחצי  השבח. חצי שהם שישה, השדה בעל נוטל דינרים,
והנוטע  שליש, שהם ארבעה האריס ייקח הנוטע של השני

של). סימן הטור פי על כרבא. (שם שתות שהם שניים,

.ÊÚËBp‰58„ÈÒÙ‰L ‰È„n‰ È·Ï ˙BÏÈ‡59ÔÎÂ , «≈«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈
˙BÓ‰a‰ ÏapL ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÁaË60Ìc ÊÈwn‰Â , «»∆¿≈»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿««ƒ»

˙B¯ËMa ‰ÚhL ¯ÙBq‰Â ,Ï·ÁL61˙B˜BÈz „nÏÓe , ∆»«¿«≈∆»»«¿»¿«≈ƒ
˙eÚËa „nÏ B‡ ,„nÏ ‡ÏÂ ˙B˜BÈza ÚLtL62ÏÎÂ , ∆»««ƒ¿…ƒ≈ƒ≈¿»¿…

„ÒÙ‰‰ e¯ÈÊÁiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌÈn‡‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈»À»ƒ∆ƒ∆¿»∆«¬ƒ«∆¿≈
Ô‰L ;‰‡¯˙‰ ‡Ïa Ô˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - e„ÈÒÙ‰L∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿…«¿»»∆≈

ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ¯˙Ók63ÏÈ‡B‰ ,ÔzÎ‡ÏÓa eÏczLiL „Ú ¿À¿ƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚ ¯eav‰ Ô˙B‡ e„ÈÓÚ‰Â64. ¿∆¡ƒ»«ƒ¬≈∆

שאי 59)שם.58) והפסד כראוי, גדילות הנטיעות שאין
מיימוניות). (הגהות הוא להחזיר שהוא 60)אפשר בין

בין  ההפרש שמשלם בשכר שאפילו בשכר, בין בחינם
שאי  הפסד - ה) הלכה למעלה (כמבואר לנבילה כשירה
ואין  בשר בהרבה צורך יש שלפעמים הוא, להחזיר אפשר

משנה). (מגיד מצויות אחרות שלא 61)בהמות שכתבו
מיימוניות). (הגהות לימדם 62)כדין שלא שעה שאותה

(שם). לעולם חוזרת ואינה מופסדת בטעות, לימדם או
כשיפשעו.63) ביותר.64)לסלקם להשתדל עליהם

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
כובש 1) ודין בזמנו, שכיר שכר ליתן שמצוותֿעשה מבאר

הבית. לבעל שכיר שבין סיכסוך ודין שכיר, שכר

.‡¯ÈÎO‰ ¯ÎO ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2BpÓÊa3:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿««»ƒƒ¿«∆∆¡«
¯·BÚ - BpÓÊ ¯Á‡Ï B¯Á‡ Ì‡Â .'B‚Â B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa¿ƒ≈¿»¿¿ƒ≈¬¿««¿«≈

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa4ÔÈ‡Â . ¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»»«∆∆¿≈
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ5¯ÎO „Á‡ .6 ƒ»»∆¬≈«»¿«≈∆»¿«

·iÁ - ÌÈÏk‰ ¯ÎO „Á‡Â ‰Ó‰a‰ ¯ÎO „Á‡Â Ì„‡‰»»»¿∆»¿««¿≈»¿∆»¿««≈ƒ«»
‡Ïa ¯·BÚ - ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯Á‡ Ì‡Â ,BpÓÊa ÔzÏƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈«¿««¿«≈¿…

‰OÚ˙7·LBz ¯‚Â .8Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓ Ba LÈ - «¬∆¿≈»≈ƒ¿ƒ≈
B¯ÎO9‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ - B¯Á‡ Ì‡Â ,10. ¿»¿ƒ≈¬≈≈¿…«¬∆

(ספר 2) בלילה שעבד שכיר ואחד ביום, שעבד שכיר אחד
ר). עשין ובשכיר 3)המצוות, היום, כל - לילה בשכיר

ב). הל' (להלן הלילה כל - יש 4)יום שניה ואזהרה
ומנאן  שכיר", פעולת תלין "לא יג) (יט, בויקרא בשכיר

בשתי  המצוה שענין לפי אחת, לאֿתעשה למצות רבינו
בזמנו, ונפרעהו השכיר שכר לאחר לא היא: אחת האזהרות
האזהרות  שמשתי המצוה דיני להשלים כדי אלא נכפלו ולא
לילה, לשכיר ומתי יום, לשכיר הפרעון זמן מתי למדים אנו
אמורה  תבוא" "לא שאזהרת ב, הל' לקמן שיבואר כמו
תלין" "לא ומאזהרת היום, כל הפרעון שזמן לילה בשכיר
למנות  ואין הלילה, כל זמנו - יום שכיר שכר שפרעון למדנו
בפניֿעצמה  מצוה - המצוה דין לתשלום בתורה שיבוא מה
המאחר  עובר אמנם רל). 'חינוך' רלח, לאוין המצוות (ספר
בין  - השכיר שכר תשלום רבינו) בדעת המגידֿמשנה (לפי
כלומר, האזהרות, שתי - לילה שכיר ובין יום, שכיר
ובשכיר  לילה, בשכיר האמור בלאו אף עובר יום שבשכיר
ב'ספר  ט שורש (והשווה יום של על אף עובר לילה

לרבינו). טו).5)המצוות' (מכות לוקה אינו המשלם וכל
קיא.6) פעולת 7)ב"מ תלין "לא שנאמר: ממה דרשו, כן

(שם  וכלים בהמה ואפילו אתך, שפעולתו כל - אתך" שכיר
נח,8)קיא:). בני שנצטוו מצות שבע עליו שקיבל גוי זה

בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר לפי "תושב" שמו ונקרא
בארץ  העברה שגם עליו, קיבלן שלא הגוי לעומת ישראל,
וראה  ז, הל' ביאה איסורי מהל' בפי"ד (רבינו אסורה ישראל

ו). הל' זרה עבודה מהל' לא 9)פ"י נאמר שכן שם, ב"מ
שכרו, תתן ביומו בשעריך וגו' ואביון עני שכיר תעשוק

תושב. גר זה "בשעריך" (שם) נאמר 10)ודרשו שכן
ודרשו  תלין", לא וגו' רעך תעשוק "לא יג): יט, (ויקרא
אותו  מיעטה שהתורה ומכאן תושב, גר ולא "רעך" (שם)
שכרו". תתן "ביומו למצותֿהעשה אותו וריבתה הלאו, מן

.·¯ÈÎO ¯ÎO L·Bk‰ Ïk11BLÙ ÏË el‡k - »«≈¿«»ƒ¿ƒ»««¿
epnÓ12¯·BÚÂ .BLÙ ˙‡ ‡O ‡e‰ ÂÈÏ‡Â :¯Ó‡pL ;13 ƒ∆∆∆¡«¿≈»…≈∆«¿¿≈

˙B¯‰Ê‡ Úa¯‡a14‰OÚÂ15,˜LÚz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ : ¿«¿««¿»«¬≈≈ƒ««¬…
,¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ÏÊ‚z Ïa ÌeMÓeƒ«ƒ¿…ƒ…»ƒ¿À«»ƒ

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡Ï ÌeMÓe16Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓe , ƒ…»»»«∆∆ƒ¿ƒ≈
ÌBÈ ¯ÈÎO ?BpÓÊ e‰Ê È‡ .B¯ÎO17Ïk ‰·Bb - ¿»≈∆¿«¿ƒ∆»

‰ÏÈl‰18Ez‡ ¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , ««¿»¿»»∆¡«…»ƒ¿À«»ƒƒ¿
ÂÈÏÚÂ ,ÌBi‰ Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈÏ ¯ÈÎOe ;¯˜a „Ú«…∆¿ƒ«¿»∆»«¿»»

B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa :¯Ó‡19ÌBÈ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe .20 ∆¡«¿ƒ≈¿»¿ƒ»∆
ÌBi‰ Ïk ‰·Bb -21‰·Bb - ‰ÏÈÏ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe ; ∆»«¿ƒ»∆«¿»∆

‰ÏÈl‰ Ïk22˙aL ¯ÈÎO .23,‰L ¯ÈÎO ,L„Á ¯ÈÎO , »««¿»¿ƒ«»¿ƒ…∆¿ƒ»»
Úe·L ¯ÈÎO24ÌBia ‡ˆÈ :25‰·Bb -26‡ˆÈ ;ÌBi‰ Ïk ¿ƒ»«»»«∆»«»»

‰ÏÈl‰ (B˙B‡) Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈla27. ««¿»∆»««¿»

כסףֿמשנה).11) (ראה עולמית לו לשלם שלא ובדעתו
ורב 12) הונא רב נחלקו שם, ובגמרא קיב. שם ברייתא

את  נושא הוא "ואליו באמרה: התורה התכוונה למי חסדא,
השוכר  כלומר, (שוכר) גזלן" של "נפשו אומר אחד נפשו";
של  "נפשו אמר וחד לעצמו. מיתה וגורם הכבישה על נענש
ממנו  נפשו ונטל לשכיר הרגו כאילו כלומר, (שכיר) נגזל"

שם). (רש"י קשה שלא 13)וייענש שבדעתו הזה הכובש
לעולם. ובדעתו 14)לשלם השכיר, שכר המשהה אבל

ולאֿ בעשה אלא עובר אינו - יותר מאוחר בזמן לפרעו



 134  לל אמ נ הר הלודמ רדהמ • דהמ למיהס  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלד שכירות קלד הלכות - משפטים ספר - אדר י"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

תעשוק" "לא משום אבל ה) הל' להלן (כמבואר תעשה
(כסףֿמשנה). עובר אינו תגזול" כנוסחת 15)ו"לא שם,

ובשל 16)הרי"ף. לילה, של על אף עובר יום בשכיר שכן
למעלה  שהבאנו המגידֿמשנה (כדברי יום של על אף לילה

ג). שקיעת 17)הערה עד ביום, לעבודה עצמו שהשכיר
השחר 18)החמה. שעלה וכיון זמנו. הלילה כל כלומר,

בלאֿתעשה. עובר - פרעו עליו 19)ולא תבוא לא וגומר:
(נאמר  איפכא" "ואימא שאלו: ובגמרא קי:) (שם השמש
תבוא" ו"לא לילה בשכיר תלין" ד"לא זאתֿאומרת ההיפך)
לבסוף". אלא משתלמת אינה "שכירות והשיבו יום, בשכיר
לאחר  אלא בשכירות התשלומין חובת אין כלומר,
"לא  הכתוב להעמיד אין ולפיכך העבודה. כל שנסתיימה

בשכי  אלא השמש" עליו יום,תבוא שכיר שהרי לילה, ר
אין  פג:), שם (ראה החמה שקיעת עם נגמרת ששכירותו
השמש, שקיעת עם אלא השוכר על חלה התשלומין חובת
וכמו  פרעונו? זמן לפני השכר לפרוע הכתוב מזהיר וכיצד
לאחר  שלא המזהיר - תלין" "לא הכתוב להעמיד  אין כן,
לילה  בשכיר שהרי יום, בשכיר אלא - הבוקר עד ולפרוע

הבוקר. עם אלא התשלומין חובת ששכירותו 20)אין
הוא. יום ועדיין עובר 21)נגמרת, השמש ששקעה וכיון

קודם  השכירות בתשלום נתחייב שהרי תבוא", "לא על
השמש. שם.22)שבאה עצמו 23)כרב, שהשכיר

ימים. שנים.24)לשבוע לשבע שנסתיים 25)לשמיטה,
ביום. השכירות כל 26)חוזה או השבת כל בעד שכרו

לבסוף. אלא משתלמת שכירות שאין שם.27)השמיטה,

.‚Ô˙28B˙ÈlË29Ôn‡Ï30BÚÈ„B‰Â ,d¯Ó‚e ,31elÙ‡ , »««ƒ¿À»¿»»¿ƒ¬ƒ
BÈ‡ Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰L ÔÓÊ Ïk - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B¯Á‡≈¬¬»»»ƒ»¿«∆«¿ƒ¿«»À»≈

¯·BÚ32‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML ÔÂÈk - ÌBi‰ ÈˆÁa d˙ . ≈¿»»«¬ƒ«≈»∆»¿»»»«»
ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ33‡È‰ ˙e¯ÈÎOk ˙eÏaw‰L ;34, ≈ƒ«»ƒ∆««¿»ƒ¿ƒƒ

.BpÓÊa BÏ ÔzÏ ·iÁÂ¿«»ƒ≈ƒ¿«

קיב.28) לבעל 31)בקבלנות.30)לתקנה.29)שם,
בא. ולא - לקחתה ויבוא שגמרה אני 32)הטלית שאין

פעולתו  אין שהרי אתך" שכיר פעולת תלין "לא בו קורא
מקובצת'). ('שיטה האומן אצל אלא אמרו 33)אצלו וכן

היום, בחצי לו בנתנה שהלא תימה וזה (שם), בברייתא
תלין" "לא אבל כאן, יש השמש" עליו תבוא  "לא משום
כך  על תמה וכבר ב). הל' (לעיל ביום יצא כדין כאן, אין
שמכאן  אומר ובלחםֿמשנה בתימה, והניחו בכסףֿמשנה
יום  שבשל ג) בהערה (שהבאנו המגידֿמשנה לדעת סיוע
והעדיף  מהם, אחד רבינו והזכיר לילה, של על אף עובר
החידוש  את להדגיש כדי תלין" ד"לא לאו את להזכיר
יום. של על האמור תבוא", "לא על עובר שהוא וכלֿשכן

הכלי 34) בשבח קונה האומן שאין - שם ששת כרב
"לא  משום ועובר כשכיר ודינו ד), הל' פ"י למעלה (כמבואר
קונה  אומן האומר שלדעת שם, בגמרא (כמבואר תלין"
לפי  תלין" "בל על עובר הטלית בעל אין שלו, והשבח
אלא  עבודה, שכר אינו לשלם מחויב שבעלֿהבית שהכסף

כמילוה. והם האומן, לו שמוכר השבח דמי

.„BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰35¯Ó‡ ,ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ : »≈ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒ»«

ÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ Ì‰ÈL - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï»∆¿«¿∆«««««ƒ¿≈∆≈»¿ƒ
‰Ê ,ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ36Ô¯ÎO ‡lL ÈÙÏ37‰ÊÂ ,38ÈÙÏ ƒ«»ƒ∆¿ƒ∆…¿»»¿∆¿ƒ
BÏˆ‡ Ô˙lÚt ÔÈ‡L39ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆≈¿À»»∆¿¿ƒ…»«»∆¿«¿∆

¯·BÚ ÁÈÏM‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ40¯·BÚ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ . «««««ƒ«»ƒ«≈≈«≈≈
BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÈÎO‰ BÚ·zL ÔÓÊa ‡l‡41Ì‡ Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«∆¿»«»ƒ¿…»«¬»ƒ

BÏ Ôzi ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ BÚ·zL B‡ ,BÚ·z ‡Ï42B‡ , …¿»∆¿»¿…»»«ƒ≈
e‰ÁÓ‰L43¯Á‡ Ïˆ‡44Ïa˜Â45¯eËt ‰Ê È¯‰ -46. ∆ƒ¿»≈∆«≈¿ƒ≈¬≈∆»

קי.35) "לא 37)בעלֿהבית.36)שם, בו קורא אני ואין
עובר, בעלֿהבית אמנם שם), (רש"י שכיר" פעולת תלין
לך  לרעך, תאמר "אל משום: הפועל, שכר משהה כשהוא
וראה  ז, סעיף שלט סי' (חושןֿמשפט אתך" ויש - ושוב

ג). "פעולת 39)השליח.38)הלכה בו קורא אני ואין
שם). (רש"י פירש 40)שכיר" ולא סתם, ששכרם שכל

וכתב  (מגידֿמשנה). עליו שכרם - בעלֿהבית על שכרכם
השליח  של אינה שהמלאכה יודעים הפועלים שאם ה'טור',
על  עובר אינו כך ומתוך שכרם, לשלם חייב השליח אין -

תלין". שנאמר 41)"בל ממה שם, בגמרא למדוהו
תובע  כשהשכיר לדעתך, כלומר: אתך אתך" שכיר "פעולת
השכר  השהיית - תובע כשאינו אבל מדעתו, משהה והשוכר

היא. השכיר במזומנים 42)מדעת מעות השוכר ביד שאין
כמבואר  במזומנים, שכרו נוטל (שהשכיר לשכיר לשלם
שם, למדו זה דין גם מגידֿמשנה). – י. הל' פ"ט למעלה
כסף. אתך כשיש כלומר, "אתך" תורה שכתבה ממה

בפירוש 43) רבינו (לשון לפורעו" תחתיו אחר "שהכניס
לשוכר 44)המשנה). לו אין ואפילו שולחני, או חנוני

שלט). סי' (שם כלום האחר עליו 45)אצל קיבל האחר
סי' ה'טור' כתב וכן השני, בפירושו (כסףֿמשנה לפרעו
רל, מצוה וה'חינוך' לו". ליתן (השולחני) עליו "וקיבל שלט
ההמחאה). על הסכים שהפועל היינו הפועל", "וקיבל כתב

שם 46) (בגמרא האחר פרע לא אפילו עובר השוכר ואין
שכרו  ולתבוע לחזור יכול הפועל אם ששת, ורב רבה נחלקו
ביאר  ורבינו שילם. לא אצלו שהמחהו כשזה מבעלֿהבית,
ולוה). מלוה מהל' ובפט"ז מכירה, מהלכות בפ"ו חזרה דיני

.‰‰‰Ln‰47¯ÈÎO ¯ÎO48ÏÚ Û‡ ,BpÓÊ ¯Á‡ „Ú ««¿∆¿«»ƒ«««¿«««
‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚa ¯·Ú ¯·kL Èt49·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¿»»««¬≈¿…«¬∆¬≈∆«»

ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ‰‰LiL ˙Ú ÏÎÂ .„iÓ ÔzÏƒ≈ƒ»¿»≈∆«¿∆≈«»∆
Ì‰È¯·c50.·eLÂ CÏ EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿≈∆∆∆¡««…«¿≈¬≈»

קי:47) שם מאוחר 48)ברייתא, לזמן לפרעו ובדעתו
ו'עשה', אזהרות בארבע עובר שהוא מכובש להבדיל יותר,

ב. הל' למעלה כמו 49)כמבואר ואילך, מכאן עובר ואינו
ש"עד  יודע איני תלין" "לא שנאמר "ממשמע (שם) שאמרו
עובר  שאינו מלמד בוקר"? "עד לומר תלמוד מה בוקר",

בלבד". ראשון בוקר עד בספרי 50)אלא שנאמרו דברים
קבלה. דברי בתלמוד: נ"ך.

.ÂBpÓÊa BÚ·˙e ,ÌÈ„Úa B¯ÎOL ¯ÈÎO Ïk51¯Ó‡Â , »»ƒ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿»«
E¯ÎO EÏ Èz˙ :˙Èa‰ ÏÚa52‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÈÎO‰Â , ««««ƒ»«ƒ¿¿»¿¿«»ƒ≈…

¯ÈÎO‰ Ú·MiL ,ÌÈÓÎÁ ewz - ÌeÏk ÈzÏË53 »«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»««»ƒ
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קלה

קלה

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ıÙÁ ˙ËÈ˜a54ÈtÓ ;ÏËBÂ ÚaL Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈÂ55 ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…¿ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈
„e¯Ë ˙Èa‰ ÏÚaL56ÂÈÏÚBÙa57‡OB ¯ÈÎO‰ ‰ÊÂ , ∆««««ƒ»¿¬»¿∆«»ƒ≈

‰ÊÏ BLÙ58ÚaL ¯ÈÎO‰ - ÔË˜ ¯ÈÎO‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¿»∆¬ƒ»»«»ƒ»»«»ƒƒ¿»
ÏËBÂ59ÏBÎiL CBzÓ - ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO .60:¯ÓBÏ ¿≈¿»∆…¿≈ƒƒ∆»«

:¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,EÈz¯ÎO ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»¿…¿«¿ƒ∆¡»«
E¯ÎO EÏ Èz˙Â EÈz¯ÎO61˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈÂ ; ¿«¿ƒ¿»«ƒ¿¿»¿¿ƒ»«««««ƒ

˙q‰62,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,Ô˙pL ∆≈∆»«¿««»ƒ»¿ƒ¿»
˙BÚh‰ ¯‡Lk63BÈ‡ - B¯ÎOL „Á‡ „Ú BÏ ‰È‰ . ƒ¿»«¿»»»≈∆»∆¿»≈
ÌeÏk BÏ ÏÈÚBÓ64BpÓÊ ¯Á‡ BÚ·z Ì‡ ÔÎÂ .65ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿≈ƒ¿»««¿«««

ÌÈ„Úa B¯ÎOL Èt66ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒ∆¿»¿≈ƒ«ƒ≈¬≈»»
‰È‡¯‰67˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««««ƒ
˙q‰68BpÓÊ Ïk BÚ·zL ‰È‡¯ ‡È·‰ .69‰ -‰Ê È¯ ∆≈≈ƒ¿»»∆¿»»¿«¬≈∆

‰ÚÈ·z ÏL ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏËBÂ ÚaL70?„ˆÈk . ƒ¿»¿≈»«∆¿ƒ»≈«
ÏÈÏ Ïk BpÓÊ - ·¯Ú‰ „Ú ÈL ÌBÈa BnÚ ‰OBÚ ‰È‰»»∆ƒ¿≈ƒ«»∆∆¿«»≈

ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏL71Ì‡Â ; ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
‰Ê È¯‰ - ÈLÈÏL ÏÈÏ Ïk BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰≈ƒ≈ƒ∆»»¿»≈¿ƒƒ¬≈∆
ÈÚÈ·¯ ÏÈlÓ Ï·‡ ,ÈLÈÏL ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈»¿ƒƒ¬»ƒ≈¿ƒƒ

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰‡Ï‰Â72Ì‡ ÔÎÂ . »»¿»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈ „Ú CÏB‰Â BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰73- ≈ƒ≈ƒ∆»»¿¿≈«¬ƒƒ

ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰74. ¬≈∆ƒ¿»¿≈»¬ƒƒ

כמבואר 51) לילה, בשכיר היום וכל יום, בשכיר הלילה כל
ב. הל' סי'52)למעלה חושןֿמשפט (שו"ע קצתו או כולו

א). א.53)פט, הן: תקנות שתי כלומר, מד: שבועות
הוא  השכיר ב. לשוכר; שכיר שבין בסכסוך שבועה תיקנו
כדין  שכיר דין תורה, שמדין הדברים: ביאור ונוטל. שנשבע
כגון  הכל, וכופר נשבע במקצת שהמודה ונטען, טוען כל
ונטען  טוען פ"א (ראה פטור - לך נתתיו או להד"ם שטוען
להפיס  כדי בשכיר שבועה שתיקנו הם וחכמים ג). ב, הל'
הלכה  להלן (כמבואר נפש בפחי ילך שלא השכיר של דעתו
הנשבעים  כל כדין ופטור, נשבע בעלֿהבית הדין ומיסוד ז),
אלא  מד:), (שבועות משלמים ואינם נשבעים שהם שבתורה
רבינו  שמבאר (כמו בפועלים הוא טרוד שבעלֿהבית מפני
והעבירוה  מבעלֿהבית השבועה חכמים עקרו והולך)
מן  שבועה חייב כשהשוכר אפילו ונוטל נשבע והוא לשכיר,
שם). שו"ע (ראה במקצת מודה שהוא כגון התורה,

שבועות 54) מהל' בפי"א (כמבואר בידו כשספרֿתורה
טוען  מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדין ח). הלכה
משבועות  פ"ז בירושלמי הדברים ומקור ב). הלכה ונטען

ז. מבעלֿהבית 55)הל' השבועה עקרו לפיכך כלומר,
לשכיר.והעבירו  נתן 56)ה ולא שנתן וכסבור שוכר, והוא

מה.). טרוד 57)(שם שהוא מפני אחד, בפועל והואֿהדין
הבית, "בעל (שם) שבועות בירושלמי אמרו וכן בעסקיו.
שם, (ר"ן לשכיר" שבועה תיקנו מרובין שעסקיו ע"י

שם). במשנה, רבינו פירוש בדבר 58)והשווה "ומדקדק

שם). המשנה, בפירוש (רבינו כפי 59)יותר" רבינו דברי
ונוטל  נשבע קטן הוא אפילו - שהשכיר שלפנינו, הנוסחא
משביעין  "אין לח:) (שבועות אמרו שהרי תימה, דברי הם -

"אין  וכתב בהשגותיו הראב"ד מזה הסתייג וכבר הקטן" את
הטור  אולם לקטן". שבועה שנמסור זה על מסכמת הדעת
לשונה: וזו רבינו בדברי אחרת נוסחא שראה מעיד, פט בסי'
מעיד  עוז (ובמגדל ונוטל" נשבע - קטן השכור אם "אפילו
הוא  וכן רבינו בחתימת מוגה בספר זו נוסחא שמצא
אטלס) הוצאת רבינו, מכת"י תורה משנה מספר בקטעים
אין  הוא קטן השוכר אם אפילו ונוטל נשבע השכיר כלומר,
רבינו  (כלשון קטן" בטענת נשבעין "אין כאן: אומרים
התובע  הוא גדול, שהוא שהשכיר, מפני ז), הל' פ"ב למעלה
והיכא. ד"ה מב: שבועות מיגאש הר"י (וכ"כ הנשבע והוא
זו  ונוסחה עיי"ש). למלך, המשנה תמיהת מתיישבת ובזה
ונטען  טוען מהל' בפ"ה לקמן רבינו שכתב למה מתאימה
השכיר. כגון ונוטלין הנשבעין מן התובע היה "ואם יא: הל'
משנה  במגיד (וראה הקטן" מן ונוטל נשבע זה הרי . .
במל"מ  וראה "השכיר" שגורסים הספרים נוסחת שמקיים

עליו). מה:61)השוכר.60)שתמה שבועות
ונשבע 62) בכל, הכופר את הגמרא חכמי שחייבו שבועה

יג). הל' שבועות מהל' פי"א (ראה חפץ נקיטת בלי
מן 63) נשבע - במקצת שהמודה ונטען, טוען כל כדין

מלשלם. ופטורים היסת, - הכל וכופר ודינו 64)התורה,
תקנה  חכמים עשו לא כאן שעד בעדים, שלא שכרו כדין
עדות  שיש כגון לנו, ברור השכירות כשעצם אלא בשכיר
אחד, עד אלא לו כשאין אבל ששכרו, עדים בשני גמורה
את  מחייבת רק אלא והחלטית, מבררת עדות עדותו שאין

בשבועה, העד להכחיש שכנגד בשכיר הצד תקנה עשו לא
מגידֿמשנה). (ע"פ ונטען טוען בכל מאשר כגון 65)יותר

שעבר  אחר לילה ושכיר הלילה, כל שעבר אחר יום שכיר
היום. עובר 66)כל בעלֿהבית אין חזקה נאמן, השוכר

קיג). (בבאֿמציעא שכרו משהה השכיר ואין תלין", "בל  על
שתבעו 67) או פרעו שלא ראיה להביא השכיר על כלומר,

והולך. רבינו שמבאר וכמו זמנו, בכל.68)כל כופר כדין
שלא 69) בחזקה היינו בתביעה, היה לגבייה הראוי הזמן כל

אמר  ולא הזמן, בסוף עדים בפני השכיר שתבעו כגון פרע,
יב). ס"ק פט סי' סמ"ע (ע"פ ושוב בלך דחהו אלא פרעתי

יג).70) ס"ק שם, (סמ"ע התביעה זמן באורך כלומר,
שלישי.71) ליל כל תבעו לא שעות 72)אם י"ב היינו

התביעה. זמן לתבוע 73)כאורך שהפסיק אחר פירוש,
שעות). כ"ד (היינו וביומו ד' בליל ותבע חזר ג' ביום

יממות,74) שתי לו נותנים אין ולמה לעולם. וכן ויומו. לילו
ג' יום כל לו לשלם מחוייב והיה ג' ליל כל תבעו שהרי
אז  שהיה נמצא ערב, לעת תבע שלא מפני שילם? ולא
אמנם  הועילה ד' ליל בתחילת וכשתבעו פרוע, בחזקת
חדשה  כתביעה נחשבת אבל נפרע, שלא להאמינו זו תביעה
שם  סמ"ע (ע"פ בלבד תביעה אותה נגד זמן לפועל ונותנים
שהוא  זמן כל לעולם, וכן שם). 'פרישה' וראה יג, ס"ק
זמן  אותו כל כנגד ונוטל נשבע הוא - בתביעתו מתמיד

(כסףֿמשנה). שתבע

.Ê¯ÈÎO‰Â ,EÏ Èzˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ≈¿«ƒ»«¿ƒ¿¿«»ƒ
Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï - ÈÏ zˆˆ˜ LÏL :¯ÓB‡≈»»«¿»ƒ…ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«

Ô‡k ¯ÈÎO‰75‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ‡l‡ ,76. «»ƒ»∆»«ƒ≈¬≈»»»¿»»
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קלו שכירות קלו הלכות - משפטים ספר - אדר י"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

,ÌÈzL BÏ Ô˙ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»«¿«ƒ
CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L B‡77˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ∆»«≈»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .ıÙÁ78CÏÈ ‡lL È„k ,‡e‰ ≈∆¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…≈≈
¯ÈÎO‰79LÙ ÈÁÙa80?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .81 «»ƒ¿«≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ

BÚ·˙e ,BÏ ˜Òt ‰nk eÚ„È ‡ÏÂ ÌÈ„Úa B¯ÎOLa¿∆¿»¿≈ƒ¿…»¿«»»«¿»
¯Á‡ BÚ·zL B‡ ,ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ ;BpÓÊaƒ¿«¬»ƒ¿»∆…¿≈ƒ∆¿»««
‰Ó ‡l‡ BÏ ıˆ˜ ‡lL ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - BpÓÊ¿«ƒ»«««««ƒ∆≈∆…»«∆»«
‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡ BÏ ¯‡L ‡lL B‡ ,BÏ Ô˙ ¯·kM∆¿»»«∆…ƒ¿«∆¿∆»∆

˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L82. ∆»«≈»¿ƒ»«¿»

כשהם 75) שתיקנו כמו הקציצה, סכום על חלוקים כשהם
שמבאר  (כמו ופטור נשבע השוכר אלא הפרעון, על חלוקים
שוכח  השוכר אין הקציצה שסכום לפי בסמוך). רבינו

מה:). בשבועה.76)(שבועות נאמן שאינו 77)ואינו
טוען  מהל' א (בפרק כמבואר במקצת, מודה בשבועת חייב

ה"ג). השכיר 78)ונטען בין שיש שהוא, סכסוך בכל
של 80)העני.79)והשוכר. שבועה בלי וגם ממון בלי

שם). מיגאש (ר"י שבועה 81)בעלֿהבית חייב שהשוכר
חפץ. חמור 82)בנקיטת בקציצה, סכסוך דין יהא שלא

שנתבאר  נתתי, אומר והשוכר נטלתי לא אומר שכיר מדין
בעדים  שלא בשכרו היסת נשבע שבעלֿהבית ו) (הל' לעיל
מתקיף, בד"ה מ"ו, שם מיגאש (ר"י זמנו אחר שתבעו או

המגידֿמשנה). והביאו

.ÁB˙ÈlË Ô˙Bp‰83zˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ Ôn‡ ,Ôn‡Ï «≈«ƒ¿À»À»≈¿«ƒ»«¿»
ÔÓÊ Ïk ,˙Á‡ ‡l‡ Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,ÈÏƒ¿«»≈…»«¿ƒ∆»««»¿«
‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,Ôn‡‰ „Èa ˙Èlh‰L∆««ƒ¿«»À»ƒ»ƒ¿…∆ƒ¿»

B„Èa84ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL Ôn‡‰ È¯‰ -85;ÏËBÂ ¿»¬≈»À»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈
‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ86B¯ÎOa87‰ÈÓc È„k „Ú88Ì‡Â . ¿»ƒ¿…∆ƒƒ¿»«¿≈»∆»¿ƒ

B„È ˙ÁzÓ ˙ÈlË ˙‡ˆÈ89‰˜ÊÁ da BÏ ÔÈ‡L B‡ , »»«ƒƒ««»∆≈»¬»»
B„Èa ‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â90‡ÈˆBn‰ - ¿≈»ƒ¿…∆ƒ¿»¿»«ƒ

Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«
‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Èlh‰ ÏÚa««««ƒ∆≈¿««»ƒ»

¯ÈÎO‰ ÔÈ„k ‰Ê ÔÈ‡L ,˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,˙ˆ˜Óa91. ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿»∆≈∆¿ƒ«»ƒ

בחידושיו.83) מיגאש הר"י וכשיטת שם, שבועות
החזרתי,84) לומר שיכול ומתוך - הכלי מסתיר שהוא כגון

כלי  לו שמסר עדים כשיש אפילו לי, מכרתו לומר נאמן
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"ט שיתבאר כמו לתקן,

נשבע 85) היה לא בידי, היא לקוחה אמר שאילו ואע"ג
הכלי  של עצמו על נשבע שאינו לפי והטעם, היסת. אלא
נשבע  זה הרי לפיכך הקציצה, סכום על אלא שלו, שהוא
בפי"ג  רבינו דברי (ע"פ ונוטלים הנשבעים כל כדרך ונוטל

ג). הל' ולוה מלוה חסרה 86)מהלכות תימן, בכת"י
שהיא. הקציצה.87)המילה: הכלי,88)בגובה של

בידי  היא לקוחה לטעון יכול היה רצה אם שהרי ב"מיגו"
"מיגו". לו אין - דמיה מכדי למעלה אבל שלו, והיא

לבעליה.89) עדים 90)שהחזירה בפני הכלי שנראה כגון
שם). ונטען טוען הטלית 91)(ראה שבעל זה על מוסב

נשבע  הטלית שבעל אמרנו לפיכך כלומר, היסת. נשבע

לעיל  (כמבואר בשכיר כמו חפץ בנקיטת נשבע ואינו היסת
הדברים: וביאור השכיר. כדין האומן דין שאין מפני ז), הל'
חכמים  וחששו יום, יום מעבודתו מתפרנס שהשכיר לפי

בע  לאכול מה לו יהיה השוכר שלא על שבועה ותיקנו רב,
יום, יום עבודת על תלויה פרנסתו שאין - הקבלן - באומן
סי' ב"י (ע"פ היסת ונשבע בעלֿהבית על שבועה תיקנו לא
מהל' בפ"ט עצמו דברי נוגדים כאן רבינו דברי אמנם פט).
נשבע  בעלֿהבית "הרי שם: שכתב ב, הל' ונטען טוען
שביארנו  כמו הקציצה, על האומן) (כלפי חפץ בנקיטת
משני  באחד נזדקרה שטעות צ"ל ובהכרח בשכירות".

(מגידֿמשנה). המקומות

.Ë¯ÈÎO92ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ÔÈ‡ - Ú·M‰Ï ‡a‰ »ƒ«»¿ƒ»«≈«¿ƒƒ»»¿≈
ÏÏk ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó93.ÏhÈÂ ÏË ‡lL ÚaL ‡l‡ , ¿«¿¿ƒ»»¿»∆»ƒ¿»∆…»«¿ƒ…

ÔÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏe94¯ÈÎO‰ ÔÓ ıeÁ , ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒƒ«»ƒ
Ï‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ‰lÁz BÏ ÔÈÁ˙BÙe ,ÂÈÏÚ ÔÈÏÈ˜ÓL∆¿≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿¿ƒ«

ÏËÂ Ú·M‰ ,EÓˆÚ ¯Úˆz95‰Ëe¯t B¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿¿ƒ»«»…¬ƒ»»¿»¿»
˙Á‡96‡l‡ ÏhÈ ‡Ï - ‰Èz˙ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , ««««««ƒ≈¿«ƒ»…ƒ…∆»

ÔÚËÈ ‡Ï elÙ‡ ,ÏËBÂ ÚaLp‰ Ïk ÔÎÂ .‰Úe·Laƒ¿»¿≈»«ƒ¿»¿≈¬ƒ…ƒ¿«
‰Úe·La ‡l‡ d˙B‡ ÏhÈ ‡Ï - ˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡∆»¿»««…ƒ…»∆»ƒ¿»

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk97. ¿≈∆»

שם 92) הר"ן וכפירוש חסדא, וכרב הונא כרב מט: שבועות
הרי"ף. שבועה,93)בדעת שנתחייב מי לכל בניגוד

שאין  ואף עליו, לו שיש תביעה כל עליו מגלגל שהמשביע
טוען  מהל' פ"א (ראה העיקרית התביעה עם קשר כל לה
מן  עצמו וימנע ירתע שלא השוכר על שחסו לפי יב), הל'

שם). ר"ן (ראה מיד 94)השבועה פותחין אין כלומר,
ששמע  אחר בתחילה, הדיין יאמר שלא דהיינו בשבועה,
לחייב  הטענה בכוח אין עדים, לו שאין מכיון התובע: טענת
הרי  ואומר: לנטען ופונה פותח אלא שבועה, רק ממון
טוען, הוא אמת ויאמר יודה ואולי וכך, כך טוען התובע
(ראה  מכחיש שהנטען לאחר אלא בשבועה פותחים ואין
הל' סנהדרין מהל' בפכ"א רבינו דברי והשווה כסףֿמשנה,

שם). ובכ"מ רבינו 95)י, ומפרש לו", "לפתוח שם:
שם). (ר"ן בשבועה תחילה לו פחות 96)לפתוח אבל

מהל' (פ"ג לתובע נזקקין ביתֿדין ואין ממון, אינו מפרוטה
ו). הל' ונטען נשבעים 97)טוען ומעלה דמפרוטה משמע

בפ"ג  רבינו (שהביא רבינו של רבותיו דעת וכפי ונוטלים,
צריכים  אינם ונוטלים הנשבעים ז) הל' ונטען טוען מהל'
במקצת  מודה בשבועת הדרוש כפי כסף, מעין שתי טענת
דעתו  מביע רבינו שהלא צ"ע אמנם א). הל' שם (ראה
בשתי  שיכפור הנתבע שצריך אומר, "ואני ואומר (שם),
וליישב  ויטול". חכמים בתקנת התובע ישבע ואח"כ מעין
לומר  "שאפשר הכסףֿמשנה: אומר רבינו, בדברי הסתירה
דעתו  וגילה . . רבותיו. דעת לרבינו נראה שלא שאע"פ
מעשה, לענין עצמו על לסמוך רצה לא טוען, מהל' בפ"ה
תירוצים  (וכמה רבותיו" כדעת הדברים סתם פה ולפיכך
ובכסףֿ במ"מ ראה רבינו. בדברי הסתירה בישוב נאמרו

ב). ס"ק פט סי' ובש"ך ובלחםֿמשנה, משנה
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øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨
עושים.1) שהם במה שאוכלים הפועלים דין מבאר

.‡ÌÈÏÚBt‰2ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ÔÈOBÚ Ô‰L3 «¬ƒ∆≈ƒ¿»»∆ƒƒ»»∆
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ4LeÏ˙a ÔÈa ,5,¯aÁÓa ÔÈa «¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿≈¿»≈ƒ¿À»

ÚÓ eÈ‰ÈÂ‰Î‡Ïn‰ ˙¯ÈÓb Ô‰ÈO6ÏÚa ÏÚ È¯‰ - ¿ƒ¿«¬≈∆¿ƒ««¿»»¬≈«««
.Ba ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï Ô˙B‡ ÁÈpiL ‰ÂˆÓ ˙Èa‰««ƒƒ¿»∆«ƒ«»∆¡…ƒ«∆≈ƒ

'B‚Â EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk :¯Ó‡pL7‡·˙ Èk :·e˙ÎÂ , ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆≈∆¿¿»ƒ»…
EÚ¯ ˙Ó˜a8·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .9 ¿»«≈∆ƒƒ«¿»»¿∆≈«»

BÏ ¯Èz‰ ÈÓ ,B¯ÎO ‡Ï el‡ ÈÎÂ .¯ÈÎOa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»ƒ¿ƒƒ…¿»ƒƒƒ
‰Ówa B‡ e‰Ú¯ Ì¯Îa ‡B·iL10?BzÚcÓ ‡lL BlL11 ∆»¿∆∆≈≈«»»∆∆…ƒ«¿

‰„B·ÚÏ ÌÈÏÚa ˙eL¯Ï ‡·˙ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ‡l‡∆»»≈ƒ»…ƒ¿¿»ƒ«¬»
ÏÎ‡z -12. …«

ãקודש משיחות ãנקודות

ïéOBò ïäM änî ìëàì ïúBà çépiL äåöî úéaä ìòa ìò éøä"£¥©©©©©¦¦§¨¤©¦©¨¤¡Ÿ¦©¤¥¦
."Ba

של  ובשדהו בכרמו ישראל של בעבודתם ודוגמתו
צרכי  כל את כולל וזה לאכול, להם שמניח הקב"ה
הן  צרכם, כדי אכילה) בשם נקראים (שכולם האדם
והן  בשדה) (העבודה האדם לקיום המוכרחים בדברים

בכרם). (עבודה תענוג של דברים
18 וה' 798 ע' ח"ב תשנ"א (סה"ש

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

פז.2) בזה,3)בבאֿמציעא וכיוצא החולב להוציא
להלן  ד.כמבואר להלן 4)הל' כמבואר לחלה, או למעשר

ה. בתלוש.5)הל' גומרת 6)שעבודתו עבודתם כלומר,
ובצירה, קצירה כגון לה. צריך שהדבר המלאכה, את
ד. הל' להלן כמבואר בבצלים, המנכש להוציא

כנפשך".7) ענבים מלילות 8)"ואכלת "וקטפת וגומר:
במחובר, העושה פועל באכילת נאמר אלו פרשיות בידך".
כה, (דברים בשור שנאמר ממה פט.) (שם למדוהו ובתלוש

בדישו". שור תחסום "לא תבוא".9)ד) או 10)"כי
בעלים,11)בקמה. מדעת שלא בכרם בא אם ואפילו

ענבים. אכילת שכר בעד אונקלוס:12)לבצור תרגם וכן
ובירושלמי  כהנא, וכרב כרב צב.) פז: (שם תתגר ארי
(יכול  יכול רעך, בקמת תבוא כי "כתיב ו הל' פ"ב מעשרות
תלמודֿלומר  מדבר, הכתוב אדם כל בשאר לפרש) אתה
זה? ואיזה להניף, רשות לו שיש את וגו' תניף לא וחרמש

הפועל". זה

.·?¯aÁÓa ‰OBÚÏ LeÏ˙a ‰OBÚ‰ ÔÈa ‰Ó«≈»∆¿»»∆ƒ¿À»
¯·ca ÏÎB‡ - LeÏ˙a ‰OBÚ‰L13‰¯Ó‚ ‡lL „Ú ∆»∆¿»≈«»»«∆…ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ14;ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzMÓe , ¿«¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿»∆¡…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ¯ˆB˜Â ¯ˆBa ÔB‚k ,¯aÁÓa ‰OBÚ‰Â15 ¿»∆ƒ¿À»¿≈¿≈≈≈

ÔB‚k .B˙„B·Ú ¯Ó‚iLk ‡l‡16„Ú Ïqa ÔzÈÂ ¯ˆ·iL ∆»¿∆ƒ¿…¬»¿∆ƒ¿…¿ƒ≈«««
ıtÈÂ ,ep‡ÏÓiL17¯ÊÁÈÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ïq‰18¯ˆ·ÈÂ ∆¿«¿∆ƒ«≈««¿»«≈¿«¬…¿ƒ¿…

ep‡lÓÈÂ19BÈ‡Â ,20‡lÓiL ¯Á‡ „Ú ‡l‡ ÏÎB‡ ƒ«¿∆¿≈≈∆»«««∆¿«≈

Ïq‰21‰„·‡ ·L‰ ÈtÓ Ï·‡ .22ÌÈÏÚaÏ23e¯Ó‡ , ««¬»ƒ¿≈»≈¬≈»«¿»ƒ»¿
ÌÈÓÎÁ24ÔÓB‡Ó Ô˙ÎÈÏ‰a ÔÈÏÎB‡ ÔÈÏÚBt‰ eÈ‰iL :25 ¬»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«¬ƒ»»≈»

˙b‰ ÔÓ Ô˙¯ÈÊÁ·e ,ÔÓB‡Ï26eÏh·È ‡lL È„k , ¿»«¬ƒ»»ƒ««¿≈∆…¿«¿
‰Î‡Ïn‰ CB˙a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ï e·LÈÂ ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿≈¿∆¡…∆»¿ƒ¿«¿»»

.ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk¿∆≈¿«¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ

בו.13) עושה זמן 14)שהוא כל הפועל, על מוסב
ב'חינוך' (וכן רומא ובדפוס אוכל, - בעבודתו הוא שהפועל
היתה  הלחםֿמשנה (ולפני "עבודתו" הנוסחא: תקעו) מצוה
הפירות, על כאן שהכוונה ופירש "מלאכתו", הנוסחא
המחייבתם  מלאכה לגמר הפירות באו שלא עוד על כלומר,
שהשוני  נראה רבינו, שאומר בין" "מה הלשון ברם במעשר,
כפירושנו, וזה אחד, בנושא הוא למחובר תלוש בין שיש
חינוך' 'מנחת (עיין שווים הנושאים אין הלח"מ שלפירוש
להלן  (המובא המשנה בפירוש רבינו מדברי מוכח וכן שם).
רומא. דפוס וכנוסחת הפועל, על שהכוונה כ) בהערה

קצירה.15) או בבצירה עוסק שהוא עוד העובד 16)כל
וינערו. לסל ויתן שיבצור הוא הבוצר ודרך בבציר,

לו 17) מותר הניפוץ שאחר ונראה, הענבים. את ינער
לגפן.18)לאכול. אחר.19)וחוזר למקום ומנפץ

"אינו".20) הנוסחא: שלז, סי' גמר 21)ב'טור' הוא שזה
"העושה  (פז.) במשנה שאמרו מה מפרש רבינו עבודתו,
כשיגמור  - הכוונה מלאכה", גמר בשעת לקרקע במחובר
מלאכתו", נגמרה שלא עד הקרקע מן "ובתלוש - עבודתו
לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש ביאר וכן עבודתו, כלומר:
לא  כליך "ואל לאכול לו שהתירה בשכיר תורה "אמרה
בזמן  הכתוב: זה בפירוש וקיבלנו כה), כג, (דברים תתן"
אתה  אין אוכל, אתה - הבית בעל של לכליו נותן שאתה
אוכל  אינו ולפיכך אוכל, אינך - הבית בעל של לכליו נותן
הדבר  ושיהיה הסל), מילוי אחר (היינו, מלאכה גמר עד
בשעת  לאכול לו יש הקרקע, מן תלוש בו עוסק שהוא
רחמנא  מדקאמר תלוש) (דין זה ולמדנו (עבודתו). מלאכתו
שאוכל  וכמו בדישו". שור תחסום "לא הקב"ה): (שאמר
אוכל, אינו עבודתו (ומשתיגמר מלאכה בשעת בתלוש שור
מה  גם והשווה הפועל". יאכל כך - א) פי"ג להלן ראה
וכן  ג. הל' ולהלן רסז, לאוין המצוות' ב'ספר רבינו שכתב
אמרו  לא "וכולן הרי"ף: נוסחת לפי צא.) (שם במשנה אמרו
ובמגידֿ הראב"ד השגת (וראה מלאכה" גמר בשעת אלא
המשנה  בפירוש רבינו דברי ראו לא הנראה וכפי משנה.

המצוות'). חבירו 22)וב'ספר ממון על לשמור פעולה כל
אבידה". "השבת התלמוד חכמי בפי מוגדרת מהפסד,

אחר 23) לאכול וישבו ממלאכתם, הפועלים יבטלו שלא
הסל. צא:24)מילוי שמצד 26)שורה.)25שם הגם

זו, בשעה במלאכה עושים אינן שהלא אוכלים, אינם הדין
ממלאכתם  יבטלו שלא כדי זו, בתקנה לבעלֿהבית לו נוח

אכילה. בזמן

.‚Ïh·Ó‰27˙ÚLa ‡lL ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡Â BzÎ‡ÏnÓ «¿«≈ƒ¿«¿¿»«∆»«∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ¯Ób28:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .'B‚Â ÛÈ˙ ‡Ï LÓ¯ÁÂ29ÏkL , ¿∆¿≈…»ƒ¿ƒƒ«¿»»¿∆»
LÓ¯Á ÛÈÈ ‡Ï - ‰¯Èˆ˜a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿ƒ»…»ƒ∆¿≈
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‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙ÏÈÎ‡Ï30CÈÏB‰L ÏÚBt ÔÎÂ . «¬ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈≈∆ƒ
Ô˙BÂ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Á˜lL B‡ ,‰OÚM ‰nÓ B„Èa¿»ƒ«∆»»∆»«»≈«¬ƒ»¿≈
‡Ï EÈÏk Ï‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«¿∆∆¿¿…

Ôz˙31el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .32ÏÎ‡ Ì‡L , ƒ≈¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈∆ƒ»«
ÌlLÏ ·iÁ - CÈÏB‰ B‡33. ƒ«»¿«≈

(לח"מ).27) עראי הפסק אלא הותר שלא קבע, ביטול
רומא,28) ובדפוס בבצירה. עוסק שהוא בעוד כלומר,

ולפי  מלאכה". בשעת ואוכל ממלאכתו "המבטל הנוסחא:
עבודתו  שיגמור קודם האוכל בפועל כאן המדובר זו, נוסחא

לח"מ). (עין לא 29)בלבד "וחרמש זה, פסוק בפירוש
('ספרי' רעך קמת על חרמש מניף שאתה בשעה תניף":
לא  הקציר, בשעת כלומר רסו), כיֿתצא, פרשת דברים
רסז). לאוין המצוות' ב'ספר רבינו (מלשון לעצמך תקצור

"חרמש"30) דרשו: פז: בבבאֿמציעא לקרקע, מחובר בכל
בחרמש), הנקצר דבר כל (פירוש, חרמש בעלי כל לרבות
העומד  דבר כל (פירוש, קמה בעלי כל לרבות "קמה"
קיטנית. כגון בחרמש, נקצר שאינו ואע"פ בארץ, בקומה

שם). המצוות' 'ספר אלא 31)ראה תורה זיכתה לא
להוליך  ולא עושה, שהוא ובשעה עצמו הפועל לאכילת

יג). הל' ולהלן צב. ב"מ (ראה לא 32)בכליו "וחרמש
תתן". לא כליך ו"ואל אינו 33)תניף" - המשלם וכל

טז.). (מכות לוקה

.„·ÏBÁ‰34ıaÁÓ‰Â35Ôa‚Ó‰Â36ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈¿«¿«≈¿«¿«≈≈≈ƒ¿≈
Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L37Û‡ ,ÔÈÓeL·e ÌÈÏˆ·a LkÓ‰ . ∆≈»ƒ≈«¿««¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈpË˜ ÔÈLÏBzL Èt ÏÚ38ÌÈÏB„b‰ ÔÈaÓ39ÏÎÂ , «ƒ∆¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿ƒ¿…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik40¯Ób Ì‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ , «≈»∆≈≈ƒ¿≈∆≈«¬≈∆¿«

‰Î‡ÏÓ41ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .42 ¿»»¿≈»ƒ«¿≈««¿≈ƒ
˙B‡L˜nk ,¯aÁÓ‰ ¯·c ÏÎÂ43˙BÚÏ„n‰Â44ÔÈ‡L , ¿»»»«¿À»«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈
ÏÏk ÔÈÏÎB‡45. ¿ƒ¿»

פט.34) חמאה.35)ב"מ גבינה.36)עושה עושה
אוכל 37) ופועל קרקע שגידולי דבר דיש, "מה דרשו: שם

קרקע  גידולי שאין והמגבן והמחבץ החולב יצא . . . בו
בו". אוכל פועל יהו 38)ואין ולא שמסתרסים "בצלים

שם). רש"י (לשון ציביש" בלע"ז אותם וקורים לעולם, גסים
ולהתעבות.39) להתפשט לגדולים לאפשר אפילו 40)כדי

הבית, בעל של בכליו נתינה כאן שיש הגם הקטנים, מן
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה פז:) (שם ואמרו

אוכל". אתה תיקון 41)- לשם היא הפעולה שעיקר
גמר  זה אין בקרקע מחוברים שהם הגדולים ואצל הגדולים,
אף  אוכל אינו ולפיכך לקרקע, מחוברים עודם שהרי מלאכה
גמר  שבשעת דבר מיוחד, דיש "מה פט: שם הקטנים. מן
ובבצלים  בשומים המנכש יצא וכו' בו אוכל פועל מלאכה
קטנים  (ששולף אלימי" מביני קטיני משליף דקא אע"פ . . .

הגדולים). וגם 42)מבין מלאכה, גמר מעשיהם שאין
הפועל  את המזכה כמעשה נחשבת השמירה שאין מפני
כעושה  אינו "שהשומר ח) (הל' להלן כמבואר באכילה,

צג.). שם (משנה, קישואים.43)מעשה" שדה 44)שדה
(בגמרא:45)דלועים. מנהג מצד ולא התורה מן לא

המנהג, מצד אוכלים שהם שומרים שיש מדינה), הלכות
- זה לעומת ח), (הל' להלן כמבואר תלוש שומרי כגון

כשמואל). (שם, כלל מנהג בהם אין מחובר שומרי

.‰Ï„Ba‰46ÌÈ¯Ó˙a47˙B¯‚B¯‚·e48,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈
¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÈtÓ49ÌÈhÁa ‰OBÚ‰ . ƒ¿≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈»∆¿ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ50eOÚL ¯Á‡51¯·Ï Ô¯ÎOL ÔB‚k ,52 ¿«≈»∆««∆»¿∆¿»»»…
ÁtÏ B‡ ˙B¯B¯ˆ53el‡ È¯‰ - ÔÁËÏ B‡ Ô˙B‡ ¿¿«≈«»ƒ¿…¬≈≈

‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÔÈÏÎB‡54Ï·‡ . ¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¬»
Ll‰55Ûh˜Ó‰Â56ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰ÙB‡‰Â «»¿«¿«≈¿»∆≈≈ƒ¿≈

‡l‡ ÏÎB‡ ÏÚBt‰ ÔÈ‡Â ,‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¿≈«≈≈∆»
¯OÚÓÏe ‰lÁÏ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·cÓ57. ƒ»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¿«»¿«¬≈

eÒ¯t˙58ÂÈÏebÚ59ÂÈ˙Bi·Á eÁzt˙Â60eÎzÁÂ] ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ»¿∆¿¿
BOÚÏ Ô¯ÎOe ,[ÂÈÚeÏ„Ô‰a ˙61,eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ¿»¿»»«¬»∆¬≈≈……¿

¯OÚÓÏ eÚa˜Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ È¯‰L62Ô‰ È¯‰Â ∆¬≈ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«¬≈«¬≈≈
Ï·Ë63ÔÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .64ÔÏÈÎ‡Óe ¯OÚÓ -65ÔÈ‡ . ∆∆¿ƒ…ƒ»¿«≈«¬ƒ»≈

Ì¯Îa :¯Ó‡pL ,Lc˜‰ ÏLa ÔÈÏÎB‡ ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ¿ƒ¿∆∆¿≈∆∆¡«¿∆∆
EÚ¯66. ≈∆

יבשות.48)כבושים.47)המפריד.46) תאנים
הל'49) מעשר מהל' בפ"ג כמבואר ודשם, שכבשם משעה
מעשר.50)טז. חיוב לאחר חיוב בהם צ"ל 51)שיש

למעשר  מלאכתו שנגמרה כלומר, (משנהֿלמלך). שעשר
הפועל  אין - טבל והן נעשו לא אם (כי בעלֿהבית ועישרן
מלאכתן  נגמרה לא שעדיין אע"פ התורה, מן בהן אוכל
מצוה  חינוך' 'מנחת תורה. זיכתה לא האסור שדבר לחלה,

העיסה 54)לנפותם.53)לברור.52)תקעו). שאין
המים  יתערב פירוש, משתתגלגל. אלא בחלה מתחייבת

ד. הל' ביכורים מהל' בפ"ח כמבואר לאחר 55)בקמח,
שם).56)הגלגול. רש"י (לשון פניה" וטח "עורך,

למעשר 57) או בחלה המחוייבים להן והדומה בחיטים
וכרבינא: פט. שם חלה. חיוב בהם שאין בדברים בלבד
דיש  מה - דיש) בתורה נאמר (פירוש, דיש ותני, "כרוך
ופועל  ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד,
- ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף בו, אוכל
הנהוג  לדבר מלאכתו נגמרה שלא כלומר: בו". אוכל פועל
לחלה  - לחלה אם למעשר, - בו נוהג בלבד למעשר אם בו,

שם). דבלה,59)נתפרדו.58)(כפירש"י של עיגולים
עגולה. בתבנית כבושות שהן יבשות יין.60)תאנים של

למעשר.61) נקבעו שכבר והודיען החביות, ולסתום לעגל
פי 62) מעל והחרצנים הזגים ושלה בעיגולים שיחלק משעה

טז. יד, הל' מעשר מהלכות בפ"ג כמבואר החבית,
משנהֿלמלך,63) (עיין תורה זיכתה לא האסור ודבר

תקעו). מצוה חינוך' למעשר.64)וב'מנחת נקבעו שכבר
לתחילת 65) ששכרם היו סבורים סתם, ששכרם כיון

הזגים  שלו לא שעדיין החביות לסתום או בעיגולים הדריסה
מלאכתם  נגמרה לא שעדיין החבית פי מעל והחרצנים
לפיכך  נשכרו, כן דעת ועל מהם, לאכול ויוכלו למעשר

(מגידֿמשנה). ומאכילם הקדש 66)מעשר של ולא "רעך"
פז:). (שם
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קלט

קלט

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י"ב ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÊÈÚ·¯ ÚËa ˙BOÚÏ ÔÈÏÚBt ¯ÎO67el‡ È¯‰ - BlL »«¬ƒ«¬¿∆«¿»ƒ∆¬≈≈
ÌÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï68ÔÏÈÎ‡Óe ‰„Bt -69. ……¿¿ƒ…ƒ»∆«¬ƒ»

נאכלים 67) שאינם לנטיעתו הרביעית בשנה אילן פירות
לירושלים, הדמים ומעלה הפירות פודה או בירושלים אלא
ד. הל' רבעי ונטע שני מעשר מהל' בפ"ט כמבואר

רבעי.68) נטע של טעות,69)שהם כמקח זה שהרי
צב:). (שם נשכרים היו לא שמא - הודיעם שאלמלי

.Á˜ÒBn‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰Â Lc‰Â ¯ˆBw‰70¯ˆBa‰Â «≈¿«»¿«∆¿«≈¿«≈¿«≈
C¯Bc‰Â71Ì‰ È¯‰ - el‡ ˙BÎ‡ÏÓa ‡ˆBik ÏÎÂ ¿«≈¿…«≈ƒ¿»≈¬≈≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡72. ¿ƒƒ«»

נגמרה 72)בענבים.71)בזיתים.70) לא שעדיין
לחלה. או למעשר או מלאכתם,

.Ë˙Bz‚ È¯ÓBL73˙BÓ¯ÚÂ74LeÏz‰ ¯·c ÏÎÂ75ÔÓ ¿≈ƒ«¬≈¿»»»«»ƒ
ÔÈÏÎB‡ - ¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú˜¯w‰««¿«∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈¿ƒ

‰È„Ó ˙BÎÏ‰Ó76‰OÚÓ ‰OBÚk BÈ‡ ¯ÓBM‰L ;77. ≈ƒ¿¿ƒ»∆«≈≈¿∆«¬∆
elÙ‡ ,ÂÈÏ‚¯a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,ÂÈ¯·È‡a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿≈»»≈¿»»≈¿«¿»¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙ˙Îa78. ƒ¿≈»¬≈∆≈ƒ«»

יין.73) כבר 75)תבואה.74)גתי המחובר, שבדבר
כלל. אוכלים שאין ד) (הל' למעלה מצד 76)נתבאר

התורה. מן ולא כן, נהגו שכבר אין 77)המנהג כך ומשום
כשמואל). (שם, התורה מן תבא 78)אכילתם "כי שנאמר

- רעך" בכרם לבצור תבא "כי נאמר (ולא רעך" בכרם
צא: (שם בכתפיו ואפילו דעביד" מאי "בכל משמע תיו"ט)

תנאֿקמא). כדברי

.ÈÌÈ·Úa ÏÎ‡È ‡Ï - ÌÈ‡˙a ‰OBÚ ‰È‰79ÌÈ·Úa , »»∆ƒ¿≈ƒ……««¬»ƒ«¬»ƒ
zÏÎ‡Â Ì¯Îa :¯Ó‡pL ;ÌÈ‡˙a ÏÎ‡È ‡Ï -……«ƒ¿≈ƒ∆∆¡«¿∆∆¿»«¿»

ÌÈ·Ú80ÔÙ‚a ÏÎB‡ BÈ‡ - BÊ ÔÙ‚a ‰OBÚ‰Â . ¬»ƒ¿»∆¿∆∆≈≈¿∆∆
˙¯Á‡81¯Á‡ ¯·„Â ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡ÏÂ .82ÏÎ‡È ‡ÏÂ . «∆∆¿……«¬»ƒ¿»»«≈¿……«

ÁÏÓa ‡ÏÂ ˙Ùa83ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ıˆ˜ Ì‡Â . ¿«¿…¿∆«¿ƒ»«ƒ««««ƒ«
ÏÎ‡iM ‰Ó ¯eÚL84˙Ùa ÔÈa ÁÏÓa ÔÈa B˙B‡ ÏÎB‡ - ƒ«∆…«≈≈¿∆«≈¿«

‰ˆ¯iL ¯·c ÏÎa ÔÈa85ıÓÏ ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡ .86 ≈¿»»»∆ƒ¿∆»¿≈»…
ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Úa87B‡ ÂÈa eÈ‰È ‡ÏÂ . »¬»ƒ∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿…ƒ¿»»

BzL‡88¯e‡a ÔÈÏaM‰ BÏ ÔÈ·‰·‰Ó89:¯Ó‡pL ; ƒ¿¿«¿¬ƒ«ƒ√ƒ»∆∆¡«
Ô‰L ˙BÓk ÌÈ·Ú - ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â90Ïk ÔÎÂ . ¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿¬»ƒ¿∆≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik91. «≈»∆

ולבצור 79) בתאנים לארות בשניהם, לעשות שכרו ואפילו
וכן  בתאנים. עושה כשהוא בענבים אוכל אינו - בענבים

שלז). סי' ('טור' שאין 80)להיפך יודיעם אנו אין "וכי
"ואכלת  תלמודֿלומר מה ענבים, אלא (לאכול) לוכל בכרם
לא  בתאנים עושה היה שאם (מכאן) מיכן אלא ענבים"?
(ירושלמי  בתאנים" יאכל לא בענבים בענבים, יאכל

רסו). דברים, 'ספרי' ז. הל' פ"ב שהוא 81)מעשרות אע"פ
של  לכליו נותן שאתה "שממה בו, עושה שהוא מין מאותו
צא:). בבאֿמציעא (בבלי ליכא" והא בעינן, - בעלֿהבית

"ענבים,82) דרשו: פז: שם הרבה. הענבים מן יאכל שלא

אחר". ודבר ענבים שיאכל 83)ולא "למתקן פט: שם
פז:). רש"י (לשון שיעור 84)הרבה" עד לאכול שקצץ

ע"פ  יא, הל' מעשר מהל' פ"ה (רבינו יותר ולא מסוים
קצץ). בד"ה פט: ב"מ ב'תוספות' שהובא כפי הר"ח, פירוש

ובפ"ה 85) פט:), (שם שקצץ מהכמות יותר יאכל לא שהרי
הוא  אם לעשר חייב שהפועל נתבאר יא הל' מעשר מהל'
אחת  אוכל "קצץ, שם: רבינו וז"ל שתים. שתים אוכלם

ציר  ואם חייב אחת. שתים) שתים שאוכלם (כלומר, ף
שאם  כלוקח, זה הרי קצוב דבר אוכל והוא הואיל לעשר,
לפי  כאן, זה דין רבינו הזכיר ולא (למעשר)", נקבע צירף
הנוגעים  בענינים בלבד לאכילה הפועל בזכות כאן דן שהוא
מה  על בזה וסמך מעשר. בדיני ולא בעלֿהבית, עם ליחסו

(מגידֿמשנה). מעשר בהל' ביאר למצוץ 86)שכבר
והזגים. החרצנים ולזרוק ולא 87)הענבים, "ואכלת,

פז:). (שם הוא 88)מוצץ" שהרי עצמו, הפועל וכלֿשכן
פט.). שם (גמרא מהבהב שהוא בשעה ממלאכה בטל

שם).89) (רש"י טעמו" ממתק מסמיך 90)"שהאור רבינו
ודבר  ענבים ולא "ענבים, פז: שם שאמרו מה על זה דין
ע"י  אכילה ולא אחר דבר עם אכילה לא כלומר, אחר".
(אבןֿ שהן כמות ענבים אלא הפרי, בגוף הכשר הוספת

אור.91)האזל). יהבהבן שלא שבלים, כגון

.‡È‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡»¿≈∆¡…ƒ«∆≈¬ƒ»
‰q‚92EÚ·O ELÙk :¯Ó‡pL ;93¯zÓe .94ÚÓÏ BÏ «»∆∆¡«¿«¿¿»¿∆À»ƒ¿…«

BÓˆÚ ˙‡95˙BÙi‰ ÌB˜Ó „Ú96ÏÎB‡Â97BÏ LÈÂ . ∆«¿«»«»¿≈¿≈
˙eM˜ ÏÎ‡Ï98˙·˙BÎÂ ,¯È„a elÙ‡99,¯È„a elÙ‡ ∆¡…ƒ¬ƒ¿ƒ»¿∆∆¬ƒ¿ƒ»

ÛÒk ‰ÚÓa B¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡100ELÙk :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆¿»¿»»∆∆∆∆¡«¿«¿¿
EÚ·O101‰È‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ . »¿∆¬»¿«¿ƒ∆»»»∆…ƒ¿∆

ÂÈÙa Á˙t‰ ˙‡ Ì˙BÒ ‰È‰ÈÂ ,Ôz·Ú¯102¯nLÓ ‰È‰ . ««¿»¿ƒ¿∆≈∆«∆«¿»»»»¿«≈
˙BÓ¯Ú LÓÁ B‡ Úa¯‡103˙Á‡Ó BÒ¯k ‡lÓÈ ‡Ï - «¿«»≈¬≈…¿«≈¿≈≈««

ÏÎB‡ ‡l‡ ,Ô‰Ó104ÓÔBaLÁ ÈÙÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk105. ≈∆∆»≈ƒ»««¿««¿ƒ∆¿

שבעו.92) על יתר מרובה דרשו:93)אכילה שם, בגמרא
גסה". אכילה ולא צא:94)"שבעך, -95)שם מאכילה

יפים. וחלק רעים מפירותיו שחלק בכרם, עושה כשהוא
היפים.96) במקום לעשות הגיעו מהם,97)עד שבעו כל

לאכול  שמותר שבעו שיעור לחלק חייב הפועל אין כלומר
מאלה  שיאכל זאתֿאומרת חשבון, לפי והרעים היפים בין -
כל  אוכל אלא בהם, העבודה לשיעור מתאים חלק ומאלה

חפץ. שהוא ממה תמרים.99)קישואים.98)שבעו
בדינר 100) יש כסף מעות ששש מדינר, ששית שהוא

צב.). שם במשנה, (רסו):101)(כחכמים דברים ב'ספרי'
יותר  פועל שאוכל מלמד - "שבעך" אומרים: וחכמים
בשיעור  התורה קבעה הפועל אכילת גבול כלומר, משכרו.

ש  בלא שכרו.שביעתו מלשכרו 102)יעור שימנעו
שם). אנשים.103)(במשנה, חמשה או ארבעה של

שבעו.104) צג.105)שיעור ב"מ

.·È˙ba ·¯ÚÂ È˙L eÎÏ‰ ‡lL ÌÈÏÚBt‰106ÔÈÏÎB‡ - «¬ƒ∆…»¿¿ƒ»≈∆««¿ƒ
‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL ,ÔÈÈ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÌÈ·Ú¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ∆»

„·Ïa ÌÈ·Úa107È˙L da eÎl‰ÈÂ ˙ba eÎ¯„iMÓe . «¬»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿««ƒ«¿»¿ƒ
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קמ שכירות קמ הלכות - משפטים ספר - אדר י"ג שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÓ ˙BzLÏÂ ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï Ô‰Ï LÈ - ·¯ÚÂ»≈∆≈»∆∆¡…ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈÈ·e ÌÈ·Úa ÔÈOBÚ Ô‰ È¯‰L ,LB¯Èz‰108. «ƒ∆¬≈≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒ

הגת,106) על ברגליהם ודורכים בגת ענבים להטיל דרכם
אין  ולרוחב) (לאורך וערב שתי בה הילכו שלא ועד

בענבים. אלא ביין ניכרת אוכל 107)מלאכתם הפועל ואין
י). (הלכה למעלה כמבואר בו, עושה שהוא מהמין אלא

צא:108) שם

.‚ÈÈ‡M ‰Ó È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«¿¿ƒ¿ƒ»««∆¬ƒ
ÏÎB‡109ÈzÏËpL ‰fÓ ËÚÓ Ô˙B ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ , ≈∆»«¬≈ƒ≈¿«ƒ∆∆»«¿ƒ
ÏÎ‡Ï110‰˙ÎÊ ‡lL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ∆¡…¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆…»¿»

BÓˆÚ ÏÚBtÏ ‡l‡ ‰¯Bz111¯ÈÊ elÙ‡ .112‰È‰L »∆»«≈«¿¬ƒ»ƒ∆»»
ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡Â ,ÌÈ·Úa ‰OBÚ∆«¬»ƒ¿»«¿¿ƒ¿ƒ»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL113. ¿ƒ

לאכול.109) בזכותי לי שכבר 110)המגיע מזה כלומר,
שלז). סי' 'טור' (עיין בו וזכיתי בידי שהוא 111)הם "מה

שם  ה'תוספות' (לשון כלום" ליתן כח לו אין ואוכל, לועס
ולא  אוכל, הוא שמים משל שהפועל אמרת) אי בד"ה צב.
אוכל) הוא שמים שמשל רבינו ופסק שם, בגמ' (ספק משלו
לתנאי  הופכת אינה הפירות לאכול הפועל של זכותו כלומר,
יוכל  כך ומתוך וכקנינו, שכר כתוספת דינה שיהיה בשכירות
אוכל  הוא שמים משל אלא ולבניו, לאשתו זכותו להעביר
עצמו. לפועל אלא זיכתה ולא התורה לו שזיכתה

(112- ולבניו לאשתו יתן לא ואם ענבים, באכילת שאסור
עצמו,113)יפסיד. לפועל אלא התורה זיכתה שלא שם.

זכותו. איבד - לאכול ראוי וכשאינו

.„È‰OBÚ ‰È‰L ÏÚBt114ÂÈ·e BzL‡Â ‡e‰ ≈∆»»∆¿ƒ¿»»
ÂÈ„·ÚÂ115eÏÎ‡È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ‰˙‰Â ,116 «¬»»¿ƒ¿»ƒ««««ƒ∆……¿

el‡ È¯‰ - Ì‰ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓƒ«∆≈ƒ…¿…≈¬≈≈
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡117?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .118 ≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;eÏÁÓ È¯‰Â ˙Úc Ì‰a LiL ÈtÓ ,ÌÈÏB„‚aƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆«««¬≈»¬¬»
ÌÈpË˜119;eÏÎ‡È ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˜ÒÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«ƒ≈»ƒ¿…¬≈∆∆……¿

Ô‰È·‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L120ÏMÓ B‡ ∆≈»¿ƒƒ∆¬ƒ∆ƒ∆
Ì‰ÈB„‡121ÌÈÓL ÏMÓ ‡l‡ ,122. ¬≈∆∆»ƒ∆»«ƒ

-116)הכנענים.115)שנשכר.114) כסף תמורת
מחלו.117)ובידיעתם. על 118)שהרי מתנה שהוא

מחילה.119)אכילתם. בני ואינם דעת בהם שאין
זיכתה 122)העבדים.121)הבנים.120) לא והתורה

יכול  אינו ולפיכך לאדוניו, או לאביו ולא עצמו לפועל אלא
על  למחול דעת בני אינם שהרי הקטנים, אכילת על לפסוק

צג.). צב: (שם התורה להם שזיכתה זכותם

âאדר י"ג שני âיום
ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨

שנאמר 1) כמו עושה שהיא במה אוכלת שבהמה מבאר
בדישו". שור תחסום "לא בתורה

.‡ÈÏec‚a ‰OBÚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆»¿«∆ƒ»¿ƒ≈
Ú˜¯˜2LeÏ˙a ÔÈa ¯aÁÓa ÔÈa ,3ÈB‡OnÓ ˙ÏÎB‡Â . «¿«≈ƒ¿À»≈¿»¿∆∆ƒ«

˙˜¯Bt ‰È‰zL „Ú dab ÏÚL4ÏhÈ ‡lL „·Ï·e .5 ∆««»«∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿«∆…ƒ…
‰pÏÈÎ‡ÈÂ B„Èa6. ¿»¿«¬ƒ∆»

פח:2) מציעא הדין,3)בבא לפרטי ובהתאם הפועל כמו
ב. והלכה א הלכה י"ב בפרק למעלה שנתבארו

הבהמה 4) שאין אוכלת, אינה שפרקוה ולאחר מפורקת,
בעבודה. שהיא  בשעה  אלא שם 6)החמר.5)אוכלת

ד): כה, (דברים מהכתוב למדנו בתלוש שור אכילת צב.
ולא  החסימה, על אלא תורה הזהירה ולא תחסום" "לא

בידיים. להאכילה התירה

.·dzÎ‡ÏÓ ˙ÚLa ÏÎ‡lÓ ‰Ó‰a‰ ÚBn‰ Ïk7- »«≈««¿≈»ƒ∆¡…ƒ¿«¿«¿»
¯BL „Á‡ .BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«…«¿…¿ƒ∆»

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ Ïk „Á‡Â8,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË ÔÈa , ¿∆»»ƒ≈¿≈»¿«»≈¿≈ƒ≈¿ƒ
ÈÏecb ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ¯‡L Ïk „Á‡Â ‰LÈc‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ»¿∆»»¿»«¿»∆ƒ≈

Ú˜¯˜9‰Â‰a ‡l‡ BLÈ„a ¯BL ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,10. «¿«¿…∆¡«¿ƒ∆»«…∆
ÏÚBt‰ ˙‡ ÌÒBÁ‰Â11¯eËt -12d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡ . ¿«≈∆«≈»∆»«≈»

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa13‰OÚÂ Ì„wÓ d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡Â ƒ¿«¿»»¿∆»«≈»ƒ…∆¿»»
‰ÓeÒÁ ‡È‰Â ‰Î‡ÏÓ d·14ÏB˜a dÓÒÁ elÙ‡ ,15- »¿»»¿ƒ¬»¬ƒ¬»»¿

‰˜BÏ16,‰˜BÏ - da L„Â dÓÒÁÂ ‰Ó‰a ¯ÎO . ∆»«¿≈»«¬»»¿»»∆
ÌlLÓe17ÚaÏÌÈÏ18‰LBÏLe ‰¯ÙÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ¿«≈«¿»ƒ«¿»»«ƒ¿»»¿»

¯BÓÁÏ ÔÈa˜19,‰È˙BBÊÓa ·iÁ˙ ‰ÎÈLÓ ˙ÚMnL ; «ƒ«¬∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿∆»
‰ÓeÒÁ da Le„iL „Ú ˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â20. ¿≈«»«¿«∆»»¬»

ממקום 7) גבה על תבן שתישא או בגורן "שתדוש כגון
מגיד  וראה ריט, לאווין המצוות בספר רבינו (לשון למקום"

א). בהלכה נד:8)משנה קמא דברים,9)בבא סיפרי
פט. מציעא בבא ועיין אומרת 10)רפז, זאת להיות, רגיל

בדרך  בו ומשתמשים לעבודה, בשור השימוש הוא מצוי
תבואה. לדישת עושה 11)כלל שהוא בשעה לאכול

כמבואר  בהם, עושה שהוא ממה אוכל שהפועל - במלאכה
י"ב. בפרק (כן 12)למעלה "כנפשך פח: מציעא בבא

מה  פועל, של כנפשו כנפשך) ענבים ואכלת בפועל נאמר
(חסמו  חסמתו אם פועל אף פטור חסמתו אם (ברצונו) נפשו
שלז) (סימן הטור וכתב פטור". כורחו) בעל הבית בעל
איסורא  אבל פטור שהוא קאמר מלקות לעניין "ודווקא

כורחו". בעל חסמו אם כבר 13)איכא שהיא בשעה
חסימה".14)במלאכה. תהא לא דישה "בשעת צ: שם

רש"י 15) (לשון בה" גוער היה לאכול שוחה "כשהייתה
לוקים 16)שם). אין מעשה בו שאין שלאו פי על אף

היא  בחסימה פיו שעקימת מפני דבר, של וטעמו עליו.
אוכלת  ואינה נחסמת הבהמה קולו ידי שעל כמעשה,
המתחיל  דיבור תוספות ראה שם. יוחנן (כרבי דשה כשהיא
רבינו  מדברי שמתבאר למה סתירה מכאן ואין יוחנן). רבי
על  לוקין שאין ב) הלכה סנהדרין מהלכות י"ח (בפרק
שאינו  בדיבור אלא לוקין אין אמרו שלא שפתיים עקימת

משנה). (מגיד מעשה  לכלל  צא.17)בא  בעד 18)שם
ויום. יום ליום 19)כל האכילה כמות חכמים שיערו כך

יום שני
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קמא

קמא

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י"ג שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

חמור. ושל פרה לפוטרו 20)של אין כך משום כלומר,
ומשלם  לוקה אדם שאין הכלל פי על התשלומין מן
באים  אינם והמלקות התשלומים שחיוב לפי לג), (כתובות
חיוב  לכלל שבא לפני במזונותיה כבר נתחייב שהרי כאחת,
באים  כשהם אלא ומשלמים לוקים אין אמרו ולא מלקות

צא.). (שם גניבה מהלכות ג בפרק כמבואר כאחד,

.‚Ï‡¯OÈ21ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙¯Ùa Lc‰22¯·BÚ - ƒ¿»≈«»¿»»∆≈»ƒ≈
ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ23B˙¯Ùa Lc‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â . ƒ««¿…¿»≈»ƒ«»¿»»

Ï‡¯OÈ ÏL24ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡ -25¯Ó‡ . ∆ƒ¿»≈≈≈ƒ««¿…»«
da Le„Â È˙¯t ÌÒÁ :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ26dÏ ·LÈ ; ¿≈»ƒ¬…»»ƒ¿»»«»

ıB˜27dÏ ıÈa¯‰ ;˙ÏÎB‡ dÈ‡ È¯‰Â ,da L„Â ‰ÈÙa¿ƒ»¿»»«¬≈≈»∆∆ƒ¿ƒ»
È¯‡28ıeÁaÓ da ıÈa¯‰L B‡ ,ıeÁaÓ29È¯‰ ; ¬ƒƒ«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈

d˙B‡ ‰˜LÓ BÈ‡Â ‰‡ÓvL30Èab ÏÚ ¯BÚ Ò¯t ; ∆»¿»¿≈«¿∆»»«««≈
LÈc‰31,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ÏÎ‡z ‡lL È„k ««ƒ¿≈∆……«»∆¿«≈»

‰˜BÏ BÈ‡Â32È·Ï Ú¯ Ba ‰OBÚ ‡È‰L ¯·c‰ ‰È‰ . ¿≈∆»»«»»∆ƒ»«ƒ¿≈
‰fÓ ÏÎ‡z Ì‡Â ‰ÏBÁ ‰˙È‰L B‡ ,d˜ÈfÓe ‰ÈÚÓ≈∆»«ƒ»∆»¿»»¿ƒ…«ƒ∆
‡l‡ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡lL ;dÚÓÏ ¯zÓ - ˙Ê¯˙Ó«¿∆∆À»¿»¿»∆…ƒ¿ƒ»»∆»

d˙‡‰ ÏÚ33˙È‰ dÈ‡ È¯‰Â ,34. «¬»»»«¬≈≈»∆¡≈

צ.21) יהודי.22)שם האינו של התבואה ואפילו
ודישה 23) שור בכל נאמר, סתמא בדישו, שור תחסום שלא

יא). קטן סעיף שלח (סמ"ע של 24)שהיא הוראתו פי על
אך 25)הישראל. הישראל. ביד חסימה מעשה כאן שאין

רבינו  שמבאר כמו לוקה ואינו אסור ישראל של התבואה אם
הישראל 26)בסמוך. בתבואת אומרת זאת דישתי,

אסור  שהישראל מעשה, ישראל בשביל לעשות לגוי ואמירה
"אמירה  שבת לעניין שאמרו כשם מדבריהם, אסורה - בה

(שם). שבות" קוץ 27)לנכרי לה הושיב אבל - מאליו
שם). (גמרא גמור חסימה מעשה זו שהרי לוקה

"הרביץ 28) כתוב: שלפנינו בגמרא אוכלת. אינה ולאימתו
ארי  לה רבץ אלא היא? (מעולה) מעלייתא חסימה לה
הגירסא  ומתקן זו גירסא על מסתמך משנה והכסף מבחוץ".
נוטה  דעתו משנה הלחם וגם "הרביץ". במקום "רבץ" כאן

כך. ואין 29)לתקן אוכלת. אינה לבנה הגעגועים ומרוב
משום  ארי, בהרביץ כמו גמורה חסימה מעשה משום בזה
באכילתה  ממעטת אלא מלאכול, לגמרי נמנעת שאינה

עמד). המתחיל דיבור שם הצימאון 30)(תוספות ומחמת
אוכלת. ביה 31)אינה קרינא מי הדישה את רואה "ואינה

שם). (רש"י לא" או בדישו נקרא) זה שורת 32)(האם
אסור  - רבינו פסק ולפיכך נפתרו, שלא (שם) בגמרא שאלות

לוקה. תאכל.34)ולתועלתה.33)ואינו אם

.„‰¯t35da Lc Ô‰k ‰È‰L Ï‡¯OÈ ÏL36‰Óe¯˙a37 »»∆ƒ¿»≈∆»»…≈»»ƒ¿»
È‡cÂ ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e38˙BLc‰ ˙B¯t ÔÎÂ , ƒ¿««¬≈∆««¿≈»«»

ÈL ¯OÚÓa39˙B¯Ùe ,40ÈÙÏ ‰‡e·z‰ ÏÚ ˙BÎl‰Ó‰ ¿«¬≈≈ƒ»«¿«¿««¿»¿ƒ
Ë¯iL41Ïa ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - C¯c‰ Ô‰Ï ∆»«»∆«∆∆≈≈¬≈∆ƒ«
ÌÒÁz42ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ .43˙BL„ eÈ‰ Ì‡ , «¿…¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ËÚÓ ‡È·Ó - ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ
ÔÈÏËÒ¯˜a Ô‰Ï ‰ÏB˙Â44.Ô‰ÈÙaL ¿∆»∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ∆

צ.35) שם 37)חסומה.36)שם וקראו שהקדימו כגון
שם). (רש"י שיבולים בעודם ומעשר טבל 38)תרומה של

ט  בפרק כמבואר מהן, ישראל פרת להאכיל שאסור וודאי,
אף  ישראל בהמת ששכר "כהן ח: הלכה תרומות מהלכות
מפני  תרומה יאכילנה לא במזונותיה חייב שהוא פי על

כספו". קניין (כמבואר 39)שאינה גבוה ממון שהוא שם,
בו  קורא אני ואין יז) הלכה שני מעשר מהלכות ג בפרק

חסומות.40)"בדישו". מלשון 41)שהן עיקום עיוות,
הרב  (וכפירוש לנגדי הדרך ירט כי לב) כב, (במדבר הכתוב
ודורסות  בדרך המהלכות פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם
דרכם  שעיוותו לפי אלא דישה, למגמת לא התבואה על
מציעא  בבא מקובצת בשיטה (ריטב"א התבואה על ועלו

והדשות 42)פט:). בתבואה המרכסות "פרות צ. פט: שם
רבינו  ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה
ד) מ, (ישעיה לבקעה" "והרכסים מלשון הוא "מרכסות"
וכן  מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב (לפי שפירושו
ולא  "בדישו" א) הלכה ט פרק (תרומות בירושלמי אמרו
בשם  משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו.

חסומה.43)הרמב"ן). בפרה דש שהוא יאמרו, שלא
דישה  לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות ובפרות

משנה). (לחם הבהמה 44)שם בצוואר שתולים שק כעין
(שם). שבתוכו ממה אוכלת והיא

.‰È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓa Lc‰45¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e «»¿«¬≈≈ƒ∆¿«ƒ¿««¬≈
‰Óe¯z ÈÏec‚·e È‡Óc ÏL46Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ - ∆¿«¿ƒ≈¿»≈ƒ«
ÌÒÁz47. «¿…

מעשרות 45) ממנה הפריש אם לנו שספק הארץ עמי תבואת
שני  ומעשר מעשר תרומת ממנה להפריש חכמים וגזרו
מלה  דמאי, אֿב. הלכה מעשר מהלכות ט בפרק כמבואר
מעושרים  הם? מה אלו פירות כלומר, מאי" "דא  מורכבת:
א). משנה ז פרק ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? או

לזרים 46) אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה, שזרע
כא.כתרומה  הלכה תרומה מהלכות י"א בפרק כמבואר ,

ורבינו 47) הם. גמורים חולין תורה, שמדברי לפי צ. שם
"וכיצד  מוסיף: תרומה בגידולי דש בדין כח בהלכה שם
חכמים  גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה?
לתוכן  ונותן הבהמה בצוואר כפיפות תולה להאכיל) שלא
את  מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו
שיעור  כדי שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה".
(כמו  לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו אכילתם
ד: בהלכה רבינו שכתב ומה ב)] הלכה למעלה שנתבאר
בתרומה  בדש דווקא היינו, המין", מאותו מעט "מביא
עין  מראית משום הכפיפה ותולה לחסום שמותר וודאית,
אכילתה  כדי הפרה את להאכיל מחוייב אינו כך ומשם

ח). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (וראה

.ÂÈ‡M¯48‰¯t‰ ÏÚa49È„k ,dÙbÒÏe B˙¯t ·ÈÚ¯‰Ï «««««»»¿«¿ƒ»»¿«¿»¿≈
È‡M¯Â ;LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡zL50dÏÈÎ‡‰Ï ¯ÎBO‰ ∆…««¿≈ƒ««ƒ¿«««≈¿«¬ƒ»

¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t51.LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡z ‡lL È„k , ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆……««¿≈ƒ««ƒ
,ÔÈÈ ÌÈÏÚBt ˙B˜L‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa È‡M¯ :Ba ‡ˆBik«≈««««««ƒ¿«¿¬ƒ«ƒ

ÔÈ‡M¯Â ;‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏÎ‡È ‡lL È„k52ÔÈÏÚBt ¿≈∆……¿¬»ƒ«¿≈¿«»ƒ¬ƒ
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קמב ופקדון קמב שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ג שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯Èˆa Ôzt ÏaËÏ53Î‡iL È„k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏ54Ï·‡ . ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿≈∆…¿¬»ƒ«¿≈¬»
ÏÚBt‰ ÔÈ‡55‰ÏÈla BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚÏ È‡M¯ ≈«≈«««¬¿«¿««¿»

˙È·¯Ú B˙¯Ùa Le„Ï B‡ ,ÌBia BÓˆÚ ¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ«¿«»¿»»«¿ƒ
BÓˆÚ ÛbÒÓe ·ÈÚ¯Ó ‰È‰È ‡ÏÂ .˙È¯ÁL ‰¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ»«¬ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿«≈«¿

ÂÈ˙BBÊÓ ÏÈÎ‡Óe56ÏL BzÎ‡ÏÓ ÏÊ‚ ÈtÓ ,ÂÈ·Ï «¬ƒ¿»¿»»ƒ¿≈∆∆¿«¿∆
‡ÏÂ ,BzÚc LÏÁ˙Â BÁk LLz È¯‰L ;˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆¬≈»«…¿∆¡««¿¿…

.ÁÎa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ«¬∆¿»»¿…«

ãקודש משיחות ãנקודות

"Bîöò øékOäìe äìéla Bzëàìî úBOòì éàMø ìòBtä ïéà ìáà£¨¥©¥©©©£§©§©©§¨§©§¦©§
.íBia..ìçúå Bçk LLz éøäLçëa äëàìî äOòé àìå ,Bzòc L." ©¤£¥¨©Ÿ§¤¡©©§§Ÿ©£¤§¨¨§Ÿ©

ויבטל  הבית בעל את יגזול "...שלא כתב: ז' ובהלכה
כו' במרמה.. היום כל ומוציא בכאן ומעט בכאן מעט

כוחו". בכל לעבוד חייב וכן

ולכן  שונים, דינים שני הם הרמב"ם שלשיטת לומר ויש
של  בחפצא דין הוא הראשון, הלכות. לשתי חילקם
הגוף  ובתשישות כח בחלישות יעשנה שאם העבודה
השני  הדין אבל לעשות. שעליו המלאכה בגוף יחסר
שצריך  להדגיש בא אלא תשוש בפועל מדבר אינו
הפועל  של האישית התחייבותו מצד כוחו בכל לעבוד
של  לחפצא פחות נוגע זה ועניין הבית, בעל כלפי
הפועל  שבין עניין והוא  הגברא, לחיוב ויותר המלאכה

עצמה. המלאכה גוף של בחפצא ולא הבית לבעל

שני  את חיבר שלו בשו"ע הזקן האדמו"ר מהֿשאיןֿכן
הבית  שבעל "וכדרך כו'" רשאי הפועל "אין הדינים
הבית  בעל מלאכת יבטל שלא מוזהר העני כך מוזהר
לשיטתו  כי אחת בהלכה כוחו" בכל לעבוד חייב וכן כו'
הוא, אחד שניהם שיסוד אלא שונים דינים שני אינם
הבית, בעל כלפי הפועל של האישית ההתחייבות היינו
שעבד  מה גם כי עצמה. המלאכה של בחפצא פגם ולא
בעל  של מלאכתו גזילת בגדר לא הוא כח בתשישות
לעשות  יוכל שלא מזה הנגרם "גרם" רק אלא הבית

בכח. הבית בעל של מלאכתו
144 ע' חכ"ה לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

הפרה.49)שם.48) השכרת שם.50)קודם
קש.51) כבושים.53)שם.52)אגודות דגים של רוטב
הפת 54) אוכל שהוא שעה באותה כי הפת, אכילת לאחר

שנתבאר  כמו פת עם הענבים באכילת הוא אסור הרי
י. הלכה י"ב פרק ח.55)למעלה פרק שם תוספתא

שבביתו.56)

.ÊÈÚ ¯ÎO ÏÊ‚È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯‰ÊnL C¯„k57 ¿∆∆∆À¿»««««ƒ∆…ƒ¿…¿«»ƒ
ep·kÚÈ ‡ÏÂ58˙Î‡ÏÓ ÏÊ‚È ‡lL ¯‰ÊÓ ÈÚ‰ Ck , ¿…¿«¿∆»∆»ƒÀ¿»∆…ƒ¿…¿∆∆

‡ÈˆBÓe ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa ËÚÓ Ïh·ÈÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ«≈¿«¿»¿«¿»ƒ
,ÔÓfa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Ó¯Óa ÌBi‰ Ïk»«¿ƒ¿»∆»«»¿«¿≈««¿«¿«

ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÚ e„Èt˜‰ È¯‰L59 ∆¬≈ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒƒ∆ƒ¿««»
d˙B‡ C¯·È ‡lL60È¯‰L .BÁk ÏÎa „·ÚÏ ·iÁ ÔÎÂ . ∆…¿»≈»¿≈«»«¬…¿»…∆¬≈

.ÔÎÈ·‡ ˙‡ Èz„·Ú ÈÁk ÏÎa Èk :¯Ó‡ ˜Ècv‰ ·˜ÚÈ«¬…««ƒ»«ƒ¿»…ƒ»«¿ƒ∆¬ƒ∆
:¯Ó‡pL ,‰f‰ ÌÏBÚa Û‡ ˙‡Ê ¯ÎO ÏË CÎÈÙÏ¿ƒ»»«¿«…«»»«∆∆∆¡«

.„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ«ƒ¿…»ƒ¿…¿…

עני".57) שכיר תעשוק "לא יד) כד, (דברים הכתוב כלשון
משכירין  והגרים והאביונים שהעניים מדבר הכתוב ובהווה

שם). (רמב"ן שכרו.58)עצמם" ילין ברכת 59)לא
והמטיב. הברכה 60)הטוב את כולל הוא (וכן כלל הפועל

הבית  בעל מלאכת יבטל שלא כדי השנייה) בתוך השלישית
ב). הלכה ברכות מהלכות ב פרק טז. (ברכות

˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ

-mihtynxtq
ïBãwôe äìàL úBëìä¦§§¥¨¦¨

ÔÈc - ‰BL‡¯ .‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒ»ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL ÔÈc - ‰iL .ÌÈÏ‡BM‰«¬ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
שואל.1) דין מבאר

.‡Ï‡BM‰2¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰· B‡ ÌÈÏk «≈≈ƒ¿≈»¿«≈»∆ƒ¿»
Ò‡ Ò‡ elÙ‡ ,·‚ B‡ „·‡Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ≈¬≈¿»«ƒ¿«¬ƒ∆¡«…∆

ÏB„b3- ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰¯aLpL ÔB‚k , »¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿≈≈»
ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«…∆∆¡«¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ
ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó B‡ ¯aLÂ 'B‚Â e‰Ú≈̄≈¿¿ƒ¿«≈¿»»≈ƒ«≈
˙ÚLa ‡lL Ò‡pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌlLÈ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«∆…ƒ¿«
,da L¯ÁÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a Ï‡L Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ¿»»¬»ƒ»«¿≈»≈¬≈«¬»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙L¯BÁ ‡È‰Lk ‰˙Óe4Ì‡ Ï·‡ . ≈»¿∆ƒ∆∆¬≈∆»¬»ƒ
·Î¯L B‡ ,da L¯ÁL ¯Á‡ B‡ da L¯ÁiL Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆∆«¬»««∆»«»∆»«

‰ÈÏÚ5˙ÚLa B‡ ‰L„ ‡È‰Lk ‰˙Óe da L„ B‡ »∆»»»≈»¿∆ƒ»»ƒ¿«
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·ÈÎ¯6.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿≈…«≈»∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ7,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da CÏÈÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a ¿≈«≈¿≈»≈¬≈≈≈»ƒ¿¿ƒ
ÂÈzÁz ‰˙Óe8˙‡lÓÏ ÈÏc Ï‡ML B‡ ;C¯c‰ d˙B‡a ≈»«¿»¿»«∆∆∆»«¿ƒ¿«…

Ìc¯˜ Ï‡ML B‡ ;ÈelÓ ˙ÚLa ¯Baa Ú¯˜Â ,Ba¿ƒ¿««ƒ¿«ƒ∆»««¿…
˙ÓÁÓ Ba ÏvtL ˙Úa ¯aLÂ ,ÌÈˆÚ Ba ÏvÙÏ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆ƒ≈≈¬«

Úewa‰9Ï‡L ‡lL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ; «ƒ«¿…«≈»∆¬≈∆»∆…»«
.‰pL ‡Ï È¯‰Â ,BÊ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»«¬≈…ƒ»

הכל".2) את משלם "שואל צג. בבאֿמציעא משנה
למונעו.3) השואל ביד מתה 4)שאין בין כאן מחלק רבינו

עליו  ותמהו מלאכה. בשעת שלא לבין מלאכה, בשעת
כזה, הבדל בגמרא מצאנו לא שהרי והרשב"א, הרמב"ן
לא  ובין מלאכה מחמת מתה בין צו:) (שם הבדילו אלא
(מגידֿמשנה). מהלכה רבינו דברי ודחו מלאכה, מחמת
ואומר  רבינו, שיטת מברר תקג סי' בתשובותיו [והריב"ש
שם, בגמרא בפירוש שנאמרה מההלכה כלל נטה שלא
חייב, מלאכה מחמת ושלא פטור, מלאכה מחמת שמתה
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קמג

קמג

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ג שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

גרמה  שהמלאכה יודעים אנו כיצד ומבאר מוסיף שהוא אלא
יש  המלאכה בשעת מתה שאם ומלמדנו, הבהמה, למיתת
ראינו  שלא אע"פ מתה, המלאכה שמחמת לתלות
במלאכה  תולין אין - מלאכה בשעת מתה ואם שנתייגעה,
בכסףֿמשנה  כאן מובאים הריב"ש (דברי שנתייגעה ואע"פ
והנכון  הסימן. מספר בציון טעות שם ונפלה ובלחםֿמשנה,
ודעתם  בזה, רבינו על חולקים הפוסקים ורוב שכתבנו). כמו
ומתה  השאילה, שלשמה מלאכתה אגב נתעייפה שאם
למה  דבר, של וטעמו פטור]. - מלאכה בשעת שלא אפילו
מפני  שם: בריב"ש מבואר פטור, מלאכה מחמת מתה
קשה  למלאכה שהשאילה בזה למיתתה גרם שהמשאיל
שמ, סי' בחו"מ הסמ"ע כתב וכן מכוחותיה. למעלה שהיא

ג. דישה 5)ס"ק וכן מחרישה. קלה יותר למלאכה ושינה
מחרישה. יותר א.6)קלה דינים: שני כוללת זו בבא

והבהמה  שאל, שלצורכה המלאכה את שינה לא השואל
אלא  מלאכה, בשעת מתה ב. מלאכה; בשעת שלא מתה
השינוי  ובכן דש, או רכב לחרוש ובמקום שינה, שהשואל
להלכה  בהערות נתבאר הראשון הדין הבהמה. לטובת הוא

ממלאכה שינוי ובדין הריב"ש, תשובת ע"פ חמורה הקודמת
בשעת  מתה אם שאפילו רבותא, רבינו משמיענו לקלה
בחמורה  העסיקה שאילו הדעת על ומתקבל הקלה, המלאכה
כמתה  אותה דנים אין אףֿעלֿפיֿכן מתה, היתה בוודאי
שלא  מתה אם ומכלֿשכן לשלם, וחייב מלאכה מחמת
לא  אם אפילו כזה במקרה שהרי דישה, או רכיבה בשעת
הלחםֿמשנה, (ע"פ למעלה כמבואר רבינו, מחייבו שינה
- שינוי דין מקור הכסףֿמשנה). תמיהת מסולקת ובזה

צו: שם -7)בגמרא ההלכה סוף עד מכאן הדינים כל
שם. בגמרא אבל 8)מבוארים עליה, רוכב שהוא בשעה

חייב. - רכיבה בשעת שלא מתה הדינים 9)אם [בכל
בשעת  ללא מלאכה בשעת בין רבינו חילק שלמעלה,
שינה  וכאן המלאכה". "מחמת כלל הזכיר ולא מלאכה,
בזה  התכוון ואולי הביקוע", "מחמת המלים והוסיף

למעלה]. שהבאנו הריב"ש של לביאורו

.·‰Ó‰a Ï‡BM‰10Ï‡BM‰ ÔÚËÂ ,‰˙Óe B¯·ÁÓ «≈¿≈»≈¬≈≈»¿»««≈
dÏ‡ML ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰˙Ó ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaL∆ƒ¿«¿»»≈»ƒ»»«»∆¿≈»
‰È‡¯ ‡È·È - ÌL ÔÈÈeˆÓ Ì„‡ ÈaL ÌB˜Ó Ba CÏÈÏ≈≈»∆¿≈»»¿ƒ»»ƒ¿»»

da ‰pL ‡lLÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰Ò‡ B‡ ‰˙nL11, ∆≈»∆∆¿»ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ»»
epnÓ dÏ‡L .ÌlLÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯ËtÈÂ¿ƒ»≈¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈¿»»ƒ∆
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,B˙a¯ÁaL ¯ÙÚ da ˙‡lÓÏ¿«…»»»∆¿À¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ
CB˙a ¯Ba‰ Ba ˙‡lÓÏ ÈÏ„ epnÓ Ï‡ML B‡ ,ÌL»∆»«ƒ∆¿ƒ¿«…«¿
Û‡ ¯ËtÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡ :¯Baa Ú¯˜Â ,B˙Èa≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ¿»»ƒ»≈«
˙Úe·L Ï‡BM‰ Ú·MÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Úe·MÓƒ¿»¿ƒ»ƒ»««≈¿«

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰˙nL ÌÈ¯ÓBM‰Ïk «¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿»»¿ƒ»≈¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ה"א.10) פ"ג שכירות בהלכות למעלה ראה 11)נתבאר
יד. בה שלח שלא שבועה בענין ה"א ופ"ו ה"א, פ"ד לקמן

.‚ÈÏk Ï‡BM‰12BÏ ÔÈÓL - ¯aLÂ B¯·ÁÓ13C¯„k «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆
ÔÈ˜Êa ÔÈÓML14,ÌÏL ‰ÂL ‰È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ : ∆»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»»∆»≈

‰Ó‰a‰ B‡ ÈÏk‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»»∆«»«¬ƒ«¿ƒ«¿≈»
- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .˙Át‰ ÌlLÓe ,‰¯e·M‰«¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ≈»«¿≈»

.˙Át‰ ÌlLÓe ,‰Ï·p‰ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒ«¿≈»¿«≈«¿»

צו:12) וב"מ יא. השואל 13)בבאֿקמא את מחייבים אין
אומדים  אלא השברים, את לעצמו ויקח הכלי דמי כל לשלם

בסמוך. רבינו שמבאר כמו הנזק חכמים 14)את למדו
ההפרש  את משלם שהמזיק פסוקים, מכמה י:) (בבאֿקמא

שבריו. ובין השלם הכלי דמי שבין

.„‰Ó‰a Ï‡BM‰15‰ÚMÓ ‰È˙BBÊÓa ·iÁ - «≈¿≈»«»ƒ¿∆»ƒ»»
dÎLnL16- d¯Oa LÁk Ì‡Â .d˙Ï‡L ÈÓÈ ÛBÒ „Ú ∆¿»»«¿≈¿≈»»¿ƒ»«¿»»

‰ÈÓ„a ‰˙ÁtM ‰Ó ÌlLÏ ·iÁ17d¯Oa LÁk . «»¿«≈«∆»¬»¿»∆»»«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ú·MÈÂ ;¯eËt - ‰Î‡Ïn‰ ˙ÓÁÓ18 ≈¬««¿»»»¿ƒ»«¿««¿ƒ

‰LÁk ‰Î‡ÏÓ ˙ÓÁnL19. ∆≈¬«¿»»»¬»

צא.15) בבבאֿמציעא פפא, רב של משיכת 16)מימרא
הלכות  למעלה (ראה לשאלה הקנין את גומרת הבהמה

ה"ב). פי "ג צו:17)שכירות שם בנקיטת 18)כרבא,
תפילין). תורה, (ספר קדושה של מיעט 19)חפץ ולא

ולא  מלאכה מחמת וכתב: רבינו, שינה כאן במזונותיה.
בשעת  ההכחשה את להכיר אפשרות אין כי מלאכה, בשעת

מלאכה.

.‰Ì˙Ò ‰Ó‰a B‡ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰20È¯‰ - «≈¿ƒ≈¬≈¿≈»¿»¬≈
B¯ÈÊÁÓ ÏÈ‡Ln‰21‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa22ÔÓÊÏ BÏ‡L . ««¿ƒ«¬ƒ¿»≈∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«

ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ ‰ÎÊÂ CLnL ÔÂÈk - ·eˆ»̃≈»∆»«¿»»≈«¿»ƒ¿ƒ
B¯ÈÊÁ‰Ï23elÙ‡Â .‰Ï‡M‰ ÈÓÈ ÛBÒ „Ú B„È ˙ÁzÓ ¿«¬ƒƒ««»«¿≈«¿≈»«¬ƒ

„Ú ‰Ï‡Ma ÔÈLnzLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙Ó≈«≈¬≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈»«
ÔÓf‰ ÛBÒ24‡e‰ ÔÈ„Â .25ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰B˜ Á˜Bl‰ : «¿«¿ƒ«≈«∆«ƒ¿«

ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰˜ ‰zÓ Ïa˜Óe ,Ô˙pL ÌÈÓca ÌÏBÚ»«»ƒ∆»«¿«≈«»»»»«ƒ¿«
ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ ‰˜ ¯ÎBO‰Â ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ÌÏBÚ»¿…»«¿¿«≈»»«¿≈»
Ûeb‰ ‰˜ Ï‡BM‰Â ,Ô˙pL ÌÈÓca ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú«¿«»«»ƒ∆»«¿«≈»»«
Ô˙Bp‰L ÌLk ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ÂÈ˙B¯ÙÏ¿≈»«¿«»¿…»«¿¿≈∆«≈

ÌÏBÚÏ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ¯ÎBnk26ÏÈ‡Ln‰ Ck ,27 «≈∆≈»«¬…¿»»««¿ƒ
¯ÈkOnk28Ì‰Ï ÁÈp‰ .ÔÓf‰ CB˙a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ««¿ƒ∆≈»«¬…¿«¿«ƒƒ«»∆

‰ÈÒ‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰˙Óe ‰Ïe‡L ‰¯t Ì‰È·‡29. ¬ƒ∆»»¿»≈»≈«»ƒ»√»∆»
‰eÏÎ‡Â ‰eÁ·Ë ,Ì‰È·‡ ÏL ‡È‰L e·LÁ30- »¿∆ƒ∆¬ƒ∆¿»»«¬»»

ÏBÊa ¯Oa ÈÓc ÔÈÓlLÓ31Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈»»¿¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ∆
ÌÈÒÎ32‰ÈÓc ˙‡ ÔÈÓlLÓ - ‰eÁ·hL B‡ ‰˙Óe , ¿»ƒ≈»∆¿»»¿«¿ƒ∆»∆»

ÂÈÒÎpÓ33. ƒ¿»»

החזרה.20) זמן קביעת בחזרה.21)בלי לקחת הוא יכול
אלא 22) יום שלושים הלוואה סתם ג:) (מכות אמרו ולא

צריך  שהשואל שאלה אבל להוצאה, שניתנה כסף, בהלוואת
דעת  גם וכן כלל. זמן לה אין ששאל , הדבר את להחזיר
שם) (ב'תוספות' [ורבינוֿתם קמח. דף שבת במס' רש"י
ראיה  ומביא יום, שלשים היא שאלה סתם שגם ואומר חולק
מן  פטורה - שאולה טלית מד.) (מנחות שאמרו ממה
שיטת  ישוב שם ב'תוספות' ראה יום. שלשים כל הציצית
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קמד ופקדון קמד שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ג שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כאן]. מיימוניות והגהות שם, מכות רא"ש גם וראה רש"י,
משיכה 23) שתיקנו "כדרך עט.): (בבאֿקמא אלעזר כרבי

(מגידֿמשנה). בשומרים" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
שמן  מודה, אלעזר שרבי כתבו תיקנו, ד"ה שם [ב'תוספות'
שהשואל  תיקנו וחכמים בו, לחזור המשאיל יכול התורה
צט.) (בבאֿמציעא אמי רבי דעת אולם במשיכה, יקנה
שהמשאיל  (שם) אמר למה כן, לא שאם התורה, מן שקונה
לכתחילה  בו לבקע מותר וחבירו מעל, הקדש של קרדום
השואל  הלא המשאיל)? של מעילה ע"י לחולין שיצא (מפני
ויוצא  כלום. המשאיל עשה לא כן ואם הקרדום, את קנה לא
קולא  מביאה המשאיל, על חכמים שהטילו שהחומרא מזה
פוסק  שרבינו ומאחר מהקרדום. ליהנות אדם לכל שמתירה
סובר  שאינו ברור אמי, כרבי ה"ד) פ"ו מעילה (בהלכות
להסמיך  יותר רצוי זו, 'תוספות' סברת ע"פ אלעזר. כרבי
אלעזר]. רבי על ולא אמי רב על כאן רבינו דברי

לד:24) בכתובות מסברא 25)כרבא, זה דין ללמוד יש
תמורת 26)הגיונית. דבר כל נתן לא שהמקבל אףֿעלֿפי

תמורה.27)החפץ. ללא קצוב לזמן שקיבל 28)שנתן
זו  סברתו מסוים. זמן במשך השימוש זכות בעד תמורה
(מגידֿמשנה). משיכה קנין לתקנת הסבר משמשת

עליהם 29) קיבלו ולא הפרה את שאלו לא שהם לפי
שהרי  כשוכר, ואבידה בגניבה חייבים אבל אונסין, אחריות
להם  יש בה השתמשו לא ואפילו בה, להשתמש רשאים הם

הנאה  (מגידֿטובת בה להשתמש בידם שהרשות מזה,
- ירשו ואם מאביהם. כלום ירשו כשלא המדובר משנה).

בסמוך. דינם שם.30)יבואר רבא, דברי המשך
בפ"ו 31) רבינו וראה קמז: (בבאֿבתרא משויו שליש פחות

הגאונים). בשם הכ"ג ומתנה זכיה בגמרא 32)מהלכות
מדין  שהרי קרקעות, פירוש, נכסים". "אחריות כתוב שם
יתומים  של ממטלטלין גובה אינו החוב בעל הגמרא
בהתאם  נכסים, וכתב: שינה ורבינו אביהם, להם שהוריש
לגבות  הי"א) פי"א ולוה מלוה הלכות (ראה הגאונים לתקנת

יתומים. של בשר 33)ממטלטלין דמי ולא הפרה, דמי כל
אחריות  להם "הניח שם: שאמר מה מפרש רבינו בזול.
כלשון  הבהמה, למתה גם הכוונה לשלם". חייבים נכסים,
זה, על השיגו והרשב"א והרמב"ן שם. רבא בדעת ראשון
לומר  באכלוה, רק נאמר שזה שם הגמרא מסוגיית ומוכיחים
אבל  בזול, בשר דמי ולא הפרה דמי כל שמשלמים לך
היינו  שנאנסה, בזמן בא שהחיוב מפני מאונסין, פטורים
כדעת  ולא היורשים. על חל ואינו המוריש, מיתת אחר
יורשיו  כך ומשום ששאל, משעה חל שהחיוב האומרים,
ובכסףֿ (מגידֿמשנה). נכסים כשהשאיר לשלם חייבים
בשעה  בא בכוח האונסין שחיוב רבינו, שיטת מבאר משנה
כשמתה, בא למעשה שהחיוב אלא נכסיו, ונשתעבדו ששאל
בחיי  שחל השעבוד אותו בתוקף נכסיו נתחייבו ואז
שם, בגמרא אחרת גירסא שלרבינו מוסיף והוא המוריש,

משנהֿלמלך). (ראה שלנו שבספרים מזו

.Â˙ÈBÏt ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰34 «≈¿ƒ≈¬≈«¬¿»»¿ƒ
‰OÚiL „Ú B„È ˙ÁzÓ B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ÏÈ‡Ln‰ ÔÈ‡ -≈««¿ƒ»¿«¬ƒƒ««»«∆«¬∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡ Ba35epnÓ Ï‡L Ì‡ ÔÎÂ .CÏÈÏ ‰Ó‰a »¿»»¿≈ƒ»«ƒ∆¿≈»≈≈

Ï‡BM‰ „iÓ d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da»ƒ¿¿ƒ≈»¿«¬ƒ»ƒ««≈
.¯ÊÁÈÂ ÌLÏ da CÏiL „Ú«∆≈≈»¿»¿«¬…

הכלי.34) את משך לזמן 35)והשואל בהשאילו כמו
קצוב.

.ÊB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36Ba ¯cÚÏ Ìc¯˜ ÈÏÈ‡L‰ : »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿…«¿…
BÈ‡Â ,„·Ïa Òc¯t‰ B˙B‡ Ba ¯„BÚ - ‰f‰ Òc¯t‰««¿≈«∆≈««¿≈ƒ¿«¿≈
- Ì˙Ò Òc¯t BÏ ¯Ó‡ .¯Á‡ Òc¯t Ba ¯cÚÏ È‡M«̄««¿…«¿≈«≈»««¿≈¿»

‰ˆ¯iL ‰Ê È‡ ¯Á‡ Òc¯t Ba ¯„BÚ37¯cÚÏ BÏ‡L . ≈«¿≈«≈≈∆∆ƒ¿∆¿»«¿…
BlL ‰a¯‰ ÌÈÒc¯t Ba38ÌÈÒc¯t‰ Ïk Ba ¯„BÚ - «¿≈ƒ«¿≈∆≈»««¿≈ƒ

BlL39BÏ ¯ÈÊÁÓ - ‰¯È„Úa ÏÊ¯a‰ Ïk ˙ÁL elÙ‡Â . ∆«¬ƒƒ¿«»««¿∆«¬ƒ»«¬ƒ
ıÚ ÏL ·vp‰40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»∆≈¿≈…«≈»∆

קג.36) שלו 37)בבאֿמציעא שאינו פרדס אפילו משמע,
שמא). סימן חושןֿמשפט כתוב:38)('טור' שם בגמרא

כתב  לכך ובהתאם בפתח, הסמ"ך מנקד רבינו "פרדיסי".
הבאה). הערה (ראה שלו" "הרבה אמר א 39)כאן אם בל

בבבאֿ שאמרו כמו משנים, יותר עודר אינו פרדסים, סתם
(מגידֿ דקלים שני לו נותן "דיקלי" לו מכר (סט:) בתרא
אמר  שאפילו כתב, שם [וב'טור' לחםֿמשנה). וראה משנה,
משה' 'דרכי (ראה שלו הכרמים כל הוא עודר - סתם כרמים
אפילו  לעדור רשאי סתם בכרם למה שואל: ב'דרישה' שם).
בשלו? רק עודר - כרמים וכשאמר שלו, שאינו בכרם
הסכים  שהמשאיל הדעת על מתקבל הדבר שאין ומבאר,
הקרדום  יחזיר לא כן שאם שבעולם, הכרמים כל שיעדור
ב'נמוקי  כתב וכן אחד. בכרם מהֿשאיןֿכן לעולם, לידו

שם]. בבאֿמציעא לשון 40)יוסף' היזקו. לו משלם ואינו
קתיה". ליה "ומהדר הגמרא:

.ÁÏ‡BM‰41:BÏ ¯Ó‡Â ,Ba LnzL‰Ï B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«≈¿»«
‰z‡ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .E˙·BËa ÈBÏt ¯·„ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿»¿¿«≈«»
‡l‡ ,ÔÈÏÈ‡Ln‰ Ïk C¯„k ‰Ê ¯·„ ÈÏ ÏÈ‡LÓ«¿ƒƒ»»∆¿∆∆»««¿ƒƒ∆»
ÔÓf‰ ÏÚ „Èt˜Ó EÈ‡L ,EÈ˙B·„Â EaÏ ˙·BË ÈÙk¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ««¿«

e˜ Ì‡ .C¯‡ Ì‡42È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÏÈ‡Ln‰ „iÓ ƒ»«ƒ»ƒ«««¿ƒ«∆¬≈
ÈÏk‰ Ïha˙iL „Ú ,ÌÏBÚÏ Ba LnzLÓ Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈«¿ƒ

ÂÈ¯ÈL B‡ ÂÈ¯·L ¯ÈÊÁÈÂ ,BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚlÓ43ÔÈ‡Â . ƒ«¬¿«¿¿«¬ƒ¿»»¿»»¿≈
ÌÚt B˙BOÚÏ B‡ ÈÏk‰ Ôw˙Ïe ¯ÊÁÏ È‡M¯ Ï‡BM‰«≈«««¬…¿«≈«¿ƒ«¬««

.˙¯Á‡«∆∆

לעולם".41) בטובו אדם שואל נחמן, רב "אמר שם: גמרא
הזה: בלשון לו "ואמר ז"ל: גאון בשם הרי"ף שם ופירש
זמן  קבע ולא בו, להשתמש זה כלי בטובתך השאילני
ורבינו  לבעליו". להחזירו חייב ואינו בו ישתמש - לחזירתו
שהכלי  זמן כל = "בטובו" מפרש (ורש"י פירושו קיבל

שם.42)טוב). לתקנם 43)גמרא שאפשר אע"פ
בסמוך. כמבואר בכלים, להשתמש ולהמשיך

.ËB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰44˙˜L ÈÏÈ‡L‰ :45,ÌÈÓ ÏL BÊ »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ…∆∆«ƒ
‰Ò¯‰Â46d˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47ÈÏÈ‡L‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿∆∆¿»≈»ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ

:BÏ ¯Ó‡ .d˙B·Ï BÏ LÈ - ‰Ò¯‰Â ,Ì˙Ò ˙˜L…∆¿»¿∆∆¿»≈ƒ¿»»«
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קמה

קמה

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ג שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙˜L ÌB˜Ó ÈÏÈ‡L‰48e˜ Ì‡ ,49- ÏÈ‡Ln‰ „iÓ «¿ƒ≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ«««¿ƒ
„Ú ÏÈ‡Ln‰ Ú˜¯˜a CÏB‰Â ‰Ba Ï‡BM‰ È¯‰¬≈«≈∆¿≈¿«¿«««¿ƒ«
BzÓ‰a ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯LÙ‡L ˙˜L B„ÈÏ ‡B·zL∆»¿»…∆∆∆¿»¿«¿ƒ∆»¿∆¿

.ÏÈ‡Ln‰ ÌÚ ‰˙‰L BÓk ,Bˆ¯‡ B‡«¿¿∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ

האמורה 45)שם.44) גרגותא סתם "גרגותא". בגמרא:
בנויה  בבאר המדובר וכאן "באר", פירושה מקום בכל
והשדות. הבהמות ממנה להשקות שמתאימה באופן

להשקייה.46) ראויה ההלכה 47)ואינה בסוף בכלי, כמו
ולהכשירה 48)הקודמת. ולבנותה, באר בו לחפור מקום

בו,49)להשקייה. לחזור המשאיל יכול מידו קנו לא ואם
שם). (רש"י קנין כל ללא דברים אלא כאן אין שהרי
צריך  סתם שבגרגותא הריטב"א, בשם מבאר יוסף' ב'נמוקי
המשאיל  יכול קנין ובלי חזקה, או שטר כגון קנין, כן גם
באר" "מקום ובדין סודר, קנין צריך אינו אבל בו, לחזור
בו  לחפור הזכות את לו להקנות כדי סודר קנין גם צריך
השדה  בכל זכה לא ראשונה שבחפירה לפי פעמים, כמה
רבינו  שגם ונראה הריטב"א), בשם שם יוסף' ('נמוקי
(בהלכה  בטובתך השאילני בדין וכן [כאן, לזה. התכוון
שם, הגמרא דברי ע"פ סודר קנין רבינו מצריך הקודמת)
ומספיקה  קנו", "אם כתב לא אחרים שאלה עניני ובכל
לפי  שואל: לג, סי' שם וברא"ש ה"ה). למעלה (ראה משיכה
מספיקה  המשיכה אין למה והרמב"ם, הרי"ף של פירושם
יותר  סודר קנין מועיל מה הקשה ועוד סודר, קנין והצריכו
בדין  שם רש"י פירוש איפוא מעדיף הרא"ש המשיכה? מן
החזיר  אם שאפילו לומר, שהתכוון היינו לעולם", "בטובו
ועל  שנית, לו שיתננו מהמשאיל לדרוש הוא יכול הכלי, את
פקע  המשיכה קנין שתוקף לפי סודר, קנין שצריך אמרו זה
קנין, שצריך רש"י מפרש גרגותא ובדין שהחזיר. בשעה
בו]. לחזור ויכול בלבד דברים אלא משיכה כאן שאין מפני

.ÈÏ‡BM‰50ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :B¯·ÁÓ ˜ct «≈À¿»≈¬≈¿ƒ»≈»ƒ
‰˙È·LÏ ;„Á‡51;ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ∆»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈ‡eOÏ52˜eÏÁ Ï‡L .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ¿ƒ»«»
¯ÊÁÈÂ CÏiL È„k - Ï·‡‰ ˙È·Ï Ba CÏÈÏ B¯·ÁÓ53; ≈¬≈≈≈¿≈»≈∆¿≈∆≈≈¿«¬…

BÏ‡L ;ÌBi‰ B˙B‡ Ïk - ‰zLn‰ ˙È·Ï BÏ‡L¿»¿≈«ƒ¿∆»«¿»
ÓÈ ‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - BlL ‰zLn‰ ˙BOÚÏ.ÌÈ «¬«ƒ¿∆∆≈»ƒƒ¿»»ƒ

הי"א.50) פ"ח בבאֿמציעא לשבת.51)תוספתא
עצמו.52) השואל לשהות 53)של אדם בני של דרכם אין

האבל. בבית רב זמן

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
בבעלים.1) שכירות או בבעלים שאלה דין מבאר

.‡ÌÈÏÚaa Ï‡BM‰2‰ÚÈLÙa „·‡ B‡ ·‚ elÙ‡ , «≈«¿»ƒ¬ƒƒ¿«»«ƒ¿ƒ»
¯eËt -3„·Ï·e .ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…¿«≈ƒ¿«

ıÙÁ‰ ÌÚ ‰lÁz ÌÈÏÚa‰ Ï‡ML4e¯‡aL BÓk ,5. ∆»««¿»ƒ¿ƒ»ƒ«≈∆¿∆≈«¿
Ï‡BM‰ „Á‡Â6„Á‡Â ,Ô¯ÎOL B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ¿∆»«≈∆«¿»ƒ∆¿»»¿∆»

ÔÏ‡ML B‡ ‰Î‡Ïn‰ d˙B‡Ï ÌÈÏÚa‰ ˙‡ Ï‡BM‰«≈∆«¿»ƒ¿»«¿»»∆¿»»
elÙ‡ .ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ B‡ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ Ô¯ÎOe¿»»ƒ¿»»«∆∆¿»»»»¬ƒ

ÌÈÓ È˜L‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡7,BzÓ‰a epnÓ Ï‡LÂ , »««¬≈«¿≈ƒ«ƒ¿»«ƒ∆¿∆¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â e‰˜L‰Â¿ƒ¿»¿»«∆«¿≈»¬≈¿≈»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰Ó‰a‰ ˙‡ CLÓ .¯eËÙe ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ»»«∆«¿≈»«¿ƒ»¿««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - e‰˜L‰ƒ¿»≈»¿≈»«¿»ƒ¿≈…«≈»∆

עצמו.2) החפץ בעל את גם שכר או מחלוקת 3)ששאל
השואל, על להקל ופסק צה. בבבאֿמציעא ורבינא אחא רבי

מספק. ממון מוציאים את 4)שאין תחילה שאל אם אבל
וחייב  בבעלים שאילה זה אין - הבעלים את ואחרֿכך החפץ

צז.). (שם פשע לא אם אפילו בהלכות 5)באונסין
ה"ג. פ"א  צד.6)שכירות שם של 7)משנה, מימרא 

בפרוטרוט  נתבארו שכירות מהלכות (בפ"א צז. שם רבא,
שם). ראה - ופקדון שאלה בהלכות כאן שנכפלו דינים כמה

.·ÏÈ‡L‰8dnÚ ‡ˆÈÂ ,ÈBOÓÏ d¯ÈkO‰ B‡ BzÓ‰a ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ»
d„ÚÒÏ9B‡OÓa BnÚ ÔÚËÏÂ ¯ÎBO‰ B‡ Ï‡BM‰ ÌÚ ¿«¬»ƒ«≈«≈¿ƒ¿…ƒ¿«»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ -10ÈB‡On‰ ¯w·Ï ‡ˆÈ Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«≈««
- Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ‰ÈÏÚ eÚËÈ ‡lL ˙B‡¯ÏÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿¬»∆»»≈ƒ»»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL dÈ‡11. ≈»¿ƒ»«¿»ƒ

(שם).8) שהיה עושה 10)לסייע.9)מעשה הוא שהרי
השואל. בשביל לטובת 11)מלאכה דבר עושה שאינו לפי

בהמתו. לטובת אלא השואל

.‚˙B˜BÈz „nÏÓ12ÊÈwn‰Â ,‰È„n‰ È·Ï ÚËBp‰Â , ¿«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿««ƒ
el‡Ó „Á‡ Ïk ,Ô‰lL ¯ÙBq‰Â ,Ìc‰ ˙‡ Ì‰Ï»∆∆«»¿«≈∆»∆»∆»≈≈
,ÔzÎ‡ÏÓa ˜ÒÚÏ Ba ·LBÈ ‡e‰L ÌBia ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«∆≈«¬…ƒ¿«¿»
˜ÒBÚ ‡e‰L el‡Ó „Á‡Ï ¯ÈkO‰ B‡ ÏÈ‡L‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆»≈≈∆≈
ÚLt elÙ‡Â ,ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ - ÌzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¬≈¿ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»«

¯eËt - ¯ÓBM‰ da13¯ÎOL B‡ Ï‡ML ‡e‰ Ï·‡ . »«≈»¬»∆»«∆»«
‰ÓBÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡L ,·iÁ - Ô14. ≈∆«»∆≈»¿ƒ

א.13)שם.12) הלכה בראש אינם 14)כלמעלה הם
בשבילם. הוא אלא בשבילו, מלאכה עושים

.„·¯‰15˙Ú ÏÎa ÌÈ„ÈÓÏzÏ BBˆ¯a ‡È¯˜Ó ‡e‰L »«∆«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»≈
ÌÈÚe·˜ eÈ‰ Ì‰Â ,‰ˆ¯iL ‡zÎqÓ BÊÈ‡Â ‰ˆ¯iL16 ∆ƒ¿∆¿≈«∆¿»∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ

‡zÎqÓÏ ‡zÎqnÓ Ô‰Ï ËÓLÂ ,„ÈÓz ‡B·Ï17È¯‰ - »»ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ«∆¿»¿«∆¿»¬≈
ÌBÈ·e .Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÏe‡L Ô‰≈¿ƒ∆¿¿≈»»∆¿

˜¯t‰18È¯‰ - „ÚBÓ B˙B‡ ÔÈÚ ÚÓLÏ ÔÈ‡a Ïk‰L , «∆∆∆«…»ƒƒ¿…«ƒ¿«≈¬≈
.BÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡ Ì‰Â ,Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰»»∆¿≈≈»¿ƒ

את 17)מחויבים.16)שם.15) להפסיק הוא רשאי
אחרת. למסכתא ולעבור זו במסכתא בגמרא:18)הלימוד

שהחכם  הרגל, שלפני בימים רבינו: ומפרש דכלה" "ביומי
לענינים  ולעבור להפסיק יכול ואינו הרגל בעניני דורש

אחרים.

.‰dÈ‡ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ≈»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L19‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿≈»«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…

Bc·ÚÏ ¯Ó‡ .ÁÈÏL ‡Ï ,ÔÓˆÚ ÌÈÏÚa‰ - ÌlLÈ¿«≈«¿»ƒ«¿»…»ƒ«»«¿«¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :ÈÚk‰«¿«¬ƒ≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ¬≈¿≈»
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קמו ופקדון קמו שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ג שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

dnÚ „·Ú‰ Ï‡L .Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ∆«»∆∆¿««ƒ¿«»∆∆ƒ»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL20. ∆…ƒ«««≈»¿≈»«¿»ƒ

(שם)19) והרי"ף בפירוש, נפשטה ולא צו. שם בגמרא בעיא
לעבדו  אמר שאם העמוד, בסוף שם שאמרו מזה פשטה
מפני  בבעלים, שאילה זו הרי - פרתי עם והישאל צא הכנעני
כיד  ידו שאין ישראל, שבשליח משמע, רבו. כיד עבד שיד
דעתו. קיבל ורבינו בבעלים, שאילה זה אין רבו,

בלי 20) לאחרים עצמו את להשאיל יכול אינו שהעבד
בעליו. הסכמת

.Â‰M‡‰ ÔÓ Ï‡BM‰21dÈ‡ - dÏÚa BÏ Ï‡LÂ , «≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿««¿»≈»
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ - ˙B¯t ÔÈwL ;ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L22, ¿≈»«¿»ƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

.˙B¯t ‡l‡ ÏÚaÏ ÔÈ‡Â¿≈«««∆»≈

וריש 21) יוחנן רבי במחלוקת תלוי זה שדין אמרו, שם
בנכסי  זוכה הבעל שהרי הגוף, כקנין פירות קנין אם לקיש
רבינו  ופסק ברשותה, נשאר והגוף פירותיהם לאכול אשתו

בבעלים. שאילה רבי 22)שאינה דעת נגד לקיש כריש
לריש  מסייעי ומתניתא קרא שם: אמר שרבא מפני יוחנן,
בגיטין  שאביי ועוד, ה"ו). ביכורים מה' פ"ד (רדב"ז לקיש

לחםֿמשנה). (ראה לקיש כריש סובר מח:

.ÊBzL‡Ó Ï‡BM‰23‰fÓ ‰Ê eÏ‡ML ÔÈÙzL B‡ ,24 «≈≈ƒ¿À»ƒ∆»¬∆ƒ∆
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L BÊ È¯‰ -25ÛzM‰ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈¿≈»«¿»ƒ¿ƒ»««À»

B¯·ÁÏ26dÈ‡ - ¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ : «¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»≈»
.ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L¿≈»«¿»ƒ

צו:23) שאינם 24)ב"מ אפילו דבר מחבירו שאל אחד
(כסףֿמשנה). בו תמיד 25)שותפים עוסקת האשה

בעסק  לחבירו שאול השותף וכן בעלה, של במלאכתו
הבעלים  את שאל שאפילו למדנו, בה"ב (למעלה השותפות

בבעלים). שאילה זו הרי - אחרת במגיד26ֿ)למלאכה
זה  שאלו אלא - שותפים כשאינם זו, בבא מפרש משנה
אע"פ  בבעלים שאילה זו הרי ממש שותף הוא שאם מזה,
דחוק  זה [פירוש מחר. ואשאילך היום השאילני אמר שלא
לחבירו". השותף "אמר בפירוש: כתוב שהרי מאוד,
בשותף, שמדובר מפרש שם) בכ"מ (הובא פדוואה ומהר"ם
עמו  יהיה לא שהיום דעתו גילה - למחר ואשאלך וכשאמר

במלאכתו].

.ÁÏ‡L27ÔÈÙzM‰ ÔÓ28ÔÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡ BÏ Ï‡LÂ »«ƒ«À»ƒ¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈
ÔÈÙzM‰29‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï‡LÂ eÏ‡ML «À»ƒ∆»¬¿ƒ¿«¿∆»≈∆¬≈∆

˜ÙÒ30:CÎÈÙÏ .dÈ‡ Ì‡ ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒ¿≈»«¿»ƒƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLÓ BÈ‡ - ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»≈¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ≈

lLÓ ‰Ê È¯‰ - da ÚLt ;Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓÌ31. ƒƒƒ»»»«»¬≈∆¿«≈

(שם).27) נפשטו שלא בעיות הם זו, שבהלכה הדינים כל
לשותפות.28) השייך נשאל 29)דבר החפץ, את המשאיל

השותפים. מן נפשטה 30)לאחד שלא בעיא כל דן רבינו
המוחזק. מיד מוציאים אין ולפיכך כספק, בדין 31)-

צה.) (בבאֿמציעא ורבינא אחא רב נחלקו בבעלים, פשיעה
לנתבע  לקולא רבינו פסק ולכן שם, הלכה נפסקה ולא

גורם  עוד ניתוסף כאן אולם הרי"ף), של דרכו (וכן כדרכו
ולפיכך  כלל, בבעלים שאילה כאן אין שמא הנתבע: לטובת

התובע. לטובת פסק

.ËÏ‡BM‰32‰Ó‰a‰ ˙‡33B‡ ,dÚ·¯Ï ÌÈÏÚaa «≈∆«¿≈»«¿»ƒ¿ƒ¿»
da ˙B‡¯‰Ï34‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt da ˙BOÚÏ B‡ ,35, ¿≈»»«¬»»ƒ¿≈¿»

- ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰a ˙BOÚÏ ˙B¯t ÈzL Ï‡ML B‡∆»«¿≈»«¬»∆¿∆¿»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ˜ÙÒ el‡ Ïk È¯‰36. ¬≈»≈»≈¿≈»«¿»ƒ

בגמרא 32) נפשטו שלא הן בעיות זו, שבהלכה הדינים כל
בבעלים  שאילה לענין נשאלו שכולן רבינו ומפרש שם,

מגידֿמשנה). – בזה אחרת דרך שם שם,33)(לרש"י
נפשטו. שלא פרד 34)בעיות או סוס ששאל כגון

כעשיר. שיתראה כדי לרכיבה אחת 35)העומדים בכל
פרוטה. שם,36)חצי בגמרא הקודמת. בהלכה כמו ודינם

"בעלים", כלל הזכיר ולא "מהו", סתם חמא בר רמי שאל
דין  כאן יש אם שאל, הבעיות ארבע שבכל רש"י ופירש
במה  נכללו לא כאלה מקרים או באונסין וחייב שאלה
ישלם", שלם . . . ישאל "וכי יג) כב, (שמות תורה שכתבה
את  מפרש שהוא משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
נושאיֿכליו  מצאו ולא בבעלים. שאלה לענין האלו הבעיות
בבעלים  שאילה אלו אין למה הדעת, על מתקבל הסבר
בשם  ה'טור' [וכתב ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה
מהן  אחת בכל - בהן לעשות פרות שתי שהשואל הרמ"ה,
שכר, כשומר ואבידה בגניבה חייב פרוטה, משוה פחות -
בר  רמי של ובעייתו פרוטה, שוה הנאה קיבל שהוא מפני
הש"ך  למד ומדבריו כשואל. אונסין לחיוב רק נוגעת  חמא
חייב  אינו שכר ששומר ו) ס"ק שמו סי' (חושןֿמשפט
רא"ש  (ראה פרוטה משוה פחותה כשהנאתו ואבידה בגניבה

שם]. חריפתא ופלפולא א, סי' פ"ח ב"מ

.ÈdÏ‡L37d¯ÎOe ÌÈÏÚaa38- ÌÈÏÚaa ‡lL ¿»»«¿»ƒ¿»»∆…«¿»ƒ
¯eËt39‰Ï‡Ma ÈeÏz ˙e¯ÈÎO‰L ;40d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »∆«¿ƒ»«¿≈»¬»ƒ¿»»

ÌÈÏÚaa ‡lL dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa41dÏ‡ML B‡ ; «¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ∆¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ¿»«¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa d¯ÎOL B‡ ;ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ∆¿»»«¿»ƒ¿»«¿»»
el‡ Ïk - ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ»≈

‡e‰ ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ˜ÙÒ42. »≈¿ƒ»«¿»ƒ

צח:37) שם שכרה 38)בעיא - למשאיל שהחזירה לפני
בבעלים 39)ממנו. שוכר כדין ואבידה, מגניבה אפילו

ה"א). למעלה בשאלה 40)(ראה "שכירות הגמרא: לשון
בשאלה  גם ישנם שכירות חיובי כל פירוש, שייכא". מישך
את  לראות יש ולפיכך דבר, מוסיפה השכירות ואין
בגמרא  בבעלים. היתה היא והרי השאלה כהמשך השכירות
"אם  שם: שאמרו לפי אלא בפירוש, הבעיא נפשטה לא
רבינו  פסק וכו'" שייכא מישך בשאלה שכירות תימציֿלומר
תימציֿלומר. כאם לפסוק מקום בכל כדרכו כך

השלישית)41) הבעיא (לפני כאן גם כתוב שבידינו, בגמרות
רש"י  (ראה ברורה אינה הגירסא אולם תימציֿלומר", "אם
מפוקפקת, גירסא על רבינו סמך לא ולפיכך שם), ו'תוספות'
אפשר  הם: הבעיא וצדדי נפשטה. לא כאילו הבעיא את ודן



לל אמ נ הר הלודמ רדהמ • דהמ ירדיד   147 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמז

קמז

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ד שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ולכן  אונסין, חיוב השכירות על מוסיפה השאלה הרי לומר,
ומאידך  בבעלים, שהיתה השכירות המשך בה לראות אין
כלולים  ואבידה) (גניבה השכירות חיובי הרי לומר, אפשר
דשייכא  (כמו) כמאן במקצת, דשייכא ו"כיון בשאלה,
הבעיא  האחרונים הדינים בשני הגמרא). (לשון דמי" בכולה
הראשונה  הפעולה את לגמרי מבטל ההפסק אם היא, (שם)
כשאילה  דינה בבעלים היתה שזו ומכיוון למקומה, חזרה או
שלנו  שבדפוסים בגמרות שם). רש"י פירוש (ע"פ בבעלים
שלא  הסיום בלי ושכרה" "וחזר וכן ושאלה", "וחזר כתוב:
כאן. שכתוב כמו גורסים רש"י) (וכן רבינו אולם בבעלים,

בבאֿקמא 42) [ברא"ש בתיקו. בגמרא נשארו אלו בעיות
אם  אפילו - "תיקו" בגמרא עליה שאמרו שבעיא כתב, יח:

י]. ס"ק (שם) ש"ך וראה מידו. מוציאים תפס

.‡ÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰Ï‡ML ‰M‡ƒ»∆»¬»¿««»ƒ≈¬≈«««
‰pnÓ Á˜BÏk43¯ÎO ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡Â ,44.Ï‡BL ‡ÏÂ ¿≈«ƒ∆»¿≈…≈»»¿…≈

- ‰˙ÓÂ ,‰Ó‰a ‰Ï‡M‰ ¯·„ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»¿««¿≈»¿≈»»≈»
da LnzLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eËt ÏÚa‰45ÈÓÈ Ïk «««»««ƒ∆ƒ¿«≈»»¿≈

ÚLt elÙ‡ ,d˙Ï‡L46‰M‡‰Â ;Á˜BÏk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿≈«¿»ƒ»
˙‡ ‰ÚÈ„B‰ Ì‡Â .ÔBÓÓ dÏ ‰È‰iLk ÌlLÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈¿∆ƒ¿∆»»¿ƒƒ»∆

‰ÈzÁz ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ‰Ïe‡L ‡È‰L dÏÚa47Ïk . «¿»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«¿∆»…
¯ÎBO ‰È‰ Ì‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰L e¯Ó‡L∆»«¿∆ƒ¿≈»«¿»ƒ»ƒ»»≈
;¯eËÙe ÌÈÏÚaa ˙e¯ÈÎO ‡È‰ È¯‰ - ¯ÎO ‡OB B‡≈»»¬≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ»
˙e¯ÈÎO dÈ‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»¿≈»«¿»ƒ»≈»¿ƒ
˜ÙÒ ‡e‰ Ck ,‰Ï‡La ˜ÙÒ ‡e‰L ÏÎÂ ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿…∆»≈ƒ¿≈»»»≈

.˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ

לבעלה.43) קנויים שנכסיה בגניבה 44)מפני להתחייב
גבי 45)ואבידה. ה"ה בפ"א למעלה שאמרנו למה בדומה

קיבלו  לא החיובים אבל אליהם, עברו שהזכויות יורשים
שם 46)עליהם. (ב'תוספות' אינו חינם כשומר שאפילו

וחייב  חינם כשומר שדינו ר"י, בשם כתבו בעל, ד"ה
הבאה). הערה ראה החיובים 47)בפשיעה. כל עליו ועברו

בפירוש. עליהם קיבלם לא ואפילו האשה, על המוטלים
שאינם  (שם) למעלה שאמרנו ליורשים דומה זה ואין
(הבעל) לוקח אבל ממילא, באה ירושה כי באונסין, חייבים
מגידֿמשנה. – (האשה) המוכר מכוח יותר יפה כוחו אין
בה. מפקפק עצמו והמגידֿמשנה קצת, קלושה זו [סברא
חולק  שרבינו היינו, "אולי". בלשון שכתב מה מסתבר ויותר
באונסין, חייבים בה השתמשו שאם וסובר ביורשים, גם
במגידֿמשנה  שם. שכתבנו מה ראה הרשב"א. לדעת בניגוד
ההנאה, מפני שכר, כשומר דינם שהיורשים כתב שם
ולמה  בה. להשתמש להם שאפשר או בפרה שמשתמשים
של  מכוחם גרוע שכוחו אףֿעלֿפי לגמרי פטור הבעל
שאולה, שהפרה היורשים כשידעו המדובר שם יורשים?
אביהם", של שהיא "חשבו מתחילה: שניה בבא שהרי
לחםֿ (ראה שאולה שהיא בידעו דיברנו כאן שעד מכלל
"והוא  וכותב: רבינו, דעת על משיג כאן והראב"ד משנה).
ולא  לו כשהודיעה אבל בשאלה". עצמו על אותה שקיבל
אין  דעתו ולפי תחתיה, נכנס לא - בשאלה עצמו על קיבל

משווה  שהראב"ד ומסתבר ליורשים. בעל בין בזה הבדל
בפשיעה  חייב שבעל כר"י וסובר ליורשים, בעל לגמרי

הקודמת)]. בהערה (ראה

âאדר י"ד שלישי âיום
éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦

ודין 1) עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל דין מבאר
ושכר  אחת שאל ודין היום, חצי ושכרה היום חצי שאלה

מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה אומר זה אחת,

.‡Ï‡BM‰2ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏLe ,B¯·ÁÓ ‰¯t‰ ˙‡ «≈∆«»»≈¬≈¿»»««¿ƒ
aBa „È3Bc·Ú „Èa B‡ BÁeÏL „Èa B‡4dÁÏL elÙ‡ , ¿«¿¿«¿¿««¿¬ƒ¿»»

Ï‡BL ÏL BÁeÏL „Èa B‡ Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa BÏ5, ¿«¿¿««¿¿«¿∆≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙eL¯Ï ÒkzL Ì„˜ ‰˙Óe6. ≈»…∆∆ƒ»≈ƒ¿«≈¬≈∆»

,Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ÈÏ ‰ÁlL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»««≈«¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ
,EÁeÏL „Èa B‡ È¯·Ú‰ Ec·Ú „Èa B‡ ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿¬
,Ea „Èa dÁlLÓ ÈÈ¯‰ :ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L B‡∆»«««¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»¿«ƒ¿
,È¯·Ú‰ Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ,EÁeÏL „Èa ,Ec·Ú „Èa¿««¿¿¿«¿¬¿«¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰˙Óe ,dÁÏLe ,ÁÏL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿»««≈¿«¿»»≈»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - C¯ca7Bc·Ú „Èa ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏL . «∆∆¬≈∆«»¿»»««¿ƒ¿««¿
‰˙ÓÂ ,ÁÏL Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰«¿«¬ƒ««ƒ∆»««≈¿«»≈»

¯eËt -8˙‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk B„iL ÈtÓ ; »ƒ¿≈∆»¿«««¬«ƒ…»»
.ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ó≈¿««¿ƒ

צח:2) מציעא בבא המשאיל.3)משנה עבד 4)של בין
כנעני. ובין את 5)עברי לקבל שליח אותו עשה השואל

פלוני. ביד לי שלח למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה
לעשאו 6) בעדים שליח עשאו בין כאן מחלק אינו רבינו

ומשמע  שואל" של "שלוחו סתם: כתב וגם בעדים שלא
קד.) קמא (בבא חסדא רב דעת נגד וזה ממש שליח אפילו
או  לו המושכר (באדם ולקיטו בשכירו במשנה שהמדובר
שליח  שעשאו עדים ואין בקביעות) שיבולים אצלו לוקט
הלכה  ז פרק גזילה בהלכות שהרי היא, ופליאה זה. לדבר
שרבינו  מקומות בכמה מצאנו אולם חיסדא. כרב פסק י
שנאמרו  הביאורים על וסומך ככתבה המשנה לשון מביא

כך. נהג כאן שגם ונראה שאמר 7)בגמרא מכיוון
ממש. כידו השליח יד עשה "שלח" במשנה 8)למשאיל:

חילקו  ולא חייב וכו' עבדך וכו' ביד לי שלחה סתם: נאמר
מפרש  (צט.) שם בגמרא אלא כנעני, לעבד עברי עבד בין
בעבד  היינו חייב" עבדך ביד לי "שלחה ששנינו מה שמואל
מפני  פטור כנעני בעבד אבל לבעליו, קנוי גופו שאין עברי

הבאה. הלכה ראה מרשותו. יצאה שלא

.·‡B·z ‡È‰Â ÏwÓa dLÈk‰ :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡»««≈«ƒ»¿«≈¿ƒ»
„Ú da ·iÁ Ï‡BM‰ ÔÈ‡ - Ck ÏÈ‡Ln‰ ‰OÚÂ ,‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿»»««¿ƒ»≈«≈«»»«

B˙eL¯Ï ÒkzL9‰ÚLa ÔÎÂ .¯eËt - C¯ca ‰˙Ó Ï·‡ , ∆ƒ»≈ƒ¿¬»≈»«∆∆»¿≈¿»»
d¯ÈÊÁnL10ÌÈÏÚaÏ Ï‡BM‰11,¯Á‡ „Èa dÁÏL Ì‡ , ∆«¬ƒ»«≈«¿»ƒƒ¿»»¿««≈

,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ï ÚÈbzL Ì„˜ ‰˙Óe≈»…∆∆«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¬≈∆«»
˙ÚcÓ dÁÏL Ì‡Â .Ï‡BM‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡È‰ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒƒ¿«¬»«≈¿ƒ¿»»ƒ««

יום שלישי
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קמח ופקדון קמח שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ד שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

„Èa dÁÏL .¯eËt - ‰˙ÓÂ ,¯Á‡ È„È ÏÚ ÏÈ‡Ln‰««¿ƒ«¿≈«≈»≈»»¿»»¿«
,ÁÏL ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰ Bc·Ú«¿«¿«¬ƒ««ƒ∆»«««¿ƒ¿«
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;·iÁ - C¯ca ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»«∆∆«»∆«»∆∆¿«««¬«ƒ…

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡BM‰ „iÓ ˙‡ˆÈ12? »»ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ
¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;d˙Ï‡L ÈÓÈ CB˙a d¯ÈÊÁ‰La¿∆∆¡ƒ»¿¿≈¿≈»»¬»ƒ∆¡ƒ»««

C¯c· ‰˙Ó Ì‡ ,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - d˙Ï‡L ÈÓÈ13¯Á‡L ; ¿≈¿≈»»¬≈∆»ƒ≈»«∆∆∆««
¯ÓBLk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Ï‡L ÔÈcÓ ˙‡ˆÈ d˙Ï‡L ÈÓÈ¿≈¿≈»»»»ƒƒ¿≈»«¬≈¿≈

¯ÎO14ÈÓÈ È¯Á‡ ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»«¬≈¿≈
d˙Ï‡L15¯eËt -16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈»»»¿≈…«≈»∆

עבדך 9) "ביד האומרת, שהמשנה רב, אמר שם בגמרא
יכישה  שהעבד שאמר וכגון כנעני לעבד גם התכוונה חייב"
בלבד, עברי בעבד מעמידה ושמואל מאליה, ותלך במקל
במקל, הכישה בדין רב על חולק ששמואל מזה, רבינו ולמד
כנעני, בעבד המשנה את להעמיד אפשרות מצא לא ולפיכך
- ממונות בדיני כשמואל הלכה שבידינו: לכלל ובהתאם

משנה). (מגיד כמותו צח:10)פסק שם הרי 11)משנה
או  המשאיל ליד הגיעה שלא זמן כל השואל ברשות היא
ידו. על לשלוח מראש הסכים שהמשאיל אדם ליד

אונסים 12) חיוב לעניין השואל של ברשותו נשארת שהפרה
שם). (רש"י המשאיל לרשות הגיעה שלא זמן כל

פא.13) שם חיסדא רב של והוא 14)מימרא שם, אמימר
תיקנו  שאלתה בימי הפרה מן נהנה שהשואל מכיוון מנמק:
השאלה  ימי שכלו אחר גם ואבידה בגניבה חייב שיהא

יב). קטן סעיף שמ סימן משפט חושן אפילו 15)(סמ"ע
השואל. בבית עדיין רבינו,16)נמצאת מלמדנו מאונסין.

המשאיל  לרשות הגיעה וטרם החזירה בין הבדל כל שאין
הלכה  נפסקה וכן החזרה. של פעולה שום עשה לא ובין
יוסף  בית ראה ח שמ, סימן משפט חושן ערוך בשולחן

שם).

.‚B¯·ÁÓ ‰¯t Ï‡BM‰17d¯ÎOe ÌBi‰ ÈˆÁ dÏ‡L , «≈»»≈¬≈¿»»¬ƒ«¿»»
˙Á‡ Ï‡L ,¯ÁÓÏ d¯ÎOe ÌBi‰ dÏ‡L ,ÌBi‰ ÈˆÁ¬ƒ«¿»»«¿»»¿»»»«««
:¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ˙Á‡ ¯ÎOÂ¿»«««≈»««≈∆««¿ƒ≈

‰˙Ó ‰Ïe‡L18‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L ÌBia ,19, ¿»≈»«∆»¿»¿»≈»
‰ÚMa20ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L «»»∆»¿»¿»≈»¿«≈≈≈ƒ

ÌBia ,‰˙Ó ‰¯eÎO :Ï‡BM‰ ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»««≈¿»≈»«
,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L ‰ÚMa ,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L∆»¿»¿»≈»«»»∆»¿»¿»≈»
ÈÈ‡ :‰Ê ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰Â¿««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»«∆≈ƒ
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Ú„BÈ≈«¿∆≈≈ƒ≈««ƒ≈¬≈»»
ÏÚ ¯ÎBO‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰»¿»»…»¿»»¿»»ƒ»««≈«

¯ËtÈÂ ,Ú„BÈ BÈ‡L B‡ ,‰˙nL ‰¯eÎO‰21¯ÓB‡ ‰Ê . «¿»∆≈»∆≈≈«¿ƒ»≈∆≈
ÏÚ ¯ÓBM‰ Ú·MÈ - ‰¯eÎO ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ïe‡L¿»¿∆≈¿»ƒ»««≈«

dk¯„k ‰˙nL ‰¯eÎO‰22ÂÈÏÚ ÏbÏ‚ÈÂ ,ÔÚhL BÓk «¿»∆≈»¿«¿»¿∆»«ƒ«¿≈»»
.‰˙nL ‡È‰ ‰¯eÎO‰L∆«¿»ƒ∆≈»

שנתבארה17) כפי צז: שם צח.משנה שם זה 18)בגמרא
אחת. ושכר אחת שאל לדין שאלה 19)נמשך לדין שייך

למחר. ושכרה ולשכרה 20)היום יום חצי לשאלה שייך

יום. ברי 21)חצי טוען משאיל בין מחלק אינו רבינו
ובנימוקי  וייפטר. השוכר יישבע אמר ובשניהם שמא לטוען
איני  כשטוען פטור הוא למה מקשה שלנו בסוגייה יוסף
באונסין  אז ונתחייב הפרה את ששאל מודה הוא הלא יודע?
כלשון  שהלכה ו) הלכה א (פרק למעלה רבינו שיטת לפי
שהייתה  בזמן מתה אם יודע שאינו אלא רבא, של ראשון
לוויתי  כאומר זה הרי כן ואם זה, זמן שעבר אחר או שאולה
מהלכות  א פרק (ראה חייב שהוא פרעתי, אם יודע ואיני
שלנו  בסוגייה מקובצת ובשיטה ט)? הלכה ונטען טוען
שבשעת  האומר לדעת שאפילו הריטב"א, בשם מתרץ
שהרי  גמור, חיוב זה אין באונסין נתחייב הפרה משיכת
נכסיו  לשעבוד הכוונה אלא ושלימה, בריאה עודה הפרה
אותו  בתוקף המשאיל יגבה אונס יארע ואם השואל של
ולפיכך  בינתיים, ימכרם אפילו הנכסים את השעבוד
הרי  - שאולה כשהייתה מתה אם יודע איני טוען כשהשואל
ונפטר  נשבע שהוא נתחייבתי אם יודע איני כאומר זה
א  בפרק למעלה שכתבנו מה ראה ח. הלכה שם (רבינו
ושבועה  כאן). משנה לחם וראה משנה הכסף בשם ה הלכה
המשנה  מדין אבל נחמן, רב מתקנת היסת שבועת היא זו
בהלכות  רבינו שפסק ומה משנה). (כסף משבועה גם פטור
שמא  טענת על היסת אפילו נשבעים שאין שם, ונטען טוען
אבל  לא, או הלווה אם לידע התובע שעל בהלוואה, היינו
אם  לדעת יכול אינו האונס בזמן נוכח היה שלא המשאיל
מבוססת  שלו שמא וטענת לא או השאלה בתקופת אירע זה

משנה). (לחם להישבע השואל על פשע 22)ולפיכך ולא
אלה  בכל חייב השוכר שהרי אבדה, או נגנבה לא וגם בה,
גֿד  קטן סעיף שדמ סימן משפט חושן ש"ך (ראה האירועים

ד). הלכה כאן וראה

.„ÈˆÁÂ ‰Ï‡La ÌBi‰ ÈˆÁ ,˙B¯t ÈzL BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ¿≈»«¬ƒ
ÏÈ‡Ln‰ ,˙e¯ÈÎOa ÌBi‰23‰Ï‡M‰ ÔÓÊa :¯ÓB‡ «ƒ¿ƒ««¿ƒ≈ƒ¿««¿≈»

‰˙Ó ˙Á‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,e˙Ó24‰Ï‡M‰ ÔÓÊa25, ≈¿«»≈««≈»ƒ¿««¿≈»
Ú„BÈ ÈÈ‡ ˙¯Á‡‰Â26Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ -27 ¿»«∆∆≈ƒ≈«ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÎÂ .ÌÈzL‰ ÌlLÈ28ÌÈzL ,˙B¯t LÏL BÏ ¯ÒÓ Ì‡ ¿«≈«¿«ƒ¿≈ƒ»«»»¿«ƒ

ÌÈzL :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,‰¯eÎO ˙Á‡Â ˙BÏe‡L¿¿««¿»««¿ƒ≈¿«ƒ
‰Ïe‡M‰ ˙Á‡ :¯ÓB‡ Ï‡BM‰Â ,e˙nL Ô‰ ˙BÏe‡M‰«¿≈∆≈¿«≈≈«««¿»
Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰˙nL ‰iM‰ Ï·‡ ,È‡cÂ ‰˙Ó≈»««¬»«¿ƒ»∆≈»≈ƒ≈«ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ - ‰¯eÎO‰ B‡ ˙¯Á‡‰ ‰Ïe‡M‰«¿»»«∆∆«¿»ƒ∆≈»
.ÌÈzL‰ ÌlLÈ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ È¯‰L ,Ú·MÏƒ»«∆¬≈≈≈ƒ≈«¿«≈«¿«ƒ
ÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÔÈc ¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ∆¿«≈ƒ»
,ÔÈÓlLÓ „ˆÈÎÂ ,Ú·M‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÔÈÚBh‰«¬ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»«¿≈«¿«¿ƒ

.ÌÈÓlLÓ Ì‰ ÌÚË ‰Ê È‡Óe≈≈∆««≈¿«¿ƒ

צד.23) מלאכה.24)שם מחמת לשלם 25)שלא ועליו
שחייב 26)דמיה. מודה והוא מאה תבעו כדין זה הרי

במקצת. מודה שבועת התורה עליו שהטילה חמישים
אחת 27) פרה בשואל ולמה יודע. אינו שהרי חייב, שאינו

שבועת  עליו מטילים אין יודע איני וטוען הקודמת) (בהלכה
גלגול  ידי ועל בה פשע ולא כדרכה שמתה השומרים,
- להישבע יכול שאינו ומתוך מתה ששכורה לישבע יחוייב
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קמט

קמט

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ד שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אין  שמא טענת על היא פשע שלא ששבועת מפני ישלם?
[בש"ך  משנה). (מגיד גלגול ידי על ממון לחייבו יפה כוחה
או  כדרכה שמתה עדים כשיש שהמדובר, מפרש שם
היסת  ששבועת כותב שם יוסף והבית לו, מאמין שהמשאיל
ביאר  ולא גלגול מטעם היא יודע איני האומר השואל של
ראה  וכו'. מתוך ואומרים התורה שבועת מגלגלים אין למה
זו]. סוגייה לברר שהאריכו וש"ך סמ"ע שם, ערוך שולחן

שם.28) גמרא

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
ישמור 1) כיצד הפיקדון, שמירת ודין חינם שומר דיני מבאר

ובניו. לאשתו שמסר שומר ודין אותו,

.‡ÌpÁa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰2È¯‰ - „·‡ B‡ ·‚Â , ««¿ƒ≈∆¬≈¿ƒ»¿ƒ¿«»«¬≈
ÚaL ‰Ê3,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ;¯ËÙÂ ∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa ·¯˜Â4B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ¿ƒ¿«««««ƒ∆»¡…ƒƒ…»«»
e‰Ú¯ ˙Î‡ÏÓa5‰Úe·M‰ CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Óe .6: ƒ¿∆∆≈≈¿«¿¿ƒ»»¿«¿»

ÁÏL ‡ÏÂ ,ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓL ‡l‡ ,ÚLt ‡lL∆…»«∆»»«¿∆∆«¿ƒ¿…»«
„È ÁÏML ¯Á‡ ·‚ Ì‡L ;·‚ ¯Á‡Â „È Ba»¿««ƒ¿«∆ƒƒ¿«««∆»«»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ÔB„wta7. «ƒ»«»¿«¬»

שמירתו.2) בעד כלום מקבל נאבדה.3)אינו או שנגנבה
שבועות: שלוש אותו שמשביעים אמרו קז: בבבאֿקמא
(שלא  יד בה שלחתי שלא כראוי), (ששמרתי פשעתי שלא
ושיטת  ברשותי. ושאינה עצמי) לטובת בפקדון השתמשתי
ברשותו  שאינה היא, בתורה שנאמרה השבועה שעיקר רבינו

כטענתו. - נאבדה או נגנבה שיקרב 4)אלא והכוונה
סג:) (בבאֿקמא להישבע רבינו:5)לביתֿדין מפרש

במלאכת  ידו שלח לא "אם - ונפטר שנגנבה נשבע אימתי
נאבדה. או נגנבה אפילו חייב - יד בה שלח אם אבל רעהו",

השבועות 6) שתי גם בה כוללים שנגנבה, נשבע כשהוא
והולך. רבינו שמבאר כמו מא:7)האחרות, בבאֿמציעא
שם). ובהערות ה"ג פ"ו לקמן (ראה

.·,‰·b‰ ÔÓ ÌpÁ ¯ÓBL ˙‡ ·e˙k‰ ¯ËÙe ÏÈ‡B‰ƒ»««»∆≈ƒ»ƒ«¿≈»
‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰ ÔÓ ¯ÓÁÂ Ï«̃»…∆ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»

„wta „È ÁÏL ‡lL ‡e‰Â .‰˙Óe„È ÁÏL Ï·‡ ;ÔB ≈»¿∆…»«»«ƒ»¬»»«»
ÂÈÒ‡a ·iÁ - ÔB„wta8Ïk‰ ?ÌÈ¯ÓBM‰ C¯c „ˆÈk . «ƒ»«»»√»»≈«∆∆«¿ƒ«…

ÔB„wt‰ ÈÙÏ9BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈ : ¿ƒ«ƒ»≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ
¯ÚL ˙È·a10,ÔB„wt LÈÂ ;ÌÈ·‡‰Â ˙B¯Bw‰ ÔB‚k , ¿≈««¿«¿»¬»ƒ¿≈ƒ»

¯ˆÁa BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL11ÔzLt ˙BÏÈ·Á ÔB‚k , ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ∆»≈¿¬ƒƒ¿»
B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈÂ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏB„b‰«¿¿«≈»∆¿≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»
,ÔB„wt LÈÂ ;˙ÈlËÂ ‰ÏÓO ÔB‚k ,˙Èaa BÁÈp‰Ï¿«ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ»

Ïc‚Óa B‡ ‰·˙a BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL12ÏÚBÂ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿≈
‡ˆBiÎÂ ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏÎe ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆∆¿≈»»¿«≈

.Ô‰a»∆

גזלן,8) נעשה - בעלים ברשות שלא יד בה ששלח מכיון
שם). (ב"מ  באונסין גם  מב.9)שחייב שטח 10)שם

שער  דרך לו ונכנסים גדר מוקף אלא מקורה שאינו גדול
והדברים 11)שבגדר. מגורים, בתי מוקפת שהיא

שער. מבבית יותר נשמרים בו גדול 12)הנמצאים ארון
בבית. העומד

.‚,BÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa ÔB„wt‰ ÁÈp‰L ¯ÓBM‰«≈∆ƒƒ««ƒ»¿»∆≈»
‰ÏÙpL ÔB‚k ,ÌL Ò‡ elÙ‡ ,„·‡ B‡ ÌMÓ ·‚Â¿ƒ¿«ƒ»»«¬ƒ∆¡«»¿∆»¿»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ Ïk Û¯OÂ ‰˜Ï„¿≈»¿»«»««ƒ¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13Ì‡ :BlL ÌÚ ÔB„wt‰ ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«≈¿««ƒ∆ƒƒ««ƒ»ƒ∆ƒ
‰¯ÈÓLÏ Èe‡¯14Èe‡¯ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ,¯eËt - »ƒ¿ƒ»»¿ƒ≈«»»
·iÁ - ‰¯ÈÓLÏ15È‡M¯ ‡e‰ BlLa ;16È‡M¯ BÈ‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿∆««¿≈««

.ÌÈ¯Á‡ ÏLa¿∆¬≈ƒ

וסופו 13) בפשיעה תחילתו והילכתא, אמרו: מב: שם
בה  "פשע בדין ה"ו פ"ג שכירות [בהלכות חייב. - באונס
בפשיעה  תחילתו אמרו שלא נתבאר, ומתה" לאגם ויצאה
בין  שהוא קשר איזה כשיש אלא חייב, באונס וסופו
אירע  לא הפשיעה מעשה ולולא האונס, ובין הפשיעה
אחר  במקום הפקדון מניח היה שאם כאן, כגון האונס,
בין  קשר כל כשאין אבל נשרף, היה לא לשמירה הראוי
היתה  לא יעילה שמירה וגם האונס, ובין בשמירה הפשיעה
שלנו  בסוגיא הרי"ף פטור. השומר - האונס מן מצילה

שם]. ראה זו. סברא בהבהרת המבואר 14)מאריך לפי
הקודמת. ה"ח,15)בהלכה פ"ג בבאֿמציעא ירושלמי

כ. סימן שם וברא"ש ברי"ף ולא 16)מובא להתרשל
כראוי. לשמור

.„ÌÈÙÒk‰17ÔÈ¯Èc‰Â18‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«ƒ»ƒ≈»∆¿ƒ»∆»
Ú˜¯wa19Ï˙ka ÌÓËÈ B‡ .¯ÙÚ ÁÙË Ì‰ÈÏÚ ÔzÈÂ ,20 ««¿«¿ƒ≈¬≈∆∆«»»ƒ¿¿≈«…∆

‰¯BwÏ CeÓq‰ ÁÙha21,Ï˙k‰ ÚˆÓ‡a ‡Ï Ï·‡ ; «∆««»«»¬»…¿∆¿««…∆
e¯tÁÈ ‡nL22e·‚ÈÂ ÌL ÌÈ·pb‰23ÏÚ elÙ‡ . ∆»«¿¿««»ƒ»¿ƒ¿¿¬ƒ»«

ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ì˙B‡ ‡ÈaÁ‰ B‡ ,‰·˙a Èe‡¯k Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿≈»∆¿ƒ»¿»∆≈
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ba LÈb¯Ó ‡ÏÂ B¯ÈkÓ Ì„‡»»«ƒ¿…«¿ƒ¬≈∆≈«¿«»
¯·c ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÌÈÈ·n‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ .ÌlLÏ¿«≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆«ƒ¿»»»

B˙B‡ ˙„a‡Ó Ú˜¯w‰ ÔÈ‡Â Ï˜ B‡OnL24,‰¯‰Óa ∆«»«¿≈««¿«¿«∆∆ƒ¿≈»
˙BBLÏ ÔB‚k25˙BBLÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÛÒk ÏL26 ¿¿∆∆∆¿≈»ƒ«¿

‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,˙B·BË ÌÈ·‡Â ·‰Ê ÏL∆»»«¬»ƒ∆≈»∆¿ƒ»∆»
‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .Ú˜¯wa27. ««¿«¿»∆«¿ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

"ò÷øwa àlà äøéîL íäì ïéà ¯ ïéøðécäå íéôñkä." ©§¨¦§©¦¨¦¥¨¤§¦¨¤¨©©§©

כמ"ש  ביטול על מורה "קרקע" העניינים ובפנימיות
רצונו  שאם היא וההוראה תהיה", לכל כעפר "ונפשי
הכרה  ומתוך בביטול לחיות עליו עשיר, להיות אדם של
את  לי עשה ידי ועוצם ש"כוחי ולא ית' מאתו שהכל
בעסקים  ומוצלח ממולח היותו בזכות היינו הזה", החיל

וכו'.

עליו  "ויתן בגמרא) מופיע שאינו (ענין הרמב"ם ומוסיף
ביטול, של תנועה שישנה בכך די שלא היינו עפר" טפח
להורות  עפר" ב"טפח הכספים את לכסות שצריך אלא

העולם. ענייני בכל עיקרי עניין שזהו
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קנ ופקדון קנ שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ד שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כמו  בתורה, לעשירות לכלֿלראש נאמרת זו עצה
ל"פתח  תנאי שהוא תהיה" לכל כעפר "ונפשי שנאמר

בפועל. עשירות גם לו תושפע ומשם בתורתך" לבי
ו  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

למטה).17) יבוארו כסף, גושי (דין כסף של מטבעות
זהב.18) כתוב 19)דינרי שלפנינו, בספרים שם. כשמואל,

גנבים  ששכיחים (בזמנינו גשושאי דשכיחי "והאידנא שם:
בקרקע שפודים להן התוחבים אין בו) הטמון את לגשש כדי

זו  פיסקא השמיט הרי"ף אולם קורה". בשמי אלא שמירה
ורבינו  כשמואל, ופסק שבידו), בספרים נמצאה שלא (אפשר
לכסות  שצריך אמרו שם בגמרא כדרכו. בשיטתו, הולך
וצריך  בקרקע בטומן שהמדובר הרי"ף ומפרש טפח, בעובי
כותב, וה'טור' כאן. רבינו כותב וכן טפח, להעמיק
טפח  להעמיק שצריך היינו, בכותל, גם אמורים שהדברים

(לחםֿמשנה). הכותל רבא:20)בעובי אמר שם, בגמרא
בכותל. שמואל הסמוך 21)ומודה "בטפח בגמרא:

הרי"ף. גם כתב וכן קורה", לשמי הסמוך בטפח או לקרקע

הראשונה. הפיסקא את רבינו השמיט למה נתבאר ולא
"אבל  שאמר מה על מסתמך שרבינו מתרץ, בלחםֿמשנה
זה, דחוק ישוב לקבל מאוד וקשה הכותל", באמצע לא
השניה  הפיסקא את להשמיט לו היה - התכוון לכך שאם

הראשונה. את הארץ"22)ולא את "לחפור מלשון
דפיקות, ע"י כגון היטב יבדקו פירוש, ג). ב, (יהושע
להטמנת  מתאימים חלולים מקומות שם יש אם ולקבוע

ערך. יקרי קשה 23)חפצים לקרקע או קורה לשמי בסמוך
ולקבוע. הקרקע.24)לבדוק מרטיבות מתקלקל אינו

והזהב 25) הכסף את להתיך היה דרכם מהתכים. גושים
לשון. בתבנית מארכים טעונים 26)לגושים כספים

הרבה  ויטרחו אחריהם להוטים שגנבים מפני יתירה, שמירה
בקרקע  מתקלקלים שאינם ולפי לגונבם, כדי נפשם ויסכנו
להוטים  הגנבים שאין דברים אבל שם, להטמינם הצריכו
לגונבם, כדי בסכנה עצמם מעמידים ואין אחריהם כלֿכך
וכן  מיימוניות). (הגהות יעילה פחות שמירה מספיקה
להטמינם  השומר את חכמים הטריחו לא כבדים בדברים
דומים  טובות אבנים וכן וזהב כסף גושי אבל בקרקע,
שמירה  טעונים ולפיכך הקובעות, הבחינות מכל למטבעות
של  דינו מה שאלו, אמר, ד"ה שם [ב'תוספות' בקרקע.
לחייבו  לצדד מקום יש ונגנבו. בקרקע שהטמין שכר שומר
יש  ומאידך ואבידה, גניבה אחריות עליו שקיבל מפני

מעו  שמירה אין כי כאונס, זו גניבה מזו,להגדיר יותר לה
ומוחלטת. ברורה הלכה אמרו ולא עוד. לעשות לו היה ומה
שצריך  חייב, שכר ששומר בפשיטות פסק כאן המגיד והרב
ממש. באונס אלא תורה פטרתו ולא ומשמר, יושב להיות
כאן): הרא"ש (הביאו ויצא פ' בשאילתות אחאי רב כתב וכן
(בראשית  שנאמר ובליליא, ביממא ולנטורי למיתב דבעי
וכו'". בלילה וקרח חורב אכלני ביום "הייתי מ) לא,
(לפי  וז"ל פ"ח, שבועות מהירושלמי מביא שם והרא"ש
בשומר  שמירה נאמרה יוחנן, רבי בשם אבא "רבי גירסתו):

שמירה  דמיא ולא שכר, בשומר שמירה ונאמרה חינם
שכר. בשומר האמורה לשמירה חינם בשומר האמורה
פטור, צרכו כל ששמר כיון בש"ח האמורה דשמירה
- ברזל של בחומה הקיפהו אפילו בש"ש האמורה ושמירה
לאו  ואם חייב להציל יכול אם שם היה אם אותו רואין אין
אולם  להציל". יכול היה שם היה אם אומרים אלא פטור,
בגופו". אלא אותו משערין "אין הגירסא: שלפנינו בספרים
ובהגהות  עי"ש. כך, כל חזקה ראייתו אין זו גירסא ולפי
פטור]. שהוא התרומות' 'ספר בשם כתב שם מיימוניות

שם.27) גמרא

.‰„È˜Ùn‰28ÔÈa ˙aL ·¯Ú ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ∆∆«»≈
È‡ˆBÓ „Ú Ô˙B‡ ¯a˜ÏÂ Á¯ËÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙BLÓM‰«¿»≈«»ƒ¿…«¿ƒ¿…»«»≈

˙aL29Ï È„k ˙aL È‡ˆBÓÏ ¯Á‡˙ Ì‡Â .‡ÏÂ Ô¯·˜ «»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»¿≈¿»¿»¿…
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡Â .·iÁ - eÒ‡ B‡ e·‚Â ,Ô¯·¿̃»»¿ƒ¿¿∆∆¿«»¿ƒ«¿ƒ»»

‡e‰30È„k ÏÈc·iL ¯Á‡ ‰‰LiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -≈«»«∆ƒ¿∆««∆«¿ƒ¿≈
.Ô¯·˜Ï¿»¿»

מיד.28) לקוברם מחוייב נוסחת 29)ובמוצאיֿשבת
המפקיד. הוא תלמידֿחכם המפקיד 30)המגידֿמשנה:

מצוות  לקיים חרדים חכמים תלמידי משנהֿלמלך). (ע"פ
הנפקד  רשאי ולפיכך ביוקר, בימיהם והיין היין, על הבדלה
כסף  לקחת המפקיד יצטרך שמא הכספים, הטמנת לעכב
אבל  רש"י), פירוש ע"פ שם (גמרא להבדלה יין לקנות
הפקדון  את ולהטמין מיד להבדיל מחוייב עצמו הנפקד
אור  עד שזמנו כב, סי' שם הרא"ש וכתב (משנהֿלמלך),
חייב  הבדיל, כבר שהמפקיד הנפקד ידע שאם מובן הבוקר.
תלמידֿחכם, הנפקד אם מפרש: [הראב"ד מיד. להטמינם
פשוט, אדם ובין תלמידֿחכם בין ההבדל מה לי נתבאר ולא

רצא]. סי' יוסף' 'בית ראה

.Â„È˜Ù‰31ÌÎÈÏB‰Ï C¯ca ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ»
- ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÚÓ BnÚ ÁÏML B‡ ,B˙È·Ï¿≈∆»«ƒ»ƒ»¿»
ÌÈ¯eL˜ B‡ ,B„Èa ÌÈÁpÓe ÌÈ¯e¯ˆ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿¿ƒÀ»ƒ¿»¿ƒ
B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú ,ÂÈt „‚kÓ BËa ÏÚ Èe‡¯k»»«ƒ¿ƒ¿∆∆»»«∆«ƒ«¿≈
elÙ‡ ,˙‡f‰ C¯ca Ô¯L˜ ‡Ï Ì‡Â .Èe‡¯k Ì¯a˜ÈÂ¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ…¿»»«∆∆«…¬ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - eÒ‡32‰ÚÈLÙa B˙lÁz È¯‰L ,33. ∆∆¿«»¿«≈∆¬≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‰OÚÓ34ÌÁÈp‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆¬≈¿ƒƒ»

,‰ˆÈÁn‰ È·Úa ÌÈeÓË eÈ‰Â ,ÌÈ˜ ÏL ‰ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»√ƒ«¿ƒ»
‰¯ÈÓL BfL Èt ÏÚ Û‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌMÓ e·‚Â¿ƒ¿¿ƒ»¿»¿¬»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
ÔÈÚÏ Èe‡¯k ‰¯ÈÓL dÈ‡ - ‰·b ÔÈÚÏ ‰lÚÓ¿À»¿ƒ¿«¿≈»≈»¿ƒ»»»¿ƒ¿«
- ÔÈa Ï˙Îa B‡ Ú˜¯wa BÓË ‡lL ¯Á‡Óe ;L‡‰»≈≈««∆…¿»««¿«¿…∆ƒ¿»
- Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÏÎÂ ;‡e‰ ÚLBt≈«¿…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ35. «»¿≈…«≈»∆

שם.31) וגמרא והפשילן 32)משנה "צררן אמרו: במשנה
(מה  למעבד" ליה הוה "מה ובגמרא חייב", וכו' לאחוריו
לו  שהיה ומתרצים שמירה)? לשם לעשות עוד יכול היה
הכסף  "וצרת כה): יד, (דברים שנאמר כמו בידיו, להחזיקם
מבידו. יעילה יותר לפניו הבטן על וקשירה בידך",
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קנא

קנא

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ד שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ה 33) שאילו במקרה קשורים המדובר או בידו הכספים יו
שגם  במקרה אבל להציל, יכול שהיה אפשר - בטנו על
כמו  פטור, - להציל לו היה איֿאפשר זו מעולה בשמירה

בה"ג. למעלה והמסקנה:34)שנתבאר שם, בגמרא מובא
חייב. - באונס וסופו בפשיעה תחילתו בכל 35)והילכתא,

שם  רש"י האונס. קורה היה לא הפשיעה שלולא מקרה,
אונס, כדין אצלו גניבה ודין חינם, בשומר שהמדובר מפרש

באונס. וסופו אמרו: לכן

.Ê„È˜Ùn‰36¯Ó‡Â ,˙BÚÓ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈≈ƒ≈»¿»«
‰‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓBM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈB„˜t ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒƒ¿ƒ¿»««≈≈ƒ≈«»»
,ÌÈÙÒk‰ Èz¯·˜ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a B‡ ,‰Ê ÔB„wt ÈzÁp‰ƒ«¿ƒƒ»∆¿≈∆»»«¿ƒ«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - EÏ ¯ÈÊÁ‡Â ‡ˆÓ‡Â Lw·‡L „Ú ÈÏ ÔzÓ‰«¿≈ƒ«∆¬«≈¿∆¿»¿«¬ƒ¿¬≈∆

.„iÓ ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt≈«¿«»¿«≈ƒ»

פשיעותא 36) ידענא' 'לא כל (שם) רבא ואמר שהיה, מעשה
היא.

.Á„È˜Ùn‰ Ïk37ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ »««¿ƒ≈∆««««ƒ≈≈ƒ≈
ÂÈ·e BzL‡ ˙Úc ÏÚ - ˙BÚÓ38B˙È· È·e39ÌÈÏB„b‰ »«««ƒ¿»»¿≈≈«¿ƒ

B˙È· È·e ÂÈ·Ï Ô¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ .„È˜ÙÓ ‡e‰«¿ƒ¬»ƒ¿»»¿»»¿≈≈
ÌÈpËw‰40B‡ ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,ÂÈ„·ÚÏ B‡ , «¿«ƒ«¬»»≈¿ƒ≈¿«ƒ

¯wÓ „Á‡ÏÔÈ‡Â ˙Èaa BnÚ ÔÈÈe¯L ÔÈ‡L ÂÈ·B ¿∆»ƒ¿»∆≈»¿ƒƒ««ƒ¿≈
BÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ41Ô¯ÒÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«À¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï¿«≈¬≈∆≈«¿«»¿«≈∆»ƒ≈
ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰42BÓk , ≈ƒ«≈«≈ƒ¿»»∆…»«¿

e¯‡aL43„Á‡a ‰OÚÓ .44Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L , ∆≈«¿«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆
B¯·Á45Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰Â ,Bn‡Ï ¯ÓBM‰ Ì˙e ,46‡ÏÂ ¬≈¿»»«≈¿ƒ¿∆¿ƒ»»¿…

Ô˙B‡ ‰ÓË47ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;e·‚Â ,48¯ÓBM‰ ÔÈ‡ : »¿»»¿ƒ¿¿¿»¿¬»ƒ≈«≈
ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ,Bn‡Ï Ì˙pL ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈∆¿»»¿ƒ∆»««¿ƒ«
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;„È˜ÙÓ ‡e‰ B˙È· È·e ÂÈa ˙Úc««»»¿≈≈«¿ƒ¿««ƒ∆…
‡È‰L ÔkL Ïk :ÔÚËÏ BÏ LÈ - Ì‰ ÔB„wt :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ»≈≈ƒ¿…»∆≈∆ƒ

ÈlL Ô‰L ‰¯e·Ò ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ˙¯‰Ê49ÔÈ‡ ÔÎÂ ; ƒ¿∆∆»∆ƒ»¿»¿»∆≈∆ƒ¿≈≈
ÔB„wt Ô‰L dÏ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ˙·iÁ Bn‡50. ƒ«∆∆¿«≈∆¬≈…»«»∆≈ƒ»

ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡L ¯ÓBM‰ Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ»««≈∆»«»«¿»
Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰L Ì‡‰ Ú·M˙Â ,Bn‡Ï Ô˙pL Ô‰≈∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«»≈∆∆¿ƒ»»

Ì‰ÈL e¯ËtÈÂ ,e·‚Â51.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿¿ƒ»¿¿≈∆¿≈…«≈»∆

לו.37) שם רבא, של מראש 38)מימרא מסכים הוא
ולבניו. לאשתו שמירתם ימסור מוסיף 39)שהנפקד רבינו

ה  מהמעשה זה ולמד ביתו", "ובני גם רבא דברי מובא על
לאמו. במסר מב.40)למטה שם אינם 41)משנה,

בביתו. מזונותם ברורה 42)מקבלים ראיה מביא אינו ואם
יכול  פשע, שלא להישבע רוצה שהוא אףֿעלֿפי פשע, שלא
איני  ולשני בשבועה, מאמין אני לראשון לטעון: המפקיד

ה"ד.43)מאמין. פ"א שכירות שם 44)בהלכות גמרא,
חינם.45)מב. או 47)בארגז.46)שומר בקרקע

עליו.48)בכותל. חולק ואין שם, נזהרת 49)רבא שהיא
בנה. יפסיד פשיעה.50)שלא זה אין כך ומשום

בשם 51) כתבו המפקיד, כל ד"ה ע"ב, שם ב'תוספות'

ובניו  אשתו דעת על המפקיד "כל שאמרו: שמה רבינוֿתם,
מאמין  אינני לטעון יוכל שלא לענין היינו מפקיד" הוא
מחוייב  - לשלם מה להם ואין פשעו אם אבל לשבועתם,
למסור  שומר כל יכול כן, תאמר לא שאם לשלם. הנפקד
תוציא  או הראויים דברים תאכל והיא לאשתו, הפקדון
בסימן  וה'טור' הרא"ש פסקו וכן המפקיד. ויפסיד הכספים
הבאה. בהלכה שיתבאר כמו כן אינו רבינו דעת אולם רצא,

.ËÔ‡kÓ52ÔB„wt‰ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆«≈∆»««ƒ»
e¯ÓL ‡ÏÂ ,ÔB„wt ‡e‰L ÔÚÈ„B‰Â ,B˙Èa È·e BzL‡Ï¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ»∆ƒ»¿…»¿
,ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰L - ÔÈ¯ÓBM‰ C¯ck¿∆∆«¿ƒ∆≈«»ƒ¿«≈¿«««ƒ»

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚ·e53BzL‡ ˙Úc ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ; ««««ƒ»∆»««¿ƒ«««ƒ¿
„Á‡a ‰OÚÓ .„È˜ÙÓ ‡e‰ ÂÈ·e54˙eLk „È˜Ù‰L55 »»«¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¿

¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ˙eLk ¯ÓBMÏ BÏ ‰È‰Â ,„Á‡ Ïˆ‡≈∆∆»¿»»«≈¿«∆∆¿»«
CÏ‰Â ,¯ÎM‰ CB˙Ï CÈÏLz ˙eLk‰ ‰fÓ :BLnLÏ¿«»ƒ∆«¿«¿ƒ¿«≈»¿»«
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÔB„wt ÏL ˙eLkÓ CÈÏL‰Â LnM‰««»¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ»»¿¬»ƒ
‰fÓe CÏL‰ ‰fÓ :¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,¯eËt LnM‰L∆««»»∆¬≈…»«ƒ∆«¿≈ƒ∆

ÌB˜Ó ‰‡¯Ó ‡e‰L ‰n„Â ,CÏLz Ï‡56„Èt˜Ó BÈ‡Â ««¿≈¿ƒ»∆«¿∆»¿≈«¿ƒ
‰fÓ :BÏ ¯Ó‡ È¯‰L ,¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ ;‰Ê ÏÚ«∆¿≈««««ƒ»∆¬≈»«ƒ∆

‰‰pM ‰Ó ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ;CÏL‰57.„·Ïa «¿≈¿≈¿«≈∆»¿≈«∆∆¡»ƒ¿«
ıÓÁ ¯ÎM‰ ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ58.ÌlLlÓ ¯eËt - ¿ƒ»ƒ«¬»«≈»…∆»ƒ¿«≈

.Ú¯‡ CkL ‰Úe·L ¯ÓBM‰ ·iÁ - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e≈»≈»«»«≈¿»∆»≈«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ידעה 52) שלא מפני פטורה שהאם שם: שאמרו מזה
פקדון. הם לשלם 53)שהמעות ממה להם אין אפילו

סכ"ד). רצא סי' חושןֿמשפט רמ"א וראה (מגידֿמשנה,
ב.54) עמוד של 55)שם שכר לתוך שנותנים צמח מין

טעמו. להשביח של 56)שעורים מקומה איפה לו מראה
שם.57)הכשות. עמרם, כרב - השכר לא 58)מהשבחת

השכר  לבעל הנאה כל אין כן ואם החמיץ, אלא השכר תסס
נמצא  השכר בעל של הכשות שאם אמרו, שם [במסקנא
הפקדון  בעל ושל השכר, תעשיית למקום קרוב במקום
- הכשות שהביא עד רב זמן השליח ושהה רחוק, במקום
הדעת  על להעלות לו היה שהרי לשלם, השכר בעל חייב

הביא]. רחוק שממקום

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
שניים 1) ודין הפיקדון, בממון עצמו מציל דין מבאר

ואחד  גדול אחד כלים או מאתיים, וזה מנה זה שהפקידו
בעל  הוא אני אומר אחד כל שניים, תבעוהו ודין קטן,
ודין  יוציא, חסרונות כמה פירות מפקיד ודין הפיקדון,

הפקיד. כמה והנפקד המפקיד בין שיש מחלוקת

.‡BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L ÈÓ2ÏL B‡ ÌÈiÚ ÏL ˙BÚÓ ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿»∆¬ƒƒ∆
ÌÈÈe·L ÔBÈ„t3:¯Ó‡pL ;¯eËt - e·‚Â Ì‰a ÚLÙe , ƒ¿¿ƒ»«»∆¿ƒ¿¿»∆∆¡«

ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ‡ÏÂ - ¯ÓLÏƒ¿…¿…¿«≈«¬ƒƒ«¬≈»∆≈
ÌÈÚ·Bz BÏ4ÏÈv‰Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡a elÙ‡ . ¿ƒ¬ƒ»»»«»ƒ¿»«¿ƒƒ

¯eËt - ÌÈÈe·L ÔBÓÓa BÓˆÚ5ÔBÈ„t EÏ ÔÈ‡ ; «¿¿»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰fÓ ÏB„b ÌÈÈe·L6ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈
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קנב ופקדון קנב שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ד שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰Ê ÌB˜Ó ÈiÚÏ „˜ÙÓ ÔBÓn‰ ‰Ê7;el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ ∆«»À¿»«¬ƒ≈»∆ƒ¿ƒ≈
È¯‰Â ,el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ el‡ ÌÈiÚÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¬ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈«¬≈

Ô‰Ï ıeˆ˜ ‡e‰8ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ÔBÓn‰ ‰Ê È¯‰ -9, »»∆¬≈∆«»∆≈¿ƒ
Ïk C¯„k ,ÚLt ‡lL Ú·MÈ B‡ ,ÚLt Ì‡ ÌlLÈÂƒ«≈ƒ»«ƒ»«∆…»«¿∆∆»

.ÌÈ¯ÓBM‰«¿ƒ

צג.2) שבויים 3)בבאֿקמא פדיון מעות דין מדמה רבינו
עניים. של למעות בכלל 4)- אינן אלו מעות ולמה

מי  אין לעניים, לחלקן כדי לידו שנמסרו מפני "לשמור"?
הסתלק  כבר המעות את לו שמסר זה הנפקד, את שיתבע
לומר  הוא יכול שהרי לתבוע, יכולים אינם והעניים מהן,
האריך  [רש"י שם). (רש"י אתן אחרים לעניים לתובעים:
שאין  מסיני למשה הלכה אינה זו שדרשה לברר, כדי קצת
שאמרה  ממה חז"ל, של הגיונית מסקנא אלא לנמקה, צורך
כדי  שהוא מי כלפי חובה היא שמירה וכל "לשמור", תורה
כאן, רבינו של מלשונו משמע וכן בשלימותו. הדבר להחזיר
כאן  אין כלומר, תובעים" לו שאין ממון הוא "והרי שכתב:

(ראה  הדרשה של ביאורה אלא נימוקים שא שני סימן סמ"ע
פטור  ואעפ"כ תובעים שישנם אפשרות על שמעיר ט, ס"ק

הכתוב)]. רבה.5)מגזירת ופטרו שהיה, מעשה קיז: שם
שהוא 6) מפני פטור זה בלי הרי זה? לנימוק הוצרך ולמה

שם  יוסף' ב'נמוקי למעלה? כאמור תובעים, לו שאין ממון
שהמדובר  הרא"ש, בשם והשיב רבה, דברי על כן שאל
המפקיד. לידי שיחזירן עלֿמנת לשמירה לידו כשנמסרו
במסרו  שהמדובר משמע, כאן רבינו של מלשונו אמנם
זה  נימוק הביא ואףֿעלֿפיֿכן להחזיר, ולא לחלק
ויש  להחזירן עלֿמנת לו בנמסרו שאפילו להשמיענו,
שיש  הממון זה "הרי רבינו: שכתב ומה פטור. – תובעים
הלחםֿמשנה). (עלֿפי עניים של למעות הכוונה תובעין" לו
פדיון  אין אמרו ולא לשלם, חייב ידועים בשבויים ולמה
אסור  זה, לשבוי המיועד שבכסף מפני מזה? גדול שבויים
הרשב"א). בשם רצא סי' יוסף' ('בית אחר לשבוי להשתמש
הנפקד  ביד היה שאם כתבו לך, אין ד"ה שם [ב'תוספות'
לשלם. חייב - השבויים כסף לגנבים ונתן משלו, כסף

בזה]. דעתו גילה ולא סתם ע"י 7)ורבינו להם מיועד
צדקה. גבאי או לאחרים 8)המנדבים ולא להם רק מיוחד

הופקדו,9)(כסףֿמשנה). שבשבילם העניים היינו,
ששני  מפרש [במגידֿמשנה "לשמור". בכלל הן ולפיכך
אחד, לכל קצוב סכום ב. ידועים. עניים א. נאמרו: תנאים

זה]. דחוק לפירוש הכריחו מה להבין וקשה

.·„È˜Ùn‰10,ÔÈ·eLÁ ÌÈÏk B‡ ÔBÓÓ B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈»≈ƒ¬ƒ
ÏÈv‰Ï ÔB„wt‰ Ì‰Ï Ô˙Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡·e»»»«»ƒ¿»«¿»«»∆«ƒ»¿«ƒ
,·iÁ - ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L „eÓ‡ ‰È‰ Ì‡ :BÓˆÚ«¿ƒ»»»∆««»«»
ÏÈvÓ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·pb‰ e‡a BÏÏ‚aL B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆ƒ¿»»««»ƒ¿ƒ¿»∆«ƒ

B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ11‡lL B˙˜ÊÁ - „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ; «¿¿»¬≈¿ƒ≈»∆¿»∆…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËÙe ,ÔB„wt‰ ÌLÏ ‡l‡ e‡a»∆»¿≈«ƒ»»¿≈…«≈»∆

שהיה.10) מעשה המלך 11)שם, שדוד אמרו ס: שם
חבירו. בממון עצמו להציל מותר אם הסנהדרין את שאל

לשלם. חייב הציל שאם ומובן אסור. והשיבו:

.‚„È˜Ùn‰12ÌÈ·p‚ e‡·e ,˙B¯t B‡ ÌÈÏk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈ƒ≈»«»ƒ
Ì„‡ Èa ÔÈ‡a eÈ‰ ÁÂBˆ ‰È‰ el‡Â ,ÂÈÙa Ìe·‚e¿»¿»»¿ƒ»»≈«»»ƒ¿≈»»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ÁÂˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓe«ƒƒ»ƒ¿…»«¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿≈…«≈»∆

לא 13)שם.12) ובין הגנב הוכר בין חילקו שם בגמרא
מבואר  ה"ו בפ"ח ולקמן הוכר. בלא המדובר וכאן הוכר,

שם). (ראה הוכר דין

.„e„È˜Ù‰L ÌÈL14‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ,„Á‡ Ïˆ‡ ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆∆»∆≈»¿∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÌÈ˙‡n‰ Èz„˜Ù‰L∆ƒ¿«¿ƒ«»«ƒ¿«≈≈≈ƒ≈«
ÔÈ„k ,ÏËBÂ ÌÈ˙‡Ó „È˜Ù‰L Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú·MÈƒ»«»∆»≈∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ

ÏËBÂ ÚaL Ïk15˙‡Óe ‰ÊÏ ÌÈ˙‡Ó ÔzÈÂ ,,‰ÊÏ ÌÈ »ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»«ƒ»∆»«ƒ»∆
BÏ ‰È‰L ,ÚLBt ‡e‰ È¯‰L ;B˙ÈaÓ ‰‡Ó „ÈÒÙÓe«¿ƒ≈»ƒ≈∆¬≈≈«∆»»
e‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BlL ÒÈk ÏÚ „Á‡ Ïk ÌL ·zÎÏƒ¿…≈»∆»«ƒ∆¿ƒ»ƒ≈ƒ
e‡·e ,„Á‡ C¯Îa ˙B‡Ó LÏL „Á‡k ÌÈM‰ BÏ«¿«ƒ¿∆»¿≈¿∆∆∆»»
‰Ó Ô˙B - ÈlL ÌÈ˙‡n‰ :¯ÓB‡ „Á‡ ÏÎÂ ,eÚ·˙Â¿»¿¿»∆»≈«»«ƒ∆ƒ≈»∆

BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â ,‰ÊÏ ‰Óe ‰ÊÏ16ÌÏBÚÏ „Ú »∆»∆»∆¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«¿»
:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú B‡«∆∆»∆»«¬≈∆¬≈≈»∆
Ì˙‡·‰Â ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó Ìz‡ ÔÈ‡L È˙È‡¯L ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ∆≈«∆«¿ƒƒ∆«∆¿≈≈∆
„ÈÓz ¯kÊÏÂ Ú„ÈÏ ÈÓˆÚ ÈzÁ¯Ë‰ ‡Ï ,„Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»…ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿…»ƒ

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ÈÓe ‰‡n‰ ÏÚa ÈÓ17e„È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ«««≈»ƒ«««»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏk ÈL BÏˆ‡18„Á‡ ÏÎÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ , ∆¿¿≈≈ƒ∆»»¿∆»»»¿»∆»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÏB„b‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈¬ƒ«««»¿«≈≈
,Ì‰Ó „Á‡Ï ÏB„b‰ ÔzÈÂ ,Ì‰ÈL eÚ·MÈ - Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«ƒ»¿¿≈∆¿ƒ≈«»¿∆»≈∆
Ìe‡È·‰ Ì‡Â .ÔËw‰ BÏ ¯‡MÈÂ ,ÈMÏ ÏB„b‰ ÈÓ„e¿≈«»«≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿ƒ¡ƒ
ÔËw‰ ÈÓ„e ,„Á‡Ï ÔËw‰ Ô˙B - „Á‡k „Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»¿∆»≈«»»¿∆»¿≈«»»

ÈMÏ19„Á‡‰ ‰„BiL „Ú BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â , «≈ƒ¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«∆∆»∆»
e‰eÚ·zL ÈÓ ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ „Ú B‡ B¯·ÁÏ20‰Ê ,ÌÈL «¬≈«¿»¿≈ƒ∆¿»¿«ƒ∆

,‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔB„wt‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡≈¬ƒ«««ƒ»¿∆≈¬ƒ
‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,‡e‰ ÌkÓ „Á‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â¿«≈≈∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«ƒ
˙BÓ‰a ÈzL e„È˜Ù‰L ÌÈL ÔÎÂ .Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈

‰ÚB¯ Ïˆ‡21Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,22ÈÓ ÏL Ú„BÈ BÈ‡Â , ≈∆∆≈»««≈∆¿≈≈«∆ƒ
‰˙È‰23Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -24B¯„Úa e„È˜Ù‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿

BzÚcÓ ‡lL25˜lzÒÓe Ì‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ÁÈpÓ -26, ∆…ƒ«¿«ƒ««¿≈»≈≈∆ƒ¿«≈
eˆ¯iL „Ú B‡ B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆À«««∆∆»∆»«¬≈«∆ƒ¿

.d˙B‡ ˜ÏÁÏ«¬…»

לז.14) בבאֿמציעא וגמרא מהלכות 15)משנה בפ"ד
מאה  מחבירו שהתובע רבינו, כותב ה"ט ונטען טוען
וחמישים  ממך, שלויתי יודע אני חמשים אומר: והנתבע
להישבע. צריך התובע ואין מאה, לשלם חייב - יודע אינני
אחד: לכל משיב הנפקד הרי שבועה? הצריכוהו כאן ולמה
בשם  מבאר במגידֿמשנה יודע? אינני ומאה יודע אני מאה
טוען  שבהלכות לדין דומה אינו כאן שהנידון הרשב"א
מאות, שלוש רק הפקידו שביחד ברור הדבר כאן ונטען.
את  מחייבים ולפיכך ודאי, מפסיד הוא שפשע מפני אלא
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קנג

קנג

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ד שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מפסיד, שהוא ברור הדבר אין אם אבל שבועה, התובעים
[ובש"ך  שבועה. בלי נוטל ולפיכך מאה, חייב שהוא אפשר
לטוען  דומה זה שאין מפרש ד ס"ק עו סימן חושןֿמשפט
משלוש  יותר לקח שלא 'ברי' טוען שהוא מפני יודע, איני
באו  כשלא אבל תובעים, כשהמפקידים זה וכל מאות].
לעשות, מה ושואל לביתֿדין בא עצמו והנפקד ותבעו,
כמו  מונח, יהא והשאר לזה ומנה לזה מנה תן לו אומרים
הנפקד  ואם הדין, מן זה הבאה. בבבא אחד בכרך בהפקידו
על  עוון שמץ בו יהיה שלא שמים, ידי גם לצאת רוצה
מאתיים  אחד לכל לשלם עליו - מהם לאחד הפסד שגרם

שם). ומפרש 16)(רי"ף "ויניח". אמרו: ב, עמוד שם
בביתֿדין). יניח - מפרשים (ויש אצלו יניח רבינו:

מפרש,17) רבינו פטור. - שמים ידי לצאת אפילו ובזה
מלשונו  גם משמע וכן ממש, אחד לכרך מתכוון שם שרבא
דוקא, לאו אחד שכרך מפרש רש"י אולם שם, הרי"ף של
אחת  בבת שניהם באו אם כריכות, בשתי אפילו אלא
כך. לטעון הנפקד יכול - זה בפני זה אצלו והפקידו

שם.18) דמי 19)משנה, נותן הגדול "ומתוך במשנה:
לשני  ויתן הגדול את שישבר מפרש שם ורש"י לשני". קטן
שהכוונה  (נראה, הקטן הכלי של שוויו כדי מהכלי חלק
של  מלשונו אולם ערך), לשבריהם שיש כסף או זהב לכלי
שמוכר  משמע הגדול", "ומתוך המלים את שהשמיט רבינו,
שם  שבגמרא מפני שישברנו, לפרש נדחק [רש"י הגדול. את
אין  הרי מוכרו ואם דגדול", פסידא (שיש) "דאיכא אמרו:
הפסד, גורמת כלי שמכירת סובר רבינו אולם הפסד, כל
המכירה. ממחיר במקצת גבוה הקניה מחיר המקרים שברוב
(לחםֿמשנה)]. כזה כלי לקנות ימצא לא שמא ועוד,

מעצמו נ 20) בא והוא תבעוהו לא שאם למעלה, תבאר
לשלם  אותו מחייבים אין לעשות, עליו מה ושואל לביתֿדין
ולא  (מגידֿמשנה. שמים ידי לצאת רוצה אם אלא לשניהם
אצלו  מונח יהא שהכסף ונראה, ביתֿהדין. פוסק מה ביאר
שפטור  כתב, ש סימן וב'טור' ויתבע). המפקיד שיבוא עד
ש  סי' חושןֿמשפט רמ"א (ראה שמים ידי לצאת אפילו

לז:21)ס"ג). מלשלם.22)ב"מ פטור והרועה כדרכה,
החיה.23) הבהמה את למסור עליו כלומר,24)ולמי

דמיה. ולשני הבהמה את יתן אףֿעלֿפי 25)לאחד
שבעל  אלא לשמירה, הבהמה את לקבל הסכים שהרועה
ד"ה  שם ('תוספות' בנוכחותו שלא לעדר הכניסה הבהמה

ולהבחין 26)שלא). לציין האפשרות לו היתה שלא לפי
היכר. בסימני

.‰Ì·¯ÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t „È˜Ùn‰««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…¿»¿≈
ÂÈ˙B¯t ÌÚ27·¯ÚÂ ¯·Ú .28‰È‰ ‰nk ·MÁÈ - ƒ≈»»«¿≈«¿«≈«»»»

Ïk‰ ¯ÒÁ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔB„wt‰29ÔB¯ÒÁ ·MÁÈÂ , «ƒ»¿ƒ¿∆«»»««…ƒ«≈∆¿
ÔB„wt‰30Ú·MiL ¯Á‡ BÏ ÔzÈÂ31Ô‰Ó ˜tzÒ .32, «ƒ»¿ƒ≈««∆ƒ»«ƒ¿«≈≈∆

BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÈ - ˜tzÒ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ33ÌÈhÁÏ : ¿…»««»ƒ¿«≈ƒ∆¿¿ƒƒ
¯Bk ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ÛeÏ˜ Ê¯‡Ïe34, ¿…∆»«¿»»«ƒ∆¡»¿»

ÔÈÓqÎÏ ,¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰ÚLz - ÔÁ„Ïe ÌÈ¯BÚOÏƒ¿ƒ¿…«ƒ¿»«ƒ¿»¿À¿ƒ
ÂÈÏBÚ·‚a ÔzLt Ú¯ÊÏe35LÏL - ÛeÏ˜ BÈ‡L Ê¯‡Ïe ¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¿…∆∆≈»»

‰ ‰cnÎÂ .¯k ÏÎÏ ÔÈ‡Ò‰LÂ ‰L ÏÎÏ ˙‡f36‰na . ¿ƒ¿»…¿«ƒ»«…¿»»»¿»»«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c37Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏ „„nL38¯ÈÊÁ‰Â , ¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,Ô¯b‰ ˙BÓÈa „„Ó Ï·‡ ;Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏƒ«…∆¬»»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
Ô‰L ÈtÓ ,BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈

˙B¯È˙BÓ39ÔÎÂ .40ÔÈÈÏ ˙e˙L BÏ ‡ÈˆBÓ41‰LBÏLe , ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»
‚ÏÂ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï :ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÔÓL ÔÈbÏÀƒ∆∆¿≈»Àƒ…∆¡»¿»ƒ¿…

ÚÏa ‰ˆÁÓe42BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˜wÊÓ ‰È‰ Ì‡ . ∆¡»∆«ƒ»»¿À»≈ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈLÈ ÌÈp˜w‰ eÈ‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÓL¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ

ÚÏa43. ∆«

יגע 27) לא וכו' חבירו אצל פירות "המפקיד לח. שם משנה,
מ.28)בהן". שם וגמרא החסירה 29)משנה כמה

פוחת  מדתם או משקלם מאוחסנים, פירות התערובת.
הפירות.30)והולך. כל לכמות כמותם יחס לפי

דברים 31) במה בפשיעתו. שלא בא שהחסרון הנפקד
אבל  לחסור, פירות של שדרכם ממה יותר כשחסרו אמורים,
רצב  סי' (סמ"ע משבועה פטור מזה, גדול אינו החסרון אם

כב). ס"ק שם וש"ך כח, התערובת 32)ס"ק מן נטל
עצמו. מנכה 33)לצורך פירותיו, למפקיד מחזיר כשהוא

המקובל. החסרון והסאה 34)לו סאה, שלושים הכור
קבים. ששה של 35)מחזיקה לשבולת דומה הגבעול

הפשתן. זרע שהם גרעינים גדלים הגבעולים ובראש תבואה,
שם.36) כשנסתפק 37)ברייתא, המדובר שם. ברייתא,

יבישים.38)מהם. והם לגורן הפירות כשהוכנסו בקיץ
הרטיבות.39) מן שם.40)מתנפחות משנה,
מששה.41) אחד בולעים הקנקנים.42)הקנקנים בליעת

הרבה. סופגים הקנקנים ואין סמיך, הוא מפני 43)השמן
שביעה. כדי כבר שבלעו

.Â„È˜Ù‰44ÔÈ„e„Ó ÔÈ‡L ˙B¯t BÏˆ‡45ÌÚ Ô·¯ÚÂ , ƒ¿ƒ∆¿≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ
ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ô„„Ó ‡ÏÂ ÂÈ˙B¯t46ÔB„wt‰ ÏÚa . ≈»¿…¿»»¬≈∆≈««««ƒ»

- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ CÎÂ Ck :¯ÓB‡≈»¿»»¿«≈≈≈ƒ≈«
,ÔÈÓeÏL˙a BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ;‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÈ¿«≈¿…¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿«¿ƒ
‰Úe·L ·iÁ ‡ˆÓÂ ,·iÁ ‡e‰ ‰nk Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈««»«»¿ƒ¿»«»¿»
Èa¯ ·¯‰ È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿»∆««»««ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk ÔÎÂ .Ï"Ê Ba¯Â ÈÂl‰ ÛÒBÈ≈«≈ƒ¿««¿≈»≈∆ƒ¿«≈¿«≈
,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ÌÈÓ„ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»»ƒ¬ƒ«»¿«≈
‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CÎÂ ,ÔÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»»»∆
Ô‰L ¯·„ eÚËiL ‡e‰Â .‰Úe·L ‡Ïa eÏhÈ -ƒ¿¿…¿»¿∆ƒ¿¬»»∆≈

Ba ÔÈ„eÓ‡47ÌÈ¯Á‰Ï ¯ÓBMÏ LÈÂ .48Á˜BlL ÈÓ ÏÚ ¬ƒ¿≈«≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«
Úb‰ ?‡e‰ Ck ÔÈc‰L ÔÈpÓe .BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È epnÓƒ∆»≈ƒ»»ƒ«ƒ∆«ƒ»««

EÓˆÚ49ÚLÙe ,ÌÈ·e‰Ê ‡ÏÓ ÒÈk BÏˆ‡ „È˜Ù‰L , «¿¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»≈¿ƒ»«
¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ ¯Èc ÌÈ˙‡Ó :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰ ,Ba«¿»ƒ¿ƒ»«ƒƒ»»¿«≈
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ¯È„ Ba eÈ‰L È‡cÂ :¯ÓB‡≈««∆»ƒ»ƒ¬»≈ƒ≈««»
,˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ÌÈ˙‡Ó ÔÚBËk ‰Ê ‡ˆÓ - eÈ‰»ƒ¿»∆¿≈»«ƒ¿»¿ƒ¿»
BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯‡M‰ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈ƒ≈«∆¿À»¿»¿≈

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ50. »ƒ»«¿«≈¿∆ƒ¿»≈

בפ"ד 44) שנתבאר הדין על מיוסדים זו שבהלכה הדינים כל
יכול  ואינו שבועה שהמחוייב ה"ז, ונטען טוען מהלכות



 154  לל אמ נ הר הלודמ רדהמ • דהמ ל דעד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנד ופקדון קנד שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ו רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

משלם. - במשקל.45)לישבע או במידה לנפקד מסרם לא
שנתערבו 46) כגון פשיעה, כל לו לייחס אין שאם משמע

אותו  דנים אין - ברשות שלא שנכנס אחר ע"י או מאליהם
יודע  אני חמשים שהאומר ללמוד יש ומזה זה. כלל לפי
שעליו  מפני פושע, קצת כן גם הוא יודע, אינני וחמשים
(בבאֿמציעא  אמרו לזה ובדומה לרשום. או ולזכור לדייק
ה"ז). פ"ד למעלה (ראה פשיעותא - ידענא' 'לא כל מב:)

פירות 47) או כלים לקנות להם מאפשר הכלכלי מצבם
התובע.48)כאלה. שם להזכיר בלי סתם חרם להטיל

השגת 50)התבונן.49) (ראה שם ונטען טוען בהלכות
חושןֿ ובש"ך כג. סי' פ"ב שבועות וראה כאן, הראב"ד
תלונות  כל והסיר הרבה, האריך נ ס"ק ערב סי' משפט
מקום  כאן ואין כמותם. ופסק רבו ועל רבינו על המשיגים
דברי  פירוש בגבולות מצטמצמים ואנו הזה, לסבך להכנס

רבינו).

.ÊÏˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,¯e¯ˆ ˜O BÏ ÁÈp‰Â ÂÈ·‡ ˙Ó≈»ƒ¿ƒƒ««»¿ƒ¿ƒ≈∆
‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe ,B¯·Á¬≈»«««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»»

Ó ‡nL ,BaÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰ ÔÎÂ ,Ba eÈ‰ ˙BiÏb¯ ∆»«¿»ƒ»¿≈«≈≈≈ƒ
‡ÏÓ ‰È‰ ˙ÈÎeÎÊ ‡nL ,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ‰nk Ú„BÈ≈««»¬ƒ«»¿«≈∆»¿ƒ»»»≈
Ú·MiL :BÊ ‰ÚËa ¯ÓB‡ È‡L ÔÈc‰ ˙¯eL -««ƒ∆¬ƒ≈¿«¬»∆ƒ»«
ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ¯ÓBM‰«≈¿«»«¬»ƒ∆≈ƒ¿¿ƒ¿…
‰ÂL ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L B˙Úe·Laƒ¿»∆≈≈«¿««∆»»»≈«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÈÂ ,CÎÂ Ck»¿»ƒ«≈«∆»¿≈…«≈»∆

‰OÚÓ51,B¯·Á Ïˆ‡ ¯e¯ˆ ˜O „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ«»≈∆¬≈
˙BiÏb¯Óe ·‰Ê ÈÏÁ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe»«««¿ƒ≈¬ƒ»»«¿»ƒ
,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,Ba eÈ‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»¿«≈≈≈ƒ≈«
Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;Ba eÈ‰ ÏBÁ B‡ ÌÈ‚ÈÒ ‡nL∆»ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒ»«
„eÓ‡ ‡e‰L ¯·c ÔÚËiL ‡e‰Â .ÏhÈÂ ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»¿ƒ…¿∆ƒ¿«»»∆»
ÏÚa Ô‡k ÚaL ‰nÏÂ .BÏˆ‡ B„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ba»¿«¿ƒ∆¿¿»»ƒ¿»»««

?ÔB„wt‰52‰Úe·L ·iÁÓ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ53; «ƒ»¿ƒ∆≈«≈¿À»¿»
,ÌÈ‚ÈÒ ‡ÏÓ ‰È‰L ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â ‰„B‰ elÙ‡L∆¬ƒ»¿»«»ƒƒ∆»»»≈ƒƒ
˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ - eÈ‰ ˙BiÏb¯Ó :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰Â¿««¿ƒ≈«¿»ƒ»«≈ƒ¿»∆≈

¯ËÙÂ54ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ BÚhL BÓk ,55. ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»¬

.ÌÈ¯·c‰ È¯wÚƒ¿≈«¿»ƒ

ה"ז.51) פ"ב בבאֿקמא אינו 52)ירושלמי למה כלומר,
אינו  אומר וזה היו, מאתים בטוען כמו שבועה בלא נוטל

הקודמת). ההלכה (ראה מקום 53)יודע? אין ולפיכך
משלם. לישבע יכול שאינו מתוך מחייבים 54)לומר: ואין
במקצת. כמודה התורה בשבועת טוען 55)אותו בהלכות

שבועה  חייב אינו במקצת שמודה מבואר, ה"ח פ"ג ונטען
הר"י  רבו מפי הוא זה ביאור הטענה. ממין הודה אם אלא
כן, אם עוד, שאל מיגש והר"י מ. לשבועות בפירושו מיגש
למה  שבועה, מחוייב ואינו במקצת מודה תורת עליו שאין
לי  מנה לאומר דומה זה הלא ונוטל? הפקדון בעל נשבע
יודע  שאינו נשבע שהנתבע יודע, איני אומר והנתבע בידך
ונפטר, יודע שאינו היסת נשבע אמרו שלא ותירץ, ונפטר?

שנתחייב  מודה כשהוא אבל בכלום, מודה כשאינו אלא
ונוטל. התובע נשבע - כמה יודע שאינו אלא לשלם
לדברי  מנוגדים כאן רבינו שדברי מקשה, [בכסףֿמשנה
והנתבע  חיטים בתבעו ה"ח פ"א ונטען טוען בהלכות עצמו
נשבע  שם: שפסק שעורים, או חיטים אם יודע אינני אומר
סי' חושןֿמשפט חדש' וב'בית שעורים. וישלם יודע שאינו
הכל  לשלם הנפקד את מחייבים כאן שבנידון מתרץ, פח
שהוכחנו  מה לפי אולם כמזיק. ופשיעה שפשע, מפני
מיגש  הר"י ע"פ ה"ג, ופ"ב ה"ג, פ"א שכירות בהלכות
מקום  אין - כמזיק פשיעה אמרו לא בשמירה שבפשיעה
בין  מהותי הבדל שיש זו, סתירה ליישב ונראה לתירוצו.
אין  כאן ונטען. טוען שבהלכות זה ובין כאן בנידון ההודאה
תובע  והוא נגנבו שהרי מרגליות, לי תן טוען המפקיד
קטן  בסכום התביעה במקצת 'ברי' מודה והנתבע דמיהם
במקצת, מודה שבועת לענין הטענה ממין זה אין (ואעפ"כ
היא  ההודאה ועיקר מרגליות, היא הטענה שעיקר מפני
איני  לדין דומה זה שאין מיגש הר"י הסביר ובזה סייגים).
ואין  ממש חיטים היא התביעה שם אבל הלויתני, אם יודע
אם  יודע איני כאומר זה הרי ולכן בחיטים, הודאה כל
לשלם  חייב למה יתבאר שם ונטען טוען ובה' הלויתני.

לה). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה שעורים

âאדר ט"ו רביעי âיום
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

ודין 1) להישבע, רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר
ודין  כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי שאמר מי
מפקיד  ודין לך החזרתיו או הפיקדון את ממך קניתי טוען

אחר. חפץ אצלך הפקדתי אני טוען

.‡ÌpÁ ¯ÓBL2,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ≈ƒ»∆»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»
˙B˜Ï ˜eMa ÈeˆÓe ‰ÂL BÈÓ ÏkL ¯·c ÔB„wt‰ Ì‡ƒ«ƒ»»»∆»ƒ»∆»«ƒ¿
ÔzLt ÏLÂ ¯Óˆ ÏL ˙BÚÈ¯È B‡ ,˙B¯t ÔB‚k ,B˙BÓk¿¿≈¿ƒ∆∆∆¿∆ƒ¿»
ÏÎÂ ,˙B¯iˆÓ ÔÈ‡L ˙B¯B˜ B‡ ,ÌÈÚ ÏÎa ˙BÂM‰«»¿»ƒ¿»»∆≈»¿À»¿…
Ì‡ Ï·‡ .ÚaL BÈ‡Â ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿«≈¿≈ƒ¿»¬»ƒ
B‡ Ôw˙Ó ÈÏk B‡ ¯iˆÓ „‚a B‡ ‰Ó‰a ÔB„wt‰ ‰È‰»»«ƒ»¿≈»∆∆¿À»¿ƒ¿À»
ÔÈLLBÁ - ˜eMa B˙BÓk ˙B˜Ï ‡ˆBÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈≈ƒ¿¿«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,Ba Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»««¿ƒƒ¿«»«¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰Úe·L¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈ƒ¿¿««»
Ï‡BM‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌlLÓ¿«≈¿«ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈
¯ÎBO‰Â ¯ÎO ¯ÓBLÂ ,‰·‚ B‡ ‰˙Ó :¯Ó‡L∆»«≈»ƒ¿¿»¿≈»»¿«≈

B‡ ‰·‚ :¯Ó‡LÔÈ·iÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡L ∆»«ƒ¿¿»∆»¿»««ƒ∆≈«»ƒ
,Ô˙eL¯a dÈ‡L ‰Úe·L Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ¿«≈«¿ƒƒ»¿»∆≈»ƒ¿»
e‡L ;ıÙÁ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«¿ƒ¿≈«¿≈»«≈∆∆»
:ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡ Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»≈»»«»¿ƒ»¿«¿»ƒ

B˙Úe·La ÏÏBk - ‰ÂL ‰È‰ ‰Ê ÏÚ ¯˙È3‰ÂL dÈ‡L »≈«∆»»»∆≈ƒ¿»∆≈»»»
˙Úe·L ÚaLpL ¯ÓBL Ïk ,‡ˆÓ .CÎÂ Ck ‡l‡∆»»¿»ƒ¿»»≈∆ƒ¿»¿«

ÌÈ¯·„ ‰LÏL B˙Úe·La ÏÏBk - ÔÈ¯ÓBM‰4¯ÓML : «¿ƒ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ∆»«
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k5,B˙eL¯a BÈ‡Â CÎÂ Ck BÚ¯‡LÂ , ¿∆∆«¿ƒ¿∆≈¿»¿»¿≈ƒ¿

יום רביעי
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קנה

קנה

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ו רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

„È Ba ÁÏL ‡lLÂ6¯ËBt‰ Ú¯‡Ó‰ BÚ¯‡L Ì„˜ ¿∆…»«»…∆∆≈¿«¿…»«≈
,B˙eL¯a BÈ‡L ÚaL - ÌlLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .B˙B‡¿ƒ»»¿«≈ƒ¿»∆≈ƒ¿

.‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CkL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ¿≈ƒ¿»∆»¿»»»»∆

שבועה 2) אותו "משביעין הונא: רב אמר לד: מציעא בבבא
נתן  עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה
שוויו  לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה",
מצוי  כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. ולהשאירו

אותו. משביעים אין בשוק "גלגול 3)לקנות נקרא זה
חייב  היה לא עליו המוטלת אחרת שבועה שלולא שבועה",

זו. שבועות 4)שבועה שלוש ששת רב אמר קז: קמא בבא
אותו. בשמירתו.5)משביעין פשע השתמש 6)שלא לא

חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח שאם עצמו, לצורך בו
באונסים. גם וחייב כגזלן דינו

.·˙B˙‰Ï ¯ÓBLÏ LÈ7C¯„k ¯ÓBL BÈ‡L ≈¿≈¿«¿∆≈≈¿∆∆
˙ÈÂÊa - ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰L el‡ ˙BÚÓ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆»»≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ

Ô˙B‡ ÁÈpÓ È‡ È˙Èa8,¯ÓBM‰ ÔÚË .‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ≈ƒ¬ƒ«ƒ«»¿«≈»∆»««≈
‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔB„wt‰ ÏÚ·e ,eÈÈa ‰È‰ È‡zL∆¿«»»≈≈«««ƒ»≈…»»

ÌÈ„Úa BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡z ÌL9CBzÓ - »¿«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿¿≈ƒƒ
ÈzÒ‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k Èz¯ÓL :¯ÓBÏ ÏBÎiL10, ∆»«»«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ

È‡z Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯ÓBÏ ÔÓ‡11Ú·MÈ CÎÈÙÏ .12 ∆¡»«∆»»≈≈∆¿«¿ƒ»ƒ»«
Ô‰ÈÈa ‰È‰LÂ ,B˙eL¯a BÈ‡LÂ ,Ba „È ÁÏL ‡lL∆…»«»¿∆≈ƒ¿¿∆»»≈≈∆

.È‡z¿«

משבועה 7) פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
ביארו  שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל
האמור  נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר תנאי שכל הטעם,

קיים. - ונגנבו 8)בתורה שהתנה במקום אותן הניח ואם
בקרקע  אלא שמירה להם אין שכספים פי על אף פטור, -

ד). הלכה ד פרק למעלה את 9)(כאמור שמעו לא והם
בשבועה.10)התנאי. נאמן לפני 11)והיה כלומר,

ואחר  שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד
טען  ואם עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך
מיגו  אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר

משנה). (כסף דבריו מכחישים נראה,12)כשעדים
שבועת  חייב נאנסו הטוען גם שהרי התורה, שבועת שנשבע

משנה). (מגיד התורה

.‚da ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÌpÁ ¯ÓBL13¯eËt - ≈ƒ»∆≈ƒ¿»»∆…»«»»
‰Úe·MÓ14„È Ba ÁÏL ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,15Ì„˜ ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»»«»…∆

¯ÓBM‰ ÚLtL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÔB„wt‰ ÏÚ·e .„·‡iL∆…««««ƒ»∆≈ƒ¿»»∆»««≈
eÈÈa ‰È‰ È‡z :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â .ÌlLÓ -16BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ»«¿»«¿«»»≈≈≈

ÚLtL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,ÔÓ‡17. ∆¡»∆¬≈≈≈ƒ∆»«

א 14)ונגנבה.13) הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל
הוא  התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
כשאין  כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה
אמנם  האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה חיוב עליו
בה  פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה
שנגנבה, בשבועה כלולה שהיא כאן דעתו מגלגלים.

בפשיעה. שלא נגנבה איסי 15)שפירושה למד שם בגמרא
ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן
ראייה  יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה

השומרים.16)וייפטר. כדרך מעולה שמירה אשמור שלא
ונאנסתי.17) השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין

לא  שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן
הנח  לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,
נשבע  והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום
רק  אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען ולפיכך ונפטר היסת
וכסף  ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה

משנה).

.„‰fL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ù‰ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ»≈ƒ∆∆
ıÙÁ‰18ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡ - BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ eÈÙa «≈∆¿»≈ƒ¿ƒ∆¿≈«≈»

epnÓ ÂÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ19ÈÏ B˙ B‡ ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ
ÔB„wt‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÓBM‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰zÓa¿«»»¿ƒ»ƒ≈«≈ƒƒ«ƒ»

ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ BÓˆÚ20‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Úe·L ‡Ïa «¿ƒ«¿ƒ¿…¿»¿…∆»
‡aL ÈÓ21¯Ó‡Â22,ÌÎÈ·‡ Ïˆ‡ Èz„˜Ù‰ CÎÂ Ck : ƒ∆»¿»«»¿»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆

¯Ó‡L BÓk ÔB„wt‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â23, ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ»¿∆»«
Ôic‰ Ú„BÈ ‰È‰Â24‰fL „eÓ‡ ˙n‰ ‰È‰ ‡lL ¿»»≈«««»∆…»»«≈»∆∆

‰ÊÏ ÔB„wt‰ ˙˙Ï ‰f‰ ÔicÏ BÏ LÈ - BlL ÔB„wt‰«ƒ»∆≈««»«∆»≈«ƒ»»∆
Òk‰Ï ÏÈ‚¯ „È˜Ùn‰ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÂÈÓÈÒ Ô˙pL∆»«ƒ»»¿∆…ƒ¿∆««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈
- BÏˆ‡ ÒkÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙nL ‰Ê Ïˆ‡≈∆∆∆≈¬»ƒ»»»ƒƒ»≈∆¿

‡nL25BlL ÔÈÓÈq‰ ¯Èk‰Â ‡e‰ ¯Á‡ ÏL26e‡a . ∆»∆«≈¿ƒƒ«ƒ»ƒ∆»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - „eÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L ÔicÏ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ««»∆≈∆»≈ƒƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ‰Ê ÔÈ‡L ;Ô˙e„Úa ÌÈÓB˙È‰ „iÓ27, ƒ««¿ƒ¿≈»∆≈∆¿»»¿»
Úc ÔcÓ‡ÂBzÚc „Ó‡ BÈ‡ Ôz28‡l‡ ÔicÏ BÏ ÔÈ‡Â , ¿À¿««¿»≈…∆«¿¿≈««»∆»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcM ‰Ó«∆«¿∆∆»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
„Á‡a ‰˘ÚÓ .ÔÈ¯„‰Ò29Ïˆ‡ ÔÈÓLÓL „È˜Ù‰L , «¿∆¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈∆

¯Ó‡ .ÌÈz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÚ·˙Ï ‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á¬≈¿≈ƒ»¿»¿¿»«∆¡«¿ƒ»«
Ì‰ È¯‰Â ,Ì˙cÓ ‡È‰ CÎÂ Ck ‡Ï‰Â :„È˜Ùn‰ BÏ««¿ƒ«¬…»¿»ƒƒ»»«¬≈≈
,EÏ Èz¯ÊÁ‰ ElL :BÏ ¯Ó‡ .E˙È·Áa EÏˆ‡ ÌÈÁpÓÀ»ƒ∆¿¿¿»ƒ¿»«∆¿∆¡«¿ƒ¿

el‡Â30ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Ô‰ ÌÈ¯Á‡ ¿≈¬≈ƒ≈¿»¿¬»ƒ≈ƒƒ
Ô‰ ¯ÓBL ÏL ÔÈÓLÓM‰ el‡ ‡nL ,B„iÓ31‡l‡ , ƒ»∆»≈«À¿¿ƒ∆≈≈∆»

BÓk ,¯ÈÊÁ‰L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ¯ÓBM‰ Ú·MÈƒ»««≈ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡ƒ¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

משנה).18) (מגיד עתה  אותו רואים בבא 19)שאנו רי"ף
שלישי. פרק סוף ליתומים:20)מציעא טוען דין בית ואין

אנו  שאין דבר, של וטעמו מהמפקיד, אביהם קנה שמא
לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים

שהיה.21) מעשה פה: זה.22)כתובות על עדים לו ואין
הסימנים 23) אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון נמצא

התובע. -24)שמסר שלו הפיקדון שזה דעתו מאומדן
הוא  ובטוח הנפקד של הכלכלי מצבו את מכיר הדיין

שלו. אינו הזה וכו'.25)שהפיקדון "שמא" אנו חוששים
ופסק 26) נחמן רב בשם שם בגמרא נאמרו זה דין פרטי כל

שם. מציעא בבבא הרי"ף הוכחה 27)כן אינה זו עדותם
דעתם. אומדן אלא זה 28)ברורה למד רבינו הדיין. של
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קנו ופקדון קנו שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ו רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דלא  הנפקד) (שם בחסא ביה "ידענא נחמן: רב של מלשונו
משנה). (מגיד הוא עצמו דעת שאומדן הדגיש ובכן אמיד"

קטו:29) בחבית.30)יבמות שם שמניין 31)המונחים
פי  על אף זה לעניין מובהקים סימנים אינם ומשקל
הלכות  (ראה אבידה החזרת לעניין כמובהקים שנידונים
המגיד  התכוון ולזה ט"ו) הלכה י"ג פרק ואבידה, גזילה
"לגמרי". מובהק סימן מניין שאין באמרו, משנה

או 32) הפקיד שאם י"ב, הלכה שכירות מהלכות ב בפרק
במיגו  נאמן הוא החזרתי, טוען והשומר בשטר השאיל
בנקיטת  שבועה אותו ומחייבים נאנסתי. לטעון יכול שהיה
לדין  עדים דין כאן רבינו ומדמה נאנסתי, בטוען כמו חפץ
במיגו  נאמן הוא עדים ולא שטר לא שם כשאין אבל שטר,
היסת  נשבע כך ומשום מעולם דברים היו לא טענת של

מעולם". דברים היו "לא בטענת כמו ונפטר,

.‰,¯ÓBM‰ BÏ Ô˙Â ,BB„˜t Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»∆»«ƒ¿¿»««≈
B‡ ;‡e‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,ÈB„˜t ‰Ê ÔÈ‡ :„È˜Ùn‰ ¯Ó‡Â¿»«««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆»«≈
zLnzLÂ ,‰È‰ L„Á B‡ ;Bz¯aL ‰z‡Â ,‰È‰ ÌÏL»≈»»¿«»ƒ«¿»»»»¿ƒ¿««¿»
‡l‡ el‡ ÔÈ‡Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ;Ba≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿≈≈∆»
,EÓˆÚa z„˜Ù‰L e‰Ê :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ;ÌÈMÓÁ¬ƒƒ««««ƒ≈∆∆ƒ¿«¿»¿«¿¿

˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ - ÏËB ‰z‡ z˙pM ‰Óe33, «∆»«»«»≈¬≈«≈ƒ¿»∆≈
˙Úe·L ÚaL ¯ÓBL Ïk ÔÈ‡L .ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«ƒ¿»ƒ∆≈»≈ƒ¿»¿«
‰„BnL ÔÓÊa ‡l‡ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ»¬»«»∆»ƒ¿«∆∆
ÔÚBËÂ ,¯ÓB‡ „È˜Ùn‰L BÓk ÔB„wt ÏÚ BÓˆÚa¿«¿«ƒ»¿∆««¿ƒ≈¿≈
¯ËÙÏ ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk .‰aL B‡ ˙Ó B‡ ·‚pL∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»∆»»≈ƒ¿…
.[ÔÈ¯ÓBL ˙Úe·L ÚaL] - ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ«¿ƒ««¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ
B‡ ÈÏ z¯kO‰L B‡ ÈzÏ‡L‰L e‰Ê :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆∆ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
BÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â ,È˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÈzÏËpL∆»«¿ƒ»»«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÓkÓ ‰pzL B‡ ,¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê¯ÎBO‰ - ‰È‰L ∆∆»«≈ƒ¿«»ƒ¿∆»»«≈
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ÚaL34. ƒ¿»∆≈¿««»ƒ»¿ƒ¿»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿«≈≈
˙Úe·L ÚaL - ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬ƒƒƒ¿»¿«
˙Úe·L ÌeMÓ ‡Ï ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈtÓ ‰¯Bz‰«»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»…ƒ¿«
‡e‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÌÈhÁ ÏL ¯Bk ‰‡Ó .ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ≈»∆ƒƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿
- ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ó ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï :¯ÓB‡≈…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»≈»∆¿ƒ

.BÊk ‰ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿«¬»»

שבועת 33) בפרק וגמרא משנה מקורו מציין משנה במגיד
אלו. טענות מכל מאומה שם נמצא לא אולם הדיינים.
למה  שהתכוון כותב רצו סימן משפט חושן יוסף ובבית
שבמידה, דבר על אלא נשבעין "אין (מב:): שם ששנינו
מכאן  הוציא כיצד להבין מאוד וקשה ושבמניין". שבמשקל
הוא  אלה שבכל מפרש שם ובפרישה האלה. הדינים כל את
בידי  לך אין כאומר שזה מפני במקצת מודה משבועת פטור
פטור  הילך הטוען וכל לך) (הא והילך וכך כך ֵאלא
א  פרק ונטען טוען הלכות (ראה במקצת מודה משבועת

ג). תורה 34)הלכה אותו שחייבה במקצת מודה מדין
הלכה  בסוף (כמבואר שמירה עליו קיבל לא אפילו להישבע
בעין  הם סאה החמישים שאפילו משמע רבינו מלשון זו).

עליו. חולקים והרשב"א והרמב"ן התורה. שבועת חייב
שפיקדון  מפני במקצת, מודה משבועת שפטור ודעתם,
זה  והרי שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו תמיד נשאר

משנה). (מגיד כהילך

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
אפילו 1) בהם ייגע לא חבירו אצל פירות מפקיד דין מבאר

מוכר  ודין כסות, או תורה ספר מפקיד ודין מתקלקלים, הם
מפקיד  ודין חיסרון, מכדי יותר כשחסר דין בבית פיקדון
חבירו  אצל מפקיד ודין חנווני, או שולחני אצל  מעות
הקטנים  ומן הנשים מן פיקדונות מקבלים ושאין ונשברה,

הים. למדינת שהלך נפקד ודין העבדים, ומן

.‡„È˜Ùn‰2ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t ««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…ƒ«
ÔÈËÚÓ˙Óe ÔÈ¯ÒBÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô‰a3.ÔÈÎÏB‰Â »∆¿««ƒ∆≈¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÔB¯qÁ e¯ÒÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na4 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ»»»»∆
- ÔB¯ÒÁ È„kÓ ¯˙BÈ e¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰L ÏÎa¿»»»¬»ƒ»¿≈ƒ¿≈∆¿»

Ô¯ÎBÓ5ÔÈc ˙È·a6‰„·‡ ·ÈLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,7 ¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¬≈»
ÈÓ„a ÌÈ‰ÎÏ ¯kÓÈ - Ô¯ÎBÓ ‡e‰LÎe .ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿∆¿»ƒ¿…¿…¬ƒƒ¿≈

‰Óe¯z8˙Óe¯z B‡ ‰Óe¯z ÌÈÏÚa‰ Ô˙B‡ eOÚ ‡nL , ¿»∆»»»«¿»ƒ¿»¿«
˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ ¯OÚÓ9. «¬≈«≈¬≈

לח.2) בבאֿמציעא וגמרא, שם.3)משנה כתנאֿקמא
שמעון  כרבן הלכה ב) עמ' (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
שרב  משום וטעמו, ביתֿדין. בפני שימכרם גמליאל בן
שם. הרי"ף כתב וכן כתנאֿקמא. פסק אחרון, שהוא נחמן,

ה"ה)4) (פ"ה למעלה להחסיר. אלו פירות של שדרכם
שונים. פירות למיני החסרון שיעור יוחנן 5)נתבאר כרבי

שמוכרם. תנאֿקמא מודה - חסרונם מכדי שביותר שם,
הכמות.6) ועל המחיר על -7)בפיקוחם יניחם שאם

כאן, במגידֿמשנה הובא [הרמב"ן, הרבה המפקיד יפסיד
חסרונן  מכדי "יותר (שם) בגמרא שאמרו מה מפרש
שדרכם  כפי משנה בפחות שחסרו הכוונה מוכרן" דבריֿהכל
מזה, יצא - כפשוטו תפרש שאם תמימה, בשנה לחסור
יותר  חסרו כשלא אפילו מוכרם גמליאל בן שמעון שלרבן
בזה  (קדמוהו הדעת על מתקבל אינו וזה הרגיל, מן
מוסיף  והמגידֿמשנה מחלוקת). ד"ה שם ה'תוספות'

כאן]. רבינו דברי את גם כך לפרש מחיר 8)שאפשר
עליה. קופצים הרבה שאין מפני חולין, ממחיר נמוך תרומה

לזרים.9) באכילה ואסורים אחר במקום לו שיש טבל
תורמין  שאין המקומות באלו "ועכשיו כותב: הראב"ד
ברור  שירצה". למי מוכרן לחוצהֿלארץ) (הכוונה ומעשרין
ומעשר  בתרומה החייבים למקומות התכוון רבינו שגם
בפקדון  בד"א רבינו: כותב בה"ד לקמן (מגידֿמשנה).
הארץ  באותה עמו היו אם אבל הים, למדינת בעליו שהלכו
זו  שהסתייגות ונראה שאבד. אףֿעלֿפי בו יגע לא זה הרי

(מגידֿמשנה). זו בהלכה להאמור גם יפה כוחה

.·„È˜Ùn‰10L·c ,e·È˜¯‰Â ˙B¯t B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ‰wz ‰OBÚ - ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ,„ÒÙÂ¿ƒ¿««ƒ¿∆¡ƒ∆«»»¿«««ƒ»

e„ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓe11ÔÈ‡Â Ô„ÒÙ‰a ¿»¿≈ƒ««ƒ∆»¿¿∆¿≈»¿≈
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קנז

קנז

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ו רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰OBt „ÒÙ‰‰12ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈlq‰Â ÌÈp˜w‰ È¯‰ ,Ô‰a «∆¿≈∆»∆¬≈««¿«ƒ¿««ƒƒƒ
„ÒÙ‰13. ∆¿≈

שם.10) יוסיפו 11)ברייתא שלא פירוש, שיעמדו. צ"ל
קלקולם. ה):12)על יג, (ויקרא הכתוב מלשון מתרבה,

פשה. כרבנן 13)לא פסק אותם. מקלקל הנפסד הנוזל
מועט. להפסד גם שחוששים שם,

.‚ıÓÁ „È˜Ùn‰14È¯‰ - ÁÒt‰ ÚÈb‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈≈∆¬≈¿ƒƒ««∆«¬≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL „Ú Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê15‰Úa¯‡ ÌBiÓ ∆…ƒ««»»¬ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ16˜eMa B¯ÎBÓe ‡ˆBÈ ClÈ‡Â Ô‡kÓ ;17BzÚLÏ18, »»ƒ»¿ƒ«≈¿«¿«¿
ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ19¯‡LÏ ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ¿«ƒƒ¿»

Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÚbÈ ‡lL ,˙BB„˜t‰«ƒ¿∆…ƒ«»∆««ƒ∆≈«
,CÏn‰ Ì˙B‡ Ò‡È B‡ ÈBÏt ÔÓÊa eÏeÊiL È‡cÂa¿««∆»ƒ¿«¿ƒ∆¡…»«∆∆

.ÌBÓÓ eÏhÈÂ Ì„wÓ Ô‰ÈÏÚa e‡B·È ‡nL∆»»«¿≈∆ƒ…∆¿ƒ¿»»

יג.14) חמץ 15)פסחים אכילת איסור התחלת שהיא 
פסח. ההלכה.16)בערב בסוף - דבר של טעמו בניסן.

להאכילו 17) גם ואפשר לנכרים". "מוכרן שם: בגמרא
ועוף. חיה שמותר 18)לבהמה זמן כל ממש, שעה באותה

אסור  מכאן ולאחר חמישית, שעה סוף עד היינו - בהנאה
מדרבנן. שוודאי 19)בהנאה בפסח מחמץ מכלֿשכן

הכל. יפסיד

.„‰¯Bz ¯ÙÒ „È˜Ùn‰20BÏÏBb - B¯·Á Ïˆ‡21ÌÚt ««¿ƒ≈∆»≈∆¬≈¿««
BÏÏB‚ ‡e‰Lk Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡22BÁ˙Bt ««ƒ¿≈»»…∆¿ƒ¿∆¿¿

BÓˆÚ ÏÏ‚a ÁzÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;¯zÓ - B· ‡¯B˜Â23 ¿≈À»¬»…ƒ¿«ƒ¿««¿
ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÔÈc‰ ‡e‰Â .‡¯˜ÈÂ24‡¯˜Â Á˙t Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿»»

·iÁ˙Â ,ÔB„wta „È ÁÏL È¯‰ - BÓˆÚ ÏÏ‚a ÏÏ‚Â¿»«ƒ¿««¿¬≈»«»«ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Óˆ ÏL ˙eÒk BÏˆ‡ „È˜Ù‰ .ÔÈÒ‡a25dÚÚÓ - »√»ƒƒ¿ƒ∆¿¿∆∆∆¿«¿¿»

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯„k .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
ÔB„wÙa26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27ÂÈÏÚ ‰·BÁ BfL . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆∆»»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓƒ»≈¬≈»«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»¬»ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ d˙B‡a BnÚƒ¿»»»∆¬≈∆…ƒ«««ƒ

„·‡ ‡e‰L28. ∆»≈

שם.20) בגמרא שנתפרשה כפי כט: בבאֿמציעא ברייתא
יתעפש.21) שלא לאווררו הספר.22)כדי לצורך
גאון 23) האי דרב משמיה "אמרו מיימוניות: בהגהות כתב

חבר  אבל בבור, אמורים) דברים (במה מילי והני ז"ל...
אפילו  ברשות שלא ממנו להעתיק ומותר בו, לקרות מותר
"שלא  מובן בו". כיוצא לו שאין (בתנאי) והוא לכתחילה,
כשהוא  אבל מהמפקיד, רשות נטל שלא הכוונה ברשות"
סי' סוף חו"מ יוסף' וב'בית לחבר. גם אסור - מסכים אינו
(הגאון) והוא גאון, יהודאי רב בשם זה דין מביא רצב,
בו, שילמוד היה יודע אצלו כשהפקידו לפי טעמו : מבאר
הטעם  ושמא . . . אצלו הפקיד כן) מנת (על דהכי ואדעתא
לגנב  יבוזו "לא (הכתוב) על משלי במדרש דאיתא משום
תורה  דברי שגונב מי לבזות שאין ל), ו, (משלי יגנוב" כי

כמגילה 24)ומעתיקן. עשויים הספרים כל בזמנם,
פי"ג  ואבידה גזילה [בהלכות בגלילה. ונסגרים ונפתחים
לשלושים  אחת בהם קורא ספרים שהמוצא רבינו, כתב הי"ג
מה  ויפרש לפקדון, אבידה בין מחלק שהוא ברור יום.
אמרו  כך באבידה, שאמרו "כדרך ל) (שם בברייתא שאמרו
סוף  (חו"מ ה'טור' ודעת ספרים. לדין נוגע אינו בפקדון"
שרבינו  ונראה יום. שלשים כל גוללם בפקדון שגם רצב) סי'
המשנה  שבין הסתירה את ליישב כדי זה, הבדל קבע

ראה כט: (שם הבדל והברייתא עוד אנו ומוצאים שם). ב"ח
כאן  האמור ובין ואבידה, גזילה בהלכות האמור בין גדול
בהם  ילמוד "לא הסתייגויות כמה הוסיף שם ספרים. בדין
יקרא  ולא מעולם), למדו שלא חדש דבר (פירוש, לכתחילה
יותר  בו יפתח ולא ויתרגם, פרשה יקרא ולא וישנה, פרשה
שמא  ענינים, משני קורין שנים יהיו ולא דפין, משלושה
בענין  הם קורין אבל הספר, ויבלה זה וימשוך זה ימשוך
וכאן  אחד, בענין ואפילו בספר שלושה יקראו ולא אחד.
רק  וכתב שם, דבריו על כאן סמך כנראה זאת. כל השמיט
שם]. נכתבו שלא או דומים שאינם הדינים את

אחת 25) מנערה - כסות "מצא סתם: נאמר שם, במשנה,
צמר  של כסות בין מחלקים שם ובגמרא יום", לשלושים
קשה  שהניעור רבינו, ומפרש פירשו. ולא פשתן, לשל
[בהלכות  להיפך. מפרש שם ורש"י לצמר. ומועיל לפשתן
הגמרא  ע"פ תנאים שני רבינו מוסיף שם, ואבידה גזילה
מה  על כאן וסמך במקל. יחבוט ולא שנים ינערו שלא שם:

שם. זה 26)שאמר דין אמרו במשנה ל. שם ברייתא
המשנה. את מפרשת והברייתא מקום 27)באבידה, בכל

ולמנעו. לטרוח הנפקד מחויב - להפסד לחשוש שיש
להיפסד.28) עלול שהפקדון לו מודיע אלא

.‰ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔB„wt ¯ÎBn‰ Ïk29‰Ê È¯‰ - »«≈ƒ»«ƒ≈ƒ¬≈∆
BÓˆÚÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÎBÓ30„LÁ‰ ÈtÓ ,31. ≈«¬≈ƒ¿≈≈¿«¿ƒ¿≈«¬»

BÏˆ‡ ÌÈÁpÓ eÈ‰È ÌÈÓc‰Â32.Ô‰a LnzL‰Ï BÏ LÈÂ , ¿«»ƒƒ¿À»ƒ∆¿¿≈¿ƒ¿«≈»∆
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎO ¯ÓBL Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ È¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬≈¬≈∆≈»»««ƒ

Ô‰a LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚL33. ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈»∆

ה"א.29) למעלה "מוכרן 30)ראה לח. שם ברייתא
מוכרן  ואינו לאחרים מוכרן - מוכרן וכשהוא בביתֿדין.

מקום 31)לעצמו". יש ביתֿדין ע"פ שמוכר אףֿעלֿפי
שם  [ה'טור' המחיר. את להוריד משתדל שהוא בו  לחשוד
מפורש  דין השמיט למה נתבאר ולא זה, דין השמיט

שם]. ו'פרישה' 'דרישה' ראה שם 32)בברייתא. משנה,
זה. בדין לאבידה פקדון משווה ורבינו אבידה. גבי כח:

בהן 33) להשתמש רשאי שהוא מזה לו שיש ההנאה,
גזילה  מהלכות בפי"ג כשכר. נחשבת להן, כשיצטרך
אבידה  דמי באונסי חייב שהמוצא רבינו כתב הי"ז, ואבידה
חייב  אינו בפקדון אבל עדיין, בהם נשתמש לא אפילו
אבידה  שומר ההבדל: נימוק מבאר ובמגידֿמשנה באונסין.
שהוא  מפני הנאה, כל לו כשאין אפילו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  גזילה (הלכות אחרות ממצוות ופטור מצוה עושה
לדרגת  התחייבותו העלו הנאה לו כשיש ולפיכך, ה"י).
ובמקרה  חנם, כשומר דינו נפקד אבל באונסין, שחייב שואל
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קנח ופקדון קנח שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ו רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שומר  ונעשה אחת בדרגה כן גם עלה - הנאה מקבל שהוא
שכר.

.Â„È˜Ùn‰34ÈÁÏM‰ B‡ ÈÂÁ Ïˆ‡ ˙BÚÓ35Ì‡ : ««¿ƒ»≈∆∆¿»ƒ«À¿»ƒƒ
‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ B‡ ,ÔÈÓe˙ÁÂ ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰36È¯‰ - »¿ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆¿À∆¬≈

- e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡37‡ÏÂ ÔÈÓe˙Á ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«¬»»¿ƒ≈»¬ƒ¿…

LÈ - ÔÈ¯e¯ˆ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL¿̃ƒ∆∆¿À∆««ƒ∆≈¿ƒ≈
Ô‰a LnzL‰Ï BÏ38Ì‰ÈÏÚ ‰OÚ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»«¬∆¬≈∆

¯ÎO ¯ÓBL39;Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡Â . ≈»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«»¿«¬»»
‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa e„·‡L ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡Â¿ƒ∆∆¿¿∆»¿¿ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆

.¯eËt»

מג.34) שם מטבע.35)משנה, על מטבע שמחליף חלפן,
הרגיל.36) מהקשר חזק ויותר נראה 37)משונה,

למעלה  שנתבארו השמירה כדרכי כששמרן שהמדובר
צריכים 38)בפ"ד. והשולחני שהחנוני יודע המפקיד

מסכים  שהוא המפקיד דעת את אומדים ואנו מעות, להרבה
מעותיו  לצרור אדם כל של ודרכו במעותיו. שישתמשו

שעה. כל בהן להשתמש שעומדות נתבאר 39)אףֿעלֿפי
הקודמת. בהלכה

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40;Ô‰a LnzLiL Ì„˜ «∆¿»ƒ¬ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆
ÏÎk ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ - Ô‰a LnzLpL ¯Á‡ Ï·‡¬»««∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿«≈¿«¬»»¿»

ÌÏBÚaL ‰ÂÏÓ41.ÌÈÏÚaÏ Ì¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿»∆»»«∆«¬ƒ≈«¿»ƒ

גאון.40) האי רב בשם הרי 41)רי"ף בהן, השתמש אם
להחזיר  חיוב עליו וחל שלו, הן והרי בהלוואה אותן לקח
(למעלה  שאמרנו פקדון במוכר והואֿהדין אחר, כסף לנפקד

שכר. כשומר שדינו ה"ה)

.Á˙BÚÓ „È˜Ùn‰42ÔÈa ÔÈ¯e¯ˆ ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ≈¿ƒ≈
e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¬≈∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿
ÌÓËiL ‡e‰Â .Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - e·‚ B‡ƒ¿¿≈«»¿«¬»»¿∆ƒ¿¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wa43. ««¿«¿∆≈«¿

שם.42) חנם.43)משנה שומר גבי ה"ד פ"ד למעלה

.Ë˙È·Á „È˜Ùn‰44dÏ e„ÁiL ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»ƒ≈∆¬≈≈∆ƒ¬»
ÌÈÏÚa‰45dÏËÏËÂ ,ÌB˜Ó dÏ e„ÁÈ ‡Ï ÔÈa ÌB˜Ó «¿»ƒ»≈…ƒ¬»»¿ƒ¿¿»
Bk¯ˆÏ46B„È CBzÓ ÔÈa ,‰¯aLÂ47¯Á‡ ÔÈa ‰¯aL ¿»¿¿ƒ¿¿»≈ƒ»ƒ¿¿»≈««

ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯aL dÏ e„ÁiL ÌB˜nÏ d¯ÈÊÁ‰L48. ∆∆¡ƒ»«»∆ƒ¬»ƒ¿¿»«»¿«≈
ÔÈa B„È CBzÓ ‰¯aLpL ÔÈa ,dk¯ˆÏ dÏËÏËƒ¿¿»¿»¿»≈∆ƒ¿¿»ƒ»≈

¯Á‡ ÌB˜Óa dÁÈp‰MÓ ‰¯aLpL49¯eËt -50. ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒƒ»¿»«≈»

מא.44) וגמרא מ: שם את 45)משנה, קבע החבית בעל
החבית. להנחת החבית 46)המקום את טלטל הנפקד

מהמפקיד. רשות נטילת בלי עצמו בשעה 47)לצורך
בה. והשתמש שחזרה 48)שטלטלה שם, עקיבא כרבי

והחזיר  שלקח לבעלים הודיע לא ואם בעלים, דעת צריכה
יד  שולח כדין באונסין וחייב החזיר, לא כאילו זה הרי -

למקומה.49)בפקדון. החזירה אם קיבל 50)ומכלֿשכן

שהרישא  האומר, יוחנן כרבי שהלכה שם, הרי"ף רבו דעת
למקומה  שחזרה ישמעאל רבי כדעת היא שם המשנה של
והסיפא  נטלה. לא כאילו זה והרי בעלים, דעת צריכה אינה
ששתי  זו משנה מסתם כלום ללמוד ואין עקיבא רבי כדעת
לפי  עקיבא כרבי הלכה ולפיכך זו, את זו סותרות בבותיה
פסק  למה לי נתברר [לא מחבירו. עקיבא כרבי הלכה הכלל:
שהלכה  בידינו הוא כלל הרי ששת, רב נגד יוחנן כרבי
פ"א  ובכסףֿמשנה להם)? הקודמים נגד (כאחרונים כבתראי
כתב  לבהמה, מאכל תנו אמר בדין ה"ח, ברכות מהלכות
כבתראי  שהלכה מפני יוחנן רבי נגד ששת כרב פסק שרבינו
מאוחרת, לתקופה הזה הכלל את מגביל אינו הוא (כנראה,

ואילך)]. ורבא מאביי

.ÈÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡51ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t52ÔÓ ‡ÏÂ ≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈ„·Ú‰53- ‰M‡‰ ÔÓ Ïa˜ .˙B˜BÈz‰ ÔÓ ‡ÏÂ »¬»ƒ¿…ƒ«ƒƒ≈ƒ»ƒ»

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ54dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó ;55ÔÓ Ïa˜ . «¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ
„·Ú‰56Ba¯Ï ¯ÈÊÁÈ - ˙Ó ;„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ -57ÔÓ Ïa˜ . »∆∆«¬ƒ»∆∆≈«¬ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÔËw‰58ÏÎ‡iL Ï˜„ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - «»»ƒ¿∆≈∆»∆∆∆…«

ÂÈ˙B¯t Ô‰a59e¯Ó‡L ÔlÎÂ .60ÏL :Ô˙˙ÈÓ ˙ÚLa »∆≈»¿À»∆»¿ƒ¿«ƒ»»∆
BÏ ÔÈÓ‡ Ì‡ ,Ì‰ ÈBÏt61ÔLe¯Ùk ‰OÚÈ -62Ì‡Â , ¿ƒ≈ƒ∆¡»ƒ«¬∆¿≈»¿ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï63. »«¬ƒ¿¿≈∆

נב.51) נא: בבאֿבתרא הם 52)ברייתא שמא הנשואות,
אצל  אותם מפקידה היא מעיניו להסתירם וכדי הבעל, של
נשים  (לפעמים, עבירה עוברי ידי לסייע ואסור אחרים,
ברשות). שלא בעליהן מרכוש לקחת לעצמן היתר מורות

שם).53) (רשב"ם הגזל על חשודים עבדים סתם
אנו 54) בעלה, קנה אשה שקנתה מה שכל ואףֿעלֿפי

הר"י  בשם (מגידֿמשנה אצלה מישהו הפקיד שמא אומרים
רשות  לבעלה שאין ע"מ מישהו לה נתן שמא ועוד, מיגש).

הוא 55)בו. הפקדון ואם אשתו. את יורש הבעל שהרי
מבעלה. ויתבע יבוא - אחרים הנימוקים 56)של מאותם

באשה. שכל 57)שאמרנו הפקר, כנכסי הפקדון דין ואין
גונבים  עבדים שסתם משום והטעם, בהם. זכה הקודם
שנטל, למקום מחזיר חי כשהוא ואףֿעלֿפיֿכן, מאדוניהם.
שם, הרשב"ם [וכתב גנב. או שגזל הדבר נתברר שלא מכיון
ליורשיה, נותנים - מתה ואחרֿכך האשה נתגרשה שאם
גזלנים  עבדים שסתם לרבו, נותנים - ומת שנשתחרר ועבד

ויאבדו.58)הם]. עליו ישמור לא שמא לו, להחזיר ואין 
נאמרו 59) ובגמרא סגולה". לו "יעשה כתוב: שם בברייתא

רבינו  וקיבל דקל, - והשני ספרֿתורה, – אחד פירושים, שני
אבל  שש, בן עד הכוונה - שאמרו וקטן הפירושים. שני
אין  ומתן משא בטיב ומבין חריף הוא אם משש למעלה
(ראה  ממכר וממכרו מקח מקחו שהרי לאיבוד, חוששים
(מגידֿ לו מחזירים ולפיכך ה"ו), פכ"ט מכירה הלכות
לאשה, "יחזיר רבינו שאמר מה מפרש [והרשב"א משנה).
להם  להחזיר שאסור תחשוב שלא ללמדנו, בא לעבד" יחזיר
אם  גם אבל הבעלים, של הוא שהפקדון להניח שיש מפני
הוא  שהרי להם, מחזיר ולכתחילה פטור, - לבעלים החזיר
אבןֿהעזר  רמ"א וראה (מגידֿמשנה). שנוטל למקום מחזיר
ובהגהות  ח. ס"ק שם שמואל' ו'בית ס"א, פו סימן
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קנט

קנט

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ו רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

יחזירו  הבעלים תבעו שאם הראב"ן, בשם כתב מיימוניות
להם. שם.60)הנפקד מאמין 61)גמרא הנפקד אם

שאמרו.62)להם. בשעת 63)כמו כשאמרה ודוקא
הנפקד, מיד הפקדון לקחת האפשרות לה כשאין מיתתה
מאמין  הנפקד אין אפילו לפלוני יתן - בריאה כשהיא אבל
ולהחזירו  הפקדון את ממנו לקחת יכולה היא שהרי לה,

שם). אבןֿהעזר ('טור' לידו בעצמה

.‡È‰„·‡‰Â ÔB„wt‰64‡l‡ Ú·zÏ ez ‡Ï «ƒ»¿»¬≈»…ƒ¿ƒ»«∆»
BÈ‡ - ÌÈÏLe¯Èa BÏˆ‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk .ÌÓB˜Óaƒ¿»≈«ƒ¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈

·a BÚ·˙Ï ÏBÎÈ65BÏa˜Ó - ·a BÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ; »¿»¿¿…¿ƒ∆¡ƒ¿…¿«¿
epnÓ66¯a„na BB„˜t ‡È·‰Â ,·eMia BÏˆ‡ „È˜Ù‰ . ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»

epnÓ BÏa˜Ó BÈ‡ -67BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ;68‡e‰ È¯‰ : ≈¿«¿ƒ∆∆»…«¬≈
Èz„˜Ù‰L C¯„k ,·eMia ÈÏ ep¯ÈÊÁzL „Ú E˙eÈ¯Á‡a¿«¬»¿«∆«¬ƒ∆ƒ«ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ

.·eMia EÏˆ‡∆¿¿«ƒ

קיח.64) או 65)בבאֿקמא מהנפקד לדרוש יכול אינו
לנוב. אליו להביאו אבידה לטעון:66)ממוצא יכול ואינו

שם. לי החזיר בירושלים, אצלך מחויב 67)הפקדתי אינו
השמירה. מחובת הנפקד את ולפטור הוא 68)לקבלו יכול

להוציאו  הוכרח שאם מיימוניות, בהגהות (כתב לנפקד לומר
הפקדון  את להטמין מקום לו היה שלא משום למדבר
או  הפקדון אתו ולקח למסור, אסור אחר ולשומר ביישוב,

פטור). שהוא ראבי"ה דעת - ונאנס למדבר האבידה את

.·È˙È„ÓÏ ÔB„wt‰ ÏÚa CÏ‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰««¿ƒ≈∆¬≈¿»««««ƒ»ƒ¿ƒ«
˙‡ˆÏ B‡ ÌiÏ ‰LaiÓ O¯ÙÏ ‰ˆ¯ ¯ÓBM‰ È¯‰Â ,Ìi‰«»«¬≈«≈»»¿»≈ƒ«»»«»»≈

‡¯iLa69‡È·‰Â ¯ÓBM‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿«»»≈ƒ∆»∆ƒ»«≈¿≈ƒ
.B˙¯ÈÓL ˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙ - ÔÈc ˙È·Ï ÔB„wt‰«ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈«¬»¿ƒ»
BÊ ‰È„Óa ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆««≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
BÎÈÏB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,CÏ‰L ‰Ê ÏL ÔB„wt ÈtÓƒ¿≈ƒ»∆∆∆»«¿ƒ∆¿»¿ƒ
˙È·e .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰È‰ÈÂ Ò‡ BÏ Ú¯‡È ‡nL ,BnÚƒ∆»∆¡«…∆¿ƒ¿∆«»¿«¬»≈
·L‰ ÌeMÓ ,ÌÏˆ‡ ÔÓ‡ „Èa B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈcƒ«¿ƒƒ¿«∆¡»∆¿»ƒ»≈

ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡70. ¬≈»«¿»ƒ

רחוקה.69) שמירה 70)לדרך ללא הפקדון ישאיר שאם
עצמו). (סברת יאבד או ייגנב -

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
שומר 1) ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין

מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר
והוכר  שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים תבעוהו ודין
מן  או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב,
כך  ואחר באונס הפיקדון נגנב ודין לבעלה, ושילם האשה

הגנב. הוכר

.‡„È˜Ùn‰2B‡ e·‚Â ,ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿
e„·‡3‡ˆÓÂ ,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ , »¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»

ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰««»¿«≈«¿≈∆∆»«»«¿«≈
‰È‰L ÈÓÏ ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ∆»»

BÏˆ‡ ÔB„wt‰4ÌlL‡ ¯Ó‡ È¯‰L ,5‰Ó‰a‰ ‰¯ÊÁ . «ƒ»∆¿∆¬≈»«¬«≈»¿»«¿≈»

‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - dÓˆÚ6‰È˙Bf‚Â ‡È‰7;‰È˙B„ÏÂe «¿»∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ∆»¿»∆»
Á·L ‡l‡ ,dÙebÓ ‡a‰ Á·L ‰B˜ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆««»ƒ»∆»∆«

ÂÈÏ‡Ó ‡a‰8e¯‡a ¯·Îe .9˙Bfb ¯ÈÊÁÓ ·pb‰ ÔÈ‡L , «»≈≈»¿»≈«¿∆≈««»«¬ƒƒ
Le‡È ÈÙÏ ‡l‡ ˙B„ÏÂe10‰ˆ¯ ‡ÏÂ ¯ÓBM‰ ÚaL . ¿»∆»ƒ¿≈≈ƒ¿««≈¿…»»

ÌlLÏ11ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â , ¿«≈¿««»ƒ¿»««»¿«≈«¿≈
‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙk∆∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
¯ÎBO‰ ÔÎÂ .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ12 «¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿«««ƒ»¿≈«≈

ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,‰·‚Â B¯·ÁÓ ‰¯t»»≈¬≈¿ƒ¿¿»¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLƒ¿»¿««»À«««»¿«≈«¿≈∆∆
‰ˆ¯ el‡L ;¯ÎBOÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈∆ƒ»»

‰È‰ ,¯ÎBO‰.¯ËÙÂ Ò‡a ‰·‚pL ÚaL «≈»»ƒ¿»∆ƒ¿¿»¿…∆¿ƒ¿»

לג:2) פטור 3)בבאֿמציעא שהוא חנם בשומר המדובר
שבועת  לישבע מחויב שהוא אלא ואבידה, מגניבה

"נעשה 4)השומרים. רבא: מפרש (לד.) שם בגמרא
לך  קנויה פרתי הרי - ותשלמני ותרצה לכשתגנב לו כאומר
ראה  לך, קנויה לגניבתה סמוך אומרים: (ויש מעכשיו"
המפקיד, של דעתו אומדים שאנו דבר, של וטעמו שם).
הגנב) ימצא (אם הכפל ספק על לוותר מעדיף שהוא

שם). (רש"י לו בטוח יהיה שהקרן רבינו 5)עלֿמנת
שילם  לא שאפילו (שם) יוחנן כרבי שהלכה כאן מדגיש
[למעלה  לשלם. עליו שקיבל מכיוון שלו, הכפל - עדיין
ברשותו, שאינה השומר את שמשביעים נתבאר ה"א) (פ"ו
שלדעת  כותב, שלנו בסוגיא והרא"ש בה. נתן עיניו שמא
שאינה  שנשבע אחר אלא הכפל את קונה השומר אין הרי"ף
מכיון  הרי"ף, לדברי זה פירושו דחה יוסף' וב'בית ברשותו.
גרידא  שאמירה ומשמע משלם", הריני "אמר סתם שנאמר
נפקאֿמינה  יש כפל בעיית שאין באבדה, וגם מספיקה].
אין  הפקדון, מחיר בינתיים עלה אם כגון רבא, מסברת
ואם  ה"ג). לקמן (ראה הקודם מחירו אלא משלם השומר
שני  בין הבדל יש הגניבה, לפני מסוים זמן שויו עלה
קנוי  הפקדון אם למעלה: שנאמרו רבא בדעת הלשונות
מחירו  משלם - ראשון כלשון השמירה התחלת משעת
מחירו  לפי משלם - לגניבתו סמוך קנוי הוא ואם הקודם,
שתי  בית לבין הבדל שיש אמרו שם [בגמרא שעה. באותה
לא  שהבהמה במקרה רבא, לדעת למעלה שהובאו השיטות
לזכות  יכול ואינו הגניבה בשעת הנפקד של ברשותו נמצאה
קנה. לא - שניה ולשיטה הכפל, קנה - ראשונה לשיטה בה:
לא  אפילו בכפל שזכה שכתב, רצה סי' חו"מ 'טור' ראה
שם  יוסף' וב'בית ראשונה. שיטה שקיבל הרי ברשותו, היתה
שדווקא  כתב ולא סתם כי כך, הרי"ף דעת שגם כתב
מחלק  אינו רבינו שגם יוצא, מדבריו קנה. ברשותו בעומדת

ברשותו]. עומדת ללא עומדת קח:6)בין בבאֿקמא
הרשב"א). תלמידי בשם הגנב.7)(כסףֿמשנה שגזז הצמר

לשיטה 8) זירא רבי של ביאורו לפי שם בב"מ אמרו זה טעם
הפרה, את שקיבל משעה קונה שהשומר רבא, של הראשונה
גיזות  לענין זו לסברא צריכים אנו שני ללשון גם אולם
(לפי  רבינו שלדעת הגנב, בבית ושילדה שנטענה וולדות

המפקיד. של הם המגידֿמשנה) של בהלכות 9)ביאורו
הי"א. פ"א שנתייאשו 10)גניבה לפני שגזז הצמר כלומר,
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קס ופקדון קס שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ו רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הגניבה), להחזרת מלקוות חדלו הבעלים = (יאוש הבעלים
אם  אפילו לבעלים, חוזרים יאוש לפני שילדה והוולדות

יאוש. אחר לג:11)חזרה שם בפ"א 12)משנה, למעלה
בשכר, כשומר דינו ששוכר נתבאר שכירות, מהלכות

מאונסין. ופטורים ואבידה בגניבה חייבים ושניהם

.·¯ÓBL13È¯‰L .ÏÙka ‰ÎÊ - ÈzÚLt :¯Ó‡L ÌpÁ ≈ƒ»∆»«»«¿ƒ»»«∆∆∆¬≈
ÌlLÏ BÓˆÚ ·iÁ14B‡ ‰·‚ :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ; ƒ≈«¿¿«≈¿ƒ»»»«ƒ¿¿»

¯eËÙ ‰È‰Â ,‰„·‡15¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB ÔÎÂ .16 »¿»¿»»»¿≈≈»»¿«≈
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÏÙk‰ ‰˜ - ‰·‚ :¯Ó‡L∆»«ƒ¿¿»»»«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

‰˙Ó :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ;ÌlLÏ17Ï·‡ .¯ËÙ ‰È‰Â , ¿«≈¿ƒ»»»«≈»¿»»ƒ¿»¬»
BÓˆÚÓ ÌlLiL „Ú ÏÙk‰ ‰B˜ BÈ‡ - Ï‡BM‰18. «≈≈∆«∆∆«∆¿«≈≈«¿

ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,BÓˆÚÓ ÌlLÂ Ì„»̃«¿ƒ≈≈«¿¿««»À«««»¿«≈
Ï‡BMÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz19. «¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈

לד.13) שם פפא, רב של שאמר 14)מימרא בזה
אףֿעלֿפי  בכפל וזכה לשלם עצמו חייב כבר "פשעתי",
שם). חו"מ יוסף' ('בית משלם הריני בפירוש: אמר שלא

כך.15) על נשבע היה שם.16)אם פפא, כרב
שילם 18)כדרכה.17) ולא משלם, הריני כשאמר אבל

ופסק  שם, זביד ורב פפא רב מחלוקת הכפל. קנה לא  - עדיין
כמותו. בברייתא ששנינו מפני זביד, שם 19)כרב בגמרא

שהרי  שלו, הנאה כל - שואל לשומר: שואל בין מה נתבאר
מקנים  הבעלים אין כך ומשום לבעלים, כלום משלם אינו
על  שמוטל הם סבורים כי לשלם, ההבטחה בזכות הכפל לו
וקיבלו  כששילם ואףֿעלֿפיֿכן ההפסד, את לפצות השואל

שם). (רש"י הכפל את לו הקנו - מלא פיצוי

.‚‰Bw‰ Ïk20.ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·M‰ ‰B˜ - ÏÙk‰ »«∆«∆∆∆«∆««»≈≈»
ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ÔÈ‡Ò Úa¯‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ≈∆¬≈«¬≈≈»ƒ
ÚÏÒ ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,e„·‡ B‡ e·‚Â ,ÚÏÒ∆«¿ƒ¿¿»¿¿»«¬≈ƒ¿«≈∆«
Úa¯‡ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,ÚaL ÈÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»¿««»ƒ¿¿«¬≈≈»ƒ«¿«
‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÓBL ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¬≈≈∆≈¿≈¿«≈∆»

ÚÏÒ21ÔÁÈ¯Ë‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ»
˙Èa e‰e·iÁÂ ,ÚLtL ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈca ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ«ƒ¬»ƒ»∆»«¿ƒ¿≈
ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰eÙkL „Ú BBˆ¯a Ô˙ ‡ÏÂ ,ÔzÏ ÔÈcƒƒ≈¿…»«ƒ¿«∆»≈ƒ«
‡ˆÓ B‡ ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,epnÓ eÏËÂ BÁ¯k»¿¿»¿ƒ∆¿««»À«««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‡e‰L ˙BÓk ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁÈ - ÔB„wt‰«ƒ»«¬…«¿»ƒ¿∆«¬ƒƒ
Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÏk Ì‡Â .epnÓ eÁ˜lL ÌÈÓc‰ ¯ÓBMÏ«≈«»ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ«¿«

‡ÓeLa epnÓ ÔÈc ˙Èa e·b22ÂÈÏk ¯ÓBMÏ ¯ÈÊÁÓ - »≈ƒƒ∆¿»«¬ƒ«≈≈»
e‰„O B‡23. »≈

(נזמים).20) בכיפי מעשה לד. שם 21)שם במסקנא
הטריחו: לבין בביתֿדין הבעלים את הטריח לא בין חילקו
למפקיד. - השני ובמקרה לנפקד, הרווח - ראשון במקרה
הבא  בשבח זוכה אינו שהנפקד כותב בהשגותיו הראב"ד
רבינו  שדעת ונראה משלם. הריני אמירתו שלפני מאליו
יאוש  לפני (והמדובר גניבה משעת שקנה וסובר כן, אינה
קנה  - בעלים יאוש אחר מאליו הבא שבח שהרי בעלים,
בשבח  אפילו שזכה שאפשר מוסיף, והמגידֿמשנה הגנב).
בשיטת  ראשון כלשון הפקדון, את שקיבל משעה שהשביח

עצמה). הבהמה חזרה בדין למעלה ביאורנו (ראה רבא
למפקיד 22) אותם ונתנו שויים, את העריכו הדיינים

הפסדו. ולתת 23)לתשלום לעצמו לעכבם יכול ואינו
נחמן  רב פסק כך הדיינים. שהעריכו כפי דמיהם את לנפקד
הניחם. מקום באיזה שכח שהנפקד הנזמים במעשה שם
ביתֿדין  ששומת הסוברים לשיטת שאפילו שם, וביארו
למלוה  ונתנום לווה של כליו ביתֿדין שמו ואם חוזרת, אינה
החזרת  ודורש מזומן כסף והביא הלוה בא ואחרֿכך בחובו
עיקרה  שהשומא מפני מחזירים כאן לו, שומעים אין - כליו
הנפקד, של ברשותו היו שהנזמים הוברר שהרי בטעות,
שהואֿהדין  רבינו וסובר הניחם. מקום באיזה זכר שלא אלא
דעת  מביא [ובמגידֿמשנה הפקדון. נמצא או הגנב בהוכר
דומה  זה שאין ואומרים זה, בדין רבינו על החולקים
שלא  והוברר שהניחם במקום שנמצאו הנזמים למעשה
לאבידה, או לגניבה וגרם פשע הרי כאן בנידון אבל פשע,
למלוה]. לוה נכסי של השומות ככל דינה זו שומא ולפיכך

.„e‰eÚ·z24ÚaLÂ ,¯ÓBMÏ ÌÈÏÚa25Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿««»
ÌlL26‰ÎÊ - BBˆ¯a ÌlLÂ ÏÈ‡B‰ ,·pb‰ ¯k‰Â , ƒ≈¿À«««»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»»
ÏÙka27„Ú ÔÈcÏ ‰lÁza ÔÁÈ¯Ë‰L Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ«

¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ‡ :‰lÁza ¯ÓBM‰ ¯Ó‡ .ÚaLpL∆ƒ¿»»««≈«¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿»«
ÏÙka ‰ÎÊ - ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â28. ¿»«¬≈ƒ¿«≈»»«∆∆

קח.24) בבבאֿקמא ורבא אביי חנם 25)מחלוקת שומר
בפשיעה. שלא שנגנב הדין 26)נשבע משורת לפנים

שם). נגד 27)(רש"י מקום בכל כמותו שהלכה שם, כרבא
תיבות  בראשי בגמרא המסומנות הלכות לשש חוץ אביי,

קג"ם". הוא 28)"יע"ל (הרי קאמר הא "פשיטא, לד. ב"מ
משלם". הריני אומר)

.‰¯Ó‡29ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »«¬≈ƒ¿«≈¿»«¿»«≈ƒ
ÌlLÓ30e¯Ó‡Â ,˙Óe ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ; ¿«≈∆»«¬≈ƒ¿«≈≈¿»¿

ÔÈÓlLÓ e‡ ÔÈ‡ :ÌÈa‰31Úa˙Ï ˜ÈtÒ‰ ‡lL B‡ ; «»ƒ≈»¿«¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿…«
ÌÈa‰ Ú·˙Â ,˙nL „Ú ¯ÓBM‰ ˙‡32Èa eÓlLÂ , ∆«≈«∆≈¿»««»ƒ¿ƒ¿¿≈
ÌÈaÏ ÌÈa‰ eÓlML B‡ ;¯ÓBM‰33ÌlML B‡ ; «≈∆ƒ¿«»ƒ«»ƒ∆ƒ≈

‰ˆÁÓ ¯ÓBM‰34˙Á‡ ÌlLÂ ,˙B¯t ÈzL Ï‡L ; «≈∆¡»»«¿≈»¿ƒ≈««
Ô‰Ó35ÔÈÙzL ;Ô‰Ó „Á‡Ï ÌlLÂ ,ÔÈÙzM‰Ó Ï‡L ; ≈∆»«≈«À»ƒ¿ƒ≈¿∆»≈∆À»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÌlLÂ ,eÏ‡ML36‰M‡‰ ÔÓ Ï‡L ;37, ∆»¬¿ƒ≈∆»≈∆»«ƒ»ƒ»
dÏÚ·Ï ÌlLÂ38‰Ï‡ML ‰M‡ ;39dÏÚa ÌlLÂ ,40- ¿ƒ≈¿«¿»ƒ»∆»¬»¿ƒ≈«¿»

„È ˙Áz BÈ‡Â ˜ÙÒa ÏhÓ ÏÙk‰ È¯‰Â ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈«¬≈«∆∆À»¿»≈¿≈«««
Ô‰Ó „Á‡41ÏÙk‰ ÔÈ˜ÏBÁ CÎÈÙÏ ,42ÔÈa Á·M‰ B‡ ∆»≈∆¿ƒ»¿ƒ«∆∆«∆«≈

Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÓBM‰ ÔÈ·e ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»≈«≈¿ƒ»«∆»≈∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ ÒÙ˙Â43‰ˆeÁa elÙ‡Â , ¿»««…≈ƒƒƒ»«¬ƒ¿»

ı¯‡Ï44. »»∆

ונשארו 29) לד: שם בגמרא נשאלו זו שבהלכה הדינים כל
יכול 30)בתיקו. ואינו משלם הריני בבי"ד אמר אם אפילו

בבי"ד  שהטריחו מפני הכפל קנה שלא אפשר בו, לחזור
מסכימים 31)(מגידֿמשנה). שהם אפשר הם: הספק צדדי

חוסר  מחמת מה, לזמן התשלום לדחות וכוונתם לשלם,
מאי?32)מזומנים. - בנים שילמו סתם: שאלו בגמרא
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קסא

קסא

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ו רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עד  לתובעו הספיק כשלא שהמדובר, וביאר, הוסיף והרי"ף
שיטת  לקבל מקום בכל כדרכו ביאורו, קיבל ורבינו שמת.
שהמדובר  ללמדנו, באה זו שהוספה ונראה רבו. של רבו
ספק  כל אין שמת אחר נגנבה שאם השומר, בחיי בנגנבה
אין  שהרי ששילמו, אףֿעלֿפי בכפל זוכים אינם שהיורשים
דומה  זה ואין מלשלם, ופטורים כלל שמירה חובת עליהם
אמרנו, אמנם ה"ה בפ"א למעלה ד. שבהלכה ושילם לנשבע
בשואל, המדובר שם אולם שכר, כשומר דינם שהיורשים
בשומר  וכאן בפקדון. להשתמש שיכולים ליורשים הנאה ויש
תבעו  שאם עוד, להוסיף ונראה בפקדון. להשתמש ואסור
אמר  שאם בעיא, לכל מקום אין - ומת השומר את הבעלים
אמר  ואם בכפל, שזכו פשיטא - הבנים ושילמו משלם הריני
אין  שהרי זכו, שלא ולרמב"ם לרי"ף היה ברור - משלם איני
דקדקו  ולפיכך שבועה, חובת ולא תשלום חובת לא עליהם
בעיא: עוד נשאלה שם [בגמרא לתבוע. הספיק שלא וכתבו
ליורשיו. השומר ושילם הבעלים מתו פירוש, לבנים" "שילם
שלא  ונראה זו. בעיא השמיטו - בעקבותיו ורבינו - והרי"ף
שאם  זו, לבעיא מקום שאין ונימוקם: בגמרא, אותה גרסו
אין  שהרי בכפל, בניו זכו לא בוודאי - הבעלים בחיי נגנבה
נגנבה  ואם כאן). כסףֿמשנה (ראה לבניו קנס מוריש אדם
כשהשומר  שלדעתם, אפשר שם), פירש"י (וכן שמתו אחר
זה  הרי בחזרה, הפקדון לקחו לא והיורשים בשמירה ממשיך
לבנים, בנים ובשילמו הפקדון. את הם לו מסרו כאילו
בשמירתו  ממשיך והשומר הבעלים כשמתו המדובר
שני  כאן ויש השומר, מת ואחרֿכך ונגנבה בניו בהסכמת
מיתת  ב. הבעלים; מיתת א. היורשים: של לטובתם נימוקים

הדין]. מה שאלו ולפיכך בהערה 33)השומר, נתבאר
(רש"י).34)הקודמת. מחצה משלם הריני אמר: כשתבעו,

משום  בו, זכה לא או הכפל במחצית זכה אם היא והבעיא
ההפסד. כל את מפצה כשאינו כלום לו הקנה לא שהמפקיד

הדין 35) מה כלום, קנה לא מחצה בשילם אםֿתמציֿלומר
[ידועה  (רש"י). שלם דבר דמי ושילם שלמים דברים בשני
ולמה  כאםֿתמציֿלומר, מקום בכל לפסוק רבינו של שיטתו

כבר זכה? שלא מחצה בשילם כאן פסק רושמיֿלא קבעו
זה  שכלל טז) אות הרמב"ם כללי מלאכי, יד (ראה כללים
"אםֿתמציֿלומר", בגמרא בפירוש כשאמרו רק יפה כוחו
השניה]. הבעיא של ממשמעותה יוצא כשזה לא אבל

חלקו,36) כל שילם שהרי הכפל, חצי קנה אם היא הבעיא
באםֿתמציֿלומר  נשאלה זו בעיא שגם [מובן לא? או

כלום]. קנה לא מחצה שלה,37)ששילם מלוג מנכסי
שלה. והקרן פירותיהם אוכל אם 38)שהבעל שם, ושאלו

נכסיה  על כאפוטרופוס שהוא מפני הכפל את קונה הבעל
(ע"פ  שלו אינו שהקרן מפני קנה, לא או פירותיהם אוכל וגם

שם). רש "י שלה.39)פירוש מלוג נכסי צדדי 40)לצורך
הקודמת, בבעיה שנאמרו עצמם הנימוקים אותם הם זו בעיא

שאל). ד"ה שם 'תוספות' (ראה הפוך שאם 41)ובכיוון
המוציא  אומרים היינו הדינים, מבעלי אחד ביד תפוס היה

הראיה. עליו ורבינו 42)מחבירו בהלכותיו, הרי"ף פסק כן
את  לדון שיש ואומר שיטתם, דחה כאן והרא"ש דעתו. קיבל
שהוא  מקום בכל שלו הוא הפקדון שהרי כמוחזק, המפקיד

סי' חו"מ יוסף' [וב'בית לו. שייך הכפל כל כך ומשום נמצא,
הוא  המפקיד שאמנם והרמב"ם, הרי"ף שיטת מסביר רצה
כאן, רא"ש (ראה בכפל מוחזק אינו אבל בפקדון, מוחזק

ד)]. אות חריפתא שהרי 43)ופלפולא הכפל, בכל וזכה
בממון. מחזיק בחוץ 44)הוא קנסות מגבים ביתֿדין שאין

אין  הבעלים תפסו אם אףֿעלֿפיֿכן הוא, קנס וכפל לארץ,
בחוצהֿלארץ, "אפילו" רבינו שאמר [מה מידם. מוציאים
התופס, של כוחו הורע שבחוצהֿלארץ בכסףֿמשנה: מפרש
א. הכפל, לחצי בנוגע לחובתו נימוקים שני שישנם משום
אם  אפילו ב. בחוץֿלארץ; כפל כלל מגבים ביתֿדין  אין
רק  יש ישראל בארץ אבל בלבד. חציו מקבל היה מגבים,
ולפיכך  חצי. לו נותנים היו שביתֿדין היינו אחד, נימוק

ואפשר הדג  קצת. דחוק זה פירושו "אפילו". וכתב רבינו יש
"אפילו" המלה והוא: פשוט, יותר באופן רבינו כוונת לפרש
רבותא  שם שהרי והנפקד, המפקיד שבין לדין נמשכת אינה
חצי  נותנים היו והביתֿדין קנס שמגבים בא"י גדולה יותר
אין  הכול אחד תפס אם ואףֿעלֿפיֿכן לזה, וחצי לזה
קנס  תפיסת לדין אפוא נמשך ה"אפילו" מידו. מוציאים
- קנס מגבים שאין אףֿעלֿפי כלומר, בלבד, בחוצהֿלארץ

מידו]. מוציאים אין תפס אם

.Â·‚45Ò‡a ÔB„wt‰46·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,47- ƒ¿««ƒ»¿…∆¿««»À«««»
ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ ¯ÓBL „Á‡∆»≈ƒ»¿∆»≈»»∆ƒƒ

·pb‰48ÚaL BÈ‡Â49¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ì„˜ . ««»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿««»À«
·pb‰50„ÓBÚ ‰ˆ¯ - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ : ««»ƒ≈ƒ»»»≈

B˙Úe·La51·pb‰ ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ‰ˆ¯ ,52¯ÓBL Ì‡Â ; ƒ¿»»»∆ƒƒ««»¿ƒ≈
‰ ¯ÎOÔÈ„ BnÚ ‰OBÚ - ‡e53Ò‡a ÔB„wt‰ ·‚ .54, »»∆ƒƒƒ¿««ƒ»¿…∆

,‰Ó‰· ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÓBM‰ ˙È·Ï ·pb‰ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ««»¿≈«≈«¬≈¿≈»
‰˙Ïk Ì‡ ˜ÙÒ ¯·ca LÈ - ‰ÚÈLÙa ÌL ‰˙Óe≈»»ƒ¿ƒ»≈«»»»≈ƒ»¿»

B˙¯ÈÓL55B˙¯ÈÓL ‰˙Ïk ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ,¯ËÙÂ56. ¿ƒ»¿ƒ¿«¬«ƒ…»¿»¿ƒ»
ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLlÓ ¯eËt ¯ÓBM‰ :CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ

.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»»

קח:45) אינו 46)בבאֿקמא שהשומר מזוין בליסטים
שלא  הסתתר אלא בפרהסיא לקח ולא מידו, להציל יכול
כפל  תשלומי המחייבת כגניבה נידון שכזה מעשה יראוהו.
שומר  לפטור כאונס ונידון ה"ד) גניבה מהלכות פ"ד (רבינו

רגילה. בגניבה שחייב את 47)שכר ממנו להוציא ואפשר
דמיה. או דין".48)הגניבה עמו "עושה כתוב: בגמרא

לטרוח  מוטל השומר על כלומר, הגנב", "עם ביאר ורבינו
כלום. מכיסו לשלם מחויב אינו אבל הגנב, מיד ולהוציא
מהגנב  וגובה לבעלים משלם שהשומר שם, מפרש ורש"י
ס"ק  שם וש"ך ז, ס"ק רצד סימן סמ"ע ראה (מגידֿמשנה.

בה 49)ז). שלחתי שלא אשבע לטעון: יכול אינו פירוש,
ואסתלק. - ברשותי שאינה גם ואולי כתוב 50)יד, בגמרא

שהוכר  לפני שקדם רבינו, ומפרש ונשבע", "שקדם סתם:
הרי"ף). פירש (וכן נשבעתי 51)הגנב לטעון: הוא יכול

הזה. הענין מכל והסתלקתי נתבארה 52)ונפטרתי לא
לא  וגם זאת, לעשות מחויב אינו אם יטרח מה לשם כוונתו.
על  שעמד רצד סי' חו"מ ב"ח (ראה כלום מזה ירוויח
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קסב ולוה קסב מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ז חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מצוה). לעשות שרוצה בדוחק: ותירץ זו, תמיהה
לטרוח 53) עליו מוטל שמירתו, עבור שכר שקיבל מכיון

כשאפשר  כאונס, נידון זה שאין משום הגנב, מיד ולהוציא
שיטות  כמה הובאו שם מקובצת' [ב'שיטה מידו. להוציא
המגידֿ על בעיקר מסתמך כאן ופירושנו זו. סוגיא בפירוש

שם.54)משנה]. נפשטה, שלא כשנגנבה 55)בעיא
שהיה  השמירה חיוב ונפסק לגמרי, השומר נפטר באונס
שניה. שמירה עצמו על קיבל לא וכשהוחזרה עליו, מוטל

לבעלים 56) החזירה לא והוא השומר, ליד שהוחזרה מכיוון
הראשון. השמירה חיוב עדיין קיים -

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

âאדר ט"ז חמישי âיום

-mihtynxtq
äåìå äåìî úBëìä¦§©§¤§Ÿ¤

,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
˙BÂÏ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿

ObÈ ‡lL (· .CÓÂ ÈÚÏ1ObÏ (‚ .B˙B‡2„·BÚ‰ ˙‡ ¿»ƒ»»∆…ƒ…ƒ…∆»≈
(‰ .ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL („ .ÌÈ·ÎBk»ƒ∆…¿«¿≈««ƒ¿«

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓfa ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï3(Â . ¿«¬ƒ««¿ƒ¿»»«¿«∆»ƒ
CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰ ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈««¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈∆»ƒ
ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á .‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL (Ê .BÏ∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ
.˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë .LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL∆ƒ»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ

˜qÚ˙È ‡lL (‡È .˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL (È4Ì„‡ ∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»
·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡lL :˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ÔÈa≈«¿∆¿…∆¿ƒƒ∆…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È .·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ»≈»ƒ

˙BÂÏ‰Ïe5.˙Èa¯a BÏ ¿«¿¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

יחזיר"1) מה לו שאין יודע "והוא בתקיפות יתבע ילחוץ,
ב). הלכה א פרק לקמן זאת 2)(רבינו אין הרמב"ן לדעת

ה). הלכה שם ביאורנו (ראה ביום,3)מצוה יום כסות
ה). הלכה ג פרק (לקמן בלילה לילה ייתן 4)כסות שלא

פרק 5)יד. ביאורנו ראה מצוה. זאת אין הרמב"ן לדעת
א. הלכה ה

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
ואין 1) לפרוע חייב ושהלווה לעני, להלוות שמצוה מבאר

חוב. לבעל ומסדרין בדין מרחמים

.‡‡¯OÈ ÈiÚÏ ˙BÂÏ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓÏ2Ì‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ
˙eL¯ ÏBÎÈ .CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk3? ∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»»¿

‰ÏB„b BÊ ‰ÂˆÓe .'B‚Â epËÈ·Úz Ë·Ú‰ :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿««¬≈«¬ƒ∆¿ƒ¿»¿»
‰˜„v‰ ÔÓ4Ï‡BM‰ ÈÚ‰ Ï‡5C¯ˆ ¯·k ‰fL ; ƒ«¿»»∆∆»ƒ«≈∆∆¿»ƒ¿«

BÊ ‰cÓÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,Ï‡LÏ6‰¯Bz‰Â . ƒ¿…¿∆¬«ƒ…ƒƒ«¿ƒ»¿«»
:¯Ó‡pL ,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰lÓ ÚniL ÈÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ»«ƒ¿«¿∆»ƒ∆∆¡«

'B‚Â ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡a EÈÚ ‰Ú¯Â7. ¿»»≈¿¿»ƒ»∆¿¿

ãקודש משיחות ãנקודות

"ìàøOé éiðòì úBåìäì äOò úåöî" ¦§©£¥§©§©£¦¥¦§¨¥

להלוות  החיוב גם הרמב"ם כתב לא מדוע להבין וצריך
כלל  שבדרך הגם מסוים בזמן להלוואה הצריך לעשיר
בין  חסד ש"גמילות בגמרא מפורש והלא עשיר, הוא
הרמב"ם  פסק לא ומדוע לעשירים" ובין לעניים

הנ"ל. כהגמרא

"מצותֿעשה  הרמב"ם לשון הביא הזקן אדמו"ר בשו"ע
אלא  לי "אין אח"כ הוסיף אבל ישראל" לעניי להלוות
תלמוד  שעה, לפי להלוותו שמצוה מניין עשיר עני,
הלוואה  שמצות נוסף לימוד ומכאן עמי"" "את לומר

לעשיר. גם היא

בשני  לפרש אפשר לעשירים ההלוואה חיוב את
באותה  כעני הוא להלוואה הזקוק שעשיר א. אופנים:
עני  ב. לעניים. ההלוואה בחיוב נכלל וממילא שעה,
ולכן  עשיר, על ולא ממש עני על מדבר בתורה האמור
עשיר  עני, אלא לי אין מיוחד: נוסף בלימוד צורך יש

כו'". מנין

משמע  הרמב"ם, לשון את העתיק הזקן שהאדמו"ר מזה
השאלה  חוזרת ואםֿכן לשיטתו, בהתאם הם שדבריו
לעשירים  הלוואה מצות הרמב"ם כתב לא מדוע

בפירוש.

שאין והב  כתב, ב' שורש המצוות, בספר בזה: יאור
בי"ג  חכמים שלמדו מה כל המצוות במניין למנות
אם  (אלא דקרא מריבוי או בהם נדרשת שהתורה מדות
שכך, ומכיון מהתורה). הוא זה שדין בעצמם פירשו כן
ישראל, לעניי ההלוואה הוא בתורה שנתפרש שמה הרי
חכמים  למדו לעשירים ההלוואה את מהֿשאיןֿכן
בתור  למנותה אין ולכן עמי") ("את דקרא מריבוי

מהתורה. מצותֿעשה

הרמב"ם  סומך לעשירים, ההלוואה עניין לעצם ובנוגע
דעות בהלכות שכתב מה ה"ג)על על (פ"ו "מצותֿעשה

כגופו, מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל
בשבחו  לספר צריך לפיכך כמוך, לרעך ואהבת שנאמר
ההלוואה  מצוות את גם כלל ובזה כו'" ממונו על ולחוס

לעשירים.
ז  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

מצויות 2) מעות שאין בשעה להלוותו מצוה עשיר ואפילו
ערוך  ושולחן טור א. משנה א פרק אבות יונה (רבינו בידו
בין  נוהג חסד גמילות מט: סוכה פי על א, סעיף צג סימן
עימך: "העני דרשב"י: (ובמכילתא לעשירים. בין לעניים
אם  וכו'. עימך לומר תלמוד מניין? עשיר עני, אלא לי אין
מן  יתר עני ידי על ליפרע ממהרני עני? נאמר למה כן

יום חמישי
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קסג

קסג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ז חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דווקא, לאו ישראל" "לעניי רבינו שכתב ומה העשיר").
הזקוק  עשיר כי להלוואה, וזקוק שצריך מי כל אלא
תמח  מצוה החינוך ספר (השווה הוא עני בכלל להלוואה

קוק). הרב מוסד יט:3)הוצאת פרשה משפטים מכילתא
מזה  חוץ רשות, - שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל "רבי
כסף  "אם וכו'. כאשר), בלשון משמש (שאם שניים ועוד
אלא  אינו או חובה אומר אתה רשות, ולא חובה - תלוה"
- תעביטנו העבט ציווי): (בלשון אומר כשהוא רשות?

רשות". ולא "גדול 4)חובה סג (שבת צדקה נתינת מצות
צדקה") הנותן מן יותר מי 6)המבקש.5)המלוה "כי

עניינו  צרת אין האנשים מידי לשאול פניו וגילה שנתבזה
עניינו  יתגלה שלא עד להיעזר שירצה המכוסה כמו (מצבו)

קצז). עשין המצוות בספר (רבינו יתבזה" "ולא 7)ולא
חטא". בך והיה ה' אל עליך וקרא לו תיתן

.·O‚Bp‰ Ïk8¯ÈÊÁi ‰Ó BÏ ÔÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÈÚ‰ »«≈∆»ƒ¿≈«∆≈««¬ƒ
BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - BÏ≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆

‰Lk9ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ObÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»≈»ƒ
BÏ ¯ˆ‰Ïe10È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ,11‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Obz ¿»≈∆∆¡««»¿ƒƒ…ƒƒ«¿»

e„ÓÏ12‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL ,13. »¿∆ƒ¿«¬≈

בחזקה.8) תובע בבא 9)לוחץ, (ראה ותובע דוחק כמלוה
עה:). להרוויח 10)מציעא ולא בזמן, החוב לפרוע לאלצו

תמז). חינוך (השווה הפירעון זמן את 11)לו להיות: צריך
קיג.12)הנכרי. - ראה דברים הרמב"ן 13)ספרי ודעת

ובפירוש  השישי בשורש לרבינו המצוות ספר על (בהשגותיו
שאמרו  ומה מצוה, הגוי נגישת שאין טו), דברים התורה
מצוות  משמיענו זה שכתוב הכוונה עשה, מצוות שזו בספרי
ולא  ליגוש רשאי את לנכרי נדרש: הוא וכך באחיך. עשה
ולומר  עשה, נקרא שהוא עשה מכלל הבא לאו והוא לאחיך,

תעשה. ולא בעשה עובר הישראל את שהנוגש לך

.‚˙B‡¯‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡14ÔÓÊa B·BÁ ÏÚ·Ï BÓˆÚ »¿»»¿«¿«¿¿««ƒ¿«
B„ÈÁÙÈ ‡lL ,ÂÈÙÏ ¯·ÚÏ elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡L Ú„BiL∆≈«∆≈¬ƒ«¬…¿»»∆…«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÚ·Bz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÈÏÎÈ B‡«¿ƒ««ƒ∆≈¿¿≈»ƒ

BÚ·z Ì‡ ¯ÓBÏ15Ck ,Úa˙Ï ‰ÊÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe . «ƒ¿»¿≈∆»»∆ƒ¿…«»
LaÎÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡16:BÏ ¯ÓBÏÂ B„ÈaL B¯·Á ÔBÓÓ »«…∆ƒ¿»¬≈∆¿»¿«

EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL .BÏ LiL ‡e‰Â .·eLÂ CÏ≈»¿∆≈∆∆¡««…«¿≈¬
d‡ÈˆB‰Ïe ‰‡ÂÏ‰ ÁwÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .·eLÂ CÏ≈»¿≈»«…∆ƒ««¿»»¿ƒ»

d„a‡Ïe C¯ˆÏ ‡lL17·BÁ ÏÚa ‡ˆÓÈ ‡lL „Ú , ∆…¿…∆¿«¿»«∆…ƒ¿»««
‰OBÚÂ .ÏB„b ¯ÈLÚ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰a‚È ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ¿∆««ƒ∆««¿∆»ƒ»¿∆

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ :¯Ó‡pL ;‡e‰ ÚL¯ - ‰Ê18. ∆»»∆∆¡«…∆»»¿…¿«≈
ÌÈÓÎÁ eeˆÂ19.ClLk EÈÏÚ ·È·Á E¯·Á ÔBÓÓ È‰È : ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¬≈¿»ƒ»∆¿∆»

"לא 14) - כנושה": לו תהיה "לא יט: משפטים מכילתא
לנושה  מניין אמרו: עה: מציעא בבבא זמן". בכל לו תראה
תהיה  "לא לומר תלמוד לפניו? לעבור שאסור וכו' בחבירו
שיראה  בו כנושה בעיניו תראה "לא שם (ברש"י כנושה לו

ידע 15)וייבוש"). שלא כגון, תבעו, כבר אם לומר, רוצה
(אבן  ואילך מכאן לפניו לעבור לו שאסור ותבעו, לו שאין

להשהות.16)האזל). מן 17)לעכב, לאבדה וגורם

לא,18)המלווה. רבה שמות ט. משנה ב פרק אבות ראה
יב.19)טו. משנה שם, אבות

.„B˙‡ÂÏ‰ ‰ÂÏn‰ Úa˙iLk20‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«««¿∆«¿»»««ƒ∆
˙BBÊÓa „e¯ËÂ ˜eÁc ‰Âl‰Â ¯ÈLÚ21ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿«…∆»¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ

ÔÈca22ÏkÓ ‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ BÏ ÔÈ·B‚ ‡l‡ , «ƒ∆»ƒ«¿»«¬»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ e˜ÈtÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .BÏ e‡ˆÓiL ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ…ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -23ÔÈÓÈ¯ÁnL ¯Á‡ ,24ÈÓ ÏÚ ƒƒ««¿«««∆«¬ƒƒ«ƒ
BÏ Ú„iL ÈÓ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL25‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ ∆≈ƒ«¿¿ƒƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·È26Û‡ .BÏ LiL Ú˜¯˜ ÏkÓ ÔÈ·B‚Â . ¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒƒ»«¿«∆≈«
B·BÁ ÏÚ·Ï B‡ BzL‡ ˙a˙ÎÏ ˙„aÚLÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿À¿∆∆ƒ¿À«ƒ¿¿««

Ì„wL27‰ÊÏ ÔÈ·Bb -28‡B·È Ì‡Â ,29Û¯ËÈÂ ÔBL‡¯‰ ∆»«ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿…
Û¯ËÈ -30ÔÈ‡ È„ÈaL el‡ ÔÈÏËÏhnL :‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿…»««…∆∆ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ≈»

- ÔÈÏe‡L B‡ ÔÈ¯eÎO B‡ È„Èa Ì‰ ÔB„wt ‡l‡ ,ÈlL∆ƒ∆»ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡31‡È·È B‡ ,32‰È‡¯33Ô‰Ó ‰a‚È B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿»»«¿∆≈∆

.B·BÁ ÏÚa««

דין.20) בפרק 21)בבית להתפרנס. כדי הרבה הוא טורח
זה  הוא עני תאמר "אל רבינו: כותב ד הלכה מסנהדרין כ
לפרנסו  חייבין והעשיר (הדיין) ואני הואיל עשיר, דינו ובעל

בכבוד". מתפרנס ונמצא בדין פד.22)אזכנו כתובות
ונאמר  בריבו" תהדר לא "ודל התורה הזהירה זה "ועל
תורת  פי על שם (רבינו דל" פני תשא "לא טו) יט, (ויקרא

ד). פרק קדושים לגבייה 23)כוהנים קודמים שהמטלטלין
גבייתו  תחילת כך - היה בממון שהמלוה שכשם הקרקע, ִמן
יד.). קמא בבא כממון. (שדינם ממטלטלים או מממון
אחת, בדרגה וממון מטלטלין שמעמיד נראה רבינו מלשון
משלם  רצה - מטלטלין לו ויש ממון לו יש שאם היינו
מהלכות  י פרק רבינו (השווה מטלטלין מגבהו רצה ממון,
פרק  בתחילת בתרא בבבא הרי"ף דעת ברם ממון). נזקי
כתב  (וכן המטלטלין מן לגבייה קודמים שהממון שישי
בבא  הרא"ש וכן חננאל) רבינו בשם צב: בתרא בבא רשב"ם

תם. רבינו בשם ד סימן א פרק חרם 24)קמא "הטלת
ספרי  בכל נמצא כן אבל בגמרא מצאנו לא אלו לדברים
משנה  (מגיד אצלם" בקבלה שהדבר ונראה ז"ל. הגאונים

ז). הלכה י"א פרק ללווה.25)להלן לו לא 26)שיש או
דין. לבית הבא 27)הודיע מזה שלווה לפני ממנו לווה

הכתובה  וכן פרעונו, זמן הגיע לא עדיין אבל לגבות, עכשיו
אישות  מהלכות י"ט בפרק כמבואר מחיים נגבית אינה

ג. למנוע 28)הלכה והאשה חוב הבעל ביד ואין מיד,
ולכשיבוא.29)גבייתו. אין 30)כלומר, למה נימוק זה

לאחרים, משועבדת שהיא פי על אף הקרקע גביית מונעים
שהרי  השיעבוד, לבעל הפסד כל גורמת אינה שהגביה לפי
שכל  ראשון, שגבה מה יטרוף - חובו פירעון זמן כשיגיע
ועיין  רט קיד, סימן הרי"ף תשובת פי (על זכה בחובו הקודם

ו). הלכה י פרק כתובות מה 31)ירושלמי כל "חזקה
מצא  זו להלכה והמקור משנה). (מגיד שלו" הוא אדם שביד

אמנה. שטר בסוגיית יט בכתובות אלא 32)רבינו פירוש,
יביא. כדבריו.33)או הוא שכן עדים,

.‰ÏL ÂÈ·e BzL‡ ˙eÒkÓ ‡Ï ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆…ƒ¿ƒ¿»»∆
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קסד ולוה קסד מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ז חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏÂ ,‰ÂÏÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈÚe·ˆ ÌÈ„‚aÓ ‡34ÏÚ Û‡ , …∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿»««
ÌÈL„Á ÌÈÏcqÓ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ eL·Ï ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ

Ô‰lL el‡ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓLÏ ÔÁ˜lL35ÌÈ¯·c ‰na . ∆¿»»ƒ¿»∆»¬≈≈∆»∆«∆¿»ƒ
- „ÚBn‰Â ˙aL È„‚a Ï·‡ ;ÏÁ‰ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈«…¬»ƒ¿≈«»¿«≈

·BÁ ÏÚa Ô˙B‡ ‰·Bb36eÈ‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»««¿≈»ƒ«ƒ»
ÛÒk B‡ ·‰Ê ÈÏÎe ˙BÚaË Ô‰a37.B·BÁ ÏÚ·Ï Ïk‰L , »∆«»¿≈»»∆∆∆«…¿««

ובניו.34) אשתו לקחם 35)לשם או שנתנם שמשעה
(רי"ף  שלהם הם והרי בהם וזכו מרשותו יצאו לשמן

כד.). ערכין פי על ריט, סימן שהם 36)בתשובה מתוך
נותנם  הבעל אין יום, יום לשימוש ואינם מכובדים, בגדים
להם  יצטרך אם למכרם יוכל שלא דעת על גמורה במתנה
א  פרק קידושין ירושלמי פי על רנה סימן בתשובה (רי"ף

ד). ואם 37)הלכה שתתקשט, מנת על קונה "שאדם
רי"ף  פרנסתו. לשם ימכור (כלומר, מהם" יתפרנס הוצרך

רט). סימן שם

.ÂÈ¯ËL ÂÈÏÚ È¯‰Â ,Ú˜¯˜ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰»ƒ«¿¿ƒ«¿««¬≈»»ƒ¿≈
ÈÒÎ Ïk È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ˙B·BÁ¿¿≈»ƒ¿»«¬≈»¿»«
Ô˙B‡ eÏhÈ Ì‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ÔÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È˙B‡ e¯Ò‡È ,Ì·BÁa ÌÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ

È˙Ba¯ e¯B‰ - ‰È·Ma ‰È‰‡Â Ô·BÁa38ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L , ¿»¿∆¿∆«ƒ¿»««∆≈¿ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‡B·iLÎe ;ÌÈÏ‡¯Oi‰ ea‚ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿≈»ƒ

B˙BcÙÏ ÔÈeˆÓ Ï‡¯OÈ Ïk È¯‰ - e‰e¯Ò‡ÈÂ39. ¿««¿¬≈»ƒ¿»≈¿Àƒƒ¿

שם.38) על 39)הרי"ף מוטלת אינה להצילו המצוה
מישראל. ואחד אחד כל על מאשר יותר התובע

.ÊÔÈ¯cÒÓ40·BÁ ÏÚ·Ï41ÔÈÎ¯Úa ÔÈ¯cÒnL C¯„k ,42. ¿«¿ƒ¿««¿∆∆∆¿«¿ƒ«¬»ƒ
‡·‰ :‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk43LiL ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ≈«¿ƒ«…∆»≈»«ƒ«¿¿ƒ∆≈

Ïk‰ ÔÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .˙Á‡ ËÁÓ elÙ‡ ÁÈpz ‡ÏÂ ,EÏ¿¿…«ƒ«¬ƒ««««¿¿ƒƒ«…
ÔBÊÓ44˙eÒkÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ¿¿ƒ¿¿≈»»…∆ƒ¿

˙ÙˆÓ B‡ ÈLÓ È„‚a LaÏiL ‡ÏÂ .BÏ ‰Èe‡¯‰»¿»¿…∆ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆
‰·e‰Ê45epnÓ d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ‡l‡ ,46BÏ ÔÈ˙BÂ , ¿»∆»«¬ƒƒ»ƒ∆¿¿ƒ

BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk47‰hÓe .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ48·LÈÏ ¿»¿»ƒ¿≈»»…∆ƒ»≈≈
Ì‡Â .Ì‰ÈÏÚ ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÚvÓe ‰hÓe ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ»«»»¿ƒƒ…¬≈∆¿ƒ

ıtÓe ‰hÓ - ÈÚ ‰È‰49ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ »»»ƒƒ»«»ƒ…»»¿≈¿ƒ
el‡k ÌÈÏk50ÂÈ·e BzL‡Ï51·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ»≈¿ƒ¿»»««ƒ∆«»
Ì‰È˙BBÊÓa52ÂÈlÙ˙e ÂÈÏcÒ BÏ ÔÈ˙BÂ .53‰È‰ . ƒ¿≈∆¿¿ƒ«¿»»¿ƒ»»»

Ôn‡54.ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»ƒ»ƒ
L¯Á ‰È‰L ÔB‚k55ÈzLe ÔÈ„ˆÚÓ ÈL BÏ ÔÈ˙B - ¿∆»»»»¿ƒ¿≈«¬»ƒ¿≈

˙B¯‚Ó56ËÚeÓ „Á‡ ÔÈÓe ‰a¯Ó „Á‡ ÔÈÓ BÏ ‰È‰ .57 ¿≈»»ƒ∆»¿À∆ƒ∆»»
ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ,‰a¯Ó‰ ÔÓ ÌÈL BÏ ÔÈ˙B -¿ƒ¿«ƒƒ«¿À∆¿»∆≈ƒ

‰a¯Ó‰ ÈÓcÓ ÌÈÏk BÏ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ËÚen‰58‰È‰ . «»¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈«¿À∆»»
BcÓˆ ‡Ï BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ¯nÁ B‡ ¯k‡59‡ÏÂ ƒ»«»≈¿ƒ…ƒ¿¿…

B¯BÓÁ60BÏ ÌÈ˙B ÔÈ‡ - ÔtÒ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬¿≈ƒ»»«»≈¿ƒ
B˙ÈÙÒ61- el‡Ó ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ»««ƒ∆≈¿∆»≈≈

ÌÈÏk el‡ ÔÈ‡62ÌÈÒÎ ‡l‡ ,63¯‡L ÌÚ e¯ÎnÈÂ , ≈≈≈ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
.B·BÁ ÏÚ·Ï e˙pÈÂ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿¿««

שאינו 40) פי על אף עני הוא ואם הלווה, נכסי "מעריכין
משיירין  אלא לו, שיש מה כל נוטלין אין כולו, החוב נשלם
והולך. רבינו שמבאר וכמו סדר) ערך (ערוך כבודו" לפי לו

לגבות 41) דין לבית המלוה ויבוא הפירעון זמן כשיגיע
כג). צז, סימן ערוך (שולחן לתת 42)חובו שהתחייב מי

רכושו  כל לוקח דין בית אחרים, ערך או עצמו ערך להקדש
כג:) (ערכין ושנינו להקדש, הדמים ונותן ומוכרו
מציעא  (בבא רבינו בדברי כאן המפורט כל לו שמשאירים

י"ב.43)קיג:). הלכה ב פרק לקמן כד.44)ראה שם
מערכך" הוא מך "ואם ח): כז, (ויקרא הכתוב מן זה דרשו

מערכך. החייהו זהב.45)- מציעא 46)רקומה בבא
לשבתות 47)שם. לא אבל החול, ימי לצורך כמותו לאיש

טו. הלכה ערכין מהלכות ג בפרק (רבינו טובים וימים
פי  על ה הלכה למעלה מהמבואר שהוא נראה ומקורו

שם). בביאורנו הובא קידושין כיסא.48)ירושלמי
בהם 49) להשתמש רגילים שעניים מקנים ארוג גס מצע

לבד. של מצע לדרוש יכול לא 50)ואינו וגם כסות לא
הקטנים.אפיל 51)מזון. י"ב 52)ו בפרק כמבואר

להחיות  המלוה על הוטל שלא יד. ב, הלכה אישות מהלכות
ולא  מערכך, (החייהו) "הוא שם: ערכין ובניו. אשתו את

מערכך". ובניו כשם 53)אשתו - (שם) יד ושל ראש של
קיג). פסחים (והשווה כסות לו שם.54)שנותנין

שלושה 57)משורים.56)נגר.55) לו שיש כגון,
האחת. והמגירה המעצד 58)מעצדים מוכרים אין

מגירות, שתי לו שיהיו כדי בדמיה, מגירה לקנות השלישי
שם). (ערכין אחת אם כי לו היו לא קודם גם שהרי

לאיכר.59) בקר (שם).60)צמד חמר היה שם 61)אם
אומנות.62)יח. קמא.63)כלי תנא לדעת בגמרא שם

.Á‰ÂÏÓ64ÔB‚k ,‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯t‰Ï ‡aL «¿∆∆»¿ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆¿
‰M‡‰ ‰ÒÙ˙Â ,‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰L∆»»«…∆ƒ¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ»
ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ó ÔBfzL È„k ÏÚa‰ ÈÒÎpÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒƒƒ¿≈«««¿≈∆ƒ≈∆ƒƒ

d„iÓ Ô˙B‡65dÏÚa ‰È‰ elÙ‡L ;·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ »ƒ»»¿¿ƒ¿««∆¬ƒ»»«¿»
„Ú ÂÈ·e BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï - ‰nÚƒ»…»»»»∆ƒ¿»»«

B·BÁ Ïk BÏ Ú¯ÙiL66. ∆ƒ¿«»

צז.64) סימן בטור הובאה הרי"ף פי 65)תשובת על ואף
מיעט  שבערכין "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב
שקדמו  פי על אף כג:) בערכין (כמבואר ובניו אשתו מזון
בשם  משנה (כסף חוב" לבעל גם הדין הוא - המעריך לחוב

התרומות). ז.66)בעל הלכה למעלה כמבואר

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
לו,1) שאין הטוען ללווה להשביע הגאונים תקנת מבאר

לאחרים, שחב במקום זה הוא אמנה שטר שאמר מלווה ודין
לווה  ודין עדים, בלא מעותיו להלוות שאסור שם וכלל

ושחררו. מעבדו

.‡Ì‡ :B·BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ Úa˙iL ÔÓÊaL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿«««¿∆∆ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒÓ - ÌÈÒÎ ‰ÂlÏ e‡ˆÓƒ¿¿«…∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿««

e¯‡aL BÓk ,¯‡M‰ ˙‡ B·BÁ2‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ∆«¿»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿»
„·Ïa BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·„ BÏ e‡ˆÓ B‡ ,ÌeÏk ‰ÂlÏ«…∆¿ƒ¿¿¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ¿«
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קסה

קסה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ז חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡Â .Bk¯„Ï ‰Âl‰ CÏÈ -3ÔÈ‡Â , ≈≈«…∆¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈÚÈaLÓ ‡ÏÂ ,ÈÚ ‰z‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈¿»»∆«»»ƒ¿…«¿ƒƒ

B˙B‡4‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈcL C¯„k ,¿∆∆∆»ƒ»¿≈»ƒ∆∆¡«…
‰Lk BÏ ‰È‰˙5‰z‡ Ì‡ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ . ƒ¿∆¿∆∆»¿ƒ««¿∆ƒ«»

.Ô˙B‡ ÒÙ˙e CÏ - EÏ ·iÁÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÒÎ Ú„BÈ≈«¿»ƒ»∆«¿À»¿≈¿…»

ז.2) הלכה פ"א מצאנו 3)למעלה "לא כי בביתֿהסוהר,
עונש  או מאסר (היינו הגוף חיוב (בתלמוד) מקום בשום

(מגידֿמשנה). ממון" מחמת בזה) וכיוצא שאין 4)מלקות
כלום. הם.5)לו נגישה אמצעי - אלו ודרכים

.·ÔÚË6B˙Èa CB˙a Ô‰ È¯‰Â Ô˙B‡ ‡ÈaÁ‰Â BÏ LiL »«∆≈¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿≈
ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,B˙È·Ï ÒkiL ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‡ -≈ƒ«ƒ∆ƒ»≈¿≈…¿…¿ƒ«

ÔÈc ˙Èa7ıeÁa :¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÚ ‰„Èt˜‰ ‰¯Bz‰L ; ≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ»«∆∆∆¡««
ÏÚ·Ï ÔzÈ ‡ÏÂ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ Ï·‡ .„ÓÚz«¬…¬»«¬ƒƒ«ƒ∆≈¿…ƒ≈¿««

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰ e‡¯Lk .B·BÁ8¯Á‡ e„ÓÚL ¿∆»«¿ƒ»ƒƒ∆»¿««
ÌÈ‡n¯‰ ea¯L ,‡¯Ób‰ ¯eaÁ9ÈÙa ˙Ï„ ‰ÏÚÂ , ƒ«¿»»∆«»«»ƒ¿ƒ¿¬»∆∆ƒ¿≈

ÔÈÂÏ10‰¯eÓÁ ‰Úe·L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLnL eÈ˜˙‰ , …ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆«…∆¿»¬»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz ÏL ÔÈÚk11¯˙È ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L : ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿»≈

,ÌÈ¯Á‡ „Èa Ô‡ÈaÁ‰ ‡lLÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿∆…∆¿ƒ»¿«¬≈ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ Ô˙ ‡lLÂ12‰Úe·La ÏÏBÎÂ . ¿∆…»««»»«¿»¿«¬ƒ¿≈ƒ¿»

B˙eL¯Ï B‡ B„ÈÏ ‡B·iL ÏÎÂ ÁÈÂ¯iL ÏkL :BÊ∆…∆«¿ƒ«¿…∆»¿»ƒ¿
BzL‡Ï ‡Ï ÌeÏk epnÓ ÏÈÎ‡È ‡Ï - B„È ‚ÈOz ¯L‡Ó≈¬∆«ƒ»…«¬ƒƒ∆¿…¿ƒ¿

ÂÈ·Ï ‡ÏÂ13‡ÏÂ ,Ô‰a ÏthÈ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ LÈaÏÈ ‡ÏÂ , ¿…¿»»¿…«¿ƒ»¿…ƒ«≈»∆¿…
¯L‡ ÏkÓ ‡ÈˆBÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔzÈƒ≈«»»¿»»»»∆»ƒƒ»¬∆
,L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ B„È ‚ÈOz«ƒ»¿¿ƒ¿¿≈»»…∆

BÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎe BÏ Èe‡¯‰ ÔBÊÓ14˙ÏÈÎ‡ ‡Ï , »»»¿»»…¬ƒ«
ÈLeaÏÓ ‡ÏÂ ÌÈÎÏÓ Èa B‡ ÔÈ‡·Bq‰Â ÌÈÏÏBf‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿…«¿≈

ÌÈ‚q‰Â ˙BÁt‰15Bk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,Bk¯„k ‡l‡ , ««¿«¿»ƒ∆»¿«¿¿»«»≈«»¿
.B·BÁ Ïk epa‚iL „Ú ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈƒ≈¿««ƒƒ«∆«¿∆»
ÔÈÈeÏb ,ÌÈÒÎ ÈBÏÙÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ‰lÁz ÔÈÓÈ¯ÁÓe«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰wz‰ ¯Á‡ Ìb .ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BÈ ‡ÏÂ ,ÔÈeÓË B‡¿ƒ¿…ƒ«¿≈ƒ«««««»»
ÏL B˙Èa CB˙Ï Òk‰Ï ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ ,˙‡f‰«…≈««»¿ƒ»≈¿≈∆
¯˜ÚÏ ewz ‡lL ;ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,‰ÂÏ…∆…¿…¿ƒ«≈ƒ∆…ƒ¿«¬…

‰¯Bz‰ Ûeb16B‡ ,ÂÈÏk ‡ÈˆBÈ BÓˆÚ ‰Âl‰ ‡l‡ . «»∆»«…∆«¿ƒ≈»
,BÏ Èe‡¯‰ ÔÈÁÈpÓ ;ÈÏ LiL ‡e‰ CÎÂ Ck :¯Ó‡È…«»¿»∆≈ƒ«ƒƒ»»
Ï‡¯OÈ ÔÈc ‰ÊÎÂ .BÊ ‰w˙a Ú·MÈÂ ,¯‡M‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«¿»¿ƒ»«¿«»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Úe·L ÚaLpL ¯Á‡ ÔBÓÓ BÏ ‰‡¯ .Ô˙BÓB˜Ó ÏÎa¿»¿»ƒ¿»»««∆ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ - È„Èa ‡e‰ ˜ÒÚ B‡ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL :¯Ó‡Â ,BÊ¿»«∆¬≈ƒ≈∆¿»ƒ≈

BÏ ÔÈÚÓBL17È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,18. ¿ƒ«∆»ƒ¿»»¿≈««

ג.7)המלוה.6) הל' פ"ג לקמן ראה קיג. בבאֿמציעא
מיימוניות).8) (הגהות סבוראי  ממונם,9)רבנן המסתירים

לי. אין לאחרים 10)ואומרים ממון מלהלוות שנמנעו
לי. אין ויטענו: להם אשר כל יחביאו שמא החשש, מפני

ברשותו 11) שאינו השבועה כדוגמת בידו, כשס"ת היינו
מפני  משלם, הריני האומר השומר על חכמים שתיקנו
כמבואר  לשמירתו, שנמסר בחפץ נתן עיניו שמא החשש

א. ס"ק צט סי' (הגר"א א הל' ופקדון שאלה מהל' בפ"ו
שם). דינה 12)עיין להחזיר, עלֿמנת שמתנה ואע"פ

נתנו  שלא לדבר רגלים כי מתנה, מתנתו אין כאן - כמתנה
גובה  בעלֿחוב הדין ומן הבעלֿחוב, מן להבריח כדי אלא
החשד" "שבועת זו: לשבועה קראו והראשונים אותה,

שם). ז.13)(כסףֿמשנה הל' פ"א למעלה השווה
שם.14) גבוהים.15)השווה מלוכה דבר 16)פקידי

חכמים  באו ולא הלווה. לבית הכניסה על שהקפידה תורה
לווים. בפני דלת תנעול שלא וגדר סייג לעשות אלא

למעלה 17) (השווה שלו שהוא אדם שביד מה כל - חזקה
ד). הל' קסט.18)פ"א סי' בתשובה מיגאש, הר"י

.‚‰Ó ÏÎÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ,BÊ ‰Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»∆≈¿¿»«
ÈÏÚaÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈ ÁÈÂ¯iM∆«¿ƒ«ƒ≈¿««≈»∆»ƒ«¬≈

BÚÈaLÓe ‡a ˙B·BÁ19Ïk ˙ÏÏBk ˙Á‡ ‰Úe·ML , »«¿ƒ∆¿»««∆∆»
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙Â .˙B·BÁ ÈÏÚa20ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ «¬≈¿«»««¬ƒƒ¿≈¿«¿¿ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da21.Ï˜‰Ï ‡l‡ »¿«¿ƒ∆»¿»≈

שבועה.19) אותה ותקנת 20)שנית הואיל כלומר,
היא. מבעלי21ֿ)הגאונים אחד לכל שבועה לחייבו

ומשנהֿ (לחםֿמשנה להם גם יתן שירוויח שכל חובות,
למלך).

.„¯LÎÂ ÈÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ22,Ìza CÏB‰Â ƒ∆À¿«∆»ƒ¿»≈¿≈«…
B·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÌÚ‰ ·¯Ïe ÔicÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ¯·c‰Â¿«»»»¿»«««»¿…»»»««

Ú·Bz‰ ˜ÊÁ‰Â ,BÊ ‰w˙a BÚÈaL‰Ï23˜tzÒÓ BÈ‡L ¿«¿ƒ¿«»»¿À¿««≈«∆≈ƒ¿«≈
‰Ê ˙eiÚa24¯ˆ‰Ï ,BÊ ‰Úe·La B¯ÚˆÏ ‰ˆB¯ ‡l‡ , «¬ƒ∆∆»∆¿«¬ƒ¿»¿»≈

CÏiL È„k B‡ ,epnÓ Ì˜p‰Ï È„k ,ÌÈa¯a BLi·Ïe BÏ¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ∆¿≈∆≈≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ‰ÂÏÈÂ25BzL‡ ÈÒÎ ÁwÈ B‡ ,26 ¿ƒ¿∆ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿

¯eÒ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - BÊ ‰Úe·MÓ ÏˆpiL „Ú ,‰ÊÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»∆«∆ƒ»≈ƒ¿»≈»∆ƒ∆»
BÚÈaL‰ Ì‡Â ;BÊ ‰Úe·L BÚÈaL‰Ï ÌÈÓL ‡¯È Ôi„Ï¿«»¿≈»«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ
.‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :‰¯Bz ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïha -ƒ≈…«¬∆∆»…ƒ¿∆¿∆

B„¯ËÏe Ú·Bza ¯Ú‚Ï ÔicÏ Èe‡¯ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ27, ¿…∆»»««»ƒ¿…«≈«¿»¿
ewz ‡lL .BaÏ ˙e¯È¯La CÏB‰Â ¯ËB ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿ƒƒ∆…ƒ¿

ÔÈ‡n¯‰ ÈtÓ ‡l‡ BÊ ‰wz ÌÈB‡b‰28È¯‰Â , «¿ƒ«»»∆»ƒ¿≈»«»ƒ«¬≈
¯Ó‡29‡e‰ È‡n¯ Ì‡ e‰L¯c - B˙‡ EÈÁ‡ L¯c „Ú : ∆¡««¿»ƒ…»¿≈ƒ««

BÈ‡LÂ ÈÚ ‡e‰L ‰Ê ˜ÊÁ‰L ¯Á‡Óe ,È‡n¯ BÈ‡ B‡≈««≈««∆À¿«∆∆»ƒ¿∆≈
ÈnL :¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ .BÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡ - È‡n«̄«»¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈∆ƒ
È¯‰Â ,BzÓe B‡OÓa ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈÎ¯„e ,È‡n¯ ˜ÊÁ‰L∆À¿«««¿»»¿À¿»ƒ¿«»«»«¬≈
È¯‰Â ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ÔÚËÂ ,ÔBÓÓ BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰»∆≈»¿»«∆≈¿«¬≈

BÚÈaL‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L - BÊ ‰w˙a Ú·M‰Ï ı¯ ‡e‰30. »¿ƒ»«¿«»»∆≈»¿«¿ƒ
B˙BOÚÏ Ôica Ák LÈ Ì‡ ‡l‡31ÏÚa Ú¯ÙiL „Ú ∆»ƒ≈…«««»¿««∆ƒ¿«««

‡e‰L ¯Á‡Ó ,‰OÚÈ - ÔziL „Ú B˙BcÏ B‡ ,B·BÁ¿««∆ƒ≈¿«∆≈««∆
‰ÂˆÓ ·BÁ ÏÚa ˙ÚÈ¯tL ,„eÓ‡32:¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿ƒ«««ƒ¿»¿»∆»»

˜„v‰ Ûc¯Ï B˙eÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·cÓ Ôic‰ ‰OÚiL Ïk…∆«¬∆««»ƒ¿»ƒ≈¿«»»ƒ¿…«∆∆
BÙ„¯Ï eÈeËˆpL ,„·Ïa33¯·ÚÏ ‡ÏÂ ,34ÏÚ ÔÈc‰ ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿»¿¿…«¬…«ƒ«

Ïa˜Óe ,˙BOÚÏ ‰L¯Ó ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆À¿∆«¬¿«≈
ÌÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰iL ‡e‰Â .¯ÎO35. »»¿∆ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ
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קסו ולוה קסו מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ז חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ישר.22) רבים.23)אדם בו ספק,24)יודעים לו אין
באופיו  כלומר זה", של "בענין גורסים: ויש עני. הוא שכן

צט). סי' 'פרישה' (עיין הנתבע של בריבית.25)ובמצבו
שאינם 26) ברזל, צאן נכסי ובין מלוג נכסי בין לו שהכניסה

סי' שו"ע (השווה מהם גובה ואינו לבעלֿחוב משועבדים
כו). סעיף פניו.27)צז מעל לעיל 28)לגרשו כמבואר

ב. אבידה.29)הל' מוצא בענין כח, בבבאֿמציעא
שהוא 30) למי השבועה את נותנין "אין ג: פ"ו, רבה ויקרא

קיב). ס"ק פז סימן (הגר"א השבועה" אחר לכופו.31)רץ
נפשו 32) שתצא עד אותו שמכין נתבאר ושם פו. כתובות

זו. מצוה יקיים צדק 33)או כ): טז, (דברים שנאמר כמו
מרומה  בדין שהמדובר פירשו לו: ובסנהדרין תרדוף. צדק

ג). הל' סנהדרין מהל' פכ"ב רדב"ז להטות.34)(עיין
יהיו 35) מעשיך "וכל יב משנה פ"ב (אבות שאמרו כמו
האחרונים לש  המפרשים בשם המגידֿמשנה וכתב שמים". ם

ב"ד  הוא אלאֿאםֿכן בכך מורשה ב"ד כל "שלא ז"ל:
שאינן  הדיינין ומשרבו וחסידות. בחכמה ומוחזק חשוב
דרך  לו לעשות פורץ אחד כל יהא שלא לחוש יש - מומחין
עצמו: רבינו כתב ב, הל' סנהדרין מהל' ובפכ"ד לעצמו".
כראוי  חכמים אינם וכו' הגונים שאינם דינים בתי "משרבו
ידון  ולא וכו' ישראל דיני בתי רוב הסכימו בינה, ובעלי
מאמין  לבי הדיוט כל יאמר שלא כדי דעתו, בסמיכות הדיין
לפי  דין כתב שכאן ונראה זה". על סומכת ודעתי זה, לדברי

(לחםֿמשנה). שם שכתב מה על וסמך הגמרא,

.‰,ÂÈÏÚL ·BÁ ¯ËL ÈtÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆»»
‰„B‰Â36ÌÈ¯Á‡ ˙B·BÁa ÌÈ¯Á‡Ï37¯˙È B„È ‰‚ÈO‰Â , ¿»«¬≈ƒ¿¬≈ƒ¿ƒƒ»»»≈

˙B¯ËL ÈÏÚa ‡l‡ ¯˙i‰ eÏhÈ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ÏÚ«»»…ƒ¿«»≈∆»«¬≈¿»
„·Ïa38‡Èe˜ ‡nL ,39ÂÈÒÎ ÏÚ B˙‡„B‰a ‰OBÚ ƒ¿«∆»¿¿»∆¿»»«¿»»

.‰Ê ÏL∆∆

עדי 36) יש אפילו או הלוואה עדי כאן ואין מעצמו,
שלא  מודה והוא פרעתי, לטעון יכול שהלווה אלא הלוואה,

ג). צט, סי' ש"ך (ראה -37)פרע לדבריו - הקודמים
שבשטר. והם 38)להלוואה הלוואה עדי יש אם אבל

בעדים  אלא יפרע שלא והלוה המלוה בין שהותנה מעידים
ה"ו). וראה (מגידֿמשנה, לגביה קודמת שטר בלי המלוה -

המלוה.39) מן נכסיו להבריח והאחרים, הלווה בין תחבולה

.ÂÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L Ô·e‡¯40·iÁ ÈÂÏÂ ,‰‡Ó ¿≈∆»»«»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ«»
.ÔBÚÓLÏ ÔÈ˙BÂ ÈÂlÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰‡Ó Ô·e‡¯Ïƒ¿≈≈»ƒƒƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

ÌÈÒÎ Ô·e‡¯Ï ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ41·BÁ È¯ËL BÏ eÈ‰Â , ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL :ÈÂÏ ¯Ó‡Â ,ÈÂÏ ÏÚ42‡e‰ Úe¯t ,43, «≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¬»»»«

Ô·e‡¯ BÏ ‰„B‰Â44B˙‡„B‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ -45, ¿»¿≈≈«¿ƒƒ«»»
a‡Ï ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL;ÔBÚÓL ÏL B˙eÎÊ „46 ∆»¿¿»≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¿

ÔBÚÓL Ú·MÈ ‡l‡47Û¯BË Ïk ÔÈ„k ,ÈÂlÓ ÏhÈÂ48 ∆»ƒ»«ƒ¿¿ƒ…ƒ≈ƒ¿ƒ»≈
‰Úe·La ‡l‡ Ú¯Ù BÈ‡L49ÂÈÏÚ LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿≈»ƒ∆≈»»

¯Á‡ ·BÁa BÓˆÚÓ ¯Á‡Ï ‰„B‰Â ,·BÁ ¯ËL50Ì‡ , ¿«¿»¿«≈≈«¿¿«≈ƒ
¯ËM‰ ÏÚa ‰·Bb - Ì‰ÈL ea‚iL È„k ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡≈¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆«««¿»

‰Ê ÏL B¯ËL ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡lL ,„·Ïa51. ƒ¿«∆…«¬¿¿»«¿»∆∆

וחבירו 40) מנה בחבירו לנושה "מנין נתן: כרבי יט. כתובות
תלמודֿלומר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו,
הלוהו  לאשר (כלומר, לו" אשם לאשר "ונתן ז): ח, (במדבר
שהקרן  למי דהיינו שלו, האשם לאשר אלא כאן, כתוב אין

רש"י). - גובה 41)שלו שמעון אין - נכסים לו יש אם כי
כשאין  אלא נאמרה שלא לפי נתן, רבי של מדרשתו מלוי
(מגידֿמשנה). מ. בבבאֿקמא כמבואר אחרים, נכסים ללוה

יתבענו 42) שלא אימון מתוך לו מסרו אלא כלום, לוה לא
ילווהו. אם ראובן.43)אלא בידי השטר ונשאר

אמנה.44) או פרוע ראובן.45)שהשטר של
ו 46) שם, אביי.כתובות של חפץ,47)כפירושו בנקיטת

רבינו  (ע"פ לאחר מכרו או מחלו ולא זה חוב נפרע שלא
י). הל' פכ"ב משועבדים 48)להלן או המכורים מנכסים

מה).49)לאחרים. שבועות ע"פ שם (פכ"ב לקמן כמבואר
הלוואה 50) עדי כאן ואין - בשטר להלוואה לדבריו, שקדם,

לו). הערה ה"ה למעלה רבינו 51)(ראה לימדנו כבר
הודאתו  מקבלים ואין לקנוניא, שחוששים ה') הל' (למעלה
שאין  לפי שנית, זה דין וכתב רבינו וחזר אחרים. בחובות
בהל' להמבואר דומה כאן הנידון של לקנוניא החשד רקע
הסידור, שבועת כבר כשנשבע המדובר, ה בהל' כי ה,
שאינו  ובניו, אשתו לפרנסת דאגתו הוא לקנוניא והגורם
לבעלֿחובו  ראשון ראשון פורע אלא אותם להאכיל רשאי
עשוי  שאדם זה על מבוסס החשד ובכן שם, כמבואר
שגם  ואפשר ובניו, אשתו פרנסת בגלל לעצמו היתר להורות
קטנים. וילדים אשה לפרנס מצוה בזה רואים האחרים
הגורם  הסידור, שבועת לפני שמודה שלפנינו, ובנידון
ולכן  מנכסיו, ערום ישאר שלא כדי הוא, האפשרית לקנוניא
(ולצד  זו סיבה בגלל גם לקנוניא שחוששים רבינו, מלמדנו
שבנידון  לפי כאן, מהמבואר נלמד ה בהל' הנידון אין שני,
ולכך  קנוניא, שום יעשה שלא בשבועה התחייב כבר ה הל'
– הודאתו לאמת מסייעתו זו שבועה שאין רבינו מלמדנו

ג). ס"ק צט סי' ש"ך עיין כסףֿמשנה.

.ÊÌÈ„Ú ‡Ïa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÂÏ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡52elÙ‡Â , »¿»»¿«¿¿»¿…≈ƒ«¬ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï53ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,54. ¿«¿ƒ»»∆»ƒ≈ƒ¿»«««¿

¯˙BÈ ÁaLÓ - ¯ËLa ‰ÂÏn‰Â55‡Ïa ‰ÂÏn‰ ÏÎÂ . ¿««¿∆ƒ¿»¿À»≈¿»««¿∆¿…
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ - ÌÈ„Ú56, ≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

BÓˆÚÏ ‰ÏÏ˜ Ì¯B‚Â57. ¿≈¿»»¿«¿

(ב"מ 52) להכחיש הלווה של דעתו על עולה כך שמתוך
שם). וברש"י והטעם 53)עה: שיכחיש, בו לחשוד שאין

שהיה). מעשה (שם, ישכח משנתו טרדת מתוך שמא -
הל'54) יג פרק להלן שיתבאר כמו בשבועה, נאמן שהמלוה

במלוה 55)ג. אבל בו, רשום המלוה סכום שבשטר לפי
שלוה  לטעון ללווה ואפשר ידוע, הסכום אין המשכון על
ד). ס"ק ע, סי' (סמ"ע תובע שהמלוה מהסכום פחות

כפירה.56) לידי שמביאהו ללווה מכשול שגורם
שאינו 57) מה מחבירו שתובע על אותו מקללים אדם שבני

לו. חייב

.Á·¯‰58‰ÂÏ B‡ ,B¯¯ÁL Ck ¯Á‡Â Bc·ÚÓ ‰ÂlL »«∆»»≈«¿¿««»ƒ¿¿»»
ÏkL ;ÌeÏk ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ - dL¯b Ck ¯Á‡Â BzL‡Ó≈ƒ¿¿««»≈¿»≈»∆»»¿∆»
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קסז

קסז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ז חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰M‡‰ „ÈaL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ,Ba¯ ‰˜ - „·Ú ‰wM ‰Ó«∆»»∆∆»»«¿»«»∆¿«»ƒ»
dÏÚa ˙˜ÊÁa -59Ô‰L ‰È‡¯ ‰‡È·‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿∆¿««¿»∆»ƒ≈ƒ»¿»»∆≈

d˙Èe„pÓ60. ƒ¿¿»»

נא).58) (בבאֿבתרא העבד של משל 59)בעלו כלומר,
מהם  להוציא כדי הלוואה בתור באמתלא ולקחם הם, בעלה
אישות  מהל' פכ"ב רבינו והשווה שם. ב"ב גמ' (עיין ממונו

שם). ולחםֿמשנה ובמגידֿמשנה כט, נכסים 60)הל'
הימנו  "לוה כח. כתובות (עיין שנישאו בשעה לו שהכניסה

וכו'"). אביה מנכסי

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
אוכל 1) בהם שעושים כלים ולא אלמנה, לחבול שלא מבאר

שבא  דין בית שליח ודין המשכון, להחזיר ושמצוה נפש,
למשכן.

.‡ÔÈ‡ - ‰¯ÈLÚ ‡È‰L ÔÈa ‰iÚ ‡È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈∆ƒ¬ƒ»≈∆ƒ¬ƒ»≈
d˙B‡ ÔÈkLÓÓ2‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡Ï ,3‡lL ‡ÏÂ ¿«¿¿ƒ»…ƒ¿««¿»»¿…∆…

‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»¿…«ƒ≈ƒ∆∆¡«¿…
‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙4ÏÚa epnÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â . «¬…∆∆«¿»»¿ƒ»««¬ƒƒƒ∆¿«

BÁ¯k5ÌlLz - BÏ ‰„Bz Ì‡Â .6¯tÎz Ì‡Â ,7- »¿¿ƒ∆¿«≈¿ƒƒ¿…
Ú·Mz8- ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ . ƒ»«»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ

‰˜BÏ9. ∆

קטו.2) ב"מ משנה, למד 3)כסתם זה ומדעתה. מרצונה
אותה", ממשכנין "אין המשנה: לשון מסתימת רבינו
הלוואה  בשעת שלא ובין הלוואה בשעת בין ומשמע
אין  הלוואה "בשעת וכותב: משיג והראב"ד (מגידֿמשנה).
בגד  תחבול "ולא בזה קורא אני ואין כלומר: חובל", זה
לו. מביאה וברצונה שבעצמה מאחר אלמנה"

לחבול 4) "ואסור ואומר: רבינו מסביר שם, ובפירושו
בשביל  הממשכן אצל כשתתעכב חשד משום האלמנה
דבר  לידי (שיבואו קלקול ביניהם שיארע או שלה, המשכון
(עיין  והעשירה" העניה בדבר השווה ולפיכך איסור),

מילתא 5)לחםֿמשנה). "כל ד): (תמורה רבא כדברי
כל  בעברית: מהני". לא עביד אי - תעביד לא רחמנא דאמר
וכאילו  מועילה, עשייתו אין - לעשות התורה שאסרה דבר

תפח). סי' (ריב"ש עשה גובה 6)לא ביתֿדין כלומר,
את  למשכן שלא אלא תורה אמרה שלא בעלֿכרחה, ממנה
וגובים  ממנה. להגבות שלא תורה אמרה לא אבל האלמנה,
סי' ריב"ש (מגידֿמשנה, אדם מכל שגובים כדרך מאלמנה

בשטר.7)תפח). ההלוואה היתה שלא  כשאר 8)כגון,
ונטען. טוען אינו 9)כל - בעין שהמשכון עוד כל אבל

זמן  כל עליו", לוקין אין - לעשה שניתק לאו "שכל  לוקה,
השבת  של ל'עשה' ניתק זה ולאו ה'עשה', לקיים שבידו
את  לו תשיב "השב יג) כד, (דברים שנאמר הוא המשכון,

ד). הל' בסמוך (ראה השמש" כבוא העבוט

.·ÂÏn‰ ÔÎÂÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,B¯·Á ˙‡ ‰10 ¿≈««¿∆∆¬≈≈∆ƒ¿»«««¿
ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ B‡ B„Èa ,‰‡ÂÏ‰ ¯Á‡ BkLnL ÔÈa≈∆ƒ¿¿«««¿»»¿»«ƒ≈ƒ
ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡Ï -…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆¿

ÌÈÁ¯‰11ıÚ ÏL ˙B·¯Ú‰Â ,12ÔÈÏM·nL ˙B¯BÈÂ , »≈«ƒ¿»¬≈∆≈¿∆¿«¿ƒ

‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒÂ ,Ì‰a13Èk :¯Ó‡pL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆¿«ƒ∆¿ƒ»¿«≈»∆∆∆¡«ƒ
Ï·Á ‡e‰ LÙ14BÁ¯k ÏÚa ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â .15. ∆∆…≈¿ƒ»««¬ƒ¿«»¿

‰˜BÏ - ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡Â16. ¿ƒ»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ∆

החולק 10) והראב"ד א. הל' למעלה (השווה הלוואה בשעת
זו). בהלכה גם עליו השיג שם, רבינו יד,11)על של

מים  של ריחיים כגון בקרקע, הקבועים אבל המיטלטלים.
ו). סעיף צז, סי' (שו"ע כלל משכון בגדר אינם

ללישה.12) קטז.13)המשמשות שם 14)שם שנינו
שעושין  דבר כל אלא אמרו, בלבד ורכב רחיים "ולא קטו.

חובל". הוא נפש כי שנאמר: נפש, אוכל כדברי 15)בו
ד). הערה למעלה (השווה ד. בתמורה כל 16)רבא, אבל

(סוף  למעלה כמבואר לוקה, אינו - קיים שהמשכון זמן
אלמנה. חובל גבי ה"א)

.‚Ï·ÁL ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ ÏL ‰a¯‰ ÌÈÏk Ï·Á»«≈ƒ«¿≈∆…∆∆∆¿∆»«
ÈÙa ÈÏÎe ÈÏk Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈkÒÂ ‰¯BÈÂ ‰·¯Ú¬≈»¿»¿«ƒ«»«»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ17˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏk ÈL elÙ‡ .18 «¿¬ƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ¿»»««
ÏÚ ÌÈzL ‰˜BÏÂ ,ÌÈÏk ÈL ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ -«»¬≈∆ƒ¿≈≈ƒ¿∆¿«ƒ«

Ì‰ÈL19·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .20·iÁÏ - ¿≈∆∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆¿«≈
.BÓˆÚ ÈÙa ·Î¯‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁ¯‰ ÏÚ«»≈«ƒƒ¿≈«¿¿«»∆∆ƒ¿≈«¿

ÌLk21ÌÈÏk ÈL Ô‰L ,ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ¯‰Â ·Î¯‰L ¿≈∆»∆∆¿»≈«ƒ¿À»ƒ∆≈¿≈≈ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁÂ ,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLÓe¿«¿ƒ¿»»««¿«»«∆ƒ¿≈«¿
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÈL Ïk Ck ;BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿≈«¿»»¿≈≈ƒ««ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLnL∆¿«¿ƒ¿»»«««»«∆ƒ¿≈«¿
¯˜a „Óˆ Ï·Á Ì‡ ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ22 ¿«∆ƒ¿≈«¿¿≈ƒ»«∆∆»»

L¯BÁ‰23.ÌÈzL ‰˜BÏ - «≈∆¿«ƒ

שם.17) תיעשה 18)גמרא לא - יחד אותם כשמרכיבים
האחר. בלתי משניהם באחד יהודה,19)המלאכה כרב

לוקה  רכב אחת, לוקה ריחיים "חבל קטו:): (שם האומר
שתיים". לוקה ורכב ריחיים על 20)אחת, "לא" הטל

(רבינו  רכב ולא ריחיים, יחבול לא כלומר רכב, ועל ריחיים
[ריחיים  רעב). פיסקא כיֿתצא דברים ל'ספרי' בפירושו הלל
העליונה  זו, על זו מונחות אבנים משתי מורכבים יד, של
הגרעינים  נטחנים אותה וכשמסובבים "רכב" נקראת
"ריחיים"]. הנקראת התחתונה האבן ובין בינה הנופלים

קטז.21) משני 22)שם מורכב חרישה כלי הם הצמד
[באבןֿהאזל  (מגידֿמשנה). שתיים חייב ולפיכך חלקים,
וראייתו  פירושו. לקבל מאוד וקשה לפרות, שהכוונה מפרש
קשה  ג"כ - "החורשת" ולא "החורש" כתב שרבינו מזה
ד"ה  שם 'תוספות' ראה יחיד. לשון הוא בקר שהרי להבינה,
משמע  שתים, חייב ד"ה שם רש"י דברי סיום וגם צמד,
שכתב  צז, סי' חו"מ יוסף' 'בית וראה בכלי. שהמדובר
לתמוה  ויש חבלה. איסור בכלל ואינן ככלי אינן שפרות
דעתו  על המגדלֿעוז דעת את אבןֿהאזל בעל העדיף למה

המגידֿמשנה]. שהתורה 23)של כאן, משמיענו רבינו
ממש, נפש באוכל אינה שמלאכתם כלים גם לחבול אסרה
כאלה  כלים תורה אסרה שלא האומרים, מדעת להוציא

צז). סי' ח"מ 'טור' (ראה
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קסח ולוה קסח מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ז חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.„‡Ï - ¯ÈLÚ „Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ…
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ epkLÓÈ24ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL elÙ‡Â . ¿«¿¿∆∆»¿≈ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈ƒ

‡l‡ ,epkLÓÈÂ B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï - ÔkLÓÏ ‡aL∆»¿«¿≈…ƒ»≈¿≈ƒ«¿¿∆∆»
BÏ ‡ÈˆBÓe B˙È·Ï ÒÎ ‰Âl‰Â ,ıeÁa „ÓBÚ≈«¿«…∆ƒ¿»¿≈ƒ

„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰25Ôk Ì‡ .26ÔÈa ‰Ó , ««¿∆∆¡«««¬…ƒ≈«≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏML ?ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ·BÁ ÏÚa27LÈ - ««ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¿ƒ«≈ƒ≈

‰Âl‰ „iÓ ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ28ÚB¯Êa29B˙BÂ ƒ«««¿ƒ««…∆ƒ¿«¿¿
ÔziL „Ú ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ ÔÈ‡ - ·BÁ ÏÚ·e ,‰ÂÏnÏ««¿∆««≈ƒ«««¿«∆ƒ≈

BzÚcÓ ‰Âl‰ BÏ30‰Âl‰ ˙È·Ï ÒÎÂ ·BÁ ÏÚa ¯·Ú . «…∆ƒ«¿»«««¿ƒ¿«¿≈«…∆
BÈ‡ - ÚB¯Êa B„iÓ ÔBkLn‰ ÛËÁL B‡ ,BkLÓeƒ¿¿∆»«««¿ƒ»ƒ¿«≈

·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z È¯‰L ;‰˜BÏ31BÏ ∆∆¬≈ƒ««¬≈∆∆¡«»≈»ƒ
,daL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â .LÓM‰ ‡B·k ËB·Ú‰ ˙‡∆»¬¿«∆∆¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»

‰˜BÏ - Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡L ÔB‚k32Óe .·MÁ ¿∆»«««¿ƒ¿«∆¿«≈
ÔBkLn‰ ÈÓc33.ÔÈca ¯‡M‰ Ú·B˙Â , ¿≈««¿¿≈««¿»«ƒ

שליח.24) וע"י הדיין אשר 25)במצוות "והאיש וגומר:
(שם  בגמרא החוצה". העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
יודע  איני תעמוד" "בחוץ שנאמר ממשמע אמרו: קיג.)
תלמודֿלומר  מה אלא יוציא, בו נושה אתה אשר שהאיש
תעמוד" "בחוץ (כלומר, כמלוה ב"ד שליח לרבות והאיש?
נושה  אתה ואשר - ב"ד) שליח (שהוא והאיש (המלוה) אתה

שם). (רש"י החוצה העבוט אליך יוציא מאחר 26)בו,
ב"ד. לשליח גם אסורה, לשניהם הלווה לבית שהכניסה

ששליח 27) משמע בב"ד", אלא ימשכננו "לא אמרנו: הרי
אסור. והמלוה למשכן, רשאי לביתו,28)ב"ד חוץ במצאו

שם). (כשמואל, דברים,30)בחזקה.29)בשוק 'ספרי'
ימשכננו  לא יכול ביתו, אל תבוא "לא רעו: פיסקא כיֿתצא
לעבוט  ת"ל מבחוץ, ימשכננו אבל בבית) (כלומר מבפנים

מבחוץ). (אפילו דרשו:31)עבוטו" לא: בבבאֿמציעא
שמשכנו  אלא לי אין למה), לשון כפל (כלומר תשיב "השב
השב  ת"ל מנין? - ב"ד ברשות שלא משכנו ב"ד, ברשות

מכלֿמקום". טו.32)תשיב, הערה למעלה השווה
החוב 33) מסכום עליו, שאחריותו המשכון דמי מנכה

- המגיד הרב ולדעת א. הל' שכירות מהל' בפ"י (כמבואר
אונסין). באחריות אפילו ברשות, שלא במשכנו חייב,

בת  חייב שהוא מאחר ומקשה: משיג למה [הראב"ד שלומין,
(מכות  עליו לוקים אין לתשלומין שניתן לאו הרי לוקה?
ניתן  נקרא שאינו רבינו, שיטת מבאר והמגידֿמשנה טז.)?
הם  - הממון כלומר, – שהתשלומין במקום אלא לתשלומין
הפקעת  על הוא שהלאו גזילה, כגון וסיבתו, הלאו תיקון
אין  במשכון אבל מתקנו, - וכשמשלם חבירו, ממון
הפקעתֿממון  על אינו הלאו כי הלאו, עם קשר לתשלומין
בתור  החפץ נטילת עצם על אלא לגוזלו, כוונתו אין שהרי -
מפני  הוא התשלומין וחיוב - תורה הקפידה משכון
שניתן  לאו זה אין כך ומשום באחריותו, שנתחייב
המשכון, השבת של ל'עשה' שניתק לאו אלא לתשלומין
מיישב  זו ובסברא לוקה. - ה'עשה' קיים ולא שנאבד ומאחר
אדם  אין והרי לוקה, למה שהקשו מה גם המגידֿמשנה
שלפי  א), הל' גניבה מהל' פ"ג (ראה ומשלם? לוקה

שהלאו  כאחת, באים אינם והתשלומין המלקות המבואר
אבידתו, שעת על הם והתשלומין המשכון, נטילת על הוא
והתשלומין  המלקות שאם שם, גניבה בהל' נתבאר וכבר

ומשלם]. לוקה - כאחת באים אינם

.‰BkLnL B‡ ÔÈc ˙È·a B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÓ‰ „Á‡∆»«¿«¿≈∆¬≈¿≈ƒ∆ƒ¿¿
‡e‰ ÈÚ LÈ‡ Ì‡ ,‰Âl‰ ˙ÚcÓ B‡ ÚB¯Êa ,B„Èa34 ¿»ƒ¿«ƒ«««…∆ƒƒ»ƒ

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·„ BkLÓe35‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¿»»∆»ƒ¬≈∆¿À∆
BÏ ¯ÈÊÁÓ :BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»¬»≈∆»ƒ«¬ƒ
ÌBia ‰L¯Án‰ ˙‡Â ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ‰ÏÈla ¯k‰ ˙‡∆««««¿»¿≈ƒ…»»¿∆««¬≈»«

BzÎ‡ÏÓ da ˙BOÚÏ È„k36BÏ ·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ; ¿≈«¬»¿«¿∆∆¡«»≈»ƒ
ËB·Ú‰ ˙‡37ÌBia ÌBi‰ ÈÏk BÏ ·ÈL‰ ‡ÏÂ ¯·Ú . ∆»¬»«¿…≈ƒ¿ƒ««

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe38:¯Ó‡pL , ¿ƒ««¿»««¿»≈¿…«¬∆∆∆¡«
BÊ .EÏˆ‡ BËB·ÚÂ ·kL˙ ‡Ï - BË·Úa ·kL˙ ‡Ï…ƒ¿««¬……ƒ¿««¬∆¿¿
ÌBia BzÎ‡ÏÓ Ô‰a ‰OBÚ ‡e‰L ÌÈÏÎ·e .‰ÏÈÏ ˙eÒk¿«¿»¿≈ƒ∆∆»∆¿«¿«
.BÏ ep·ÈLz LÓM‰ ‡a „Ú :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔL·BÏ B‡¿»≈«…«∆∆¿ƒ∆

ÌBi‰ Ïk B¯ÈÊÁiL ,„nÏÓ39¯ÈÊÁnL ,‡e‰ Ôk Ì‡ . ¿«≈∆«¬ƒ»«ƒ≈∆«¬ƒ
ÔBkLn‰ BÏ40˙Úa B˙B‡ Á˜BÏÂ BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ««¿»≈∆»ƒ¿≈«»≈

‡lL È„k ?ÔBkLn‰ ÏÈÚBi ‰Ó ,BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ««¿¿≈∆…
˙ÈÚÈ·Ma ·BÁ‰ ËÓMÈ41Ïˆ‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰OÚÈ ‡ÏÂ , ƒ»≈««¿ƒƒ¿…≈»∆ƒ«¿¿ƒ≈∆

ÂÈa42ÔBkLn‰ ÔÓ Ú¯tÈ ‡l‡ ,43.‰Âl‰ ˙nL ¯Á‡ »»∆»ƒ»«ƒ««¿««∆≈«…∆
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·c ÈÚ‰ ˙‡ ÔkLÓÓ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆«¿«¿≈∆∆»ƒ»»∆»ƒ
‰LÏL ÌeMÓ ¯·BÚ - BpÓÊa BÏ B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿«≈ƒ¿»

˙BÓL44·L‰ ÌeMÓe ,B˙Èa Ï‡ ‡·˙ ‡Ï ÌeMÓ : ≈ƒ…»…∆≈ƒ»≈
.BË·Úa ·kL˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ…ƒ¿««¬…
˙ÚLa ‡lL BkLnL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿«

B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙‡ÂÏ‰45BÈ‡ - «¿»»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈
ÏÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ46˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ¯·BÚ BÈ‡Â , «»¿«¬ƒ¿»¿≈≈¿≈ƒ«≈

.el‡‰»≈

ועבוטו 34) תשכב לא הוא, עני איש "אם קיד: שם הלוה.
ויש  לו, צריך שאינו דבר משכנו (כלומר, עשיר הא אצלך.

אצלך". ועבוטו שכב במקומו) להחליף "ואינו 35)לו
כמו  במקומו, שיחליף מה אצלו ואין בלתו, לעמוד יכול
לבדה  כסותה היא כי כו) כב, (שמות יתברך השם שביאר
שם, המשנה בפירוש (רבינו ישכב" במה לעורו, שמלתו היא
במכילתא  הדברים ומקור רמ. לאוין המצוות' וב'ספר

נה). הערה להלן ראה של 36)דרשב"י, שאינה מלאכה
בכלל, למשכנו אסור נפש אוכל של כלי כי נפש, אוכל

מח). הערה להלן (ראה ב הל' למעלה שם 37)כמבואר
"השב  דרשו: רעז, פיסקה כיֿתצא דברים, וב'ספרי' קיד:
וכלי  ביום היום כלי לו שמחזיר מלמד העבוט: תשיב
וכו'". ביום ומחרישה בלילה (כר) סגוס בלילה, הלילה

(מגידֿמשנה).38) מעשה בו שאין לפי עליו, לוקה ואינו
כב,39) שמות רש"י יט. פרשה משפטים מכילתא קיד:, שם

תחזור  השמש וכבוא כלומר, השמש" בוא "עד מפרש: כה
מחר. של בוקר שיבוא עד המלוה,40)ותטלנו להבטחת

לו? צריך כשהוא ללווה מחזירו הוא בשנת 41)הרי
חוץ  ההלוואות כל (מפקיעה) משמטת שהיא השמיטה
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קסט

קסט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר ט"ז חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

[רבינו  מ"ב. פ"י, בשביעית ששנינו כמו המשכון, על ממלוה
(המלוה) בעלֿחוב אצלנו, "והעיקר מנמק: שם) (בפירושו
כאילו  יהיה - המשכון על אותו כשילוה לפיכך משכון, קונה
ואינו  ידוע לזמן שהלוהו ההוא בממון המשכון הקנהו
(בפסחים  יצחק רבי של דעתו כאן שקיבל ברור, משמט".
פ"י  החזקה ביד אולם משכון. קונה שבעלֿחוב לא:),
דינו  המשכון על שהמלווה פסק ה"א שכירות מהלכות
(ראה  חובו כל גובה - המשכון נאנס ואם שכר, כשומר
מפירושו  כאן בו שחזר מזה ויוצא שם), הראב"ד השגת
(מפרשי  הרי"ף של דעתו וקיבל בצעירותו, שכתב הנ"ל
ונראה  כאלו). חזרות כמה על העירו האחרונים, ידֿהחזקה
(שביעית  בירושלמי שמואל של דרשתו כאן מקבל שרבינו
אחיך  את לך יהיה "ואשר ג) טו, (דברים הכתוב על שם)
שלא  ואע"פ בידך. לאחיך שיש לזה פרט - ידיך" תשמט
משמט  אינו מחט משכונו שאפילו שמואל, של דעתו קיבל
חלק  את שמשמט הי"ד) ויובל משמיטה (בפ"ט ופסק כלום,
דמי  לגבי דרשתו את קיבל - המשכון דמי על היתר החוב
זו]. דרשה ע"פ מנמק שם במשנה הרע"ב גם המשכון.

צב.):42) (כתובות שאמרו מפני ממנו, לגבות יוכל ולא
של  (מטלטלין משתעבדי" לא חוב לבעל - דיתמי "מטלטלי
אביהם). של לבעלֿחוב משועבדים אינם - יתומים

החוב 43) - שמשכנו שבשעה והטעם, קטו. בבאֿמציעא
ועשה.44)כגבוי. לאוין שני - שבתורה מקראות שלוש

ד:)]. מכות (רש"י מקרא = הלוה.45)[שם של מרצונו
ולחם46ֿ) [במגידֿמשנה רבא. דעת כפי קיד: שם ברייתא

וכן  אלמנה בחובל למה מקשים, וה"ב ה"א למעלה משנה
אסור. הלוואתו בשעת שגם פסק נפש, אוכל כלי בחובל
לשלא  הלוואתו בשעת בין מחלק הוא חזרה, בדין וכאן,
נאמרו  האלו המצוות שלוש כל והרי הלוואתו? בשעת
(וכמו  אלמנה בדין משיג א בהל' והראב"ד חבלה? בלשון
חובל". זה אין הלוואה "בשעת נפש): באוכל ב בהל' כן

שרבי  שלא ונראה משמעותו חבלה שסתם להראב"ד מודה נו
להחזיר  חייב שאינו פסק כך ומשום הלוואה, בשעת
גילתה  נפש אוכל בכלי אולם הלוואתו, בשעת במשכנו
ונימוק  חובל", הוא נפש "כי ואמרה: האיסור, טעם התורה
להסביר  יש לזה ובדומה הלוואתו. בשעת גם יפה כוחו זה
החינוך' ב'ספר כי אלמנה, בגד בחובל רבינו שיטת גם
מנמק  תשי"ד) קוק הרב מוסד הוצאת ע"פ - תקצח (מצוה
שבור  שלבבה האלמנה, על לרחם וציונו באמרו: זה איסור
נימוק  על מסתמך רבינו שגם ומסתבר למשכנה. שלא ודואג,
מחלק  אינו שהרי קיבל, לא רע שם הוצאת של (הטעם זה
כל  מצא לא כך ומשום שם) גמרא ראה - לעשירה עניה בין
אבל  הלוואתו, בשעת ללא הלוואתו שעת בין לחלק טעם
חבלה  המונח את להוציא נימוק מצא לא החזרה במצוות

הרגילה]. ממשמעותו

.ÂÔkLÓÏ ‡aL ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL47ÌÈ¯·c ÔkLÓÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈ƒ∆»¿«¿≈…¿«¿≈¿»ƒ
ÔBkLÓ Ì˙B‡ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L48„‚a ÔB‚k , ∆ƒ∆¿»¿»»ƒ≈»«¿¿∆∆

Ba ÏÎB‡L ÈÏÎe ÂÈÏÚL49‰hÓ ÁÈpÓe .el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»»¿ƒ∆≈¿«≈»≈«ƒ«ƒ»
ÚvÓe50ıtÓe ‰hÓe ,¯ÈLÚÏ51ÈÚÏ52‡ˆÓp‰ ÏÎÂ . «»¿»ƒƒ»«»¿»ƒ¿»«ƒ¿»

el‡Ó ıeÁ B„È·53BkLÓÏ BÏ LÈ -54ÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ . ¿»≈≈≈¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ

ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe ,ÌBia ÌBi‰««¿ƒ««¿»««¿»»¿»»¿≈
ÌÈÏk55„Á‡ ÏËB -56„Á‡ ¯ÈÊÁÓe57Ú .È˙Ó „58‡e‰ ≈ƒ≈∆»«¬ƒ∆»«»«

?ÁwÏÂ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ59ÌÏBÚÏ „Ú60‰È‰ Ì‡Â . «»¿«¬ƒ¿ƒ««¿»¿ƒ»»
Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÌÈ¯·cÓ ÔBkLn‰61ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ««¿ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿≈«ƒƒ

‰ÂlÏ Ô˙B‡62ÌÈLÏL „Ú BÏˆ‡ BÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - »«…∆¬≈∆«ƒ∆¿«¿ƒ
ÌBÈ63¯ÎBÓ ClÈ‡Â ÌBÈ ÌÈLÏMÓe ,64˙È·a ÔBkLn‰ ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««¿¿≈
ÔÈc65ÂÈ·Ï ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ - ‰Âl‰ ˙Ó .66‰Âl‰ ˙Ó . ƒ≈«…∆≈«¬ƒ¿»»≈«…∆

BËÓBL - ÔBkLn‰ BÏ ·ÈL‰L ¯Á‡67ÏÚÓ ‰ÂÏn‰ ««∆≈ƒ««¿¿««¿∆≈«
ÂÈa68.¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , »»¿≈«¬ƒ

בשוק 47) או המשכון, את מוציא כשהוא - לוה של לביתו
בזרוע. אפילו בלילה.48)- ובין ביום בין להם שצריך

הל'49) אישות מה' יג פרק (השווה וכוס קערה קדירה כגון
צז  (בסי' הגר"א מציין לזה והמקור כאן), ראב"ד וראה ג,
כמבואר  לו, שמניחים ומצע, ממיטה מכלֿשכן נו) ס"ק
גירסת  היתה שכן אומר יז אות בסוף שם וה'דרישה' בסמוך.
נראה  ויותר בו". שאוכל "וכלי קיג:) (שם בברייתא רבינו
נפש" חיי שהן דברים ימשכנו "ולא היא: רבינו  שגירסת
ימשכנו  "ולא היא: שלפנינו והנוסחא שם, דק"ס (השווה
צריך  שהוא דברים כלומר נפש"), אוכל בהן שעושין דברים

ובלילה. ביום בלעדם לו שאיֿאפשר לחייו, וכן 50)להם
מפני  לכותבו, רבינו חש ולא - עליו לישב כסא לו מניח
סידור  לענין ז הל' פ"א למעלה שכתב מה על שסמך

מקנים.51)(כסףֿמשנה). ארוגה - גס שם 52)מצע
דברים 53)קיג: שהם אע"פ כר, או אומנותו כלי כגון

ובלילה. ביום להם זקוק אינו - חייו לכדי לו הנחוצים
סידור 54) גבי אלא אומנותו כלי לו מניחים אמרו שלא

- למשכן אבל הפרעון, זמן כשהגיע שם) למעלה (ראה
אמרו  וכן לו. צריך שהוא בעת מחזירו שהרי ממשכנים,
ה, הל' למעלה (וראה ביום" המחרישה "ואת (קיג.) במשנה

בהלכה ו  ובלחםֿמשנה שם, מגידֿמשנה ועיין לו. בהערה
והוא 55)שלפנינו). מחרישות, שתי או כרים שני כגון

לאחד. רק ה"ג 56)צריך פ"י בבאֿמציעא תוספתא
מקובצת' ב'שיטה הובא הרשב"א וכפירוש קיג, שם (משנה
ד, הל' למעלה כמבואר מחזירו, ואינו המשנה) בפירוש
במכילתא  אמרו וכן לו. הצריך כלי אלא מחזיר שאינו
ואין  כלים שני לו היו אפילו "יכול כו כב, שמות דרשב"י
והיא  כסותה, היא תלמודֿלומר (=מחזיר), מהם לאחד צריך
אומר  עזאי בן ישכב. במה לעורו, והיא שמלתו (=משמשת)
ומונחת  למקופלת פרט בה, משתמש שעורו את 'לעורו'

לו.57)בתיבה". שצריך כחכמים.58)זה שם
גבייה.59) בתורת אצלו מחליטו שבא 60)ואינו מאחר

העבוט  השבת במצוות הוא הרי - משכון בתורת לידו
מחזיר  חובו? לגבות רוצה אם עושה, הוא "וכיצד לעולם.
ובא  בלילה, גם המחרישה ואת ביום גם ומשאירו הכר את

(מגידֿמשנה). חובו" לו ומגבים על 61)לב"ד שאין
העבוט. השבת מצות שמניחים 62)המלוה דברים אבל

ולא  במשכון נלקחים שאינם אעפ"י ומצע, מיטה כגון לו,
מוכרם  אינו העבוט, השבת במצות המלוה עליהם נתחייב
לבעלֿחוב  שמסדרים מהדברים הם אלו דברים כי - לעולם
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קע ולוה קע מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

סמ"ע  (עיין ז הל' פ"א למעלה כמבואר גבייה, בתורת ואינם
מא). ס"ק צ"ז לאחר 63)סי' אפילו המשכון נטילת כי

מלווהו  כאילו זה והרי היא, מחודשת כהלוואה - שהלווהו
בפחות  לתובעו רשאי שאינו בסתם, המשכון על עתה

ה. הל' פי"ג להלן שיתבאר כמו יום, שם 64)משלושים
סא. צז, סי' הגר"א ב"ד.65)ועיין שומת עלֿפי כלומר,

לו 66) לו: "תשיבנו שנאמר בביתֿדין המשכון מוכר אלא
דרשב"י  (מכילתא ליורשיו" מחזיר אתה ואי מחזיר, אתה
המלים: חמש שם. במשנה ברש"י והובאה כה, כב, שמות
ולא  (ר"מ) רומי בדפוס אינן לבניו" מחזיר אינו הלוה "מת
בבבא  נכלל זה שדין מפני נמחקו כנראה תימן, בכת"י

יוחנן.67)אחרונה). רבי של מאמר קיד: אמנם 68)שם
כמבואר  אביהם, חוב לשלם יתומים של מטלטלין גובים אין

גובין. משכון - ז, הל' פי"א להלן

.Ê·¯Ú‰69¯zÓ70B˙È·Ï Òk‰Ïe ÚB¯Êa BkLÓÏ ∆»≈À»¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ»≈¿≈
¯Ê ·¯Ú Èk B„‚a Á˜Ï :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰ ÏhÏÂ71. ¿ƒ…««¿∆∆¡«¿«ƒ¿ƒ»«»

¯ÎO BÏ LiL ÈÓ ÔÎÂ72¯ÎO ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ¿≈ƒ∆≈»»≈∆¬≈≈¿«
BzÎ‡ÏÓ73- B˙Èa ¯ÎO ÔÈa ÂÈÏÎÂ BzÓ‰a ¯ÎO ÔÈa ¿«¿≈¿«¿∆¿¿≈»≈¿«≈

ÒÎÂ ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡lL BkLÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿«¿¿∆…«ƒ≈ƒ¿ƒ¿«
B˙È·Ï74Û˜Ê Ì‡Â .B¯ÎOa ÔBkLn‰ ÏËBÂ75ÂÈÏÚ ¿≈¿≈««¿ƒ¿»¿ƒ»«»»

‰ÂÏÓa ¯ÎO‰76EÚ¯· ‰M˙ Èk :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - «»»¿ƒ¿»»∆∆¡«ƒ«∆¿≈¬
'B‚Â ‰Óe‡Ó ˙‡MÓ77. ««¿»¿

הערב.69) ב"ד.70)את ע"פ שלא למלוה 71)אפילו
(שם  זר בשביל ערב כי ערב, של בגדו קח הכתוב אומר
אל  תבא "לא שנאמר ממה שם בגמרא למדוהו וכן קטו.).
אתה  אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו - לעבוט" ביתו
ולא  ממשלי, הפסוק רבינו (והביא ערב" של לביתו נכנס
לפי  נראה וטעמו תורה. של הפסוק על הדרש את הביא
הערב  של חובתו כי גם למדים אנו משלי של שמהפסוק
קעג:). ב"ב (עיין בלבד באמירה אפילו הוא המלוה כלפי

שכירות.72) של למלאכה.73)חוב עצמו את שהשכיר
נכנס 74) אתה אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו שם,

פעולה. שכר אלא מלוה, שאינו אחר חוב למשכנו
שם).75) ובב"י יד, סז, סי' חו"מ שו"ע (עיין רשם
הלוואה.76) בתור אצלו השכר מלוה 77)השאיר סוג כל

(שם). שהוא

.ÁB¯ÎO ‰È‰ Ì‡ ,ÈÚ ÏL BBkLÓ B„Èa ‰È‰L ÈÓ78 ƒ∆»»¿»«¿∆»ƒƒ»»¿»
B˙Át ÏÚ ¯˙È79Ìc¯˜ ÔB‚k ,80‡ˆBiÎÂ [ÏB„b‰] ¯qÓe »≈«¿»¿«¿…«»«»¿«≈

„ÈÓz B¯ÎO ‰kÓe ,B¯ÈkO‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆À»¿«¿ƒ¿«∆¿»»ƒ
˙eL¯ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰„·‡ ·ÈLÓk ‰fL ÈtÓ ;B·BÁa¿ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ¬≈»¿≈»ƒ¿

ÌÈÏÚa81. ¿»ƒ

בו.78) השימוש מחמת 79)שכר נפחת שהכלי מה
מעדר.80)השימוש. פב:81)את, פ: שם

âאדר י"ז שישי âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

ומצא 1) לחבירו המלווה ודין ותרבית נשך איסור דין מבאר

המטבע, על מלווה ודין טועה, שהדעת מכדי יותר הלווה
ורחוק  לשכר קרוב יתומים של נכסים להלוות שמותר ודין

להפסד.

.‡‡e‰ „Á‡ ˙Èa¯Óe CL2‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL . ∆∆«¿ƒ∆»∆∆¡«∆«¿¿…
‡e‰ Ôl‰Ïe ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï ˙Èa¯Ó·e ,CLa BÏ Ôzƒ̇≈¿∆∆¿«¿ƒ…ƒ≈»¿∆¿«»
.CMÈ ¯L‡ ¯·c Ïk CL ÏÎ‡ CL ÛÒk CL :¯ÓB‡≈∆∆∆∆∆∆…∆∆∆»»»¬∆ƒ»

BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ3¯ÚˆnL ,CLB ‡e‰L ÈtÓ ?CL ¿»»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆¿«≈
B¯Oa ˙‡ ÏÎB‡Â B¯·Á ˙‡4‰nÏÂ .5·e˙k‰ Ô˜lÁ6? ∆¬≈¿≈∆¿»¿»»ƒ¿»«»

ÔÈÂ‡Ï ÈLa ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ7. «¬…»»ƒ¿≈»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

"àeä ãçà úéaøîe CLð"'eë ¤¤©§¦¤¨

תתן  לא ובמרבית בנשך לו תתן לא כספך "את האיסור
על  נוסף ואיסור כסף, על נפרד איסור אינו אכלך"
כמו  (שלא בריבית ההלוואה כללות על אלא אוכל,
על  שאינו גו"' בשעריך לאכול תוכל "לא האיסור
אלא  לחומה חוץ שני מעשר אכילת של הפעולה כללות
לחוד). יצהר ומעשר לחוד, תירוש מעשר לחוד , דגן על

למד  "איך משנה' ה'לחם קושיית תתורץ ועלֿפיֿזה
וריבית  באוכל נשך איסור (שיש אלו מדברים רבינו
איסור  היה נשך אם כי הוא" אחד ומרבית דנשך בכסף)

באוכל, איסור ומרבית שהם בכסף ללמוד אפשר היה
בשניהם  האיסור הנ"ל פי שעל אלא שונים, לאוין שני

בריבית. הלוואה - הוא אחד

כספך... את "שנאמר שכתב שאחרי הסיבה גם שזו וי"ל
נשך  שמו נקרא "ולמה הוסיף, כו'" ישך אשר דבר כל
העניין  כללות מסיים אח"כ ורק כו'", נושך שהוא מפני
כי  כו'". הכתוב חילקן "ולמה הוא אחד ומרבית שנשך
לומר  מקום היה דבר, בכל הם האיסורים ששני אף
ולכן  והמרבית, הנשך מצד שונים לאוין שני שהם
נושך  שהוא "מפני נשך שמו שנקרא שהסיבה הוסיף
שאי  מובן שמזה בשרו" את ואוכל חבירו את ומצער

נשך. בלא ולתרבית תרבית בלא לנשך אפשר
32 הע' 184 ע' ו' חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

מנת 2) על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה
תעשה  לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה יותר לשלם
שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי אחת,
נשך  בו יש דבר, כל הן אוכל הן כסף הן בריבית, המלווה
דברי  ושיעור ס: מציעא בבא (עיין למלווה ומרבית ללווה
אזהרות, בכמה תורה שאסרתם ומרבית נשך הוא: כך רבינו
להלן  וכן וכו' ובמרבית בנשך לו תיתן לא כספך את שנאמר
כלומר, הוא, אחד - וגו'" כסף "נשך ואומר מזהיר הוא

משנה). (לחם היא אחת תעשה לא של 3)מצוות
"למה 4)התוספת. אמרו: ל"א פרשה רבה ְַובשמות

עד  ידע ולא הרגיש ולא נחש שנשכו למי דומה? הריבית

יום שישי
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קעא

קעא

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מרגיש  אדם אין הריבית כך - מבצבץ) (מבעבע שנתבטבט
עליו". שתתבטבט עד שהנשך 5)בו כן אם כלומר,

היא. אחת לאֿתעשה מצוות אזהרות 6)והמרבית בשתי
כתבן  ולא וכו', תיתן לא ובמרבית וכו', תיתן לא כספך את -
בנשך. לו תיתן לא אכלך ואת כספך את כאחד:

האיסור,7) לחזק כדי בריבית, הלוואה על באזהרות להרבות
(בחשבון  למנות ראוי "שאין כאחת, הן המצוות במניין אבל
לחיזוק), - בתורה (=הנכפלים והעשה הלאווין המצוות)
בספר  (רבינו בהם" והמצווה מהם המוזהר הדברים אלא

רלה). ובלאווין שם עיין התשיעי בשורש המצוות

.·˙Èa¯a ˙BÂÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡L C¯„k8; ¿∆∆∆»¿«¿»»ƒ¿¿ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL9, ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒƒƒ«¿»»¿

EÈÁ‡Ï CLpz ‡Ï :¯ÓBÏk .‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL10ÔÎÂ . ∆«¿»»«…∆¿«…ƒ»≈¿»ƒ¿≈
˜qÚ˙‰Ï ¯eÒ‡11ÈÓ ÏÎÂ .˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa »¿ƒ¿«≈≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿»ƒ

¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÈa „Ú B‡ ¯ÙBÒ B‡ ·¯Ú ‰È‰L∆»»»≈≈≈≈≈∆¬≈∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa12BÊ .CL ÂÈÏÚ ¿…«¬∆∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆

Û‡ ‰¯‰Ê‡13¯ÙBqÏÂ ·¯ÚÏÂ ÌÈ„ÚÏ14,z„ÓÏ ‡‰ . «¿»»«»≈ƒ¿∆»≈¿«≈»»«¿»
‰ML ÏÚ ¯·BÚ - ˙Èa¯a ‰ÂÏn‰L15‰È‰˙ ‡Ï :ÔÈÂ‡Ï ∆««¿∆¿ƒƒ≈«ƒ»»ƒ…ƒ¿∆

‰Lk BÏ16˙Èa¯Ó·e ;CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ ; ¿∆∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿«¿ƒ
‡Ï ;˙Èa¯˙Â CL Bz‡Ó Áwz Ï‡ ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈»¿∆«ƒ«≈ƒ∆∆¿«¿ƒ…

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ;CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈO˙17. ¿ƒ»»∆∆¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…
ÌÈLa ¯·BÚ ‰Âl‰Â18¯eÚ ÈÙÏÂ ;EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï : ¿«…∆≈ƒ¿«ƒ…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

¯Ú .ÏLÎÓ Ôz˙ ‡ÏÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÚÂ · …ƒ≈ƒ¿…»≈¿≈ƒ¿«≈»∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï ÌeMÓ ‡l‡ ÔÈ¯·BÚ19ÈÓ ÏÎÂ .CL ÂÈÏÚ ¿ƒ∆»ƒ…¿ƒ»»∆∆¿»ƒ

¯eÒ¯Ò ‰È‰L20B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÚiqL B‡ ,Ì‰ÈL ÔÈa ∆»»«¿≈¿≈∆∆ƒ«∆»≈∆
.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏ ÌeMÓ ¯·BÚ - e‰¯B‰»≈ƒƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

(כלומר 8) האונאה עושה שיעבור לאונאה דומה זה "ואין
המצוות  בספר (רבינו האונאה" לו שנעשית מי ולא האונה)

רלו). עה:9)לאווין מציעא תינשך 10)בבא לא  כלומר,
ע:). מציעא בבא (עיין ישיך שאחיך תגרום לא הימנו,

ביניהם.11) לסרסר או עד או סופר להיות כגון יד, לתת
"לא 12) תלווה", כסף "אם יחיד בלשון כתובה הפרשה כל

"לא  רבים: בלשון וכתב שינה וכאן כנושה" לו תהיה
ובמדרש  ו, לא, פרשה רבה שמות מדרש (עיין תשימון"

תקכז). עמוד כד, משפטים המלווה 13)הגדול על נוסף
כחכמים).14)והלווה. - עה: מציעא ובבבא (שם,

נושה,16)שם.15) של דרכו היא בריבית שהלוואה
העני  הנוגש גם זה לאו ובכלל בחינם. מעותיו מלווה שאינו
יחזיר, מה לו שאין יודע והוא בריבית שלא במלווה אפילו
הנושים  מדרך זה שגם ב, הלכה א פרק למעלה כמבואר

משנה). (מגיד הלווה.17)הוא את  שם 18)שמכשיל
רלז  לאווין המצוות בספר רבינו העתיק וכן הרי"ף וכנוסחת
תיתן  לא עיוור לפני ומשום תשיך לא משום עובר "לווה
עובר  שהלווה מבואר, שלפנינו הנוסחה ולפי מכשול".

תשיך". לא "ולאחיך על גם לפני 19)בשלושה, על אבל
גורם  מהווים אינם כשהעדים המדובר עוברים. אינם עיוור
בלעדיהם  גם מלווה היה שהמלווה כגון ההלוואה, לביצוע

העדים). המתחיל בדיבור שם בתוספות מתווך 20)(ראה

בשימת  מתעסק אינו אבל ההלוואה לביצוע גורם המהווה
משנה). לחם (עיין הריבית

.‚el‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯·BÚ ‰Âl‰Â ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿∆¿«…∆¿ƒ«»≈
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡l‰21. «»ƒ≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ»
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÏkL22, ∆»««¿∆¿ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L23ÔÈica ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ -24, ∆ƒ¬»ƒ«»¬≈¿»««»ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe25Ì‡Â .‰ÂlÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ƒƒ»ƒ««¿∆«¬ƒƒ«…∆¿ƒ

ÌÈa‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó26. ≈««¿∆≈ƒƒƒ««»ƒ

הפסוק 21) (בסיום עימך" אחיך "וחי שנאמר סב: שם
ליה  "אהדר - נשך) מאיתו תיקח אל ריבית באזהרת הפותח
השב  - לקחת ואם תיקח. אל (כלומר, בהדך" דניחי היכי כי
לוקים  אין להישבון שניתן לאו וכל עימך), שיחיה כדי לו,
ובנוגע  - א הלכה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר עליו.
מתוך  ברם לוקים, אם רבינו ביאר לא ולסופר לערב לעדים,
ד  הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק רבינו פירטם שלא זה
אומר  הדבר ובטעם לוקים. שאין דעתו נראה הלוקים, בין
שהם  פי על (אף עליו לוקין אין "אבל עג): (מצוה החינוך
עדות) וחתימת השטר בכתיבת במעשה, הלאו על עוברים
ואינו  להישבון ניתן שהרי במלקות, אינו המלווה שאפילו
יתחייבו  בסיבתו) הבאים (שאלו מחמתיה דאתו דהני בדין

הלוואה,22)במלקות". בשעת התוספת שקצץ קצובה,
דינרים. חמישה לו שישלם מנת על סלע שהלווהו כגון

בשעת 23) התוספת קצץ שלא כגון, ריבית, מאבק להבדיל
בדיינים  יוצאה ואינה מדבריהם, אסור שהוא ההלוואה,

ג). ב, א, הלכה א פרק להלן רבינו בית 24)(ראה עלֿפי
המלוה. מידי להוציאה לכך נזקקים דין בית כלומר, דין,

סא:).25) (שם כורחו הטילה 26)בעל לא שהתורה
(=למלווה) "לדידיה קיב.) קמא (בבא השבה חיוב עליהם
לבריה  - השב) - לקחת ואם תיקח (אל רחמנא ליה מזהר קא

רחמנא". מזהר לא

.„ÁÈp‰27Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯ ÏL ˙BÚÓ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ƒƒ«»∆¬ƒ∆»∆ƒƒ««ƒ
.¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Èa¯ ÏL Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆≈∆ƒƒ≈»«»ƒ¿«¬ƒ
ÌiÒÓ‰ ¯·c ÏÎÂ ˙Èa¯ ÏL ˙ÈlËÂ ‰¯t Ì‰Ï ÁÈp‰28 ƒƒ«»∆»»¿«ƒ∆ƒƒ¿»»»«¿À»

ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰È·‡ „B·k ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ -«»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈¿¬ƒ∆«∆¿»ƒ
„Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ‰·eLz ‰OÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¿»¿…ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰·eLz ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙nL∆≈¬»ƒ…»»¿»≈¿ƒ

B„B·ÎÏ29.ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ÌiÒÓ‰ ¯·„ elÙ‡Â , ƒ¿«¬ƒ»»«¿À»≈«¬ƒƒ

סב.27) מציעא בבא עליו,28)ברייתא בעליו ששם דבר
אביהם  שלקח הוא שזה לרבים וניכר סימן, בו שיש דהיינו

לקלון. זה ידי על נזכר ושמו ריבית שאין 29)בתור מפני
שאין  אמורים דברים במה (שם). רשע אב לכבד מחוייב הבן
אבל  תשובה, עשה ולא כשמת רשע? אב בכבוד חייב הבן
ממרים  מהלכות ו פרק (רבינו לכבדו הבן מחוייב בחייו,
תשובה  יעשה שמא שם, הרב"ז מפרש והטעם יא). הלכה
משנה  כסף (ראה עמך מעשה עושה אב מבזה הבן ונמצא

שם). משנה ולחם

.‰e¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰30ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈¿«¿ƒ
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קעב ולוה קעב מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô‰Ó31‰·eL˙Ï C¯c Ô‰Ï ÁzÙÏ È„k ,32Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ . ≈∆¿≈ƒ¿…«»∆∆∆ƒ¿»¿»«¿«≈
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe¯ ÔÈ‡ - Ô‰Ó33‰˙È‰ Ì‡ . ≈∆≈«¬»ƒ»≈∆ƒ»¿»
ÌiÒÓ‰ ¯·c ˙Èa¯‰Â ˙Ói˜ ‰ÏÊ‚34‡e‰ È¯‰Â ¿≈»«∆∆¿»ƒƒ»»«¿À»«¬≈

BÓˆÚa35Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó -36. ¿«¿¿«¿ƒ≈∆

להחזיר.30) רצונם ומביעים מעצמם אלא 31)שבאו
צד:). קמא (בבא להם לחזור 32)מוחלים עליהם להקל

(שהובא  מעשה כאותו בפניהם, דלת לנעול ולא בתשובה
תשובה, לעשות שביקש אחד באדם "מעשה שם): בברייתא
עושה  אתה אם מבינה) ריק (אדם ריקה אשתו: לו אמרה
כדי  למוכרו, צריך (שאתה שלך אינו אבנט אפילו תשובה
ומסיימת  תשובה". עשה ולא ונמנע הגזילות) כל את להחזיר
בריבית  ומלווי הגזלנין אמרו: שעה "באותה הברייתא:

מהם". מקבלים אין נוחים 33)שהחזירו מעשיו אין
סוף  המשנה בפירוש רבינו (השווה החכמים בעיני וישרים
י). משנה ג פרק אבות טוב יום תוספות וראה שביעית,

לקלון.34) בה משנה 35)ונזכר (עיין שהיה כמו בעין
קסא). דעה יורה הכסף ונקודות דייק 36)למלך רבינו

ומשמע  קיימת" גזילה הייתה "אם גזלנים: גבי וכתב בלשונו
"דבר  כתב בריבית ואילו מסויים, שאינו דבר אפילו
משנה  ראה מחזיר. אינו מסויים כשאינו אבל המסויים"
בין  - הגזלן קנה לא גזילה ההבדל: את ונימק בזה, למלך
נקודות  (ראה קנה ריבית אבל בעין, שאינה בין בעין שהוא

ז). קסא, דעה יורה הכסף

.Â˙Èa¯ Ba ·e˙kL ¯ËL37ÏL ÔÈa ‰ˆeˆ˜ ÔÈa , ¿»∆»ƒƒ≈¿»≈∆
˙Èa¯‰ ˙‡ ‰·B‚ BÈ‡Â ,Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - Ì‰È¯·c38. ƒ¿≈∆∆∆«∆∆¿≈∆∆»ƒƒ

Ïk‰ ‰·‚Â Ì„˜39‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -40; »«¿»»«…ƒƒƒ∆»ƒƒ¿»
˜·‡ Ï·‡41‰·B‚ BÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙Èa¯42 ¬»¬«ƒƒ∆ƒƒ¿≈∆≈∆

‰ÂÏn‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓƒ«…∆««¿∆¿≈«¬ƒƒƒ««¿∆
‰ÂlÏ43. «…∆

פלוני"37) לזמן וכך כך בריבית מנה מפלוני לווה "פלוני
עב.). מציעא בבא המלוה,38)(רש"י את קונסין ואין

כרבי  ולא כחכמים (שם הריבית משום הקרן את שיפסיד
לא  גובה ואינו איסורא משום היתרא קנסינן האומר מאיר

הריבית). את ולא הקרן הריבית.39)את את אף
ג.40) הלכה למעלה כמבואר בדיינין, כעין 41)שיוצאה

עפר  ולא עפר כעין שהוא כאבק - ממש ריבית ולא ריבית
דין.42)ממש. אבק 43)בית  שאין וגבה , קדם אם

א. הלכה ו פרק להלן שיתבאר כמו בדיינים, יוצאה ריבית

.Ê„ÈÚÓe ·˙BÎk ‰Ê È¯‰ - ˙Èa¯ ¯ËL ·˙Bk‰ Ïk»«≈¿«ƒƒ¬≈∆¿≈≈ƒ
ÂÈÏÚ44Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ¯ÙkL ÌÈ„Ú45Ïk ÔÎÂ . »»≈ƒ∆»««≈¡…≈ƒ¿»≈¿≈»

Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰Âl‰«…∆«¿∆¿ƒƒ≈»¿≈«¿»¬≈≈
˙‡ÈˆÈa e¯ÙÎÂ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ÌÈ¯ÙBÎk¿¿ƒ«≈¡…≈ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ46,'B‚Â CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿
È‰Ï‡ ÈÈ È‡ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ÌÎ47. ¬ƒ¿»¡…≈∆¬∆≈ƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒ

עצמו.44) יוסי 45)על רבי אמר "תניא עא: מציעא בבא
קורא  אדם בריבית, מלווי של עיניהם סמיות וראה בוא

ולבלר  עדים מביאים והם לחייו, עימו יורד - רשע לחבירו
לישראל  (שהלווה זה פלוני וחותמין וכותבין ודיו וקולמוס

ישראל". באלוקי כפר ה'46)בריבית) בהשגחת כלומר,
שכן  מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על
העולם  על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה
ההלוואה  שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה
להמציא  ברואיו על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית

הכשרה. בדרך פרנסתו אחד פרשת 47)לכל כהנים בתורת
מארץ  אתכם הוצאתי כך תנאי "על שנינו: ה פרשה בהר
המודה  שכל ריבית, מצוות את שתקבלו תנאי על מצרים,
במצוות  הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות

מצרים". ביציאת כופר - ריבית

.ÁÌ„‡Ï ¯eÒ‡48˙BÂÏ‰Ï49˙Èa¯a B˙È· È·e ÂÈa50. »¿»»¿«¿»»¿≈≈¿ƒƒ
„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡51Ô‰Ï Ô˙BpL ‡e‰ ‰zÓe52 ««ƒ∆≈«¿ƒ«»»∆≈»∆

‰Ê ¯·„a ÌÏÈb¯È ‡nL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -53. ¬≈∆»∆»«¿ƒ≈¿»»∆

עה.48) מציעא בניו,49)בבא אצל הלוואה לעשות
מבניו. ללוות טעם 50)כלומר, להטעימן כוונה מתוך

גדול, שכרם שיהיה כדי - ריבית, הנאת כלומר , ריבית,
טעמו  שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם
בשיטה  מובא והרי"ף חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת
הלחםֿמשנה  לפני היו לא והרי"ף הר"ח ודברי מקובצת.

עליהם). עיין והטוריֿזהב, נוהג 51)והמשנהֿלמלך
הבנים. עם ביחסיו בממונו בתור 52)בוותרנות ולא

לאחרים 53)ריבית. גם להלוות ויבואו ריבית בקבלת
בריבית.

.ËBÏ Ô˙Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz54¯˙È «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆¿»«»≈
Úe„È ¯·c‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰ÂlM ‰Ó ÏÚ««∆»»ƒ∆¬≈∆À»∆«»»»«
¯eq‡ ¯ÓÁ ÔÈÚ„BÈ Ô‰ È¯‰L ,‰zÓ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«∆»«»»∆¬≈≈¿ƒ…∆ƒ

˙Èa¯‰55. »ƒƒ

בשעת 54) כך על שהתנו מבלי מעצמו הפירעון בשעת
קצוצה  ריבית זה הרי ההלוואה בשעת קצץ אם (כי ההלוואה
אלא  חכם לתלמיד התירו ולא ג). הלכה ו פרק להלן (ראה
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין

חכם,55) תלמיד שאינו למי אבל ריבית, בתור נותנם ואינו
בתור  שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע שאינו
פי  על "ואף כתוב: מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא ריבית
שלא  בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי נכון אין כן
בתשובותיו  מיגא"ש והר"י זה. בדבר העם המון ירגילו
היחידים  אלא זה על לסמוך "שאין דעתו קפ"ב ) (סימן

זולתם". לא הכשרים

.ÈB¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰56B‡] ,¯˙BÈ ‰Âl‰ ‡ˆÓe ««¿∆∆¬≈»»«…∆≈
¯˙BÈ ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓe B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰L57È„Îa Ì‡ :[ ∆∆¡ƒ»»««¿∆≈ƒƒ¿≈

‰ÚBË ˙Úc‰L58Â‡Ï Ì‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -59‰zÓ - ∆«««»«»¿«¬ƒ¿ƒ»«»»
BÏ Ô˙pL ‡e‰60‰ÏÊ‚ B‡ ,61B„Èa BÏ ‰˙È‰62ÚÈÏ·‰Â ∆»«¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«
ÔBaLÁa BÏ63¯Á‡ B‡ ,64‰nÎa .BÏ ÚÈÏ·‰Ï ‰eˆ «∆¿«≈ƒ»¿«¿ƒ«¿«»

„Á‡a ?‰ÚBË ˙Úc‰65ÌÈL·e66‰MÓÁa B‡67B‡ «««»¿∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»
‰Ó ‡nL ;‰¯OÚa68‰¯OÚ B‡ ‰MÓÁ ‰MÓÁ «¬»»∆»»»¬ƒ»¬ƒ»¬»»
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קעג

קעג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙BiLÈÓÁ‰ ÔÈÓ ¯˙È ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰¯OÚ69ÔÈÓ B‡ ¬»»¿≈ƒ»»»≈ƒ¿««¬ƒƒƒ¿«
„Á‡ „Á‡ ˙Bi¯ÈOÚ‰70‡nL ;BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - »¬ƒƒ∆»∆»«»¿«¬ƒ∆»

ÌÈ„Á‡‰71B‡ ˙BiLÈÓÁ‰ Ô‰a ‰BÓ ‰È‰L »¬»ƒ∆»»∆»∆«¬ƒƒ
Ì‰nÚ e·¯Ú˙ ˙Bi¯ÈOÚ‰72. »¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»∆

סג:56) בקטע 57)שם ונציא) (רומא, הראשונים בדפוסים
שגרסו. נראה כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר
הדעת  שאין בכדי יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור
רבינו  שגירסת שנראה אומר הוא להחזיר, חייב אינו טועה
ואשכח  לחבריה פשיטי דאוזיף מאן "האי הייתה שם בגמרא
(יותר)". טופיאתא הלווה) לו שהחזיר בכסף (מצא בהו

מבאר 58) (בסמוך המעות במניין לטעות עלולה כלומר,
או  שהמלווה, להניח ויש - טועה) הדעת בכמה רבינו

בחשבון. טעה הדעת 59)הלווה, שאין בכדי - שמצא
ט)60)טועה. (בהלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

מקום  מכל בלבד, חכמים לתלמידי מותרת סתם שתוספת
להחזיר  חייב אינו - ידיעתו בלי המלווה ליד כשהגיעה
סימן  דעה יורה דעת (חוות חכם תלמיד שאינו למי אפילו

ב). קטן סעיף לתלות 61)קס שאין ובמקום כלומר,
חינם  מתנת נותן שאינו לב קשה אדם שהלווה כגון, במתנה,
שטעה  להניח שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו -

שם). (גמרא חוזר 62)בחשבון ועתה רבים, ימים זה
הגזילה 63)בתשובה. השבת מצוות ידי בזה ויוצא

ח. הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר
ביניהם 64) היה שלא כגון, בגזילה, לתלות שאין במקום

וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם
בגמרא). המעות 65)(שם מונה כשהוא - אחד מטבע

יותר, אחד מטבע ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה
במניין. שטעה היינו 66)תולים זוגית ספירה מונה כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי בשניים,
יש 67) עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,

בטעות. למנות 68)לתלות זה לווה או מלווה של מנהגו
עשיריות  או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא

משנה). לחם לפי 69)(עיין ספירה של החישוב לפי
עשר.70)חמישיות. אחד או שישה שמצא כגון,

מטבע 71) בצד להניח עשיריות או בחמישיות המונים דרך
סופרים  המניין גמר ואחר עשירייה או חמישייה לכל אחד
או  החמישיות מספר וקובעים האלה המטבעות את

הרי"ף.72)העשיריות. וכפירוש שם

.‡È‰ÂÏn‰73ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡74·˙Bk‰ ÔÎÂ , ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿≈«≈
BÏ˜LÓ L¯Ùe ,Úe„È ÚaËÓ d˙a˙Îa BzL‡Ï75, ¿ƒ¿ƒ¿À»»«¿≈«»«≈≈ƒ¿»

eÙÈÒB‰Â76˙ÓÁÓ ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡ :BÏ˜LÓ ÏÚ ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈≈¬«
˙ÙÒBz‰77eÙÈÒB‰ elÙ‡Â ,˙ÙÒBz‰ ¯eÚL BÏ ‰kÓ - «∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¬ƒƒ

- ˙ÙÒBz‰ ˙ÓÁÓ eÏÊe‰ ‡Ï Ì‡Â ;‡e‰L Ïk ÂÈÏÚ»»»∆¿ƒ…¿≈¬««∆∆
d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,BÏ ‰kÓ BÈ‡≈¿«∆∆»≈ƒ«¿≈««≈¿»

‰ÚL78ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .79„Ú ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰La ? »»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ»»«
e‰eOÚÂ ‰Úa¯‡ BÏ˜LÓ ‰È‰L ÔB‚k ,B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆»»ƒ¿»«¿»»¿»

B˙ÈLÈÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ eÙÈÒB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰MÓÁ80- ¬ƒ»¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
˙ÙÒBz‰ Ïk BÏ ‰kÓ81eÏÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»«∆∆««ƒ∆…¿

e˙ÁÙe ÚaËn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .˙B¯t‰«≈¿«ƒ¿«¿∆«««¿≈«ƒ¬
epnÓ82. ƒ∆

צז:73) קמא פה 74)בבא בעל או בשטר - בפירוש התנה
וכדומה. זוז דינר, כגון מטבע, באותו שיפרענו

יחידות 75) למספר המטבעות ערכי התאימו בתקופתם
- הקטן המטבע ממשקל כפול שמשקלו מטבע משקלם:

כפול. המלכות.76)ערכו עלה 77)מטעם המטבע שער
התוספת, עם מטבע באותו כשנפרע משתכר המלווה ונמצא

ריבית. זה אינו 78)והרי המלווה שהרי הפירעון, בשעת
לקנות  יכול אינו כי המשקל, תוספת ידי על כלום מרוויח
בשעת  לקנות יכול שהיה ממה יותר מקבל שהוא במטבע

שם. ותוספות רש"י ראה מנכה.79)ההלוואה. שאינו
המתכת 80) לעניין המטבע הושבחה מהתוספת שכתוצאה

עד  אבל יותר. יקבל כסף של לגוש יתיכו ואם שבו,
ואין  מועט, השבח ההתכה, הוצאות עם בהתחשב חמישיתו,
שיטה  (עיין מתנה בתור ונותנם זה על להקפיד אדם בני דרך

שם). התוספת 81)מקובצת של ההפרש את אפילו
מחמישיתו. הפחת 82)שלמטה מחמת הפירות הוקרו אם

ממטבע  לו נותן הוקרו לא ואם ההפרש. למלווה, לו, מוסיף
עד  שפחתו אמורים, דברים במה שעה. באותה היוצא
(רי"ף  הפחת כל משלים כך על יתר פחתו אם אבל חמישיתו

שם).

.·ÈÏÒÙÂ ,ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰83Ì‡ : ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿ƒ¿«ƒ
d˙B‡Ï C¯„ BÏ LÈÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆∆¿»
CÏ :BÏ ¯ÓB‡Â ,e‰ÂÏ‰L ÚaËnÓ BÏ Ô˙B - ‰È„Ó¿ƒ»≈ƒ«¿≈«∆ƒ¿»¿≈≈
- ÌLÏ C¯„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÈBÏt ÌB˜Óa B‡ÈˆB‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈∆∆¿»

‰ÚL d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B84ÔÎÂ . ≈ƒ«¿≈««≈¿»»»¿≈
‰a˙Îa85. ƒ¿À»

המלכות.83) מטעם מהמחזור צח.84)הוצאה שם
י.85) הלכה אישות מהלכות ט"ז בפרק ביארו

.‚ÈÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰86‰ÂÏnÏ ÏÁnL ‰Âl‰L : ƒ¿»«¿ƒ∆«…∆∆»«««¿∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁwÏ „È˙ÚL B‡ epnÓ Á˜lL ˙Èa¯a»ƒƒ∆»«ƒ∆∆»ƒƒ«««ƒ
ÏÈÚBÓ BÈ‡ - ‰zÓ Ô˙ B‡ ÏÁnL B„iÓ ewL∆»ƒ»∆»«»««»»≈ƒ

ÌeÏk87‰ÏÈÁÓ ÌÏBÚaL ˙Èa¯ ÏkL ;88Ï·‡ ,‡È‰ ¿∆»ƒƒ∆»»¿ƒ»ƒ¬»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,BÊ ‰ÏÈÁÓ ‰¯Ò‡Â ‰ÏÁÓ ‡Ï ‰¯Bz‰«»…»¬»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈
.Ì‰È¯·c ÏL ˙Èa¯a elÙ‡ ,˙Èa¯a ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰«¿ƒ»∆∆¿ƒƒ¬ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆
¯Á‡Ó ‡l‡ .‰BÎ BÊ ‰‡¯B‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈»»¿»∆»≈««

‰ÂÏn‰ Ú„ÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L89¯·cL ∆¿ƒ««¿∆¿«¬ƒ¿»«««¿∆∆¿«
BÏ LÈÂ ‰OÚ ¯eq‡90epnÓ ÏhÏ91ÏÁÓÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ƒ»»¿≈ƒ…ƒ∆ƒ»»ƒ¿…

e¯Ó‡ Le¯Ù·e .ÏÊb‰ ÏÁBnL C¯„k ,ÏÁBÓ -≈¿∆∆∆≈«»≈¿≈»¿
ÌÈÓÎÁ92ÔÈ‡ - e¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰L , ¬»ƒ∆««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈

˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰L ÏÏkÓ .Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó93. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆«¿ƒ»∆∆

ב.86) סימן שם בראש ועיין סא. מציעא בבא פי על
גבהו.87) כבר אם הלאו לתיקון או נתינתו להתיר
נותנו.88) מדעתו הנוסחה:89)הלווה אחרים בספרים

הך. והיינו - להוציא 91)ללווה.90)הלווה הוא יכול 
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קעד ולוה קעד מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דין. בבית למעלה 92)מהמלווה (השווה צב: קמא בבא
ה). הלכה ד על 93)פרק חולק שאינו מורה רבינו לשון

מועילה  שהמחילה משום כבר, שגבה בריבית אלא הגאונים
שאין  מסכמת, דעתו לגבות העתיד ריבית על אבל כחשבון,
נתינת  להתיר מועילה במתנה שנותנו רצונו והבעת המחילה
משנה, (מגיד היא מחילה ריבית נתינת כל שכן ריבית,

י). הלכה למעלה והשווה

.„ÈÌ˙B‡ ÔzÏ ¯zÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ94‡Ï,ÔÓ‡ Ì„ ƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ≈»¿»»∆¡»
ÌÈ·BË ÌÈÒÎ BÏ LiL95.„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ , ∆≈¿»ƒƒ»¿»»¿»¿∆¿≈

LÈ Ì‡ ;Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«¿ƒƒ¿∆≈¿≈»∆ƒ≈
ÌL LÈ Ì‡Â ;ÁÂ¯‰ ÔÓ Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ôz - ÁÂ¯ ÌL»∆«≈»∆∆¿»ƒ»∆«¿ƒ≈»

‰fL .Ec·Ï ‰z‡ „ÈÒÙz - „ÒÙ‰96‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡97, ∆¿≈«¿ƒ«»¿«¿∆∆¬«ƒƒ
ÈÒÎ·e ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡ ÏÎÂ¿»¬«ƒƒ≈»¬»∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈

e¯Ê‚ ‡Ï ÌÈÓB˙È98. ¿ƒ…»¿

ע.).94) מציעא (בבא עיסקא קרקעות,95)בתור היינו,
נחלות  מהלכות י"א פרק (רבינו משובח) (קרקע עידית ויהיו
"דמשפר  שם בגמרא רבינו נוסחת הנראה וכפי - א) הלכה
בהלכות  - ושם שם. רש"י ועיין "דמשפו" ולפנינו ניכסיה",
אפוטרופוס: למינוי הנוספים התנאים יתבארו - נחלות
פרטם  ולא - נידוי" קיבל לא ומעולם התורה, דיני "ושומע
ששם  - נחלות בהלכות שיתבאר מה על וסמך כאן רבינו
(לחם  יתומים לנכסי הנוגעים הדינים ביאור מקום עיקר

אלו.96)משנה). תנאים לפי העסק נתינת היינו,
קצוצה,97) ריבית זה ואין - ח, הלכה ה פרק להלן כמבואר

שם  שיהיה ייתכן הרי כי ובטוח, קצוץ הריווח שאין מאחר
מעותיהם 98)הפסד. יכלו "שלא היתומים לתקנת

שם). רש"י וראה (שם, פרוטה" פרוטה להאכילם

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
שלווה 1) ישראל ודין בריבית, הגוי מן ללוות שמותר מבאר

לגוי  ערב להיות לו ושאסור לו, להחזיר וביקש הגוי מן
ונתגייר, הגוי מן מעות לווה ודין בריבית, לישראל שהלווה
ואין  להפסד, ורחוק לשכר קרוב מעותיו ליתן ושאסור
שלא  חבירו עם משתתף ודין שכר, למחצית חנווני מושיבין
ודין  מאוחרת, או מוקדמת ריבית ודין הקרן, עם השכר יצרף
אמירה  שכר ודין ומותרים, - ריבית כמו שהם דברים
ודין  ריבית, הערמת משום האסורים דברים ודין שמותר,

דינרים. משכיר

.‡ÔÈÂÏÓe Ô‰Ó ÔÈÂÏ - ·LBz ¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿≈»…ƒ≈∆«¿ƒ
Ô˙B‡˙Èa¯a2EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;3EÈÁ‡Ï - »¿ƒƒ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÏBÚ‰ ¯‡LÏÂ ,¯eÒ‡4CÈM‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯zÓ »¿ƒ¿»»»À»ƒ¿«¬≈¿«ƒ
CÈM˙ È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5ÈtÓ . ¿≈»ƒ∆∆¡««»¿ƒ«ƒƒƒ

‰ÚeÓM‰6‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL e„ÓÏ7.‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ . «¿»»¿∆ƒ¿«¬≈¿∆ƒ»

ע:2) שכוונת 3)ב"מ מורה, זה פסוק על רבינו הסתמכות
בריבית, - תושב וגר הגוי מן ההלוואה היתר להוכיח רבינו
אזהרה  זה שפסוק ב, הל' פ"ד למעלה למבואר בהתאם
דבר  הגוי מן ההלוואה שלהתיר תימה, וזה הוא. ללווה
הלוואה  ולהתיר שם). ורש"י גמרא (עיין שמותר הוא פשוט

בזה  התעורר וכבר זה, מפסוק ללמוד אין בריבית לגוי
רבינו  בדברי לגרוס מציע והמשנהֿלמלך הלחםֿמשנה.
תשיך", "לנכרי עם אחד בפסוק הנאמר תשיך" לא "ולאחיך
הערה  בסמוך (ראה תישוך הכוונה: תשיך" ש"לנכרי וכשם
לא  כלומר תישוך, לא הכוונה: תשיך" לא "לאחיך כך ד),
רק  רבינו בדברי לגרוס נראה (ויותר בריבית תלווהו
ימוך  (כי "אחיך" נאמר ריבית שבפרשת וכוונתו: "לאחיך",
מותר  העולם שלשאר משמע נשך) מאתו תקח אל וגו' אחיך
קנט). סי' יורהֿדעה 'טור' (השווה להלוות ובין ללוות בין

משנה4ֿ) (עיין תושב וגר גוי כגון אחיך, נקראים שאינם
(כסף5ֿ)למלך). בריבית הלווהו היינו תישוך, כלומר,
רסג.6)משנה). פיסקא כיֿתצא פרשת דברים, 'ספרי'

על 7) בלאו שהוזהרנו "כמו להם כשנלוה ריבית מהם לקבל
(כמבואר  חנם מתנת להם ליתן שלא לומר תחנם", "לא
אותם, כשנלוה אף ב'עשה'. הוזהרנו א) הל' ע"ז מהל' בפ"י
והשווה  (מגדלֿעוז, בריבית" אלא חנם אותם נלוה שלא
זאת  שאין הראב"ד ודעת קצח). עשין המצוות' 'ספר רבינו
שזה  הכוונה, מצותֿעשה" "זו ב'סיפרי' שאמרו ומה מצוה,
כלומר, אחיך, אצל - 'עשה' שנקרא - עשה מכלל הבא לאו
שהמשיך  לך ולומר לאחיך, ולא להשיך רשאי אתה לנכרי
הרמב"ן  דעת הוא (וכן 'עשה' על אף עובר הישראל את

ב). הל' פ"א למעלה והשווה התורה, בפירוש

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡8„·BÚ‰ ˙‡ ‰ÂÏÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰iL »¿¬»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»≈«¿∆∆»≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk9ÂÈiÁ È„Îa ‡l‡ ,10e¯Êb . »ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿≈«»»¿

BnÚ B˙·ÈLÈ ·¯a ÂÈOÚnÓ „ÓÏÈ ‡nL11CÎÈÙÏ . ∆»ƒ¿«ƒ«¬»¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ∆¬≈

ÂÈÙlÓ Á¯Ba12,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â .BÏˆ‡ ÏÈ‚¯ BÈ‡Â ≈«ƒ¿»»¿≈»ƒ∆¿¿«¿ƒ»»
Ba ÏÈ‚¯ BÈ‡L13˙BÂÏ‰Ï ¯zÓ - ÂÈOÚnÓ „ÓÏÏ ∆≈»ƒƒ¿…ƒ«¬»À»¿«¿

ÁÈÂ¯‰Ï elÙ‡ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ14˜·‡ ÏÎÂ . ¿≈»ƒ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿ƒ«¿»¬«
ÏkÏ ˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ˙Èa¯15. ƒƒƒ»≈»ƒÀ∆∆«…

ע:8) רבינו 9)ב"מ שמבאר כמו מותר, – ריבית אבק אבל
ההלכה. להרווחה.10)בסוף לא - מחייתו לצורך

(שם).11) גזרו לא - חייו כדי עצמו 12)ועל מונע
יתבענו. שלא - הגוי אצל שמדרך 13)מלהראות הגוי, עם

מישיבת  וכ"ש הארץ עמי מישיבת להתרחק תלמידֿחכם
מהל' ופ"ו יא, הל' התורה יסודי מהל' פ"ה (השווה גוים
'מקור  (עיין ממעשיו ילמוד שמא לחוש ואין א) הל' דעות

קנט). סי' יורהֿדעה על "ועכשיו 14)חיים' כרבינא. שם
עצמם  אדם כל "עשו - המגידֿמשנה אומר - בארצותינו"
- רש"י משם שמעתי הרשב"א, וכתב כתלמידיֿחכמים.
וכן  חייו". לכדי שיעור ואין וארנונות מיסים שרבו מפני
מותר  (עכשיו) "והאידנא קנט: סי' בשו"ע הלכה נפסקה

ענין". ריבית 15)בכל שאבק לפי להרויח, ואפי' אדם לכל
בריבית  לגוי ההלוואה וכן מדבריהם, אלא אסורה אינו
לגזירה  וגזירה לגזירה, גזירה זו והרי הוא, מדבריהם איסור
ג). אות ג, חלק מו שער ה'תרומות' (בעל רבנן בה גזרו לא

.‚Ó ˙BÚÓ ‰ÂlL Ï‡¯OÈ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô16, ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«
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קעה

קעה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz17„·BÚÏ ‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆»≈
Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¬≈ƒƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ≈∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏhiL „Ú . »≈»ƒ«∆ƒ…»≈»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ19.¯Á‡‰ Ï‡¯OÈ „Èa ÌzÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿«¬…¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»≈»«≈

עא:16) אלא 17)ב"מ דוקא, לאו "לך" הריבית, את
ליד  ישר הריבית במעלה גם כי (במקומך), תחתיך כלומר
עלֿמנת  לך אלוה לחבירו כהאומר זה הרי כי אסור, - הגוי
קסח). סי' שם ('טור' אסור שהוא לגוי הריבית שתתן

ובמצות 18) - חובו לפרוע דעת על הגוי אצל המעות הביא
שאין  לפי אסור, - חבירו לישראל נתנם ובשליחותו הגוי
שמישראל  ומאחר הגוי, עם ישראל ביחסי שליחות תורת
בריבית  המלווהו הוא שהישראל נמצא - הכסף מקבל הוא

ונותנם 19)(שם). כשנוטלם דוקא ולאו - הישראל, מיד
גבי  על הניחם לישראל הגוי אמר אם הואֿהדין אלא ביד,
מאחר  מותר, - השני הישראל (משם) ונטלם והפטר, קרקע

שם). (גמרא הישראל באמצעות לידו באו שלא

.„,˙Èa¯a Ï‡¯OiÓ ˙BÚÓ ‰ÂlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»»ƒƒ¿»≈¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz20‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ21,Ï‡¯OÈ Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈¬≈∆À»¿ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿»≈

B„Èa ˙BÚn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡22, ««ƒ∆»«»≈»ƒ«»¿»
˙ÚcÓe ÏÈ‡B‰23‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô˙ Ï‡¯OÈ24. ƒƒ««ƒ¿»≈»«¬≈ƒƒ¿»

במישרין.20) (לישראל לו" אעלה "ואני באומר והואֿהדין
שם). הגוי 21)'טור' ובשביל (שם). לוה הוא הגוי שמן

נותנם. השני.22)הוא הישראל במצוותו,23)של
כי 24)בשליחותו. מלווהו, הישראל כאילו זה והרי

ישראל, אצל לגוי שליחות יש חכמים אמרו לחומרא
(כסףֿמשנה  בדיינים שיוצאת קצוצה ריבית כחומר ועשאום
והרשב"א  והרמב"ן רבינו). בדעת הרשב"א תלמידי בשם
ואינה  ריבית אבק אלא זה אין ולדעתם רבינו, על חולקים

מגידֿמשנה). (עיין בדיינים יוצאת

.‰„·BÚ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÏ˙Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿«≈
ÌÈ·ÎBk25„·BÚÂ .Ï‡¯OÈÏ ˙Èa¯a Ô˙BÂÏ‰Ï È„k , »ƒ¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÂÏ‰L ÌÈ·ÎBk26 »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿ƒ¿»≈
·¯Ú‰ Ú·BzL Ì‰ÈÈ„aL ÔÂÈkL ;·¯Ú BÏ ˙BÈ‰Ï ¯Á‡«≈ƒ¿»≈∆≈»∆¿ƒ≈∆∆≈«∆»≈

‰lÁz27˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ Ú·Bz ·¯Ú‰ ‡ˆÓ , ¿ƒ»ƒ¿»∆»≈≈«∆ƒ¿»≈»ƒƒ
Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ da ·iÁ ·¯Ú‰L∆∆»≈«»»»≈»ƒ¿ƒ»ƒƒ≈
- ‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡lL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈÏÚ»»»≈»ƒ∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰28. ¬≈∆À»

בריבית 25) אותם ילוה והגוי גוי, ביד להפקיד כלומר,
הוא  וכן הרי"ף, וכנוסחת סא: ב"מ ע"פ (כ "מ לישראל

ח). הל' ה פרק שם את 27)שם.26)בתוספתא ורואים
שתובעים  ישראל, לדיני (בניגוד כלווה - המלוה כלפי הערב
ונפרע  הערב אצל חוזר אז לו נתן לא ואם תחילה, הלווה את
כאילו  זה, והרי ג) הל' פכ"ה להלן שיתבאר כמו ממנו,

לישראל. והלווה וחזר הגוי מן לוה בשעה 28)הערב כי

הקרן  הלווה של חובו ממנו ונפרע הערב, אצל הגוי שחוזר
לישראל  מלוה הוא שעה באותה כאילו זה הרי והריבית,
ותובע  חוזר והריבית) הקרן (היינו שהלווהו ומה - חבירו

ממנו.

.Â‰ÂlL Ï‡¯OÈ29,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÚÓ ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Êe30¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ :¯ib˙Â , ¿»»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«∆…ƒ¿«≈

Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê31Ì‡Â ;˙Èa¯‰Â ¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿»ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê ¯ib˙pMÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿…

˙Èa¯‰32ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .33Ï‡¯OiÓ ‰ÂlL »ƒƒ¬»≈»ƒ∆»»ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂÏÓa ˙Èa¯‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ ,˙Èa¯a¿ƒƒ¿»«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿»««ƒ
˙‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ¯ib˙pL ¯Á‡ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL∆¿»»»»««∆ƒ¿«≈∆∆«∆∆¿∆

ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La :e¯Ó‡È ‡lL ;˙Èa¯‰34.‰Ê ¯ib˙ »ƒƒ∆……¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
˙Èa¯‰ ˙BÚÓ Ïk ¯ib˙pL ¯Á‡ epnÓ Ï‡¯Oi‰ ‰·B‚Â¿∆«ƒ¿»≈ƒ∆««∆ƒ¿«≈»¿»ƒƒ

·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk Ô‰a ·iÁ˙pLÌÈ35. ∆ƒ¿«≈»∆¿∆»»≈»ƒ

עב.29) לחשבון 30)שם והקרן הריבית צירף זמן לאחר
לפלוני. חייב אני וכך כך עליהם: שטר לו וכתב אחד,

שם).31) (רש"י הוא וכקרן כגבוי, חשוב שזקפו שמשעה
מכיון 32) שהתגייר, קודם שהצטבר הריבית את לא ואפילו

של  ריבית כזקיפת הדבר נראה - שנתגייר לאחר שזוקפו
קעא). סי' ושו"ע 'טור' (מגידֿמשנה, לישראל ישראל

ריבית.34)שם.33) של מחוב עצמו אבל 35)לפטור
דעת  (וכן שנתגייר לאחר שעלה הריבית את גובה אינו

כרא"ש). ולא שם, ב'טור' הרמ"ה

.Ê‰ÂˆÓ36ÌÈc˜‰Ï37˙‡ÂÏ‰Ï ÌpÁa Ï‡¯OÈ ˙‡ÂÏ‰ ƒ¿»¿«¿ƒ«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»¿«¿»«
˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ38. ≈»ƒ¿ƒƒ

עא.36) ללוות.37)שם הבאים וגוי כלומר,38)ישראל
הגוי  הלואת למצות קודמת בחנם ישראל הלוואת מצות
ונכרי  "עמי (שם הריבית את מפסיד שהמלוה אע"פ בריבית,

קודם"). עמי -

.ÁÂÈ˙BÚÓ ÔziL Ì„‡Ï ¯eÒ‡39˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ »¿»»∆ƒ≈¿»»¿»»¿»
„ÒÙ‰Ï40‡¯˜ - Ôk ‰OBÚ‰Â .‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡ ‰fL , ¿∆¿≈∆∆¬«ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»

ÚL¯41Ô˙ Ì‡Â .42ÔÈ„k „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ÔÈ˜ÏBÁ - »»¿ƒ»«¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ
˜ÒÚ‰43˜BÁ¯Â „ÒÙ‰Ï ·B¯˜ ÂÈ˙BÚÓ Ô˙Bp‰Â . »≈∆¿«≈¿»»¿∆¿≈¿»

¯ÎOÏ44„ÈÒÁ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -45. ¿»»¬≈∆ƒ¿»»ƒ

נושא 39) יהיה לבדו המעות שמקבל דהיינו עיסקא, בתור
מהל' פ"ו (ראה מהרווח חלק יקבל הממון ובעל ונותן,

מב). הערה ולהלן וה"ב, א הל' ושותפין שם 40)שלוחין
חלקו  המעות בעל יקבל - רווח ישא העסק אם דהיינו ע.
המתעסק  על ההפסד אחריות הפסד, יהיה ואם שהתנו, כפי
"קרוב  שכתב ומה יד). הל' פ"ד למעלה (השווה בלבד
נותן  אפילו הואֿהדין כי דוקא, לאו להפסד" ורחוק לשכר
הרווח  של שווה חלוקה יסוד על דהיינו שכר, למחצית
כל  של עמלו שכר לו נותן אלאֿאםֿכן אסור, - וההפסד
מקובצת' ב'שיטה ריטב"א (ועיין ט הל' לקמן כמבואר יום,

ב'שיטה 41)שם). יהונתן (רבינו חכמים דברי על שעובר
הרשעים, ממדת הוא שזה שהכוונה ונראה שם). מקובצת'
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קעו ולוה קעו מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

רשעים", מדת "זו ד): פרק (ב"מ בתוספתא הנוסחא הוא וכן
שלי  ושלך שלי, שלי י) משנה (פ"ה באבות שאמרו עלֿדרך

רשע. חלוקה.42)- תנאי שום ביניהם התנו ולא בסתם,
שבעל 43) ב, א, הל' ושותפין שלוחין מהל' בפ"ו שנתבאר

מימי  יום כל של עמלו שכר למתעסק ליתן צריך הממון
ואם  ה"ט). פ"ד שכירות הלכות (ראה בטל כפועל השותפות
ברווח  חלקו שיהיה חכמים תיקנו עמלו, שכר ליתן רצה לא
אם  היינו ההפסד, באחריות חלקו מאשר יותר המתעסק של
המעות  ובעל הרווח שלישי שני המתעסק יטול רווח שם יש
ובעל  בשליש המתעסק נושא - הפסד של ובמקרה שליש,
חכמים  ש"תיקנו לפי הדבר, וטעם שלישים. בשני המעות
הממון  חצי יהיה בהם, להתעסק לחבירו מעות הנותן שכל
זו  תקנה ולפי פקדון, בתורת האחר והחצי הלוואה, בתורת
לאמצע  הממון כל של ההפסד או השכר שיהיה איֿאפשר
שכר  נוטל הממון בעל נמצא כן, אומר אתה שאם בשוה,
זה  אלא כלום, עושה ואינו פקדון שהם מעותיו חצי
שהלווהו  מעותיו מפני פקדון של בחצי לו טורח המתעסק
ב). הל' שם (רבינו ריבית" אבק לידי באים ונמצא

(עיין 44) חכמים שתיקנו משליש פחות ברווח שחלקו היינו
שם). מקובצת' ב'שיטה למעלה 45)ריטב"א והשווה שם,

מ. הערה

.ËÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡46ÈÂÁ47¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ48ÔzÈ ‡ÏÂ , ≈ƒƒ∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿…ƒ≈
˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ49ÌÈˆÈa ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ »ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»¿…≈ƒ

BlL ÔÈÏB‚¯z‰ ˙Áz ·ÈLB‰Ï50¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ51, ¿ƒ««««¿¿ƒ∆¿«¬ƒ»»
ÔÈÓL ÔÈ‡Â52ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú53˙ÈˆÁÓÏ ÔÓhÙÏ ¿≈»ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«¬ƒ

¯ÎO54BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,55B‡ . »»∆»ƒ≈»«¿«¬»¿
e¯‡aL BÓk ,B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ¯ ‰È‰È56 ƒ¿∆∆««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿∆≈«¿

˙eÙzM‰ ÔÈÚa57. ¿ƒ¿««À»

סח.46) פירותיו.47)שם חלוקה 48)למכור יסוד על
וההפסד. הרווח של (שם).49)שווה הזול במקום

בגידול 50) לטפל יהיה ועליו הביצים, מקבל של
שווין 51)האפרוחים. שיהיו מה האפרוחים, רווח של

הביצים. דמי על וימסרם 52)יותר עתה, שווים הם כמה
לפטמם. ב"ב 53)לרועה בפירושו (רבינו צעירים חמורים

הפיטום.54)עח:). שבח של 55)של עמלו כלומר,
התרנגולים  בעל של ומזונו עמלו ושכר פירות, ולוקח חנווני
על  נוסף והעגלים האפרוחים למזון שמוציאים והרועה,

ביאורנו 56)עמלו. (וראה שם ושותפין שלוחין בהל'
מב). הערה עיסקא.57)למעלה יסוד על

.ÈÛzzLn‰58B‡ ,Ú˜¯˜a B‡ ˙BÚÓa B¯·Á ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ¬≈¿»¿«¿«
˜ÒÚ BÏ Ô˙Bp‰59¯ÎO‰ Û¯ˆÈ ‡Ï -60Ô¯w‰ ÌÚ61; «≈≈∆…¿»≈«»»ƒ«∆∆

¯ÎO ÌL ‰È‰È ‡Ï ‡nL62.˙Èa¯ È„ÈÏ ÔÈ‡a e‡ˆÓÂ , ∆»…ƒ¿∆»»»¿ƒ¿¿»ƒƒ≈ƒƒ
˙BÚÓ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ63·zÎÈÂ ˙eÙzL B‡ ˜ÒÚ ˙¯B˙a ¿≈…ƒ≈»¿«≈∆À»¿ƒ¿…

Ô˙B‡64„Èa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,˙eÓÈ ‡nL ;‰ÂÏÓ »ƒ¿»∆»»¿ƒ¿»«¿»¿«
˙Èa¯‰ ˙‡ Ba ‰·B‚Â ,L¯Bi‰65. «≈¿∆∆»ƒƒ

נושאים 58) ששניהם דהיינו שותפות, יסוד על בקרקע
שם). ושותפין שלוחין בהל' (רבינו השיתוף בממון ונותנים

המעות)59) (מקבל בלבד שאחד דהיינו עיסקא, יסוד על
חכמים  שהתירו בדרך (שם), השיתוף בממון ונותן נושא

בה"ח. הרווח.60)כמבואר או 61)אומדן בעסק כחלקו
ע"פ 62)בשותפות. ויגבה לו, יאמין לא המעות ובעל

סח.). (שם בו הנקוב כפי (כסף63ֿ)שטרו, קרקע או
בלבד.64)משנה). הקרן שמא 65)אפילו כלומר שם,

הקרן, של בהפסד חלקו לישא המעות בעל ועל הפסד יהיה
ישא  שהמוריש שביניהם התנאי את יודע שאינו - והיורש
בא  ונמצא ההפסד ניכוי ללא הקרן כל יגבה בהפסד, חלק

ריבית. גביית לידי

.‡ÈB˙B‡ ¯Á‡Ï B‡ ˙Èa¯‰ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡66?„ˆÈk . »¿«¿ƒ»ƒƒ¿«≈≈«
˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â ,epnÓ ˙BÂÏÏ ÂÈÈÚ Ô˙67 »«≈»ƒ¿ƒ∆¿»»¿«≈«ƒ¿

e‰ÂÏiL ÏÈ·La68epnÓ ‰ÂÏ .˙Óc˜Ó ˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒƒƒÀ¿∆∆»»ƒ∆
ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â69˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â , ¿∆¡ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ¿

˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - BÏˆ‡ ÔÈÏËa eÈ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»∆»¿≈ƒ∆¿ƒƒƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡Ó70. ¿À∆∆¿ƒ»«¿»»≈¬≈∆¬«ƒƒ

עה:66) מתנות.67)שם כתב 68)דורונות, רבינו
כנוסחת  שלא בירושלמי, המשנה (כנוסחת נסתר בלשון
ומשמע  נוכח) בלשון - שתלווני" "בשביל בבבלי המשנה
אלא  הסבלונות, בשליחות כוונתו את פירש לא שאפילו
קס). סי' יורהֿדעה יוסף' ו'בית ('טור' אסור - סתם משלחו

בשביל 69) לו "ואומר הבבלי: ונוסחת הירושלמי, כנוסחת
הקודמת). הערה (ראה בדיינים 70)מעותיך" יוצאה ואינה

סב:). (שם

.·È‰ÂlL ÈÓ71Ì„wÓ ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÓ ƒ∆»»≈¬≈¿…»»»ƒƒ…∆
ÔÈ‡Â ,ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈

BÁ˙ÙÏ ÌÈkLÈ B‡ ÌÈ¯·„a BÒl˜iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72; »ƒ«∆¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·„ elÙ‡ - ¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL73ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆»»»¬ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈

‡¯˜Ó ‰ÂÏn‰ ˙‡ „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡74‡¯Ó‚ B‡75Ïk »¿«≈∆««¿∆ƒ¿»¿»»»
;Ì„wÓ ‰Êa ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,B„Èa ÂÈ˙BÚnL ÔÓÊ¿«∆¿»¿»ƒ…»»»ƒ»∆ƒ…∆

¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL76. ∆∆¡«∆∆»»»

עה:71) יד.).72)שם ברכות (השווה בשלומו לשאול
בלבד.73) דיבור אפילו במקום 74)כלומר, אפילו - בחנם

(ראה  מקרא לימוד על שכר ליקח שלא עצמם, על שהחמירו
ז). הל' תורה תלמוד מהל' הדין 75)פ"א שמצד אע"פ

שם). ת"ת (בהל' כמבואר בשכר ללמד כלומר,76)אסור
אסור. - בלבד דיבור הנאת אפי'

.‚ÈÚc :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰77‡a Ì‡ ««¿∆∆¬≈……««ƒ»
¯ÓBÏk .ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt LÈ‡78B„aÎzL , ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿«∆¿«¿

¯k e‰˜L˙Â BÏÈÎ‡˙ÂÈe‡79.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¬ƒ¿«¿≈»»¿≈…«≈»∆

שבירושלמי).77) המשנה וכנוסחת עה: (שם תתוודע
וכו'".78) "דע באומרו: המלוה כוונת רבינו 79)כך דברי

- ולהשקותו להאכילו שכוונתו כן, אם לכאורה. תמוהים
בקבוצת  רבינו כללו ולמה גמור, ממון ריבית זה הרי
כך  על תמה וכבר דברים? ריבית משום האסורות ההלכות
הט"ז  בזה שכתב מה ראה קס. סי' יורהֿדעה יוסף' ב'בית
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קעז

קעז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דברי  לפרש הכרח כל רואה איני ברם, ה. ס"ק קס בסי'
כוונתו  אלא בחנם, ושתיה אכילה על שהמדובר רבינו
ריבית  משום אסור ואעפ"כ כסף, תמורת מארחו כשהוא
(השווה  המלוה ובקשת הוראת ע"פ מארחו שהוא דברים,

דברי  פלוני").'ספרי' בשלום לשאול "לך רסב, ם

.„È˙Èa¯ BÓk Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ80?„ˆÈk .ÔÈ¯zÓe , ≈¿»ƒ∆≈¿ƒƒÀ»ƒ≈«
Ì„‡ Á˜BÏ81B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL82˙BÁÙa83BÈ‡Â ≈«»»¿»»∆¬≈¿»¿≈

LLBÁ84‰ÂÏiL È„k ,¯È„ B¯·ÁÏ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ≈À»¿»»ƒ≈«¬≈ƒ»¿≈∆«¿∆
˙Èa¯ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈBÏÙÏƒ¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆…»¿»»∆»ƒƒ

‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓ ‰‡a‰85:B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ . «»»ƒ«…∆««¿∆¿≈≈»»«¬≈
‡l‡ Ô˙ ‡lL ;ÈÂÏiL ÈBÏÙÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ¯È„ EÏ ‡‰≈¿ƒ»∆∆¡…ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒ∆…»«∆»

‰¯ÈÓ‡ ¯ÎO86. ¿«¬ƒ»

מתרבה.80) שממונו - כריבית ב"מ 81)נראין תוספתא
ה"ב. אחרים.82)פ"ד על לו הנקוב 83)שיש מהסכום

השטר  אחריות עליו מקבל כשהלוקח ודוקא בשטר.
לפרוע  ממה לו יהיה ולא הלוה יעני שאם כגון והמלוה,
זה  אין - המוכר על היא האחריות אם אבל ללוקח, ההפסד
ורחוק  לשכר קרוב שהוא לפי ואסור, הלוואה אלא מכר
קעג  סי' יורהֿדעה שו"ע רמב"ן, בשם (מגידֿמשנה להפסד

ד). ריבית 84)סעיף אלא תורה אסרה שלא - ריבית משום
דוד  (חסדי בסמוך רבינו שמבאר כמו למלווה, מלווה הבאה

שם). התוספתא סט:85)על שם.86)ב"מ

.ÂËÈtÓ Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈À»ƒ¿»«¬»ƒ¿≈
˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰87‰Ó ÈÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .88¯Ó‡ ; «¬»«ƒƒ≈«»««¿≈ƒ»∆»«

ÌÈhÁ BÏ Ô˙Â ;‰Óa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ,ÈÏ ÔÈ‡ ‰Ó :BÏ»∆≈ƒƒƒ≈ƒ¿»∆¿»«ƒƒ
‰Óa89ÔÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ,90ÌÈÚL˙a epnÓ91‰Ê È¯‰ - ¿»∆¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¬≈∆
¯zÓ92Ô˙ È¯‰L ,˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ e‰e¯Ò‡ Ï·‡ , À»¬»¬»ƒ¿≈«¬»«ƒƒ∆¬≈»«

È¯‰ - ‰Êk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰Ó Á˜BÏÂ ÌÈÚLz BÏƒ¿ƒ¿≈«»∆¿ƒ»«¿»»»∆¬≈
epnÓ ‡ÈˆBÓ ‡e‰93‰‡Ó94ÔÈca95˙Èa¯ ˜·‡ elÙ‡L , ƒƒ∆≈»«ƒ∆¬ƒ¬«ƒƒ

Ô‡k ÔÈ‡96B„Èa ˙kLÓÓ ‰„O ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .97- ≈»¿≈ƒ∆»¿»»∆¿À¿∆∆¿»
‡Ï˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ ,‰„O‰ ÏÚ·Ï d˙B‡ ¯ÈkOÈÂ ¯ÊÁÈ …«¬…¿«¿ƒ»¿«««»∆ƒ¿≈«¬»«

˙Èa¯98‰ÊÏ Ô˙BÂ ,‰È‰Lk e‰„Oa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰L ; ƒƒ∆¬≈∆≈¿»≈¿∆»»¿≈»∆
.e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La L„Á ÏÎa ¯ÎO»»¿»…∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿»

סב:87) זוז.88)שם מאה = השער 89)מנה כמחיר
מנה. לו לשלם התחייב והלוקח המלוה 90)בשוק, חזר

דמי 91)וקנאן. - מנה לו להחזיר הלוה ועל זוז,
ומוכר 92)ההלוואה. כחוזר אלא זה שאין ריבית, מתורת

השוק. משער נמוך הלוה.93)במחיר מן מוציא המלוה
ההלואה.94) דמי כל נזקקין 95)היינו, ביתֿדין כלומר,

יוצאה  שאינה ריבית, כאבק שלא למלוה, הלוה מן להוציא
שיתבאר  כמו ללוה, ממלוה ולא למלוה מלוה לא - בדיינים

א. הל' פ"ו שאמרו 96)לקמן הברייתא מלשון רבינו למדו
במה  ריבית. אבק אפילו בזה שאין משמע מותרין", "שהן
את  לו שימכור מתחילה התנה כשלא אמורים? דברים
(מגידֿמשנה). אסור - כשהתנה אבל בתשעים, החטים

חובו,97) הלוה יפרע שלא זמן כל פירותיה שיאכל עלֿמנת
שאינה  ריבית אבק אלא קצוצה ריבית זה שאין רבינו ודעת

ה"ז). פ"ו (לקמן בדיינים משכנתא 98)יוצאה הדין מצד
להמשכיר  ומשכיר וחוזר כשוכר זה והרי היא, כשכירות
ומפרש  נרשאי", כחכירי "ולא סח. (שם שמותר - ביותר
ריבית  שזהו רש"י דעת אבל הערמה, מפני שאיסורו רבינו

מגידֿמשנה). (עיין גמור

.ÊË¯eÒ‡99¯ÈkO‰Ï100‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .ÔÈ¯Èc‰ »¿«¿ƒ«ƒ»ƒ∆≈∆∆
BÓˆÚa ¯ÊBÁ ÈÏk‰L ,ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÈkOÓÏ101‰ÊÂ , ¿«¿ƒ∆«¿ƒ∆«¿ƒ≈¿«¿¿∆

˜·‡ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯È„ ‡È·Óe el‡ ‡ÈˆBÓƒ≈≈ƒƒ»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¬«
˙Èa¯102. ƒƒ

סט:99) אלא 100)שם הלוואה בלשון אומר שאינו
שכירות. הפחת,101)בלשון באחריות נושא השוכר ואין
מלאכה. אסור 102)מחמת שאינו נראה, רבינו מדברי

דעת  על משכירם אם אבל הוצאה, דעת על במשכירם אלא
- בהם להתנאות ששכרם כגון בעין, ויחזירם אצלו שיעמדו
פ"ד  ב"ד בתוספתא שנינו וכן ומותר, כלי כמשכיר זה הרי

(מגידֿמשנה).

.ÊÈCÏÓ103Òn‰ ÔziL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L104 ∆∆∆»ƒ»∆»ƒ∆ƒ≈««
È„È ÏÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆw‰105Ô˙ ‡lL ‰Ê «»«»ƒ»ƒ«¿≈∆∆…»«

Èt ÏÚ Û‡ ,¯È„ B„È ÏÚ Ô˙Â ,Ba „aÚzLÈƒ¿«¿≈¿»««»ƒ»««ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈcÓ ¯˙È Ba „aÚzLnL106Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿≈»≈ƒƒ»¬≈∆À»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בני 103) הסכימו שהרי הארצות, באותן יוצא "שמטבעו
עבדים" לו והם אדוניהם שהוא דעתם וסמכה הארץ אותה

יח). הל' גזילה מהל' פ"ה גולגולת.104)(רבינו מס
עבור.105) שדין 106)בעד, - כמכר אלא הלוואה זה שאין

ומפרש  עג:). ב"מ עיין דינא. דמלכותא (דינא הוא דין המלך
ובאיסור  ריבית באיסור נוגעת שם בגמ' שהשאלה רבינו
בשניהם  להיתר ופשטוה - מדאי יותר בישראל ההשתעבדות
ח. הל' עבדים מהל' ובפ"א שם, גזילה הל' רבינו (השווה
המשנה'). 'מרכבת – שם עבדים בהל' הראב"ד השגת וראה

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
סאתיים 1) או דינרין, בחמישה סלע מלווה דין מבאר

מוכר  ודין בחצירו, לדור והתנה מלווה ודין בשלוש,
חבירו  מלווה ודין הם, ריבית שאכל שהפירות באסמכתא
חינם, בחצירו ידור ולא אצלו. שיעבוד עבדו ימשוך שלא
זמן  עד לי תחזיר לא אם לו ואמר השדה על מלווה ודין
כשיהיו  ואמר שדה או בית מוכר ודין שלי, היא הרי ידוע

ניכוי. בלא או בניכוי משכונה ודין לי, תחזירם מעות לי

.‡ÚÏÒ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2B‡ ,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁa ««¿∆∆¬≈∆««¬ƒ»ƒ»ƒ
LÏL B‡ ,‰‡Òe ÚÏÒa ÚÏÒ B‡ ,LÏLa ÌÈhÁ ÌÈ˙‡Ò»«ƒƒƒ¿»∆«¿∆«¿»»
‰‡ÂÏ‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,¯È„Â ÔÈ‡Ò LÏLa ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»»«¿»»

e‰L Ïk ˙ÙÒB˙a3‰‡ˆBÈÂ ,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ¿∆∆»∆¬≈ƒƒ∆»¿¿»
ÔÈica4BnÚ ‰˙‰Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ .5¯e„iL ««»ƒ¿≈««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌpÁ B¯ˆÁa6¯ÎOL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú «¬≈ƒ»«∆«¬ƒ«¿»»∆»«
˙BÁÙa epnÓ7¯ÎO‰ ÔÓ BÏ ˙ÁBtL ,¯·c‰ ·ˆ˜Â , ƒ∆¿»¿»««»»∆≈ƒ«»»

ÌB˜Ó B„Èa ÔkLnL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú«∆«¬ƒ«¿»»∆ƒ¿≈¿»»
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קעח ולוה קעח מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

B¯ˆÁ ÔkLnL ÔB‚k ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL8 ∆≈»¿ƒ¿≈««¿»»¿∆ƒ¿≈¬≈
,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌpÁa Ba ¯e„iL ˙Ó ÏÚ«¿»∆»¿ƒ»¬≈ƒƒ∆»

‰„O ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .ÔÈica ‰‡ˆBÈÂ9¯ˆÁ B‡ ¿¿»««»ƒ¿≈«≈»∆»≈
‡zÎÓÒ‡a10˙B¯t‰ Ïk È¯‰ - Ûeb‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿«¿»ƒ¿…»»«¬≈»«≈

Â .Ô˙B‡ ¯ÈÊÁÓe ,˙Èa¯ ÏÎ‡LÈÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰ ∆»«ƒƒ«¬ƒ»¿«ƒ¿»ƒ
‰lÁzÓ ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ [‡lL]11˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰L , ∆…»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ∆

˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ˙B¯t‰ ˙‡ ÏÎ‡ Ì‡L ÈtÓ ;˙B¯t‰12 «≈ƒ¿≈∆ƒ»«∆«≈¬≈ƒƒ
ıeÁ ˙Èa¯ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ .‰¯Bz ÏL∆»¿»»»∆»ƒƒƒ
‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - el‡Ó≈≈¬≈»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»

˙Èa¯ ˜·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .‰¯Bz ÏL ˙Èa¯Ï13BÈ‡Â . ¿ƒƒ∆»¿«ƒ¿»¬«ƒƒ¿≈
ÔÈica ‡ÈˆBÓ14. ƒ««»ƒ

ס:2) הן 3)בבאֿמציעא - שהיא תוספת באיזו כלומר,
כסף, הלוואת על אוכל של הן אוכל הלוואת על כסף של
יורהֿדעה  ו'טור' קצג, סמ"ג (ראה שהוא דבר כל תוספת הן
רבינו. בדעת הלחםֿמשנה כהבנת לא וזה קסא). סי'

ג).4) הל' פ"ד למעלה (ראה סא: ההלוואה 5)שם בשעת
ג). הל' לקמן עשויה 6)(ראה החצר שאין אע"פ סד: שם

להשכיר  החצר בעל דרך ואין להשכרה) (עומדת לשכר
כא). ובהערה ב, הל' להלן המקובל 7)(ראה השער מאשר

בין 8)בשוק. לחלק לדעתו בהתאם חצר, רבינו תפס
וכרם  שדה ובין תורה, של ריבית שהיא חצר, של משכנתא
ז. הל' להלן שיתבאר וכמו מדבריהם, אלא ריבית שאינה

נז.9) הערה ז הל' להלן ד.10)ראה הל' להלן יתבאר
ה.11) הל' להלן בהמשך 12)יתבאר והולכים המתבארים

הבאים. ממש,13)הפרקים ריבית ולא כריבית כלומר,
ממש. עפר ואינו עפר שהוא האבק סא:14)כעין שם

.·CLÓÈ ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰15È„k Bc·Ú ˙‡ ««¿∆∆¬≈…ƒ¿…∆«¿¿≈
·LBÈ „·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚiL∆«¬∆¿»»««ƒ∆»∆∆≈

ÏË·e16ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌpÁ B¯ˆÁa ¯e„È ‡ÏÂ . »≈¿…»«¬≈ƒ»««ƒ∆≈
¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰17¯ˆÁ‰ ÏÚa C¯c ÔÈ‡Â , ∆»≈¬»¿»»¿≈∆∆««∆»≈

¯ÈkO‰Ï18¯c Ì‡Â .19¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ -20. ¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«¬»»
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï Ì‡Â21‡lL ÈÙÏ , ¿ƒ…∆¡»¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…

BnÚ ‰˙‰22e‰ÂÏiLCÎÈÙÏ .B¯ˆÁa ¯e„ÈÂ23Ì‡ , ƒ¿»ƒ∆«¿≈¿»«¬≈¿ƒ»ƒ
¯ˆÁ‰ ¯ÎO ˙BkÏ ‡·e ,B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡ƒ»¿«¿«∆»≈
- ·BÁ‰ „‚k ¯ÎO‰ ‰È‰ Ì‡ ,·BÁ‰ ÔÓ da ¯cL∆»»ƒ«ƒ»»«»»¿∆∆«

ÌÈic‰ e‡¯iL BÓk ‡l‡ ,Ïk‰ BÏ ‰kÓ BÈ‡24. ≈¿«∆«…∆»¿∆ƒ¿««»ƒ
‡ÈˆB‰L BÓk ‰Ê È¯‰ - ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L∆ƒ¿«≈¿…¿¬≈∆¿∆ƒ

ÔÈica B˙B‡25.ÔÈica ‰‡ˆBÈ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡Â , ««»ƒ«¬«ƒƒ≈»¿»««»ƒ

סד:).15) (שם לרשותו ומושך הדין,16)תוקף ומצד
מלשלם  פטור ובטל יושב כשהוא אחר של עבד המעביד
שנראה  אסור, כאן - ז) הל' גזילה מהל' בפ"ג (כמבואר

ריבית. בתור להשכרה.17)שמעבידו עומדת אינה
(כמבואר 18) שכר מלהעלות פטור בה, הדר אחר שאדם

בתור  בו שדר שנראה לפי אסור, למלוה - שם) גזילה בהל'
(שם). ודר.19)ריבית עבר על 20)ואם יעבור שלא כדי

ריבית. בדיינין.21)איסור יוצאת כך 22)ואינה משום

בשעת  עמו התנה שאם ומכאן, קצוצה. ריבית כאן אין
שאין  אע"פ א) הל' לעיל (ראה בחצרו שידור ההלוואה
הרי  - להשכיר החצר בעל דרך ואין לשכר, עשויה החצר
('בית  בדיינים ויוצאה היא תורה של וריבית כשוכרו זה

קסו). סי' יורהֿדעה הוא,23)יוסף' ריבית ואבק הואיל
מוציאים  ב"ד שאין ההלוואה החזיר כבר אם לומר צריך אין
לנכות  ובא החוב החזיר לא עדיין אם אפילו אלא השכר,
בסמוך  רבינו שמבאר וכמו הכל, מנכה אינו - השכר את

א). הל' ז פרק להלן השכירות 24)(השווה שער ע"פ
הניכוי  סכום יגיע שלא ובתנאי - מקום באותו הנהוג

והולך. רבינו שמבאר וכמו החוב, לכל דעת 25)כשיעור
כל  שהרי צ"ע, מלא לניכוי חלקי ניכוי בין המחלק רבינו
כהוצאה. זה הרי אחד, זוז אפילו ממנו, מנכה שאתה מה
האזל' 'אבן ועיין סז) דף (בב"מ הרשב"א בכך תמה וכבר
נכונה  פירש כאן, המשיג שהראב"ד [נראה, בזה. שכתב מה
בממשכן  לנכות המקום מנהג לפי שמנכה רבינו, כוונת
שזה  מפני חצירו, להשכיר דרכו אין שהלווה ואע"פ חצירו
לדברי  בהתאם חובו כל לו מנכה אינו ואעפ"כ ריבית, אבק
לא  וכו' זוזי שיעור "אכל משכנתא: גבי סז.) (שם אשי רב
ריבית. אבק אפילו כאן אין ולכן זוזי" בלא ליה מסלקינן

המגיד]. הרב ע"י נדחתה הראב"ד של והשגתו

.‚ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈¿««¿«
È¯ˆÁa ¯ec :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú·z26„Ú »«¿»««…∆«¬≈ƒ«

‡lL ÈÙÏ ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - E·BÁ EÏ ¯ÈÊÁ‡L∆«¬ƒ¿¿¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…
Ôz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ıˆ˜27.CLa BÏ »«ƒ¿««¿»»∆∆¡«…ƒ≈¿∆∆

קסז,26) סי' בהגהותיו (הרמ"א שהוא ריבית כל והואֿהדין
בהלוואה,27)ב). כספך את נותן שאתה בשעה כלומר,

הנשך  על אלא תורה הקפידה שלא הרי בנשך, לו תתן לא
זו  (דרשה הפרעון זמן הרווחת בעד ולא ההלוואה, בעד
דרשוה  רבינו של שרבותיו וכנראה שלפנינו, במקורות אינה
ב"מ  הגמרא מסוגיית סמוכין יש ההוראה, ולגוף מעצמם.
שגם  וסוברים זו, הוראה על חולקים יש אולם עיי"ש, סד:
ראב"ד  (עיין היא קצוצה ריבית - זמן הרווחת בעד

כאן). ולחםֿמשנה בהשגותיו,

.„BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰28‡Ï Ì‡ : ««¿∆∆¬≈««»∆¿»«ƒ…
È¯‰ - ÈlL ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈL LÏL „Ú Ô‡kÓ ÈÏ ¯ÈÊÁ«̇¬ƒƒƒ»«»»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¬≈

‰˜ ‡Ï ‰Ê29‡zÎÓÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,30‰kÓ CÎÈÙÏ . ∆…»»ƒ¿≈∆ƒ«¿«¿»¿ƒ»¿«∆
ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk31‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ ‡e‰L ÈtÓ ,32. »«≈∆»«ƒ¿≈∆ƒƒ∆»

¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡33„Ú EÏ ¯ÈÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ : ¬»ƒ»««≈ƒ…«¬ƒ¿«
ÂLÎÚÓ d˙B‡ ‰˜ ,ÌÈL LÏL34CB˙a BÏ ‡È·‰Â , »»ƒ¿≈»≈«¿»¿≈ƒ¿

˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - LÏL35È¯‰ - LÏL ¯Á‡Ï BÏ ‡È·‰ ; »≈≈≈ƒ¿««»¬≈
Á˜BlÏ ˙B¯t‰ Ïk36. »«≈«≈«

מעות.28) מתן בשעת תוך 29)המלוה, החזיר שלא אע"פ
שנים. לפי 30)שלוש להקנותו, בלבו גמר לא שהרי

הקבוע  בזמן לשלם מעות לו יהיו שמא סומכת עדיין שדעתו
ו). ב, הל' פי"א מכירה הל' סמך 31)(ראה על בינתיים

המכר 32)המכר. שמעות נמצא והקנהו, גמר ולא הואיל
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קעט

קעט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ז שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

המעות  בשביל פירות אוכל (הלוקח) והמלוה הם, הלוואה
ה"ז). לקמן ראה הרי"ף דעת וכן כרבינא, סז. (ב"מ שהלווהו

תחזיר 33) לא אם (המלוה) הלוקח אמר והואֿהדין הלווה.
(לחםֿמשנה). שאילו 34)וכו' וקנה, - אסמכתא זה שאין

מכירה  הל' (רבינו מעכשיו הקנהו לא להקנותו, גמר לא
שאכל.35)שם). הפירות כל ומנכה שם.36)להלוקח,

מלמפרע, מכור שהשדה נמצא - התנאי קיים ולא הואיל
שלו. - שנים ג' תוך של אפי' הפירות כל לפיכך

.‰:Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ»∆¿»««≈«≈«
‰˜ ‡Ï - ÈÚ˜¯˜ ÈÏ ¯ÈÊÁz ˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLÎÏ37; ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ«¿»ƒ…»»

‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ - ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ38Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»«≈∆»«ƒƒ¿»ƒƒ»
BzÚcÓ Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈica39eÈ‰iLk : ««»ƒ¬»ƒ»««≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿

Á˜Bl‰Â ,¯zÓ - ‰Ê Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡ È‡ ˙BÚÓ EÏ¿»¬ƒ«¬ƒ¿«¿«∆À»¿«≈«
˙B¯t ÏÎB‡40.ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈≈«∆«¬ƒ¿»

ד.37) הל' למעלה סה:38)השווה שם.39)שם
בכסףֿמשנה  ועיין יא. הל' שם מכירה הל' רבינו (השווה

מדעתו 40)שם). הלוקח שהרי ריבית, אבק בזה "ואין
התנאי  בלי גם למכור הסכים והמוכר זה", בתנאי עצמו חייב

שם). (רבינו

.ÂÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,‰„O‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ41Ì‡ : »«∆«»∆¿»«ƒ¿»«»ƒƒ
EÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ‰˜ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡42Ïk - »««≈«≈«¿≈¿ƒ¿∆»

¯Ó‡ .ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ˙B¯t ÏÎB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ¿»»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰43 «≈«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆

¯ÎBn‰ :„iÓ ˙B¯t‰ ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÂLÎÚÓ≈«¿»¿≈∆¬ƒ∆¡…«≈ƒ»«≈
˙‡ˆÓÂ ,˙BÚn‰ ¯‡L Á˜Bl‰ ‡È·È ‡nL - ¯eÒ‡»∆»»ƒ«≈«¿»«»¿ƒ¿≈

BlL ‰„O‰44˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰ ‡ˆÓÂ ,45ÏÈ·La «»∆∆¿ƒ¿»«≈≈≈ƒ¿ƒ
Á˜Bl‰ Ïˆ‡ BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰46Á˜Bl‰ ÔÎÂ ; «»∆ƒ¿¬≈∆«≈«¿≈«≈«

˙ˆ˜Ó ÏÈ·La ÏÎ‡L ‡ˆÓÂ ,‡È·È ‡Ï ‡nL - ¯eÒ‡»∆»…»ƒ¿ƒ¿»∆»«ƒ¿ƒƒ¿»
¯ÎBn‰ Ïˆ‡ BÏ LiL ˙BÚn‰47˙‡ ÔÈÁÈpÓ CÎÈÙÏ . «»∆≈≈∆«≈¿ƒ»«ƒƒ∆

¯Ó‡ .Ô‰Ó „Á‡Ï e˙piL „Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰«≈«¿≈»ƒ«∆ƒ»¿¿∆»≈∆»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :¯ÎBn‰ BÏ48È¯‰ - «≈ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆¬≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ‡È·iL „Ú ˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰«≈≈≈«∆»ƒ«≈«¿ƒ»«
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Á˜Bl‰49‰˜ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ . «≈«ƒƒƒ∆»««≈¿≈

ÂLÎÚÓ50È¯‰ - EÏˆ‡ ·BÁ Ô‰ È¯‰ ˙BÚn‰ ¯‡Le , ≈«¿»¿»«»¬≈≈∆¿¿¬≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÎBn‰ ÏÎ‡ Ì‡Â ;˙B¯t ÏÎB‡ Á˜Bl‰«≈«≈≈¿ƒ»««≈ƒƒ

epnÓ51.ÏÎ‡M ‰Ó Ïk ƒ∆»«∆»«

שם.41) בבבאֿמציעא – ההלכה מעכשיו,42)מקור
המעות. מותר כשתביא תקנה הקרקע כל 43)ושאר

כלום. לו מקנה אינו המעות שיביא וקודם השדה,
מעכשיו.44) לו אמר שהרי בינתיים.45)למפרע,
שאר 48)בהלוואה.47)בהלואה.46) הבאת משעת

לו 49)המעות. שיש המעות מקצת בשביל שאכל שנמצא
המוכר. מעכשיו.50)אצל השדה, כל משום 51)קנה

מעותיו. המתנת בשביל שאוכל

.ÊBÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈ƒ¿≈

,‡BkLn‰ ÈÓÈ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡iL ˙Ó ÏÚ e‰„O»≈«¿»∆…«≈∆»»¿≈««¿»
˜·‡ BÊ È¯‰ - ÌeÏk BÏ ‰kÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«∆¿¬≈¬«

ˆBÈ dÈ‡Â ,˙Èa¯˙‡ ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡L .ÔÈÈca d‡ ƒƒ¿≈»¿»««»ƒ∆≈«¿«¿≈∆
˙Èa ÔkLÓÓÏ ‰ÓBc ‰„O‰52˙B¯t ‰„Oa ÔÈ‡ È¯‰L , «»∆∆ƒ¿«¿≈«ƒ∆¬≈≈«»∆≈

ÌL eÈ‰ÈÂ ÁÈÂ¯iL ¯LÙ‡Â ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ¿ƒ¿≈««¿»»¿∆¿»∆«¿ƒ«¿ƒ¿»
CÎÈÙÏe ,d˙„B·ÚÂ d˙ÚÈ¯Êa „ÈÒÙiL ¯LÙ‡Â ,˙B¯t53 ≈¿∆¿»∆«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬»»¿ƒ»

¯ÎnL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‡BkLn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ ‡È‰ƒ¬«ƒƒ¿≈≈««¿»»¿ƒ∆»«
‡zÎÓÒ‡a54¯Ó‚ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡a ¯ÎBn‰L ; ¿«¿«¿»∆«≈¿«¿«¿»…»«

e‰˜‰Â55ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê Ûe‚ e‰˜‰Â ¯Ób ÔkLÓÓ‰Â ,56. ¿ƒ¿»¿«¿«¿≈»«¿ƒ¿»∆¿≈»
‡¯Ób‰ ÔÓ ‰‡¯È ‰ÊÎÂ57,˙Èa¯ ˜·‡ ‡BkLn‰L , ¿»∆≈»∆ƒ«¿»»∆««¿»¬«ƒƒ

d„ÈÓÚ‰Ï EÏ ÔÈ‡Â58BÓk ,e‰„O ÔkLÓÓa ‡l‡ ¿≈¿¿«¬ƒ»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿
È˙Ba¯ e¯B‰L59:Ô‰ ˙BBkLÓ LÏML ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆««ƒ¿≈»»≈∆»«¿≈

˜·‡ ‡È‰L ‡BkLÓe ,‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰L ‡BkLÓ«¿»∆ƒƒƒ¿»«¿»∆ƒ¬«
BÏ ÔkLÓ ?„ˆÈk .˙¯zÓ ‡È‰L ‡BkLÓe ,˙Èaƒ̄ƒ«¿»∆ƒÀ∆∆≈«ƒ¿≈
ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ ÔB‚k ,¯È„z ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL ÌB˜Ó»∆≈»¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»
.‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,˙eÁ B‡¬¿»«≈≈∆¬≈ƒƒ¿»
ÔÏÎ‡Â ˙B¯t ÌL e‡·e ,da ‡ˆBiÎÂ ‰„O BÏ ÔkLÓƒ¿≈»∆¿«≈»»»≈«¬»»
‡ˆBiÎÂ B¯ˆÁ ÔkLÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬«ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈¬≈¿«≈
Èeka e‰„O ÔkLÓ .˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Èeka da»¿ƒ¬≈∆¬«ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ
e‰ÂÏ‰L ÔB‚k ?Èekp‰ ‡e‰ „ˆÈk .¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»≈««ƒ¿∆ƒ¿»
¯Ó‡Â ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆¬≈»≈¿»«
‰L ÏÎa ÛÒk ‰ÚÓ EÏ ‰kÓ ÈÈ¯‰ :‰ÂÏn‰ BÏ««¿∆¬≈ƒ¿«∆¿»»∆∆¿»»»
¯ˆÁa ,ÈlL ÂÈ˙B¯t Ïk eÈ‰iL È„k ,BÊ Ú˜¯˜ ¯ÎOaƒ¿««¿«¿≈∆ƒ¿»≈»∆ƒ¿»≈

¯eÒ‡ - da ‡ˆBiÎÂ60¯zÓ - da ‡ˆBiÎÂ ‰„O·e ,61. ¿«≈»»¿»∆¿«≈»À»

תורה.52) של ריבית שהוא א הל' לעיל שנתבאר
ברור.53) הרווח שאין דבר על היא והקציצה הואיל
ו.54) - ד הל' לעיל של 55)שנתבאר פירות שאוכל נמצא

בהלוואה. המוכר שאצל המעות בשביל המוכר,
השדה 56) של ההקנאה ועצם גדלים. הם המלוה וברשות

רווח  על עמו קצץ לא שהרי קצוצה, ריבית אינה לפירותיו
וב'אבן  הלוי, חיים רבינו חידושי (עיין שנתבאר כמו ברור

והרי 57)האזל'). אשי, לרב רבינא ליה אמר סב. ב"מ
אין  ישראל) (בדיני ובדינינו וכו', נכייתא בלא משכנתא

הוא). ריבית (שאבק ללוה ממלוה לכאורה 58)מחזיקין
באסמכתא  מכר בדין בשמו שמסופר מה נוגדים הנ"ל דבריו
רבינא  (עשה ואפיק וחשיב עובדא רבינא עבד סז.): (שם
למה  וכן הלוקח), מיד הפירות והוציא וחישב מעשה
חנם  בחצרו ידור לא חבירו את המלוה סד:): (שם ששנינו
ערכין  (ועיין תורה של ריבית כלומר ריבית, שהוא מפני וכו'
רבינא  דברי את נפרש אם אלא אלו סתירות לסלק ואין לא).
משכנתא  דומה שאין ונפרש שדה, של במשכנתא סב. בדף
לאסמכתא, דומה המשכנתא אין וכן בית, לשל שדה של

שנתבאר. אצל 59)כמו אבל רבותיו, דעת הוא כן
הנ"ל, לסתירות אחרים ישובים מוצאים אנו הראשונים
ומנאם  משכנתא, בענין שונות דעות גם - מזה וכתוצאה

ח. הל' להלן וראה קעב, סי' ביור"ד משום 60)הגר"א
פחות  מנכה שהוא אע"פ קצוצה רבית זה ואין ריבית, אבק
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קפ ולוה קפ מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שמנכה  בפירוש קצץ שלא לפי והטעם, בשכירות. מהמקובל
ההלוואה. בעד כתשלום אינו 61)פחות שהרווח לפי

בטוח. הרווח שאין מפני בזול הפירות כקונה זה הרי ברור,
למטה  הניכוי שהוזלת נמצא ברור, שהרווח בחצר אבל
מותר  בשכר בפחות, השכירה כאילו המקובל, ממחיר
למעלה  השווה סד: שם רש"י (ע"פ בהלוואה שהם המעות

א). הל'

.ÁÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰62‡BkLÓ ÏkL :63da ÔÈ‡L ƒ¿»¿ƒ∆»«¿»∆≈»
˜ÓÚÏ e„¯È ‡ÏÂ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰ È¯‰ - ÏÏk Èekƒ¿»¬≈ƒƒƒ¿»¿…»¿¿…∆
Ô‰Ï eM˜˙ CÎÈÙÏe ,¯ˆÁÏ ‰„O ÔÈa LÈ¯Ù‰Ï ¯·c‰«»»¿«¿ƒ≈»∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»∆

‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ È¯·c64,‡BkLÓ ÏkL :e¯B‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈«¿≈«¿»»¿≈∆»«¿»
¯eÒ‡ - Èeka elÙ‡65ÔÈ‡Â .‰„Oa ÔÈa ¯ˆÁa ÔÈa ¬ƒ¿ƒ»≈¿»≈≈¿»∆¿≈

?„ˆÈk :˙‡f‰ C¯ca ‡l‡ ˙¯zÓ ‡BkLÓ Ì‰Ï66 »∆«¿»À∆∆∆»«∆∆«…≈«
B‡ ˙Èa Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿»≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆«ƒ
BÊ Ú˜¯˜ ¯ÊÁz ÌÈL ¯OÚ ¯Á‡L BnÚ ‰˙‰Â ,‰„O»∆¿ƒ¿»ƒ∆««∆∆»ƒ«¬…«¿«
¯OÚ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌpÁ ‰ÈÏÚ·Ïƒ¿»∆»ƒ»¬≈∆À»∆¡…≈∆»»∆∆
,‰L ÏÎa ÌÈ¯Èc ÛÏ‡ ‰ÂL d¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈL»ƒ¬ƒ»»¿»»»∆∆∆ƒ»ƒ¿»»»

˙BÁÙa ¯ÎOL ÈÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L67˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ ∆≈∆∆»¿ƒ∆»«¿»¿≈ƒƒ¿»
·MÁÈ ,˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ÔÓÊ ÏkL :BnÚ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆ƒ∆»¿«∆»ƒ»¿«≈

‰L ÏÎa ¯OÚ BÏ68‰pnÓ B˜lÒÈÂ69‰Ê È¯‰ - ∆∆¿»»»ƒ«¿ƒ∆»¬≈∆
¯zÓ70‰Âl‰ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .71,‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏkL : À»¿≈ƒƒ¿»«…∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÌÈÓc‰ ¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,Ba ¯cM ‰Ó BÏ ·MÁÓ¿«≈«∆»¿«¬ƒ¿»«»ƒ
,˙e¯ÈÎOk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈¬≈∆À»∆≈∆∆»ƒ¿ƒ

.e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - ˙e¯ÈÎOaL È‡z ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿ƒÀ»¿∆≈«¿

שם.62) הרי"ף דעת הוא שגם 63)כן לפי שדה, של גם
ההלוואה. בשכר בפחות כשוכרה זה הרי ראה 64)בשדה

רבינא  דברי להעמיד לך אין הרי"ף ולדעת נו. הערה למעלה
לקמן. שיתבאר בדרך במשכנתא אלא סב.) כרב 65)(בדף

סז:). (שם אשי ורב פפא ורב היא 66)כהנא זו ומשכנתא
דסורא". "משכנתא בשם בגמרא ומותר 67)המוזכרת

פ"ח  להלן שיתבאר כמו קעב), סי' ב"י (עיין בחצר אפילו
הקרקע. בשכר להרבות שמותר ח: מן 68)הל' ינכה

שאכל. פירות בעד לשנה דינרים עשר עשר ההלוואה
מותר 69) ולגבות השדה להחזיר רצה אם המלוה, אבל

השדה  את נהר שטף אם ואפילו לו, שומעים אין - המעות
של  אחרים מנכסים לגבות יכול אינו - פירות מוציאה ואינה

בשאר 70)הלוה. מהֿשאיןֿכן – כשכירות אלא זה שאין
וגובה  מחזיר - השדה להחזיר המלוה רצה שאם משכנתות,
בפחות, שוכרו שהוא נמצא - הלוה נכסי מכל הלוואתו
(מגידֿמשנה). בהלוואה שהם המעות מותר מחמת

הדברים 71) הם הם שהרי צ"ע, לפנינו שהיא כפי זו פיסקא
ויש  וכו'". השדה בעל התנה אם "וכן לפניֿזה רבינו שכתב
פירושו  (וראה המלוה" "התנה בהם שכתוב נוסחאות
רבינו  משמיענו זו בפיסקא ובאורֿשמח). במשנהֿלמלך
שדקדק  וזה ברור. הרווח כי אם בבית, אפילו מותר שזה
"מה  אומר וכאן השדה", "בעל הראשונה בבבא וכתב רבינו
ס"ק  קעב, סי' יורהֿדעה ש"ך ועיין (כסףֿמשנה, בו" שדר

ד).

âאדר י"ח קודש âשבת
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

במקום 1) משכנתא וסידור קרקע, על משכונה דין מבאר
השכר. על מרבים ודין ידוע. לזמן שמסלקים

.‡ÔÓÊ „Ú ‰„O‰ ˙‡ BÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿≈∆«»∆«¿«
·eˆ˜2˙BÚÓ BÏ ‡È·iL „Ú B‡3˜lzÒÈÂ4‰È‰Â , »«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰ÂÏn‰5B·BÁ ¯eÚLk ÏÎ‡ elÙ‡ , ««¿∆≈»≈∆»¬ƒ»«¿ƒ
ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -6B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L ; ≈¿«¿ƒ¿…¿∆ƒ¿«≈

ÔÈ‡Â .ÔÈica epnÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ ‡Ïa¿…»¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ∆««»ƒ¿≈
ÂÈ˙BÚÓ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ7ÔÈ‡ - »ƒ«∆ƒ»«»≈«¿»≈

¯ËLÏ ¯ËMÓ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ8 ƒƒƒ∆¿≈≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»
ÏL B„Èa ˙kLÓÓ‰ Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ .‡BkLÓa¿«¿»»¿»««¿««¿À¿∆∆¿»∆
‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - B·BÁ ¯eÚL ÏÎ‡Â ,ÌÈÓB˙È¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ¿…
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ ;ÌeÏÎ¿»«»≈«≈ƒƒƒ∆

¯˙i‰9ÔÈ·MÁÓ „ˆÈk .¯ËLÏ ¯ËMÓ BÏ ÔÈ·MÁÓe . «»≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿«¿ƒ
ÓBÏ ˙kLÓÓ BÊ ‰„O ‰˙È‰L È¯‰ ?¯ËLÏ ¯ËMƒ¿»ƒ¿»¬≈∆»¿»»∆¿À¿∆∆

¯Á‡ ¯ËLa BÏ ˙kLÓÓ ˙¯Á‡ ‰„OÂ ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿»∆«∆∆¿À¿∆∆ƒ¿»«≈
˙B¯tÓ ÏÎ‡Â ,„Á‡ Ì„‡Ï ˙B„O‰ ÈzLe ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿≈«»¿»»∆»¿»«ƒ≈
‰‡Óa ‰iM‰ ˙B¯tÓe ,ÌÈMÓÁa ˙Á‡‰ ‰„O‰«»∆»«««¬ƒƒƒ≈«¿ƒ»¿≈»

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌÈMÓÁÂ10˙B¯t‰ ÔÓ zÏÎ‡ È¯‰ : «¬ƒƒ¿ƒ¬≈»«¿»ƒ«≈
¯ËL ˙B¯ËL ÈM‰ el‡Îe .ÌeÏk EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿≈¿¿¿ƒ«¿≈¿»¿»

˙Á‡ ‡BkLÓe „Á‡11. ∆»«¿»««

הזמן 2) לפני החוב פירעון לדרוש יוכל לא שהמלווה
הקצוב.3)הקצוב. הזמן בתוך מן 4)אפילו המלווה

לללווה. ויחזירו בפרק 5)השדה שנתבאר כמו באיסור,
מקום  בין הבדל שאין רבינו שדעת ודע, ז. הלכה הקודם
הזמן  לפני החוב את לפרוע יכול שהלווה (שנהגו שמסלקים
מסלקים, שאין מקום ובין המלוה) את ולסלק מראש ִהקצוב
בגמרא  (ועיין ריבית אבק משום המשכונא אסורה ובשניהם
שני  בין הבדל שיש דעתם הראשונים מן כמה אבל סז:)
ב. הלכה הקודם בפרק משנה בלחם ועיין המקומות

(ראה 6) הדיינים שיראו כפי מנכים אלא סז. מציעא בבא
ב). הלכה החוב.7)שם בסמוך 8)מעות מבאר רבינו

ליה;9)כיצד. מסלקין - זוזי שיעור אכל "ובדיתמי שם
מיניה" מפקינן לא - ההלוואה) מדמי (יותר טפי  אכל
היתומים. כוח יפה - סילוק שלעניין הרי"ף), (כנוסחת

אבל 11)למלווה.10) יתומים. של הקרקע הייתה אם
מחוייב  הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם בשאר
בחמישים, רק שאכל השטר בעד דינרים חמישים לו לשלם
הדיינים  עיני ראות לפי מנכים השני שבשטר ומההלוואה

המותר. את וגובה

.·e‚‰pL ÌB˜Ó12BÏ ‡È·iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ »∆»¬¿«≈««¿∆»¿«∆»ƒ
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ13¯·c »¬≈∆¿∆≈≈¿≈»ƒ¿»≈»»

ÛBÒ „Ú ‰ÂÏn‰ ˜lzÒÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈»∆»¬∆…ƒ¿«≈««¿∆«

שבת קודש
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קפא

קפא

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔkLÓÓ‰ ÏÎÂ .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ¿«««¿»¬≈∆¿∆≈≈¿»«¿«¿≈
Ì˙Ò14.L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿»≈»¿«¿«¿≈»»…∆

תשאל 13)שם.12) ואם נעשה. המנהג דעת על הסתם שמן
אסורה? כזו משכנתא והרי במנהג זה דבר שיהיה ייתכן איך
אפשר  ומשיב: ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל זו שאלה

וכו'. בטעות זה מנהג שלא 14)שיהיה שנהגו במקום
משנה  (לחם הפירעון זמן על עימו התנה ולא לסלק,
משנה  והכסף משנה והמגיד שם) הריטב"א וכפירוש
בעניין  וידוע מקובל מנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים,

המלוה). ִסילוק

.‚‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»¿«≈««¿∆»¿«∆ƒ¿∆
‰ÂÏn‰ BnÚ ‰˙‰Â ,‰Âl‰15ÛBÒ „Ú ˜lzÒÈ ‡lL «…∆¿ƒ¿»ƒ««¿∆∆…ƒ¿«≈«

B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ16‰È‰ . ¿«««¿»¬≈∆≈»¿«¿»»
Ïa˜Â ,BpÓÊ ÛBÒ „Ú ˜lzÒÓ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L ‚‰n‰«ƒ¿»∆≈««¿∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒ≈

ÂÈÏÚ ‰ÂÏn‰17ÂÈ˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ˙Ú ÏÎa ˜lzÒiL ««¿∆»»∆ƒ¿«≈¿»≈∆»ƒ¿»
˙B˜Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -18.Ck ÏÚ B„iÓ ¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»«»

וכרש"י).15) (שם, מעות מתן שאדם 16)בשעת שכשם
במשכונא. מתנה כך בשכירות תנאי מדעת 17)מתנה

כיוון 18)עצמו. ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,
להתנות  המעוניין הוא והלווה לסלק, שלא המקום שמנהג
אלה  התנה, המלווה ואם עצמו. לטובת זה אין - כך על
סימן  דעה יורה יוסף (בית בו לחזור ויכול בעלמא, דברים
ובכמה  ו הלכה מכירה מהלכות י"א פרק השווה קעב.

שם). מקומות

.„‡BkLn‰19ÏÎa ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ì‚‰nL ÌB˜Óa , ««¿»¿»∆ƒ¿»»¿«≈««¿∆¿»
‡È·iL ˙Ú20‰ÂÏÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÂÈ˙BÚÓ21 ≈∆»ƒ¿»≈««∆«¿∆

‰pnÓ ‰·B‚22Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰·BbL C¯„k23ÔÈ‡Â ; ∆ƒ∆»¿∆∆∆∆ƒ««¿«¿≈
ÌÈL Èt da ÏËB ¯BÎa‰24dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·Le ;25. «¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿««¿»

eÏLaL ˙B¯t elÙ‡ ÏËB BÈ‡ - B˙B‡ ˜lÒnLÎe¿∆¿«≈≈≈¬ƒ≈∆»¿
ı¯‡Ï eÏÙÂ26- B˜lÒiL Ì„˜ Ô˙B‡ dÈa‚‰ Ì‡Â . ¿»¿»»∆¿ƒƒ¿ƒ«»…∆∆¿«¿

BpÓÊ ÛBÒ „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óe .Ô˙B‡ ‰˜27 »»»»∆≈»¿«¿«¿«
epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa -28Èt da ÏËB ¯BÎa‰Â ; ««∆≈∆¿«¿≈»ƒ

dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈL29. ¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»

סז:19) ממנו.21)הלווה.20)שם לווה הזה שהמלווה
המלווה.22) בכל 23)מיורשי לסלקו יכול והלווה הואיל

הפירות  לשיעבוד אלא הקרקע בגוף קניין לאביהם אין עת,
אינם  יתומים של ומטלטלין מטלטלין. כדין ודינו
יא  (פרק שיתבאר כמו אביהם של חוב לבעל משועבדים

ז). הבכור 24)הלכה שהבן ז.) כא, (דברים תורה אמרה
האחרים  הבנים מחלק אביו בנכסי כפול חלק יורש
שהם  - המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו
(כמבואר  אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות
הממושכן  והקרקע ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג פרק להלן
שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי לו קנוי אינו בידו

(כמבואר 25) משמטת שאינה משכון כל כדין דינה שאין
של  לפי ה), הלכה ג פרק על למעלה המלווה אמרו א

הלווה  שאין במשכון אלא משמטת שביעית אין המשכון
הרי  - עת בכל מסלקו רצה שאם בנידון אבל לסלקו, יכול
משמטת  למה הקשה: [הרשב"א שבשטר. מלוה ככל ִהוא
לדרוש  יכול אינו המלווה הלא לסלקו? יכול כשהלווה
שאין  שנים לעשר כמלווה זה והרי זמנו לפני החוב פירעון
פרע  לא כשהלווה כאן שהמדובר ותירץ, משמטת? שביעית
יצא  כך ומתוך הפירעון. זמן אחר שביעית והגיעה בזמנו
זמן  שלאחר שביעית אין - לסלקו יכול אינו שאם לנו
פירעון  עד למלווה קנוי שהמשכון משום משמטת, הפירעון

משנה). (מגיד זכה 26)החוב ולא נפלו לווה של בשדה כי
המלווה. בבא 27)בהם בחידושיו מיגאש הר"י רבו כדעת

קכה. שהיא 28)בתרא לפי - הקרקע מן שגובה כדרך שם,
המשכונא. סוף עד למלוה מהלכות 29)קנויה ט פרק עיין

שם. משנה ובכסף ו, הלכה ויובל שמיטה

.‰BÊ ‡BkLnL Èt ÏÚ Û‡30˜·‡Â ‡È‰ ‰¯eÒ‡ ««ƒ∆«¿»¬»ƒ«¬«
e¯‡aL BÓk ,˙Èa¯31‰Ê ‚‰Ó ‰È‰iL ¯LÙ‡ , ƒƒ¿∆≈«¿∆¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ ,˙eÚËa32ÈÓ Ïk C¯„ B‡ , ¿»¿¿≈»ƒ∆∆»ƒ
˙Èa¯ ˜·‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È„Ó d˙B‡a ÔkLÓe ‡ËBÁL∆≈ƒ¿≈¿»¿ƒ»ƒ«¬«ƒƒ

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰33˙‡fL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿ƒ«««ƒ¿»¿≈ƒ∆»∆…
Èeka ‡BkLn‰34. ««¿»¿ƒ

אוכל.30) שהמלווה הפירות בעד ניכוי בפרק 31)בלי
ז. הלכה עם 32)הקודם הישראל של במשכנתא כלומר,

כוכבים  העובדי אצל נהוג שכן לפרש ואין כוכבים העובד
בדיני  קובעים אינם הגויים שמנהגי לפי מקום, שבאותו

להוציא.33)ישראל. נזקקין דין בית ואין שם. רי"ף
שם.34) רבינו, לדעת - מותרת שהיא

.Â¯ÊÁÂ ,Ï‡¯OÈÏ B¯ˆÁ ÔkLnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿»≈¿»«
ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿«¿≈
,Ï‡¯Oi‰ ‰wL ˙ÚÓ Ï‡¯OiÏ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ«»¿«¬»»«ƒ¿»≈≈≈∆»»«ƒ¿»≈

¯ÎO ‡Ïa ¯ˆÁa ¯„ ‡l‡35„·BÚ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ∆»»∆»≈¿…»»«∆«¬ƒ»≈
‡e‰ È¯‰L ;BÊ ¯ˆÁ ÏÚ BÏ LiL ˙BÚn‰ ˙‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆«»∆≈«»≈∆¬≈

Ì‰ÈÈ„a ÔkLÓÓ‰ ˙eL¯a36ÂÈ˙BÚÓ BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿«¿≈¿ƒ≈∆«∆ƒ≈¿»
.˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈

לא 35) כשהקונה שהמדובר, מפרש, שם רש"י עג: שם
- עליו קיבל שאם ומשמע, החוב. את לפרוע עליו קיבל
שכר  נוטל כאילו זה שהרי שכר, בלי לדור למלווה אסור
שכן  משנה, המגיד וכתב הפירעון. זמן הרחבת בעד הדיור
סוברים, והרשב"א שהרמב"ן מוסיף, והוא רבינו, דעת גם

שם. ראה מותר. - הקונה עליו קיבל בדיני 36)שאפילו
לזמן. כמכר המשכנתא את שדנים הגויים,

.ÊÏÚa ‰È‰Â ,B¯·Á „Èa ‰„O B‡ ˙Èa ÔkLÓÓ‰«¿«¿≈«ƒ»∆¿«¬≈¿»»««
‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ú˜¯w‰37:‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â , ««¿«≈≈∆»¿»«««¿∆

ÌÈÓ„a ÈÏ ‡l‡ ‰p¯kÓz ‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ¯kÓzLÎÏƒ¿∆ƒ¿…«¿«…ƒ¿¿∆»∆»ƒ¿»ƒ
el‡38¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -39‰p¯kÓz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ≈¬≈∆»¿ƒ»««ƒ¿¿∆»

È¯‰ - E˙B‡ ‰ÂÏÓ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚÂ ,dÈÂLa ÈÏ ‡l‡∆»ƒ¿»¿»¿«¿»≈¬ƒ«¿∆¿¬≈
¯zÓ ‰Ê40. ∆À»
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קפב ולוה קפב מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ולדעת 37) וכו'". שדה לו משכן בית לו "משכן סה: שם
- בנכייתא אפילו היתר צד בית של במשכנתא שאין רבינו
אלא  "בית" בה שנזכר הברייתא לפרש לך אין בהכרח

משנה). (מגיד פירות אוכל וכך,38)כשהלווה כך בסכום
שם). (רש"י משווייה פחות זה בפחות 39)וסכום שמוכרו

ההלוואה. השדה 40)מחמת קונה היאך תשאל ואם שם.
מעכשיו  באמר פה, המדובר בהכרח - היא אסמכתא והרי
מהלכות  ח בפרק רבינו בדברי שמבואר וכמו מידו וקנו
אלו, תנאים בכאן רבינו ביאר לא ואמנם כ. ז, הלכה מכירה
והיתרו  ריבית לאיסור שנוגע במה אלא כאן דן שאינו לפי

משנה). מגיד ראב"ד, (עיין

.ÁÚ˜¯w‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯zÓ41BÏ ¯ÈkO‰ ?„ˆÈk . À»¿«¿ƒ¿«««¿«≈«ƒ¿ƒ
È¯‰ ,ÈÏ Ô˙B ‰z‡ ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ˙‡∆∆»≈¿»«ƒ≈«¿»«»≈ƒ¬≈
¯ÎO Ôzz Ì‡Â ;‰L ÏÎa ÌÈÚÏÒ ¯OÚa EÏ ‡È‰ƒ¿¿∆∆¿»ƒ¿»»»¿ƒƒ≈¿«
‰Ê È¯‰ - L„Á ÏÎa ÚÏÒa ‡È‰ È¯‰ ,L„Áa L„Á…∆¿…∆¬≈ƒ¿∆«¿»…∆¬≈∆

¯zÓ42. À»

סה.41) פי 42)שם על (שם) בגמרא אמרו בזה והטעם
זמן  (בסוף לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הכלל
הוא  הרי בחודש חודש "אם לו: כשאומר נמצא, השכירות).
כי  - השכירות דמי המתנת בשביל תוספת זה אין בסלע",
שער  הוא שכך אלא - גבייתו זמן הגיע לא עדיין הרי
היא  הרי מעכשיו "אם לו שאומר וזה בשוק. השכירות
המעות  הקדמת מפני אצלו הוא מוזיל סלעים" בעשר
אסור  המכר על אבל בשכירות, ודווקא בפחות. ומשכירו

א. הלכה ח פרק לקמן שיתבאר כמו להוסיף

.Ë¯ÈkOn‰43,‰LÏ ÌÈ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÏ ‰„O ««¿ƒ»∆«¬≈«¬»»ƒ¿»»
ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â44˙‡ Ô‰a Ò¯Ù‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»«≈ƒ»«ƒ∆¬«¿≈»∆∆

‰„O‰45- ‰L ÏÎa ¯Bk ¯OÚ ÌÈL EÏ Ôz‡ È‡Â , «»∆«¬ƒ∆≈¿¿≈»»¿»»»
ÔÈ¯È„a ‰„O‰ ˙‡ Ò¯ÙÈ Ì‡L ÈtÓ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈∆«»∆¿ƒ»ƒ

d¯ÎO ‰È‰È ,el‡46¯˙BÈ47˙eÁ BÏ ¯ÈkO‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿∆¿»»≈¿≈ƒƒ¿ƒ¬
ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,‰La ÔÈ¯È„ ‰¯OÚa ‰ÈÙÒ B‡¿ƒ»«¬»»ƒ»ƒ¿»»¿»«≈ƒ

˙eÁ Ô‰a ‰·‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó48¯iˆ‡Â BÊ‰p »«ƒ∆∆¿∆»∆¬«¬«¿∆»
‰p¯iÎ‡Â49,‰ÈLÈÓLz ÈÏÎe BÊ ‰ÈÙÒ Ô‰a Ôw˙‡ B‡ , «¬«¿∆»¬«≈»∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ∆»

‰Ê È¯‰ - ‰L ÏÎa ¯Èc ¯OÚ ÌÈL EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â«¬ƒ«¬∆¿¿≈»»ƒ»¿»»»¬≈∆
¯zÓ50È„k ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . À»¬»ƒ»«≈ƒ»«ƒ¿≈

‰¯BÁÒa Ì‡ÈˆB‡ B‡ ,˙eÁa Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï51ÏL ¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ≈ƒ¿»∆
¯ÎOa EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÔÈÁlÓ Ô‰a ¯kO‡ B‡ ,‰ÈÙÒ¿ƒ»∆¿…»∆«»ƒ«¬ƒ«¬∆¿«»»

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆»

סט:43) הלוויני.44)שם ניכוש 45)כלומר, בזיבול,
וכו'. השדה.46)וחרישה שתוציא (הפירות) הריווח

שדה 47) מאשר גבוה משובחת, שדה חכירת שער והרי,
"החנות".48)זיבורית. להיות שצריך כדי 49)נראה

הקונה. עין את את 50)למשוך ישפץ שאם מפני שם,
יותר. שכרה יהיה - הספינה צרכי את יתקן או החנות

למקום.51) ממקום בספינה הובלתה מאחר 52)לשם שם,
תוספת  הרי - הספינה או החנות בגוף המעות משקיע שאינו

המעות. המתנת בשביל השכר

.ÈÌ„‡‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡53¯Ó‡È ‡Ï ?„ˆÈk . »¿«¿ƒ¿«»»»≈«……«
,ÛÒk ‰ÂL ‡È‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ ÌBi‰ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ¬≈ƒƒ«¿»»∆ƒ»»∆∆
‰ÂL ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ¯Á‡ Úe·La EnÚ ‰OÚ‡ È‡Â«¬ƒ∆¡∆ƒ¿¿»««≈¿»»∆ƒ»»

ÌÈzL54. ¿«ƒ

שנתבאר 53) בדרך אמנם והולך. רבינו שמבאר וכדוגמא
כיצד? באדם, גם מותר - החצר בהיתר ח בהלכה למעלה
- מעכשיו תשלם אם הפועל: לו ואמר לשנה, פועל שכר
שכרי  הרי - בחודש חודש של ואם סלעים, עשר שכרי הרי

כל  כי חודש, בכל אלא סלע משתלמת אינה ששכירות זה ל
משנה). (מגיד אמור באדם גם מה 54)לבסוף, מתוך יוצא

ואעדור  עימי, נכש לו יאמר "לא יא) (הלכה בסמוך שיתבאר
עימך".

.‡È¯zÓ55ÌBi‰ ÈnÚ Lk :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»««¬≈«≈ƒƒ«
EnÚ ¯cÚ‡Â ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú ,¯ÁÓÏ EnÚ Lk‡Â«¬«≈ƒ¿¿»»¬…ƒƒ«¿∆¿…ƒ¿

CnÚ ¯cÚ‡Â ÈnÚ Lk :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯ÁÓÏ56, ¿»»¬»……««≈ƒƒ¿∆¿…ƒ»
„È¯‚ ÈÓÈ Ïk .CnÚ Lk‡Â ÈnÚ ¯„Ú57˙Á‡ -58ÏÎÂ , ¬…ƒƒ«¬«≈ƒ»»¿≈»ƒ««¿»

‰ÚÈ·¯ ÈÓÈ59ÈnÚ L¯Á :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .˙Á‡ - ¿≈¿ƒ»««¿……«¬ƒƒ
Á¯Ë È¯‰L ;‰ÚÈ·¯a EnÚ L¯Á‡ È‡Â ,„È¯ba«»ƒ«¬ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…«

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰LÈ¯Á‰60¯˙È61‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ»ƒ«¿»ƒ»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

עה.55) זו 56)שם מלאכה שפעמים מפני פלוני, לזמן
עליו  מקבל עבודתו שכר המתנת שבשביל ונמצא מזו קשה

קשה. במלאכה יובש 57)לפרוע לשון גריד, החמה. ימות
"יבשה  הפסוק על לז) פרק (סוף רבה בבראשית שאמרו כמו

כגריד. נעשית יד): ח, (בראשית להם 58)הארץ" אחד דין
גריד  של זה ביום עימי נכש לחבירו אדם ואומר כלומר
יום  שמא לחוש ואין - גריד של פלוני ביום עימך ואנכש
בכך. להקפיד אדם בני דרך שאין מחבירו, ארוך אחד

תרביע 59) לא ובהמתך מלשון רביעה, הגשמים. ימות
(תענית  הקרקע את (מפרה) רובע שהגשם יט) יט, (ויקרא

לחה.60)ו:). הגריד.61)כשהשדה ימי מאשר

.·ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰62BnÚ ˙BOÚÏ Û¯Á‰ ÈÓÈa «≈∆«≈ƒ≈«…∆«¬ƒ
¯w‰ ÈÓÈa63¯ÎO‰ BÏ Ô˙Â ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a64È¯‰Â , ƒ≈«…¿ƒ»¿»¿»««»»«¬≈

‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ Û¯Á‰ ÈÓÈa ‰ÂL B¯ÎO¿»»∆ƒ≈«…∆∆«¿»¬≈∆
ÏÈÊBiL È„k ÌBi‰ B˙B‡ ‰ÂÏÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«¿∆«¿≈∆ƒ
ÌBi‰Ó ÈnÚ ‰OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÎOa BÏ65 ƒ¿»¬»ƒ»«¬≈ƒƒ≈«

‰ÂML Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ÈBÏt ÔÓÊ „ÚÂ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»¿»««ƒ∆»∆
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ B¯ÎO¿»∆«¿»¬≈∆À»ƒ¿
¯ÎO ÏËBk ‰‡¯ BÈ‡ - ‰zÚÓ ˙BOÚÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈«»≈ƒ¿∆¿≈¿«

B¯ÎOa BÏ Ô˙e ÌÈc˜‰L ,ÂÈ˙BÚÓ66. ¿»∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»

פו.62) בתרא לעבוד.63)בבא תיכף מתחיל ואינו
העבודה.64) התחלת ולפני ששכרו והוא 65)בשעה

ביום. בו לעבוד והרי 66)מתחיל בפחות, ששכר כמי אלא
ח. בהלכה למעלה שנתבאר לדין דומה זה
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קפג

קפג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
בזול 1) פירות מכירת ודין המכר, על מרבין שאין מבאר

ודין  השדות, שומרי ודין זמורות קוני ודין הבשלתם, לפני
ואם  יין חביות דמי זוז מאתיים לך הא לומר לאדם שמותר
טבת, עד נוטלים ואין בתשרי קונים ודין תפסיד, יחמיצו
ודין  ברזל, צאן נכסי קבלת ודין ונשברה, ספינה משכיר ודין

ביצים. על להושיבה תרנגולת השכרת

.‡¯În‰ ÏÚ ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡2B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk . »¿«¿««∆∆≈««≈«¬≈
ÈÏ Ôzz ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯«̃¿«ƒ«¿¿ƒ¿»«ƒ≈«¿»ƒ≈ƒ

‰‡Óa ElL Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓc‰3,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú Ì‡Â ; «»ƒ¬≈≈∆¿¿≈»¿ƒ«¿«¿ƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Óe ÌÈ¯OÚa ElL Ì‰ È¯‰4, ¬≈≈∆¿¿∆¿ƒ≈»¬≈∆¬«ƒƒ

BÏ Ô˙pL ÏÈ·La ÌÈ¯OÚ ÏËBpL ÈÓk ‰ÓB„ ‰fL∆∆∆¿ƒ∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ∆»«
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú da LnzL‰Ï ‰‡Ó5epÚa˙ÈLÎe .6 ≈»¿ƒ¿«≈»«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»∆

˙ÚLa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó ‡l‡ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ÔÈca«ƒ≈«»ƒ≈∆»«∆»»»∆ƒ¿«
¯În‰7¯ÈÊÁÈ B‡ ,8ÔÎÂ .Ìi˜ ‰È‰ Ì‡ ,B„iÓ B¯kÓÓ «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒ»»«»¿≈

ÈBÏt ÔÓÊ „Ú ÔÈÏËÏhÓ BÏ ¯ÎÓ Ì‡9eÈ‰Â ,‰‡Óa ƒ»«ƒ«¿¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈»¿»
ÌÈÚLz „iÓ ÂÈ˙BÚÓa ‰BwL ÈÓÏ ˜eMa ÔÈÂL10- »ƒ«¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰11B‡ ,ÌÈÚLz ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ; ¬≈∆»¿≈≈∆»ƒ¿ƒ
.˙Ói˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,B˙¯BÁÒ B„iÓ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ»¿»«∆∆

סה.2) בשוק.3)ב"מ השער הוא שהלוקח 4)וכך
נמצא, לרשותו, המקח כשעבר מיד המעות בנתינת מתחייב
מהֿשאיןֿכן  מעותיו, המתנת בשביל המכר על שמרבה
על  להרבות מותר לבסוף, אלא משתלמת שאינה - בשכירות

ח. הל' הקודם בפרק כמבואר שהמתין 5)השכר כלומר,
פלוני. זמן עד המקח בפרעון מאה 6)לו ויתבע המוכר,

כמו 7)ועשרים. בדיינים, יוצא אינו ריבית שאבק
א. הל' ו בפרק למעלה רצה 8)שנתבאר אם או כלומר,

אבל  שמכר, הדבר את חזרה ונוטל חוזר - בו לחזור המוכר
דעת  על אפילו לקנותו, גמר הלוקח שכן חוזר, אינו הלוקח
משנהֿלמלך). ועיין (לחםֿמשנה, ועשרים מאה

מסוים.9) זמן לאחר לו מכרו 10)שישלם אם אפילו
מעכשיו  ואם מאה, פלוני זמן עד אם פירש ולא בסתם,

מתיר 11)תשעים. שם נחמן [רב כריבית. שנראה לפי
אמרו: שם שבגמרא מפני כמותו, פסק לא ורבינו בסתם,
הלכתא  אמרו ולא אלעזר, כרבי והלכתא חמא, כרב הלכתא
שבקרקע  לפי מטלטלין", לו "מכר רבינו כתב נחמן]. כרב
כל  - ח) הל' מכירה מהל' בפי"ג (כמבואר אונאה לו שאין
וכך  כך מעכשיו אם אמר לא וגם וממכר, מקח דרך שהוא
ומותר  - כריבית נראה אינו - וכך כך פלוני לזמן ואם

(מגידֿמשנה).

.·Á˜Bl‰12e‰ÂLa ıÙÁ B¯·ÁÓ13BÏ ÔziL ˙Ó ÏÚ «≈«≈¬≈≈∆¿»≈«¿»∆ƒ≈
OÚ ÌÈL „ÚÂ Ô‡kÓ¯ÓBÏ È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯ ƒ»¿«¿≈»»…∆¬≈∆«««

.˙Èa¯ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â ,˙BÁÙa „iÓ [ÈÏ] Ôz :BÏ≈ƒƒ»¿»¿≈≈ƒƒƒ

ה"ד.12) פ"ו ב"מ אסור,13)תוספתא משויו ביותר אבל
קעג  יו"ד יוסף' וב'בית הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו
ואח"כ  תחילה החפץ את קנה כשהלוקח רק שהתירו מבאר

דוד' 'חסדי ראה מיד. לו ישלם אם פחות שיקח המוכר אמר
התוספתא. על

.‚ÔÈÈ ÏL ˙È·Á14BÏ d¯ÎÓe ,¯È„ ‰zÚ ‰ÂL ‡È‰L »ƒ∆«ƒ∆ƒ»»«»ƒ»¿»»
ıÈw‰ „Ú ÌÈLa15˙Ó ÏÚ ,16da Ú¯‡z Ì‡L ƒ¿«ƒ«««ƒ«¿»∆ƒ∆¡«»

‰Ïwz17‰p¯kÓiL „Ú ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ «»»¬≈ƒƒ¿«≈«∆ƒ¿¿∆»
Á˜Bl‰18- ‰¯aL B‡ ‰„·‡ Ì‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «≈«¬≈∆À»∆ƒ»¿»ƒ¿¿»

ÁÈÂ¯‰Ïe d¯ÎÓÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÌeÏk ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈¿¿ƒ…»»¿»¿»¿«¿ƒ«
ÌÈÏÚaÏ d¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ‰È‰ - da19BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »»»¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌÈLa20E¯ÎO ‰È‰È ÌÈL ÏÚ ¯˙i‰ :BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿«ƒ¿»««»≈«¿«ƒƒ¿∆¿»¿
‡ˆÓz ‡Ï Ì‡Â ,d¯ÎÓÏ ÏthÓ ‰z‡L ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆«»ƒ«≈¿»¿»¿ƒ…ƒ¿»
Û‡ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ ‰¯ÈÊÁ‰ ‰ˆ¯zL BÓk d¯ÎÓÏ¿»¿»¿∆ƒ¿∆«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆À»«
‰È‰z ‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ‰·‚ B‡ ‰„·‡ Ì‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿¿»∆¿ƒ»ƒ¿∆

Á˜Bl‰ ˙eL¯a21. ƒ¿«≈«

בלשון 14) (מגידֿמשנה, חמא" דרב "טרשא סה. שם
לג). ד, חלק מו שער התרומות' 'ספר ועיין "אולי",

עולה,15) היין כששער הקיץ, עד המעות בפרעון לו ממתין
בקיץ. מתייקר ביניהם.16)שהיין והתנו כלומר,

תשבר.17) או תאבד אם אינם 18)כגון היין שדמי נמצא
ממתין  הלוקח רצה ואם מכרה, שלא זמן כל אצלו בהלוואה
בשער  מוכרה הוא ואם ביותר, או בשנים ומוכרה הקיץ עד

בהפסדו. אשם עצמו הוא הרי - "ואם 19)הזול זה קטע
לבעלים" להחזירה לו היה בה, ולהרויח למכרה מצא לא
(ראה  ההלכה בסוף לקמן ומקומו בטעות, כאן נשתרבב

כ). דינר.20)הערה עתה שוה צריך 21)והיא כאן
בה, ולהרויח למכרה מצא לא "שאם שלמעלה הקטע לגרוס
מותר  למה טעם נתינת והוא לבעלים" להחזירה לו היה
לו  שהיה לפי רבינו ומסביר הלוקח, על כשהאחריות אפילו
בפ"ז  שנתבאר סרסור ככל דינו כן ואם לבעלים, להחזירו
יכול  כשאינו המדובר, הראשונה ובבבא שותפין. מהל'
יו"ד  (ש"ך המוכר על שהאחריות רק התירו ולכן להחזירה
ו'פרישה' ובב"ח כאן, בלחםֿמשנה ועיין כט, ס"ק קעג סי'

השלמות). וראה שם,

.„‰ˆ¯È Ì‡L ,˙B¯t BÏ eÈ‰22ÁwÏÂ ˜eMa Ô¯ÎÓÏ »≈∆ƒƒ¿∆¿»¿»«¿ƒ«
‰¯OÚa Ô¯ÎBÓ ,„iÓ Ô‰ÈÓc23Ú·z Ì‡Â ;24Ô˙B‡ ¿≈∆ƒ»¿»«¬»»¿ƒ»«»

ÌÈLa Ô˙B‡ ‰˜È ,„iÓ ˙BÚn‰ ÔzÈÂ Ô˙B˜Ï Á˜Bl‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ»ƒ¿∆»ƒ¿≈
¯OÚ25ÌÈL „Ú ¯OÚ ÌÈLa Ô¯ÎÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈»»«¿≈

L„Á ¯OÚ26‰Ê ‡È·‰ elÙ‡L ;27,‰zÚ ÂÈ˙BÚÓ »»…∆∆¬ƒ≈ƒ∆¿»«»
Ô˙B‡ ‰B˜ ‰È‰ ¯OÚ ÌÈLa28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈»»»»∆»¿≈…«≈»∆

המוכר.22) מצד 23)יציע תבוא בשוק המכר כשהצעת
קונים. עליהם שיקפצו כדי אותו להוזיל יהיה צריך המוכר,

מצד 25)יבקש.24) באה ההצעה כאשר הפירות, כשער
ב"מ,26)הלוקח. הירושלמי (ע"פ ריבית משום בזה ואין

מגידֿמשנה). – דר"ח כיתנא גבי ו הל' הלוקח 27)פ"ה
לקנותן. וזה 28)המבקש - הוא כך הפירות ששווי הרי

ומוכר  המקח שמוזיל מפני אלא זה אין בעשר, מוכרן שהוא
קעג). סי' יו"ד, (ב"י למעות דוחקו מסיבת בפחות,
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קפד ולוה קפד מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‰˙B˜Ï ¯eÒ‡29¯ÓbiL Ì„˜ Òc¯t‰ È¯t »ƒ¿¿ƒ««¿≈…∆∆ƒ»≈
ÏMa˙ÈÂ30,¯OÚa ,‰zÚ ÏBÊa ¯ÎBnL ‰fL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆∆≈¿«»¿∆∆

˙ÙÒBz‰ ˙‡ˆÓ ,¯ÓbiLk ÌÈ¯OÚ ‰ÂML È¯t ‡e‰¿ƒ∆»∆∆¿ƒ¿∆ƒ»≈ƒ¿≈«∆∆
‰Ùw‰‰ ÏÈ·La31ÏBÊa Ï‚Ú ‰˜ Ì‡ Ï·‡ .32‰È‰ÈÂ , ƒ¿ƒ««»»¬»ƒ»»≈∆¿¿ƒ¿∆

Ì‡ È¯‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈc‚iL „Ú ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡≈∆«¿»ƒ«∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈ƒ
‰˙Èn‰Â LÁk‰Â ,‡e‰ Á˜Bl‰ ˙eL¯a - LÁk B‡ ˙Ó≈»«ƒ¿«≈«¿«¿»¿«ƒ»

ˆÓ ¯·c„ÈÓz Èe33. »»»»ƒ

עג.29) בב"מ כרב תיכף. עודנו 30)ולשלם כשהוא היינו,
בעיבוד  המוכר מטפל ובינתיים לו. יתנו ולכשיבשל - בוסר

י). הל' פ"ט לקמן (מגידֿמשנה שאם 31)הפרדס ואע"פ
בהפסד  נושא הלוקח יהיה קרה, או ברד כגון תקלה, תארע
לזה  תקנה יש "אמנם מצויים. זה הפסד גורמי שאין לפי -
ויחזיק  שנה, אותה של לפירותיהן הפרדס אילנות שיקנה -
בתחילת  רבינו שדקדק וזה (כסףֿמשנה). לקנותן" מיד בהם
ו). הל' לקמן (השווה הפרדס" "פרי ואמר: ההלכה

הבוקר 32) מן עגל בקונה פירוש, בתוורי", רב "מודה שם,
הם  רבים ההפסד (מקרי פסידא" "דנפיש (תוורי=בוקרים).

ב'תוספות'). עיי"ש הר"ח, כנוסחת שאין 33)- נמצא
ההפסד  אחריות בעד אלא ההקפה, בשביל התוספת

בו. נושא שהלוקח

.ÂÏÚÂ ÌÈ‚È¯O‰ ÏÚ Ì¯k‰ ÏÚ·Ï ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»¿«««∆∆««»ƒƒ¿«
˙B¯BÓf‰34Ô˙B‡ ‰B˜ ‡e‰Â ,¯˜Èa Ì‰L ,e˙¯kiLÎÏ «¿ƒ¿∆ƒ»¿∆≈¿…∆¿∆»

Ô‰a Ct‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - e˙¯kÈÂ eL·ÈiL „Ú ÏBÊa35 ¿«∆ƒ¿¿ƒ»¿¬≈∆»ƒ¿«≈»∆
‰B˜k ‡ˆÓpL ,ÌÈ¯aÁÓ Ì‰Lk36.ÂÈ˙B¯BÓÊÏ ÔÏÈ‡ ¿∆≈¿À»ƒ∆ƒ¿»¿∆ƒ»ƒ¿»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÚn‰ e‡ˆÓ - Ct‰ ‡Ï Ì‡Â37ÔÈÁ˜BÏ Ô‰Â , ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿¿«»«¿»»¿≈¿ƒ
.¯eÒ‡Â ,‰Ùw‰‰ ÈtÓ ÏBÊa¿ƒ¿≈««»»¿»

להו 34) "אמר (שם: קטנים כשעודם הזימור, עונת לפני
הובא  הר"ח וכפירוש וכו'" שיבשא דשבשי להנהו שמואל

שם). וב'תוספות' שיבשא, ערך בקרקע 35)ב'ערוך'
שער  התרומות' 'ספר (עיין וניכוש בעידור - הגפנים שתחת

קעג). סי' יוסף' ב'בית ועיין ד, חלק בשעת 36)מ, עכשיו,
מעות. הזמירה.37)מתן עונת עד

.Ê˙B„O‰ È¯ÓBL38Ô¯ÎOa ÌÈhÁ Ì‰Ï ÔÈ˙BpL39 ¿≈«»∆¿ƒ»∆ƒƒƒ¿»»
ÏBÊa40˜qÚ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ,Ô¯bÏ e‡B·iLk - Ô¯b‰ ÔÓ ¿ƒ«…∆¿∆»«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

Ô¯ba ‰Î‡ÏÓa Ô‰nÚ41el‡‰ ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL È„k , ƒ»∆ƒ¿»»«…∆¿≈∆ƒ¿«ƒƒ»≈
˙e¯ÈÎO‰ ÔÓÊ ÛBÒa eÏËpL42- Ck eOÚ ‡Ï Ì‡Â . ∆»¿¿¿««¿ƒ¿ƒ…»»

˙e¯ÈÎO‰ ˙‡ˆÓ43‰ÊÂ ,‰ÂÏÓk ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡ ƒ¿≈«¿ƒ≈∆«¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆
b‰ „Ú Ô¯ÎO e¯Á‡L ÈtÓ ÏBÊa eÁ˜lL.Ô¯ ∆»¿¿ƒ¿≈∆≈¬¿»»««…∆

הקציר.39)שם.38) עד הקמה שמירת מאשר 40)בעד
בשוק. ובירורה.41)השער התבואה, כי 42)בדישת

מלאכתם  כאילו זה הרי בגורן, במלאכה מסייעים הם כאשר
השכירות, תשלום זמן הגיע שעתה נמצא הגורן, עד נמשכת
בזה  אין ולפיכך לבסוף, אלא משתלמת אינה השכירות כי
מאשר  בפחות ומוכר שמוזיל כמי אלא בזול להם כשנותן

בשוק. הקציר.43)השער אחר תיכף פרעונה שזמן

.ÁÔÈÒÈ¯‡44ÔÈ˜lÒÓ ˙B„O‰ ÈÏÚa eÈ‰L45ÔÓ Ô˙B‡ ¬ƒƒ∆»«¬≈«»¿«¿ƒ»ƒ

¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎa ÔÈÒÈ¯‡‰ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,ÔÒÈa ‰„O‰46 «»∆¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¬ƒƒ¿»∆«…∆
ÔÈ‡Ò Úa¯‡47,¯i‡ „Ú e‰„O CB˙a ÔÈÒÈ¯‡ ‰Ê ÁÈp‰Â , «¿«¿ƒ¿ƒƒ«∆¬ƒƒ¿»≈«ƒ»

ÌL ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡Ò LL Ô‰Ó ÏËÂ¿»«≈∆≈¿ƒ¬≈∆À»¿≈»
˙Èa¯48. ƒƒ

בניסן 45)שם.44) התבואה לקצור האריסים את מאלצים
כור.46)ולהסתלק. בית של החכירות.47)שטח שכר

מפני 48) אלא סאין, הארבע המתנת בשביל התוספת, אין כי
זה  זמן ובמשך אייר, עד בשדהו התבואה את שמשאיר

האריס. ומרוויח גדל והיבול צרכה כל התבואה מתבשלת

.ËÌÈhÁ Á˜Bl‰49,¯ÚM‰ ÔÎÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ «≈«ƒƒ«¿«¿ƒ¿∆«¿≈«««
ÌÈhÁ‰ ˙‡ ˙Ba‚Ï ‡aLÎe ,˙BÚn‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â¿»«∆«»¿∆»ƒ¿∆«ƒƒ

‰cna BÏ ÛÈÒB‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï50‰Ê È¯‰ - ¯˙È BÏ Ô˙Â ¿««¿«ƒ«ƒ»¿»«»≈¬≈∆
‡Ï - ‰ˆ¯ el‡Â ,BÏ ÛÈÒB‰ BBˆ¯a È¯‰L ;¯zÓÀ»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»»…

È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÛÈÒB‰51. ƒ∆¬≈…»»»¿«

עג:49) מתנה.50)שם לשם - התוספת 51)מרצונו על
ובלחםֿמשנה  יא, הל' פ"ה י; הל' פ"ד לעיל (ועיין

שם) ובביאורנו

.È¯zÓ52ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc ÔzÏ Ì„‡Ï53B¯·ÁÏ À»¿»»ƒ≈¿≈»ƒ∆«ƒ«¬≈
- ÈBÏt ÌBÈ „Ú Ô‡kÓ ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ¿«ƒ∆¿ƒ»ƒ»«¿ƒ
‡È‰ È¯‰ - ‰¯È˜B‰ B‡ ‰ÏÈÊB‰ Ì‡ Ï·‡ ,E˙eL¯aƒ¿¿¬»ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ
¯ÎOÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ ,ÏBf‰ ÂÈÏÚ ÏawL ÔÂÈkL ;ÈlL∆ƒ∆≈»∆ƒ≈»»«¬≈∆»¿»»

„ÒÙ‰Ïe54Ì„‡Ï ¯zÓ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .55 ¿∆¿≈¿≈…«≈»∆¿≈À»¿»»
ÏÔÈÈ ÏL ÔÈck ‰‡Ó È¯L˙a B¯·ÁÓ ˙B˜56,¯È„a ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿≈≈»«ƒ∆«ƒ¿ƒ»

¯ÈÊÁÓe ,˜„Ba ÔÏËBpLÎe ,˙·Ë „Ú ÔÏËB BÈ‡Â¿≈¿»«≈≈¿∆¿»≈«¬ƒ
ÔÈÈ ‡l‡ epnÓ ‰˜ ‡lL ;·Bh‰ ÔÈi‰ Á˜BÏÂ ıÓÁ‰«…∆¿≈«««ƒ«∆…»»ƒ∆∆»«ƒ
ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ ‰lÁzÓ - eˆÈÓÁ‰L el‡Â ,·BË¿≈∆∆¿ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ

ıÈÓÁ‰Ï57ÔÓf‰ ¯Á‡ „Ú ¯·c‰ Ú„B ‡Ï Ï·‡ ,58. ¿«¿ƒ¬»…««»»««««¿«

סד.52) (מגידֿמשנה).53)שם שקנה החבית את וציין 
קרוב 54) זה הרי - הזול סיכון עליו קיבל לא אם אולם

או  החמיצה אם שהרי - להפסד ורחוק הוקירה) (אם לשכר
לתנאי  הסכים המוכר כי ואסור, – המוכר יפסיד הוזלה

שם). רמב"ן (עיין המעות הקדמת מפני שם 55)שכזה
אינו 56)עג: וגם קונה, שהוא הכדים את בורר ואינו

יוסף'סי' ('בית ברשותך" - החמיצה "אם המוכר עם מתנה
שם). השו"ע במפרשי וראה כבר 57)קעג; בהם היה

ניכר. בלתי ראויים 58)קלקול היו לא - טבת לאחר אבל
אותם  יבדוק ואם החמיצו, הלוקח וברשות להחמיץ,
המעות  הקדמת שבשביל נמצא החומץ, ויחזיר כשנוטלם
'בית  (עיין טוב ביין החומץ את לו להחליף המוכר הסכים

שם). השו"ע ובמפרשי יוסף'

.‡Èe‚‰pL ÌB˜Ó59,d¯ÎO ÏhÏÂ ‰ÈÙq‰ ¯kOÏ »∆»¬ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ…¿»»
‰˙ÁtM ‰Ó BÏ ÔÈÓL ,‰¯aL Ì‡Â60ÌlLÓe61¯˙È ¿ƒƒ¿¿»»ƒ«∆»¬»¿«≈»≈
¯zÓ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d¯ÎO ÏÚ62¯ÈÒ ¯ÈkO‰Ï «¿»»¬≈∆À»¿≈À»¿«¿ƒƒ

˙ÁtM ‰Ó ÈÓ„e ¯ÎO‰ ÏËBÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙LÁ ÏL∆¿∆¿«≈¿≈«»»¿≈«∆»«
BÏ˜LnÓ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒƒ¿»¿≈…«≈»∆
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קפה

קפה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

סט:59) בשעת 60)שם שווה שהיתה למה בהקבלה
ובמגידֿמשנה). יג, הל' להלן (השווה את 61)שכירה

את 62)הפחת. עליו שקיבל מכיון אומרים: אנו ואין
השכר  ואםֿכן בהלוואה, אצלו הם הספינה דמי הרי הפחת,
הספינה  לו מחזיר וכשהשוכר תוספת, הוא משלם שהוא
של  וטעמו כריבית. זה הרי - השכר את מוסיף הפחת ודמי
מחיים  דמים עשאה "שלא לפי (שם), בגמרא אמרו דבר
- דמים עשאה לא כלומר (=שבירה)", מיתה לאחר אלא
עצמו  על קיבל לא אבל שבירה, של אלא הפחת את לשלם
בחיים  מחזירה כשהוא שימוש מחמת הבא הפחת אחריות
כל  שאין - וכך והואיל שהיא, כמות ומחזירה (=בעין)
כשכירות, אלא כמלוה זה אין - השוכר באחריות הפחת
בשכירות, מותר - אונסין אחריות עליו לקבל - זה ודבר
הפקדון  בעל "מתנה ט: הל' שכירות, מהל' בפ"ב כמבואר
(עיין  כשואל" בכל חייבים להיות ושוכר שכר נושא על

יג). הל' לקמן והשווה שם. הרשב"א, כי 63)חידושי אם
שכרו, נוטל - הקודמת) הערה (ראה בעין מחזירו הוא הרי
עלייהו  מקבלי "דהא (שם) בגמרא אמרו הדבר ובטעם
כמה  דכל הנחושת) דמי (פחת דנחשא חוסכא (הבעלים)
מחמת  נפחתים דמיה (שהנחושת דמיה" בצרי דמיקלי

שם). רשב"א הנחושת. את ששורפת באש השימוש

.·ÈÏÊ¯a Ô‡ˆ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡64Ï‡¯OiÓ65‡e‰L ÈtÓ , ≈¿«¿ƒ…«¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆
˙Èa¯ ˜·‡66BÏ ‰È‰L È¯‰ ?ÏÊ¯a Ô‡ˆ Ô‰ „ˆÈÎÂ . ¬«ƒƒ¿≈«≈…«¿∆¬≈∆»»

˙Bfb‰ eÈ‰ÈÂ ,Ô‰a Ïth‰Ï epnÓ ÌÏa˜Â ,Ô‡ˆ ‰‡Ó≈»…¿ƒ¿»ƒ∆¿ƒ«≈»∆¿ƒ¿«ƒ
„Ú ,ÚÈ·¯Ï B‡ LÈÏLÏ ,ÚˆÓ‡Ï ·ÏÁ‰Â ˙B„Ïe‰Â¿«¿»¿∆»»»∆¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ««
e˙Ó Ì‡Â ;Ì‰ÈÈa e˙‰L BÓk ,ÌÈ˙L „Ú B‡ ‰L»»«¿»«ƒ¿∆ƒ¿≈≈∆¿ƒ≈

Ì‰ÈÓc ÌlLÓ Ïa˜Ó‰ È¯‰ ,Ô‡v‰67,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «…¬≈«¿«≈¿«≈¿≈∆¬≈∆»
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ Ô‡v‰ ÏÚa È¯‰L68. ∆¬≈«««…»¿»»¿»¿∆¿≈

B‡ e¯˜e‰ Ì‡L ,Ô‡v‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ≈»»«««…∆ƒ¿
eÙ¯Ë Ì‡ B‡ eÏÊe‰69‰Ê È¯‰ - B˙eL¯a Ô‰ È¯‰ ¿ƒƒ¿¿¬≈≈ƒ¿¬≈∆

¯zÓ70.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿≈…«≈»∆

מתו.64) אם האחריות עליו מקבל שהמקבל עיסקא, ע: שם
מהו. ברזל צאן רבינו מבאר או 65)ובסמוך הגוי מן אבל

מדבריהם, אפילו הגוי עם מותר ריבית שאבק מותר, לגוי
ב. הל' פ"ה למעלה קרובה 66)כמבואר שהיא עיסקא כל

ריבית. כאבק דינה - הממון לבעל להפסד ורחוקה לשכר
ובטוח 67) קיים שהקרן ברזל", "צאן נקראו כך שם על

המקבלים  היו כלל שבדרך ולפי כברזל. פוחת ואינו לבעליו
סחורה  בכל - עיסקא כל נקראת דקה, בהמה לקבל נוהגים
שם). רש"י (ע"פ ברזל" "צאן בשם אלו, בתנאים - שהיא

ואסור 68) הוא ריבית אבק - להפסד ורחוק לשכר קרוב וכל
ח). הל' שם, כל 69)(כמבואר הנותן עליו שמקבל כלומר,

אונסין. של ובין הוזלה של בין משמע,70)האחריות,
סי' הגר"א (ב"י; אסור - בלבד הוזלה אחריות קיבל שאם
הוזלו, או הוקרו שאם הנוסחא: תימן ובכת"י ג. ס"ק קעז,
זו  ולנוסחא ברשותו. הן הרי נטרפו אם או ברשותו. הן הרי
בלבד  הזול אחריות עליו מקבל אם שגם רבינו דדעת משמע

שם). ב'טור', הובא הריב"ן כדעת מותר, –

.‚ÈÌM‰71È¯‰ ,‰˙Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÓ ‰¯t «»»»≈¬≈¿»«ƒ≈»¬≈
ÌÈLÏLa ÈÏÚ ‰zÚ ‡È‰72EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÌÈ¯Èc73 ƒ«»»«ƒ¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ«¬∆¿

ÌÈiÁÓ d‡OÚ ‡lL ÈÙÏ ;¯zÓ - L„Á ÏÎa ÚÏÒ∆«¿»…∆À»¿ƒ∆…¬»»≈«ƒ
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÌÈÓc74. »ƒ∆»¿««ƒ»

שם.71) בשעת 72)ברייתא כך שוויה יהיה לא ואפילו
חיה.73)מיתה. שהיא זמן כל מלאכתה, אם 74)בשכר

שהיא, כמות מחזירה - בחיים שהיא עוד כל אבל תמות,
האחריות  כל שאין והואיל מלאכה. מחמת שהכחישה אע"פ
ומותר  להפסד, ורחוק לשכר קרוב זה אין - המקבל על
יא, הל' למעלה והשווה (מגידֿמשנה, שכר לו להעלות
(הי"א) ספינה דין הקדים שרבינו הדבר, [תמוה סא). הערה
ספינה  דין ששת רב מבסס שם בגמרא והרי פרה, שם לדין

פרה"]. "השם הברייתא על

.„È˙¯kOÓ75ÏÚ ·LÈÏ ˙Ï‚¯z dz¯·ÁÏ ‰M‡ «¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¿¿…∆≈≈«
ÌÈÁB¯Ù‡ ÈLa ÌÈˆÈa‰76ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒƒ

.˙Èaƒ̄ƒ

סח:75) מצוי 76)שם הפחת אין כי אם התרנגולת, בשכר
פירש  (כך מלאכה מחמת שנכחשת בבהמה כאשר בתרנגולת
לשון  מורה וכך שם. מקובצת' ב'שיטה הובא הראב"ד,
ההלכות  קבוצת בתוך רבינו שסידרו מזה משמע וכן רבינו,
'חסדי  – אחרת שמפרש שם רש"י ועיין ופחת. שכר של

טז. הל' פ"ה למעלה והשווה ד. פרק התוספתא, על דוד'

.ÂËÏL ÌÈ¯È„ ‰Úa¯‡ B¯·Áa ‰LB ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆«¬≈«¿»»ƒ»ƒ∆
˙Èa¯77Ô‰a BÏ Ô˙Â ,78ıÙÁ79‰MÓÁ ‰ÂML80, ƒƒ¿»«»∆≈∆∆»∆¬ƒ»

epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk81‰MÓÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -82, ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒƒ∆¬ƒ»
Ô‰a BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .B„ÈÏ ‡a ˙Èa¯ ˙¯B˙·e ÏÈ‡B‰ƒ¿«ƒƒ»¿»¿≈ƒ»«»∆

ÈÏk B‡ ˙eÒk83BÓˆÚ ÈÏk‰ ˙‡ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -84 ¿¿ƒƒƒƒ∆∆«¿ƒ«¿
Ô‰a BÏ ¯ÈkO‰ .BÓˆÚ ˙eÒk‰ B˙B‡Â85‰ÂML ÌB˜Ó ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»∆»∆»∆

ÔÈ‡ÈˆBÓ - epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk ,ÔÈ¯È„ ‰LÏL B¯ÎO¿»¿»ƒ»ƒ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒ
,‰Ê ÌB˜Ó epnÓ ¯ÎO ‰Úa¯‡a È¯‰L ;‰Úa¯‡ epnÓƒ∆«¿»»∆¬≈¿«¿»»»«ƒ∆»∆

ÂÈÏÚ ÏawL86. ∆ƒ≈»»

כלומר,79)תמורתם.78)קצוצה.77) מסוים, שאינו
שאינו  בהם, וכיוצא פירות כגון עליהם הבעלים שם שאין

בסמוך). (ראה ריבית של שהוא שהשער 80)ניכר כגון
סאים. חמש לו ונתן דינרים, בארבעה סאים ארבע בשוק

קצוצה 81) שריבית א), הל' פ"ה (למעלה שנתבאר כמו
בדיינים. החפץ 82)יוצאה של כשווי רבא. בשם סה. שם

אין  - בעין עדיין הוא אפילו - עצמו החפץ אבל בשוק,
שבא  אע"פ קיים המקח מסוים, שאינו שכל אותו, מוציאים
של  משכון גבי ה"א בפ"ג למעלה איסור. מחמת לידו
בשם  וכתבנו ממנו. מוציאים משכן שאם רבינו פסק אלמנה,
דבר  שכל ד:) (תמורה כרבא שפסק לפי הטעם, הריב"ש
מועילה, עשייתו אין - ועשה ועבר לעשות התורה שאסרה
איסור  כל אין כאן שבנידון מפני קיים? הקנין כאן ולמה
ומעכב  בעדו ללווה משלם שאינו בזה אלא החפץ, בהקנאת

הרבית. בשביל תמורתו המסויים,83)בידו דבר כל וכן
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קפו ולוה קפו מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הרמב"ן  בשם (מגידֿמשנה ריבית של שהוא בו שניכר
"כי 84)והרשב"א). (שם) בגמרא אמרו הדבר, ובטעם

דרביתא  גלימתא - וקאי דמכסי גלימא לימרו דלא היכי
בו  מתלבש שהוא הלבוש הבריות: יאמרו שלא =) היא"

הוא). ריבית של לבוש - ארבעת 85)תדיר תמורת שם,
(בכת"י 86)הדינרים. ארבעה לשלם עליו קיבל המלוה

עליו). קיבל והרי תימן:

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
דין 1) שם וכולל הכלים, על או הפירות על פוסק דין מבאר

מוליך  ודין הזול, למקום היוקר ממקום המעלים חמרים
קטנים, כשהם בזול פירות קונה ודין למקום, ממקום פירות

שיגדלו. עד בשדה שיישארו ומתנה

.‡ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡2˙B¯t‰ ÏÚ3¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú4‡ˆÈ . ≈¿ƒ««≈«∆≈≈«««»»
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈ˜ÒBt - ¯ÚM‰5‰ÊÏ LÈ -6. «««¿ƒ««ƒ∆≈»∆≈»∆

ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˜eMÏ Úe·˜ ÌÈhÁÏ ¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«««¿ƒƒ»«««¿«¿ƒ
BÏ Ô˙BÂ ,ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ÏÚ BnÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa¿∆«¬≈∆≈ƒ«≈»¿ƒ¿≈
ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó BÏ ÔzÈ Ì‡Â ;ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈≈»¿»∆
- ÚÏÒa ‰‡Ò ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL ˙Úa ,ÔÓÊ ¯Á‡ ÌÈhÁƒƒ««¿«¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿»¿∆«
¯ÎBnÏ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÏk ˙Èa¯ ‰Êa ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿»««ƒ∆…»»«≈

˜ÒtL ˙Úa ÏÏk ÌÈhÁ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8 ƒƒ¿»¿≈∆»««∆¿»ƒ¬ƒ
ÌeÏk BÏ ‰È‰ ‡lLa9˜ÒtL ˙Úa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¿∆…»»¿≈«ƒ»≈∆»«

ÂÈÏÚ10ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¯ÎBnÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;11, »»¬»ƒ»»«≈≈«ƒ¿
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡12‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¬≈∆

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈÏÚ ˜ÒÙÏ ¯zÓ13. À»ƒ¿…»»««ƒ∆¬«ƒ…»»«««
ÏÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯ˆBwÏ ‰lÁz ‡e‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿ƒ»«¿ƒ¬≈∆≈«

LÈ„b Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÌÈhÁ‰14ÔÈi‰ ÏÚ ˜ÒBÙe . «ƒƒ««ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ≈«««ƒ
ËÈ·Úa ÌzÈÂ ÌÈ·Ú‰ ¯ˆ·iMÓ15- ÔÓM‰ ÏÚÂ ; ƒ∆ƒ¿…»¬»ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿««∆∆

ÔËÚna ÌÈ˙ÈÊ Ô˙pMÓ16‰pÚwLiMÓ - „Èq‰ ÏÚÂ ; ƒ∆»«≈ƒ««¬»¿««ƒƒ∆¿«¿∆»
¯ˆBi‰ ‰OÚiMÓ O¯Á ÈÏk ÏÚ ˜ÒBt ÔÎÂ .ÔL·ka«ƒ¿»¿≈≈«¿≈∆∆ƒ∆«¬∆«≈

ÌÈˆÈa17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰lL18‰È‰La ≈ƒ∆»∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
Ô¯ÙÚ19Ô·Ï20‰ ÏÚ ˜ÒBt - ¯ÁL ¯ÙÚ Ï·‡ ;ÌÈÏk ¬»»»»¬»»»»…≈««≈ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ epnÓ ÔÈOÚp‰««¬ƒƒ∆««ƒ∆…«¬ƒ¿≈∆
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ21ÔÎÂ .‰ÊÏ LÈ - »«…¿««ƒ∆≈»∆≈»∆¿≈

Ï·f‰ ÏÚ BnÚ ˜ÒBt22Èt ÏÚ Û‡ ‰M‰ ˙BÓÈ Ïk ≈ƒ««∆∆»¿«»»««ƒ
.„ÈÓz ÈeˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ï·Ê BÏ ÔÈ‡L∆≈∆∆ƒ¿≈∆»»ƒ

עב:2) בבאֿמציעא בכך 3)משנה זמן לאחר לו ליתנם
המעות. לו ומקדים - בינתיים יתייקרו אם ואפילו וכך,

ד.4) הל' לקמן כאלה.5)ראה פירות אין ללווה
לקנותם 6) - הלוקח והן המוכר הן - הם ויכולים לאחר,

המקח  וחל לו, שיש כמו זה והרי בשוק, הללו במעות
בגמרא  (עיין נתייקרו לוקח ברשות - וכשיתייקרו מעכשיו,
בזה  שכתב מה וראה סב: שם וברש"י עב: סג: שם

הראב"ד. בשם -7)הריטב"א בו לחזור יכול הוא והרי
בפכ"ב  (רבינו שפרע" ב"מי הוא הרי בו, חוזר שאם מכיון
עצמו  על לקבל רצונו שאין אנו מניחים ג) הל' מכירה, מהל'
הפירות  כאילו אנו רואים כך ומשום הזו, ביה"ד קללת

קללת  נוסח אע"פ. ד"ה סב: שם ('תוספות' הלווה ברשות
ה"ב). פ"ז מכירה בהלכות מבוארת שפרע" שם 8)"מי

השער. שיצא עד פוסקים שאין אלא 9)סב: דוקא. לאו
המעות  סך כנגד פירות כמות בידו היתה שלא לומר, התכוון

לו. לו 10)שמקדים שאין לפי לוקח לרשות באו ולא
מאותו  למוכר עתה לו שאין מאחר לחול, מה על למקח
לו  יתנם והוא יתייקרו ואם השער, יצא לא  ועדיין המין,
הקדמת  מפני בזול לו שנותנם נמצא - הפסיקה כשער

כשי 11)המעות. (מגידֿמשנה).כלומר, מעותיו עור
הבאה.12) בהלכה כאן 13)יתבאר אין - לו שיש מכיון

נתייקרו, ברשותו נתייקרו ואם לו קנוי הוא שמעכשיו ריבית,
מדרבנן, אלא איסורו אין לו כשאין גם כי משך, שלא ואע"פ
בתשובה  הרי"ף וראה עב:, שם (רש"י גזור לא לו וכשיש

שם). מקובצת' ב'שיטה עודם 14)הובא הגרעינים שם,
- (=פעולות) מלאכות שתי עדיין מחוסרים והם בשבלים,

ב. בהל' רבינו שמבאר כמו וזרייה, "שם 15)דישה
ריכוכם), (לשם הענבים בו יקובצו אשר לחפירה (=כינוי)
המשנה, בפירוש (רבינו מעטן" הזיתים חפירות שיקראו כמו

ד). משנה פ"י שם 16)טהרות שמקבצים המקום "שם
(רבינו  שמנם" להוציא ראויים ויהיו שיתרככו עד הזיתים
הכתוב  מלשון והוא - ג). משנה פ"ד מעשרות בפיה"מ
בערכו). (הערוך, חלב מלאו עטיניו כד): כא, (איוב

בצה 17) מלשון שהוא מפרש שם (רש"י גולמים חמר גושי
בלא  גומא "היגאה יא) ח, (שם הכתוב כלשון חרוקה), (בית
ביצה) (ערך וה'ערוך' במים. מגובל שהעפר שם על - בצה"
שהבית  משמע ביצה, כצורת עגול החמר עושה . . . אומר:
מקובצת' 'שיטה (ועיין תבניתן שם על כך ונקראו צרויה,

הראב"ד). בשם שיעשה 18)שם עד פוסק שאינו עד. שם
שלהם. ביצים ממנו.19)היוצר הנעשים החרש, כל של

מצוי.20) וב'שיטה 21)שאינו 'תוספות' (עיין ביצים
שם). עב:22)מקובצת' במשנה שם

.·- ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ¯qÁÓ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿À»¿»»««¿«ƒ
BÈ‡ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL ¯qÁÓ ‰È‰ .ÂÈÏÚ BnÚ ˜ÒBt≈ƒ»»»»¿À»»¿»≈

˜ÒBt23¯qÁÓ ‡e‰L ÔÂÈkL ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈∆»ƒ≈»»«««∆≈»∆¿À»
ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL»¿»¬≈∆¿ƒ∆≈≈«ƒ

ÌeÏk24?„ˆÈk .ÔÈ„Ú ÌÏBÚÏ ‡a ‡Ï BÓÎe ,25LÈ„b ¿¿…»»»¬«ƒ≈«»ƒ
LÓMa ‰Áp‰ ¯qÁÓ ‰È‰L26L·ÈiL27‰i¯Êe ‰LÈ„Â ∆»»¿À»«»»«∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»

‰È‰ ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˜ÒBt BÈ‡ -≈≈»»∆»ƒ≈»»«««»»
.ÂÈÏÚ ˜ÒBt - ‰i¯Êe ‰LÈ„ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â ,L·È»≈¿≈¿À»∆»ƒ»¿ƒ»≈»»

‰ÙÈÙÏ ÔÈ¯qÁÓ eÈ‰L ¯ˆBÈ ÏL ÌÈˆÈa28LeaÈÂ ≈ƒ∆≈∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰Ù¯Oe ÔL·kÏ ‰ÎÏB‰Â29˜ÒBt BÈ‡ - ‰‡ˆB‰Â ¿»»«ƒ¿»¿≈»¿»»≈≈

‰ÎÏB‰ ‡l‡ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È eÈ‰ ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿À»ƒ∆»»»
‡e‰Â .Ô‰ÈÏÚ ˜ÒBt - ‰Ù¯Oe ÔL·kÏ30C¯„ ‰È‰iL «ƒ¿»¿≈»≈¬≈∆¿∆ƒ¿∆∆∆

‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔL·k‰ ÔÓ B˙B‡ ‡ÈˆB‰Ï Á˜Bl‰«≈«¿ƒƒ«ƒ¿»¬»ƒ»»
,LÏL ÔÈ¯qÁÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈˆBnL ‡e‰ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¬≈≈¿À»ƒ»

˜ÒBt BÈ‡Â31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈¬≈∆«∆≈≈«««¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שלש 23) - פוסק שתים "מחוסר עד.): (שם האומר כרב,
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קפז

קפז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פוסק". השער.24)אינו שיצא עד פוסקים שאין
שם.25) בגמרא בשקלאֿוטריא מובאות אלו דוגמאות
בחמה.26) העומרין "לשון 28)שיתיבש.27)שטוח

מדתן, לפי "שמגלגלן - קכט:) (שבת התינוק" את מלפפין
ב"מ  (רש"י קיבול" בית להן ועושה קטנות, אם גדולות אם
ו). משנה פ"ד טהרות המשנה בפירוש רבינו וראה שם.

בכבשן.29) שם.31)ובלבד.30)צירוף

.‚CÏB‰‰32ÂÈÏÁ¯ ˙‡ ÊÊ‚ÏÂ ÂÈfÚ ˙‡ ·ÏÁÏ «≈«¬…∆ƒ»¿ƒ¿…∆¿≈»
˙Bc¯ÏÂ33‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓe ,Bz¯ek ˙‡ ¿ƒ¿∆««¿¿»¬≈¿»««

CÏ ¯eÎÓ ˙B·ÏBÁ ÈfÚM34¯eÎÓ ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó , ∆ƒ«¿»»«∆¿≈«¿»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯eÎÓ ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÏ35. »«∆««¿ƒ»»»¬≈∆À»

CÎÂ Ck ˙B·ÏBÁ ÈfÚM ‰Ó :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡36EÏ ¯eÎÓ ¬»»««∆ƒ«¿»¿»»¿
CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó ,CÎÂ CÎa¿»¿»«∆¿≈«¿»¿»»¿¿»
ÎÂ CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÎÂC ¿»«∆««¿ƒ»»¿»»¿¿»¿»

¯eÒ‡ -37ÔÎÂ .˜eMaL ¯ÚMk BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ ‡l‡ , »∆»ƒ≈»«ƒ«««∆«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

סד.32) ודבוקות 33)שם חלות חלות שעשויות שם "על
דבר  כל של הבדלה לשון רדייה, נקרא - דופן אל מדופן
ראה  שם; (רש"י בתנור" מדובקת פת כרדיית הנדבק,

ט). יד, והלוקח 34)שופטים הכללי, המחיר את וקבע
הדמים. את תניב 35)שילם אם ההפסד עליו שקיבל כיון

ולהפסד. לשכר קרוב זה הרי - שנתן הדמים  מכדי פחות
שנתבאר  כמו להפסד, ורחוק לשכר קרוב אלא אסרו ולא

השער.36)למעלה. יצא לא מפני 37)ועדיין לו שמוזיל
לו. שהקדים מעותיו

.„ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯ÈÚ ÏL ¯ÚL ÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡≈¿ƒ«««∆¬»ƒ¿≈∆≈
Úe·˜ ¯ÚM‰38‰È„naL ¯ÚL ÏÚ ‡l‡ ,39eÈ‰ . «««»«∆»«««∆«¿ƒ»»

˙BLÈÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ‰È„na ˙BL„Á‰ ÌÈhÁ‰«ƒƒ«¬»«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«ƒ»
ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ÚÏÒa LÏL40¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú41 »¿∆«≈¿ƒ«∆≈≈«««

ÔLiÏÂ L„ÁÏ42˙BËB˜Ï ÏL ÔÈhÁ eÈ‰ .43ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ∆»»¿«»»»ƒƒ∆»«¿«¿ƒ
ÚÏÒa44˙BËB˜lÏ ˜ÒBt - LÏL ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ , ¿∆«¿∆««««ƒ»≈«»

˙BËB˜Ï ¯ÚLk45˙Èa‰ ÏÚ·Ï ˜ÒÙÈ ‡ÏÂ ,46„Ú ¿««»¿…ƒ¿…¿««««ƒ«
˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÚM‰ Ú·wiL47. ∆ƒ»««««¿««««ƒ

עב:38) ושלשה 39)שם שנים ומתמיד קבוע שהשער
שם). מקובצת' ב'שיטה הובא בתשובה, (רי"ף חדשים

גירסת 40) וכן (שם, הישנות על בין החדשות על בין
אחיד.41)הרי"ף). הפרשי 42)שער שיש  עוד שכל

הוא  ועתיד מתמיד, השער אין - ולישן לחדש שער
והן  חדש על הן אחד בשער ולעמוד קצר זמן תוך להשתנות
מפני  עליו פוסקים שאין עיירות של כשער זה והרי ישן, על

(מגידֿמשנה). קבוע לקט 43)שאינו המלקט "עני שם,
ולא  זרע ולא חרש לא כלומר לקוט, נקרא: - ופאה שכחה
חננאל, (רבינו בלקיטה" אלא בפירות זכה לא וכו' קצר

שם). מקובצת' ב'שיטה תבואות 44)הובא "סתם כי
ומערבין  שדות, מכמה שלוקטין מתוך יפין אינן לקוטות

שם). (רש"י חיטין" שיבלי עם שיפון ששער 45)שיבלי
השער  ישתווה לא הסתם שמן הוא, קבוע שער הלקוטות

הבית  בעל תבואות לשער יפות שאינן הלקוטות תבואות של
ג). ס"ק קעה סי' יו"ד ט"ז בסלע 46)(עיין סאים ארבע

- הבית בעל עם הפוסק הסתם שמן לפי הלקוטות, כשער
ובט"ז  עיי"ש שם, (גמרא מעותיו נותן יפים פירות דעת על
עתיד  ואינו הוא שקבוע פוסק, - שלש על אבל שם), וש"ך,
שם). ט"ז, (מגידֿמשנה, הלקוטות שער עם להשתוות

הבית 47) בעל של השער שנקבע כך אירע אם אלא כלומר,
חלק  מו, שער תרומה' 'גידולי (עיין לקוטות כשל בארבע,

ס). אות ד,

.‰˜ÒÙÏ ¯zÓ ¯ÚM‰ Úa˜pL ÔÂÈk48¯ÚM‰ ÏÚ ≈»∆ƒ¿««««À»ƒ¿…««««
dB·b‰49ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ ÌÈhÁ‰ eÈ‰ ?„ˆÈk . «»«≈«»«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

ÌÈhÁ‰ BÏ ÔziL BnÚ ˜ÒÙe ,ÚÏÒa50,ÏBf‰ ¯ÚMk ¿∆«»«ƒ∆ƒ≈«ƒƒ««««
¯OÚ BÏ Ô˙B - ÚÏÒa ÔÈ‡Ò ¯OÚ Ôk ¯Á‡ e„ÓÚ Ì‡ƒ»¿««≈∆∆¿ƒ¿∆«≈∆∆
¯ÚLa BnÚ ˜Òt È¯‰L ,˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ,ÔÈ‡Ò¿ƒ«««∆»»«∆¬≈»«ƒ¿««

dB·b51¯ÚMa BnÚ ˜Òt ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ˙BÚn‰ BÏ Ô˙ . »«»««»¿»¿…»«ƒ«««
BÏ Ô˙pLk ÔÈÂL eÈ‰L ¯ÚMk Ô˙B - eÏÊe‰Â ,dB·b‰«»«¿¿≈«««∆»»ƒ¿∆»«

¯ÊÁL ÈÓe ;˙BÚn‰52Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -53‰na . «»ƒ∆»«¿«≈ƒ∆»««∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c54Ì‡ Ï·‡ ;BÓˆÚ ˙Úc ÏÚ ˜ÒBÙa ¿»ƒ¬ƒ¿≈««««¿¬»ƒ

BÈ‡ - Á˜Bl‰ ÔÈa ¯ÎBn‰ ÔÈa ,ÌÈ¯Á‡Ï ÁÈÏL ‰È‰»»»ƒ««¬≈ƒ≈«≈≈«≈«≈
BÈ‡Â ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ B‡ ÏBf‰ ¯ÚMk ‡l‡ ÏËB≈∆»«««««¬ƒ∆«»ƒ¿≈

ÁÈÏLa Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó55:¯ÓB‡ ÁlLÓ‰ È¯‰L , ¿«≈ƒ∆»«¿»ƒ«∆¬≈«¿«≈«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL Ôw˙Ï56e¯‡aL BÓk ,57. ¿«≈¿«¿ƒ¿…¿«≈¿∆≈«¿

במשנה.48) זול,49)שם במחיר היינו פירות, של
וכמו  שם), (רש"י מועטים" בדמים נמכרים הרבה "שפירות

בסמוך. רבינו יוזלו.50)שמבאר אם פלוני, לזמן
גם 51) עכשיו לקנות יכול שהרי - רבית משום בזה ואין

שבידו. במעות הגבוה בשער שחזר 52)מאחרים בין
הלוקח. שחזר ובין הדין 53)המוכר מצד כי אם עד: שם

נקנים  המטלטלין אין חכמים שמתקנת לפי בו, לחזור יכול
לא  - בו החוזר כל ברם במשיכה. או בהגבהה אלא במעות,
(אוררין  שפרע" "מי עליו לקבל וחייב ישראל מעשה עשה
המבול  דור מאנשי שפרע "מי ואומרים: בביתֿדין אותו
שטבעו  וממצרים ועמורה סדום ומאנשי הפלגה דור ומאנשי
בהל' (רבינו בדיבורו" עומד שאינו ממי יפרע הוא בים,

ב). א, הל' פ"ז א; הל' פ"ג, לא 54)מכירה שאם שם,
בעת  שווים שהיו כשער נותן - הגבוה בשער עמו פסק

וכו'. שליחו 55)הפסיקה השליח עיוות (עיין אם תו
השער 56)מגידֿמשנה). על ולפסוק לפרש לך והיה

בו  וחזר לו, שאמר ממה השליח שינה לא ואם הגבוה.
שפרע". ב"מי – המשלח - הוא הרי - בפ"א 57)המשלח

שהוא  בכל שטעה שהשליח ב, הל' ושותפין שלוחין מהל'
חוזר. - במטלטלין בין בקרקע בין -

.ÂÌÈhÁ‰ eÈ‰58ÏËÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ »«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ¿∆«¿»«
Ô˙Â ,ÌÈÓc‰ ˙‡59BÏ LÈ Ì‡ ,ÚÏÒa LÓÁ BÏ ∆«»ƒ¿»«»≈¿∆«ƒ≈

ÌÈhÁ60¯zÓ -61ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ·BÁ ÌÈhÁ BÏ eÈ‰ .62, ƒƒÀ»»ƒƒ≈∆¬≈ƒ
;¯eÒ‡ - BÏ ÔzÈÂ ÂÈhÁ ‰a‚iL „Ú ˙BÚn‰ ÏËÂ¿»««»«∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ≈»
‰Ê È¯‰Â ,ÌÈ‡ el‡Îe ,‰i·b ÔÈ¯qÁÓ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»«¬≈∆

.BÙÈwnL ÈtÓ BÏ ÏÈÊB‰Â ÔÓÊ BÏ Ú·B˜k¿≈«¿«¿ƒƒ¿≈∆«ƒ
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קפח ולוה קפח מלוה הלכות - משפטים ספר - אדר י"ח קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

סג:58) ובס"א;59)שם רומא בדפוס הוא (כן ויתן צ"ל:
פלוני. לזמן שיתן עלֿמנת כלומר שיתן), תימן: ובכת"י

והוא 60) מחסנו של המפתח אבד או אחר במקום שהם אלא
למעות. בפחות.61)דחוק כמוכרו זה הרי - לו שיש כיון

שם.62)

.ÊÚa¯‡ ‰È„na ÌÈhÁ‰ eÈ‰,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò »«ƒƒ«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«
ÌÈ¯Ùk·e63¯bzÏ ÚÏÒ ÔzÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa LL «¿»ƒ≈¿∆«¬≈∆À»ƒ≈∆«««»

‡È·iL È„k64eÈ‰iL ‡e‰Â .¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ‡Ò LL ¿≈∆»ƒ≈¿ƒƒ«¿»¿∆ƒ¿
e„·‡ - e·‚ B‡ C¯ca e„·‡ Ì‡ ,Á˜Bl‰ ˙eL¯aƒ¿«≈«ƒ»¿«∆∆ƒ¿¿»¿

·eLÁ Ì„‡Â .BÏ65‰Ê ˙BOÚÏ ¯eÒ‡66‰¯BÁÒ ÈÈÓ·e . ¿»»»»«¬∆¿ƒ≈¿»
ÔÈÈeˆÓ ‰¯BÁÒ ÈÈÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ -»¿»»»¿ƒ∆≈ƒ≈¿»¿ƒ

˙B¯Ùk67. ¿≈

אזלן 63) בכפרי ארבעה, ארבעה אזלי "בסורא עג. שם
ורש"י  בכפרים. ר"ל בכפרי, רבינו (ומפרש חמשא" חמשא

מקום). שם בכפרי: מפרש (שו"ע 64)שם פלוני" "לזמן
ריבית  משום חוששים ואין בש"ך). ועיי"ש טז, ס"ק קעג סי'
לפי  ו), הל' (השווה למפרע הכסף לו שנתן מפני לו שמוזיל
כמוכר  זה והרי השער, יצא וכבר בכפרים מצויים שהפירות
אחריות  עליו לקבל הלוקח על ולפיכך הזול, במקום לו
ברש"י  שם ועיין בגמ', (שם רבינו שמבאר כמו הדרך,

קעג). סי' ט"ז ועיין ביותר 65)ו'תוספות', להזהר שעליו
הדין. משורת לפנים מהתגר 66)ולהתנהג נוטל אם אבל

הסאה  שכר בעד שהרי חשוב, לאדם אפילו מותר - חמש
בגמרא). (שם, טורח - התגר - תימן:67)הוא בכת"י

לפי  בפירות, אלא התירו ולא כלומר, כפירות. תמיד מצויין
תרומה' ב'גידולי וראה שם, בגמ' (עיין תמיד מצויים שהם

מא). ד, חלק מו, שער

.ÁÔÈ¯nÁ‰68Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ È¯‰Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ«¬≈«ƒƒ«¿«
Ô‰È¯ÈkÓÏ e¯ÎÓe eÏÈÊB‰ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò69B‡ ¿ƒ¿∆«ƒ»¿¿«ƒ≈∆

‰lÁz Ô‰Ï e˙pL ˙BÚÓa ,ÚÏÒa LÓÁ Ô‰È¯ÒÙÒÏ¿«¿¿≈∆»≈¿∆«¿»∆»¿»∆¿ƒ»
eÒkiLk70¯ÈÚÏ71ÏÎÏ e¯kÓÈÂ Ô‰ÈwO eÁzÙiL „Ú ¿∆ƒ»¿»ƒ«∆ƒ¿¿«≈∆¿ƒ¿¿¿»

ÏBÊa Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ el‡ ÔÈ‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡»»¬≈∆À»∆≈≈¿ƒ»∆¿
,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ eÁ˜È ‡ÏÂ ‰zÚ ˙BÚÓ e˙pL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»¿…ƒ¿∆»¿««¿«
ÔÈ„ÚÒÓe ¯ÚM‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÚÈ„BnL ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆∆«««¿«¬ƒ

Ì˙B‡72. »

הנוסחא 68) והשווה עג: (שם למכור לעיר תבואה המביאים
ה). הלכה פ"ד שם ובכת"י,69)בתוספתא רומא בדפוס

להם  המוכרים החנויות לבעלי כלומר למוכריהן, הנוסחא:
סעודתם. כשנכנסו.70)צרכי תימן: בפרעון 71)בכת"י

עד  הלוואה בתורת לעיר כניסתם בשעת להם שנתנו המעות
בדרך  להם נתנו אם כי החיטים, וימכרו שקיהם שיפתחו
- בסמוך רבינו שמבאר הטעמים בלי אפילו מותר - מכר
שנתבאר  כמו - אותו ומסעדים השכר להם שמודיעים
שיתן  וכו' סאין ד' נמכרות החיטים "היו ו: בהל' למעלה

להם  יש כאן הרי מותר", חיטים לו יש אם בסלע ה' לו
מגידֿמשנה). וראה (משנהֿלמלך. שמספקים 72)חטים

(ריטב"א. לחמוריהם ומזון סעודתם צרכי מוזל במחיר להם
שם). בגמרא ועיין

.ËÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙B¯t CÈÏBn‰73B¯·Á B‡ˆÓ , «ƒ≈»ƒ»¿»¿»¬≈
ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡Â74ÈÏ LiL ˙B¯t EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â , ¿»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿≈∆≈ƒ

¯zÓ - ÌL BÏ LÈ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ÈBÏt ÌB˜Óa75, ¿»¿ƒ¿»ƒ≈»À»
¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â76‰¯BÁÒ CÈÏBÓ ‰È‰ .77ÌB˜nÓ ¿ƒ»»»»ƒ¿»ƒ»

BÓk ‰ÈÓ„ EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡ ,ÌB˜ÓÏ¿»»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿»∆»¿
¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ‰ÂML78„Ú ∆»»¿»ƒ»¿»ƒ¿«≈«

¯zÓ - ÌLÏ ÚÈb‰L79- Á˜BÏ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡Â , ∆ƒƒ«¿»À»¿ƒ»¿»ƒ¿≈«
¯eÒ‡80. »

היוקר.73) למקום הזול ממקום בהלוואה.74)שם,
העמידם 75) מעכשיו היוקר, במקום פירות לו שיש כיון

כאן  אין - בסאה סאה לו ומחזיר משך, שלא ואע"פ ברשותו
(רש"י  גזרו לא - לו יש ואם ריבית, אבק אלא קצוצה ריבית

ב). הלכה פ"י לקמן וראה המתנתו,76)שם, "שבשכר
שם). (רש"י, היוקר" במקום זה לו שם.77)נותן

או 78) אבדו שאם המוכר, על הסחורה אחריות אם היינו,
מפסיד. הוא - שתמכר,79)נגנבו עד מלוה כאן "שאין

(רש"י  הוא" הראשונים בעלים של - ביוקר שנמכר מה וכל
ג. הלכה פ"ח, למעלה השווה מעכשיו 80)שם). שהרי

ביוקר  דמיה אח"כ לו וכשנותן אצלו, כמלוה היא הסחורה
הוא. ריבית -

.ÈÔ˙Bp‰81ÈÓc ,el‡ ÔÈ‡eM˜ ‰¯OÚ ÈÓc ‰pb‰ ÏÚ·Ï «≈¿«««ƒ»¿≈¬»»ƒƒ≈¿≈
BnÚ ‰˙‰Â ,ÌÈpË˜ Ô‰ È¯‰Â ,el‡ ÌÈÁÈh·‡ ‰¯OÚ¬»»¬«ƒƒ≈«¬≈≈¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÈc‚iLÎÏ BÏ ÌziL82‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈
Ô‰ÈÏ‡Ó ÌÈÏ„b Ì‰Â ÔÁÈpÓ83Ô‰Lk ‰zÚ Ôˆˆ˜ el‡Â , «ƒ»¿≈¿≈ƒ≈¬≈∆¿ƒ¿»»«»¿∆≈

Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡a eÈ‰ ‡Ï - ÌÈpË˜84Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ…»»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈…
ÏÚ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ Ba ÔÈ‡L ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ»»∆≈∆¿≈¿…ƒ»«

.¯ÎBn‰«≈

כרבא.81) סד. שנתבאר 82)שם למה דומה זה ואין
למה  וכן פרדס, בפירות זה בכגון ה, הלכה פ"ח למעלה
לאסור, - חולבות שעזי מה בדין ג הלכה למעלה שנתבאר

והולך. רבינו שמבאר וברשות 83)כמו נוסף טיפול ללא
הן  שעדיין פרדס בפירות מהֿשאיןֿכן – גדלו הלוקח
(מגידֿמשנה). ומפסיד. חנם מטפל והמוכר טיפול, מחוסרים

כי 84) מתרבה, הוא מאליו כי אם בחלב, מהֿשאיןֿכן
אינו  זמן לאחר הבא החלב הרי רבו" קא מיניה "לאו החלב
תחלוב  (ואם מכר, בשעת בבהמה שהיה החלב מכח גדל
מכח  גדלים קישואים אבל במקומו). אחר יבוא עתה הבהמה
והולכים  גדלים עצמם והם מכר, בשעת היו שכבר הקטנים

רש"י). פירוש וע"פ שם, (גמרא

$
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קפט

קפט

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר י"ב ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd xc` g"iÎa"i -

âאדר י"ב ראשון âיום

-mihteyxtq
úeãò úBëìä¦§¥

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
מעידי 1) אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות

חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת
דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום

.‡·˙k ÏÚ ·B¯˜ „ÈÚÓ2ÂÈ„ÚL ¯ËL ?„ˆÈk .B·B¯˜ ≈ƒ»«¿«¿≈«¿»∆≈»
‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰L B‡ e˙Óe ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¿̄≈¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿ƒ««»»
Ba ‡·e ,È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏL Ba¿∆¿≈¿»«∆¿«»∆»ƒ»¿
el‡ È¯‰ - È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿¿»«∆¿«»∆»ƒ¬≈≈

ÌÈ·B¯˜ ÔÈ‡L ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk3Û¯ËˆÈ Ì‡Â ; ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL Ô„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Â ÈLÈÏL Ì‰nÚƒ»∆¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«»»∆¿≈∆¬≈

¯ËM‰ Ìi˜˙4. ƒ¿«≈«¿»

שהאב 3)חתימתֿעד.2) נפרדות, עדויות שתי הן שאלו
חתימתו, זהות על מעיד ובנו שבשטר, הממון על חתם
ואחד  אחים "שלשה ב) נו, (בבאֿבתרא שנינו בזה וכיוצא
לענין  עדויות" שלש אלו הרי עמהם, מצטרף השוק) (=מן
אחת, שנה אכילת על מעיד אח וכל חזקה, שנות שלש
אחת, בעדות קרובים עדות כאן ואין הואיל כשירה, ועדותם
אנו  ועלֿידה החזקה, את להשלים מצטרפת שעדותם אע"פ
א). כח, לכתובות (ר"ן המערער מידי הקרקע את מוציאים

כמבואר 4) משניהם, כתבֿיד כל על עדים שני שצריך
ה"ג. בסמוך

.·el‡Â5ÌÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓ‡pL ÌÈ¯·cÓ ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆¡»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»¿»
ÌË˜a e‡¯M ‰Ó6:ÏB„‚ ‡e‰Lk ¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ : «∆»¿»¿»∆¡»»»«¿∆»

Èa¯ ÏL B„È ·˙k e‰Ê ,È·‡ ÏL B„È ·˙k e‰Ê7e‰Ê , ∆¿«»∆»ƒ∆¿«»∆«ƒ∆
ÈÁ‡ ÏL B„È ·˙k8Ì„È ·˙Îa ¯ÈkÓ È˙ÈÈ‰L , ¿«»∆»ƒ∆»ƒƒ«ƒƒ¿«»»

ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk9¯ÈknL ¯Á‡ BnÚ Û¯ËˆiL ‡e‰Â . ¿∆»ƒƒ»»¿∆ƒ¿»≈ƒ«≈∆«ƒ
ÏB„‚ ‡e‰Lk Ô„È ·˙k10. ¿«»»¿∆»

המשנה 5) לשון אחרי רבינו ונמשך אלה, קיום עדי
להעיד  נאמנים "ואלו זה: בנוסח הפותחת א כח, בכתובות

בקוטנם". שראו מה בפסלות,6)בגודלם שתחילתו אע"פ
ה"ב. פי"ד, לקמן ראה כלום, אינה קטן עדות שהרי

בכתבֿיד 7) עיניו לתת הרבה ולא עמו, רגיל שאינו אע"פ
אימתו 8)בקטנותו. אין וגם הרבה, עמו רגיל שאינו אע"פ

לשקר  שלא וידקדק עליו שאימתו לרבו בניגוד עליו,
אלא 9)בכתבֿידו. אינו שטרות וקיום הואיל שם, כתובות

האמינוהו  ובביאורנו) ה"א, פ"ו לעיל (ראה מדבריהם
בדבר  אבל ה"ג. פי"ד, לקמן והשווה דבריהם. בשל חכמים
שתחילתו  "כל ה"ב שם נתבאר התורה, מן עדות שצריך

פסול". - בכשרות שסופו אע"פ צריך 10)בפסלות, שהרי

ואפילו  שם). (כתובות משניהם כתבֿיד כל על עדים שני
לקיימו, כשרים הם הרי השטר, לעדי קרוב הוא אחר אותו
"והוא  אמרו: ולא - עמו" גדול שיש "והוא שם: אמרו שכן
סי' חו"מ הגר"א בביאור וכן שם, (ר"ן עמו" רחוק שיש
זה  קרובים יהיו לא עצמם הקיום עדי אבל מב). ס"ק מ"ו,

שם. בחו"מ כמבואר לזה,

.‚e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÂÈ„ÚL ¯ËL¿»∆≈»¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ
- ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ‰ÊÂ Ô·e‡¯ ÏL B„È ·˙k ‰fL∆∆¿«»∆¿≈¿∆¿«»∆ƒ¿

¯ËM‰ Ìi˜˙11ÏL B„È ·˙k ÏÚ ‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿»¬»ƒ≈ƒ∆«¿«»∆
‡Ï - ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,Ô·e‡¿̄≈¿«≈ƒ≈ƒ«¿«»∆ƒ¿…
Ïk ·˙k ÏÚ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯vL ÈÙÏ ;¯ËM‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿«»

Ì‰ÈMÓ „Á‡12·˙k ÏÚ „ÈÚÓ ÈLÈÏL LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈ƒ«¿«
Ìi˜˙ - „Á‡k ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯13. ¿≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿«≈

נאמנים".11) אלו הרי היו... אנוסים "אבל ב יט, כתובות
נאמנים  הם הרי היו, אנוסים אומרים: היו לא אילו ומשמע,

(כסףֿמשנה). כתבֿיד 12)לקיימו כל על תימן: ובכת"י
עדי  כתיבתֿיד מאשרים כשאחרים זה, וכל משניהם. אחד
השטר  על מעידים עצמם השטר עדי אם אבל השטר,
הממון  על שהרי חתימה, כל על בשנים צורך אין לקיימו,
וממילא  וחתמנו, המלוה ראינו כלומר: מעידים, הם שבשטר
רבינו  שהדגיש וזהו א. כא, בכתובות כמבואר שנים, כאן יש
ויאמר  בפניהם, החתומים העדים "שיבואו ה"ב: פ"ו, לעיל
והשווה  הזה". בדבר עד ואני ידי, כתב זה ואחד: אחד כל
כתבֿידו  על מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לקמן רבינו דברי
חייב  שזה מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא

אמרו 13)לזה". וכן חתימה, כל על עדים שני יש שהרי
אחר". עמהם לצרף "צריכים ב) כ, (שם במשנה

.„È„È ·˙k ‰Ê :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡14¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰Â , »«»ƒ∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ15‡ˆÓpL ÈÙÏ ;Ìi˜˙ ‡Ï - «¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈¿ƒ∆ƒ¿»

„Á‡‰ ˙e„Úa ÈeÏz ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÈÚ·¯ ˙LÏL16. ¿∆ƒ¿≈«»∆«¿»»¿≈»∆»
ÔBL‡¯ ÏL Ba B‡ ÂÈÁ‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ17¯Á‡ ÌÚ ¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«≈

ÈÚ·¯ ˙LÏL È¯‰L ;Ìi˜˙ ‡Ï - ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ«¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈¿∆ƒ¿≈
ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Úa ÈeÏz ÔBÓn‰18. «»»¿≈«¿ƒ

אות 14) לעיל כמבואר חתימתו, על לבדו נאמן הוא והרי
לפנינו.15)יא. ואינו השני, שהלך שבעדותו 16)כגון

העיד  כבר והוא פיו, על הסכום רבע יוצא השני, חתימת על
(דברים  אמרה והתורה כתבֿידו, קיום עם הסכום חצי על
עלֿפי  דבר חצי - דבר" יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט,
בדין  אבל וברש"י). א כא, (כתובות זה עלֿפי דבר וחצי זה,
לעדות  זקוק מהעדים אחד שכל מתוך הקודמת, שבהלכה
שבשטר  הסכום כל יוצא השני, את משלים ואחד חבירו,

בשוה. שוה כולם עצמו.17)עלֿפי כתבֿידי את שקיים
א).18) נז, (בבאֿבתרא לזה זה הם קרובים ואחיו שהראשון

.‰„Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙ÁL ÌÈLÔ‰Ó19- ¿«ƒ∆¬ƒ««¿»≈∆»≈∆

שיעורירמב"ם-פרקאחדליום

רמב"ם-פרקאחדליום
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קצ עדות קצ הלכות - שופטים ספר - אדר י"ג שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ì‡Â .˙Ó ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯»̂ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿«»∆≈¿ƒ
·˙Bk - ÈÁ‰ „Ú‰ ‰Ê ÌÚ „Á‡ „Ú ‡l‡ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆»≈∆»ƒ∆»≈««≈

ÌÈ„Ú ÈÙa B„È ˙ÓÈ˙Á20Ò¯Á‰ ÏÚ elÙ‡ ,21, ¬ƒ«»ƒ¿≈≈ƒ¬ƒ««∆∆
˜ÊÁzL „Ú ,ÔÈc ˙È·a BÎÈÏLÓe22˙È·a B„È ·˙k «¿ƒ¿≈ƒ«∆À¿«¿«»¿≈

ÔÈc23„ÈÚÈÂ ,B„È ·˙k ‰fL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡ÏÂ , ƒ¿…ƒ¿∆»ƒ«∆∆¿«»¿»ƒ
‡lL B„È ·˙k Ìi˜˙ÈÂ ,˙n‰ È„È ·˙k ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰¿«≈«¿«¿≈«≈¿ƒ¿«≈¿«»∆…

ÂÈÙa24. ¿»»

עם 19) להצטרף יכול הראשון שאין ה"ד, לעיל נתבאר והרי
המת. יד כתב על להעיד שזוהי 20)אחר יעידו והם

ממנה. השטר לקיים כדי שאין 21)חתימתו, אע"פ
יכול  שאדם להזדייף, ניתן שהוא חוב, שטר עליו כותבים
ממון  למעלה וכותב העדים, חתימת ומניח כתבו, למחוק
זאת  בכל - ה"א) פכ"ז, מלוה הל' וראה א יא, (גיטין הרבה
מגילת  על יחתום אם וכלֿשכן כתבֿידו, ממנו לקיים מותר
אסור  המגילה באמצע אבל ממנה, שמקיימים בראשה, קלף
מעליה  ויכתוב רמאי אדם ימצאנה שמא כתבֿידו, לכתוב לו
מפלוני" מנה לויתי הח"מ פלוני "אני כגון: שירצה, מה כל
סי' לחו"מ בסמ"ע וראה שם) וב'תוספות' א כא, (כתובות

לז. ס"ק שיוחזק.22)מ"ו תימן: ע"י 23)ובכת"י
ה"ב. פ"ו, לעיל ראה שבשטר, לכת"י זה כתב השוואת

על 24) יצטרפו ואחד והוא מפיו. שלא תימן: ובכת"י
בעדות  תלוי יהיה שבשטר הסכום חצי ורק השני, ם כתבֿיד

חתימת  את המכירים שנים יש אם והואֿהדין שם). (כתובות
השני  עם מצטרך אלא עצמו, כתבֿיד על מעיד אינו החי, יד

יג). סעיף מ"ו, סי' (חו"מ המת כתב על להעיד

.ÂÔ‰Ó ÌÈL ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»¿«ƒ≈∆
„Ú :¯ÈkÓ BÈ‡ „Á‡Â ,ÌÈ„Ú È„È ˙ÓÈ˙Á ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¬ƒ«¿≈≈ƒ¿∆»≈«ƒ«

ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ - eÓ˙Á ‡lL25Ì˙BÁÂ26ÌÈ„Ú‰L ; ∆…»¿¿ƒƒ¿»»¿≈∆»≈ƒ
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈic ÌÈOÚ«¬ƒ«»ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL27ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»««∆»¿≈¿ƒƒ¿»»
‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ ‡Ï eÓ˙ÁL ˙Úa È¯‰L] ;Ì˙BÁÂ¿≈∆¬≈¿≈∆»¿…»«ƒƒ∆»

[ÌÈM‰28ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ,29ÔzLÏL eÈ‰iL „Ú ‡l‡ «¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»«∆ƒ¿¿»¿»
„Á‡ Ïk ÈÙa ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚÈ B‡ ,ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»ƒ»≈ƒ««¿»ƒ¿≈»∆»

.„Á‡Â¿∆»

העדים.25) יד חתימת אישור 26)שזוהי על עמהם,
קבלת 27)ביתֿהדין. שבשעת ואע"פ ה"ט. פ"ה, לעיל

אפילו  דבריהם, בשל - אחד דיין אלא כאן אין העדים
(כסףֿמשנה). דיינים נעשים שמעידים נמצא 28)בשעה

אלא  הכירו ולא מכירים, ששלשתם שהעידו שקר, שחתמו
ב). כא, (כתובות ואין 29)שנים שנים, אלא תימן: בכת"י
אלא. בשנים, מקיימים

.ÊÌÈL e‡·e ,e˙ÓÂ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙Á eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¬ƒ««¿»»≈»¿«ƒ
ÌÈpË˜ ,eÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ Ô„È ·˙k :e¯Ó‡Â¿»¿¿«»»∆¬»¬ƒ»¿«ƒ

t ,eÈ‰eÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒ30ÌÈ„Ú ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »¿≈≈»««ƒ∆≈»≈ƒ
Ô„È ·˙k ‰fL ÌÈ¯Á‡31‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆∆¿«»»∆»»¿«»»≈

ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯Á‡ ¯ËMÓ32- ƒ¿»«≈∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ

Ìi˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰33ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;34ÌÈM‰ ¬≈∆…ƒ¿«≈∆»«¬ƒƒ«¿«ƒ
,ÔÈÏeÒt Ô‰L Ô‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈM‰ „‚k ¯ËMaL∆«¿»¿∆∆«¿«ƒ∆≈ƒ¬≈∆∆≈¿ƒ

ÌeÏk Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â35. ¿≈ƒ¿

ה"וֿז.30) פ"ג, לעיל ראה בטלה, עדותם נמצאת בעבירה,
מפי 31) שלא עלֿידם השטר לקיים איפוא ואפשר

ה"ג.32)המערערים. פ"ו, לעיל אלו 33)ראה שהרי
אותו. פוסלים מעמידים.34)השנים תימן: בכת"י

(כתובות 35) הלווה בחזקת - בחזקתו הממון מעמידים כי
הלווה  ובא הלווה, מידי המלוה תפס ואם א), כ, - ב יט,
שנים  כנגד ושנים הואיל ממנו, מוציאים אין ממנו, לתבוע
כשמעידים  זה, וכל שם). (רש"י חזקתו על ממון העמד - הם
שלא  נמצא הם, כשרים ועתה השעה באותה היו פסולים
גם  הם פסולים אמרו אם אבל השטר, את אלא לפסול באו
ודאי  - הראשונים העדים את לפסול שבאו נמצא עכשיו,
תפס  ואפילו מאליו, בטל והשטר לפסלם, הם נאמנים
לז  סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וכן (רדב"ז, ממנו מוציאים המלוה

הר"ן). בשם

âאדר י"ג שני âיום
éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦

הנזכר 1) העדות. גוף את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר דין
הכתב. מתוך בעדות

.‡B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡·e ,¯ËM‰ ÏÚ Ì˙ÁL ÈÓƒ∆»«««¿»»¿»ƒ«¿«»
k‰Â ,ÔÈc ˙È·aBÈ‡ Ï·‡ ,È‡cÂa e‰fL B„È ·˙k ¯È ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«»∆∆¿««¬»≈

‰fL ÏÏk ÔB¯kÊ BaÏa ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏÏk ˙e„Ú‰ ¯ÎBÊ≈»≈¿»¿…ƒ»≈¿ƒƒ»¿»∆∆
ÌÏBÚÏ ‰fÓ ‰ÂÏ2·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»ƒ∆¿»¬≈∆»¿»ƒ«¿«

‰Ê ‡e‰L B„È3·˙k ÏÚ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÔÈc ˙È·a »∆∆¿≈ƒ∆≈»»≈ƒ«¿«
„ÈÚÓ ‡e‰ ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,‰Ê ‡e‰L B„È»∆∆∆»««»∆«¿»≈ƒ

‰ÊÏ ·iÁ ‰fL4,¯·c‰ B¯ÈkÊ‰Ï È„k ‡e‰ B„È ·˙Îe ; ∆∆«»»∆¿«»¿≈¿«¿ƒ«»»
„ÈÚÈ ‡Ï - ¯kÊ ‡Ï Ì‡ Ï·‡5. ¬»ƒ…ƒ¿«…»ƒ

מעולם.2) התימנים: יד על 3)ובכתב הנ"ל: יד בכתב
דין. בבית זה ידו החכמים 4)כתב וכדעת א. כא, כתובות

זוכר 5)שם. שאינו פי על אף אמר יוחנן "רבי א כ, שם
בליבו  נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י: ומפרש מעצמו".
מפיהם  אמר: דרחמנא לא, לגמרי נזכר אינו אבל ונזכר...
אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי כתבם. מפי ולא
כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי על אף (=האומר יוחנן "רבי
מתוך  וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים
אפילו  כלל זוכרים שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר
פרק  לעיל רבינו שדקדק וזה מעידים. אינם - השטר מתוך
ואני  ידי כתב זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב הלכה ו,
לקמן  והשווה העדות. את זוכר אני כלומר, הזה", בדבר עד

ד. הלכה

.·˙e„Ú‰ ˙‡ ¯ÎBf‰ „Á‡6B„È ·˙k ‰‡¯L „Á‡Â7 ∆»«≈∆»≈¿∆»∆»»¿«»
„Ú‰ B¯ÈkÊ‰ elÙ‡ ,¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊ Ì‡ ,„ÈÚ‰L ÈM‰8Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆≈ƒƒƒ¿«¬≈∆≈ƒ¬»ƒ
BÈ‡ - ¯kÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓˆÚ Ú·Bz‰ B˙B‡ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ«≈««¿««ƒ∆ƒ¿«≈

יום שני
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קצא

קצא

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר י"ד שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈc ÏÚa ÈÈÚa ‰ÓB„ ‰fL ÈtÓ ;„ÈÚÓ9„ÈÚ‰ el‡k ≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈««ƒ¿ƒ≈ƒ
Ú„È ‡lL ¯·„a ¯˜L10. ∆∆¿»»∆…»«

ידו.6) כתב את ראותו ממנו.7)בטרם כתובות 8)ונזכר
לו  שנוח הוא, בעדותו נוגע שני עד אומרים ואין שם.
(סמ"ע  פרי ויעשו דבריו שייאמנו כדי עימו יסכים שחבירו

מה). קטן סעיף כח, סימן משפט התובע.9)לחושן
(שם).10) כשקרן חושדו התובע ונמצא

.‚¯ÈkÊ‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ
;BÏ „ÈÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊÂ „Ú‰ ˙‡ ‰f‰ Ú·Bz‰«≈««∆∆»≈¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ
‰È‰ ‡Ï - ¯·c‰ ¯ÎÊ ‡Ï el‡L ,Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ…»««»»…»»

„ÈÚÓ11ÏÚ Û‡L ,˙BBÓÓ ÈÈ„a el˜‰L ‡e‰ Ï˜Â . ≈ƒ¿«∆≈≈¿ƒ≈»∆««
B¯ÈkÊ‰L ‡e‰ ·˙k‰Â ,ÌÈL ‰nkÓ ¯·c‰ ÁÎML Ètƒ∆»««»»ƒ«»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ -12. ¬≈∆≈ƒ

עצמו".11) אפילו הוא מרבנן צורבא "ואי ב. עמוד שם
מפרש, שם רש"י אבל התובע. אל מוסב שזה רבינו, ומפרש
שקר  להעיד חשוד אינו ולפיכך חכם, תלמיד הוא שהעד
חושן  ערוך בשולחן ההלכה נוסחה וכן יודע. שאינו בדבר
שם  והטור בעד. תלוי שהכול יד, סעיף כח, סימן משפט
תלמיד  דין הבעל היה אם לפיכך כך: רבינו דברי את מצטט
תלמיד  הוא שאם הנתבע, אל מוסב שזה וייתכן וכו', חכם

משנה). (כסף זוכר שאינו בעד יחשוד לא כמו 12)חכם
שאינם  ממונות בדיני שהקילו א הלכה ג פרק לעיל שמצינו
לווין. בפני דלת תנעל שלא כדי וחקירה, דרישה צריכים
יזכרו  לא שאם ב לא, ביבמות מבואר נפשות בדיני אבל
כמו  להעיד, להם אסור הכתב, מתוך אלא עדותם את העדים
ורחמנא  מסהדי ואתו מכתבא דחזי "זימנין שם: שאמרו
שאפילו  רבינו וסובר כתבם", מפי ולא מפיהם אמר:

משנה). (כסף שם ידובר הכתב מתוך עדותם בזוכרים

.„Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰13e‡·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡ˆiL ¯ËL , ƒ¿«»»≈¿»∆»»¿≈ƒ»
‡Ï ÌÏBÚÓ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿»¿¿«»≈∆¬»≈»…
B‡ ‰fÓ ‰ÂÏ ‰fL ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ˙e„Ú eÚ„È»«¿≈¿≈»¿ƒ∆∆»»ƒ∆

ÌÈL¯Ák Ô‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ Ìi˜˙ ‡Ï - BÏ ¯ÎÓ14„Ú »«…ƒ¿«≈«¿»«¬≈≈¿≈¿ƒ«
ÈÈ„a Ú„È ‡Ï - Ôk Ô„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ .Ô˙e„Ú e¯kÊiL∆ƒ¿¿≈»¿»ƒ∆≈»≈…»«¿ƒ≈

BÏ‡ÓOÏ BÈÓÈ ÔÈa ˙BBÓÓ15Ô„È ·˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿ƒƒ¿…¬»ƒ»»¿«»»
·˙k ‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L B‡ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ≈ƒ»«≈∆»»≈ƒ∆∆¿«

Ô„È16ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó - »»¿«¿ƒ∆«¿»¿≈«¿ƒƒ«
‡nL ;BÊ ˙e„Ú ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡L Ô‰È¯·cƒ¿≈∆∆¿ƒ≈»¿ƒ≈∆»
Ïh·Ï È„k - ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ‰ÊÂ ,Ô‰a e¯ÊÁ»¿»∆¿∆∆»¿≈»¿ƒ¿≈¿«≈
˙e„Ú ÈÏeÒt ,eÈÈ‰ ÌÈpË˜ :e¯Ó‡ el‡Îe .¯ËM‰«¿»¿ƒ»¿¿«ƒ»ƒ¿≈≈
‡lL ¯ËM‰ Ìi˜˙Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÓ‡ ÔÈ‡L - eÈÈ‰»ƒ∆≈»∆¡»ƒƒƒ¿«≈«¿»∆…

Ì‰Èt ÏÚ17,˙B¯ËM‰ Ïk ÔÈÓi˜Ó ‰Ê ÌÚË ÈtÓe . «ƒ∆ƒ¿≈««∆¿«¿ƒ»«¿»
Ì‰ Ì‡ Ì˙B‡ Ï‡LÏÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿…»ƒ≈
e‡a elÙ‡L ;d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ BÊ ˙e„Ú ÌÈ¯ÎBÊ¿ƒ≈≈»¿ƒ»∆¬ƒ»
,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ»∆

Ô‰ÈtÓ ‡lL BÓi˜Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰18. ƒ¿∆¿»¿«¿∆…ƒƒ∆

הממון 13) על אלא זה שהוא ידו כתב על מעיד אדם שאין

א. הלכה לעיל לזה, חייב שזה כחרשים,14)שבשטר,
הואיל  לעדות שפסולים מדברים, ואינם שומעים שאינם
ט, פרק לקמן כמבואר כשוטים, הם והרי דעת בני ואינם
כלומר, כחרש. הוא והרי התימנים: יד ובכתב י"א. הלכה
עד. שורש בסוף המהרי"ק נוסח וכן כחרס. אלא אינו השטר

הימנית 15) ידו בין להבחין אפילו כלום, יודע אינו
זו  אמרה והשווה יא. ד, יונה הכתוב כלשון לשמאלית,
שאין  מי "ויש חולק: והראב"ד ז. הדברות עשרת במדרש
רב  שאמר מה ולדעתו כמותו" בדינים ויודעים כן מורים
- מעצמו" זוכר שאינו פי על "אף א): כ, (כתובות יוחנן
את  מכיר אלא עדותו את כלל זוכר שאינו אפילו כוונתו,
שבאופן  ומובן, ומקיימו. השטר על מעיד זה הרי ידו, כתב
חבירו, יד כתב ועל ידו כתב על אחד כל שיעיד יצטרך זה
כדי  שניהם, כתבֿיד על שיעיד אחר עימהם שיצטרף או
על  מעידים אינם שהרי עדים, שני חתימה כל על שתהא
י). סעיף מו, משפט (חושן ידיהם כתב על אלא ההלוואה
רבנן  בשם נא סימן גדולות בהלכות מבואר רבינו וכדעת
לגמרי  מסכמת ודעתם גאון, יהודאי מר על החולקים בתראי

כאן. רבינו בֿג.16)כדברי הלכה ו, פרק לעיל ראה
ו.17) הלכה ג, פרק לעיל בתראי 18)כמבואר רבנן כדעת

נא. סימן גדולות בהלכות

.‰¯ËM‰ ÏÚ B˙e„Ú ·˙Bk‰ „Á‡19‡ˆÓpL B‡ , ∆»«≈≈««¿»∆ƒ¿»
È˙B‡ „ÈÚ‰ ÈBÏt :B„È ·˙Îa BÒ˜Ùa ·e˙k BÏˆ‡∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ≈ƒƒ

BÓˆÚÓ ¯ÎÊ Ì‡ :CÎÂ CÎa ÈBÏt ÌBÈa ÂÈÏÚ20B‡ , »»¿¿ƒ¿»¿»ƒ»«≈«¿
„ÈÚÓ - ¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰21¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»

Ì„‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓÏ ‡l‡ ‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .„ÈÚ‰Ï¿»ƒ∆≈∆∆∆»¿ƒ∆»«»»
Ït :ÔÓ‡‡e‰ „ÈÚ‰Â ,CÎÂ Ck ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LÈ ÈB ∆¡»¿ƒ≈≈∆¿ƒ»¿»¿≈ƒ

,ÌeÏk ¯·c‰ ÔÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆≈∆∆¿≈≈«ƒ«»»¿
„ÈÚ‰Â ÚÓL ¯Á‡‰ ÈtÓ ‡l‡22. ∆»ƒƒ»«≈»«¿≈ƒ

המלווה.19) ליד ונמסר עדים בשני כהלכה חתום שהוא
ידו.20) בכתב שהסתכל אחרי א 21)אפילו כ, כתובות

כמה  לאחר אפילו עליה ומעיד השטר על עדותו אדם "כותב
וגם  ממש, לשטר גם מכוון שזה רבינו ומפרש שנים".
שם  כמבואר עדותו, שיזכור ובלבד שבפנקסו, לרשימה

משנה). ופסול,22)(כסף עד" מפי "עד אלא זה ואין
ובמדרש  א. הלכה י"ז, פרק ולקמן א כט, בסנהדרין כמבואר
משה  היה שלא "אפשר א: אות מ"ו, פרשה שמות רבה
עמך  שיחת כי לו: שאמר בהקדושֿברוךֿהוא מאמין
וראה  המחנה אל קרב אשר עד הלוחות את שיבר (=שלא
שיהא  אפילו לישראל, ארץ דרך משה הודיע אלא, בעיניו?)
לעשות  עדותו לקבל אסור נאמן, יחידי מן דבר שומע אדם
ד, פרק תענית ובירושלמי רואה". אינו אם פיו על דבר
דן  אדם יהא שלא "מכאן לזה: בקשר אמרו ה הלכה

אומדות".

âאדר י"ד שלישי âיום
éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦

השוטים 1) בעדות שונים שלבים בעדים. פסלות מיני עשרה
נכפה. וחולי

יום שלישי
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קצב עדות קצב הלכות - שופטים ספר - אדר י"ד שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‡„Á‡ Ba ‡ˆÓpL ÈÓ Ïk .Ì‰ ˙eÏÒt ÈÈÓ ‰¯OÚ¬»»ƒ≈«¿≈»ƒ∆ƒ¿»∆»
,ÌÈLp‰ .Ô‰ el‡Â .˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»¿≈¿≈≈«»ƒ
,ÌÈL¯Á‰Â ,ÌÈËBM‰Â ,ÌÈpËw‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÓeq‰Â2ÌÈÚL¯‰Â ,3ÔÈÈeÊa‰Â ,4Â ,ÔÈ·B¯w‰5, ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
Ô˙e„Úa ÔÈÚ‚Bp‰Â6‰¯OÚ el‡ È¯‰ .7. ¿«¿ƒ¿≈»¬≈≈¬»»

זה.2) בפרק לפנינו מפורשים אלה וכל כגון 3)העורים. ְִִ
שאינו  ממון שלקח או מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר

ה"בֿד. פ"י, לקמן כמבואר בחמס, שאינם 4)שלו
ה"ה. פי"א לקמן וכמבואר ּבשתם, על לבעלי 5)מקפידים

עצמם, לבין בינם לזה זה קרובים שהעדים או הדין,
ה"ו. ופי"ד ה"א, פי"ג לקמן מביאה 6)וכמבואר שעדותו

פט"ו, לקמן עצמו", על כ"מעיד זה והרי והנאה, תועלת לו
ה"ד.7)הֿא. פט"ז, עד מכאן והולכים מתבארים וכולם

.·Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ˙BÏeÒt ÌÈL»ƒ¿¿≈ƒ«»∆∆¡««ƒ
‰·˜ ÔBLÏ ‡ÏÂ ,¯ÎÊ ÔBLÏ - ÌÈ„Ú ÌÈL8. ¿«ƒ≈ƒ¿»»¿…¿¿≈»

שני 8) "ועמדו דרשו: א ל, ובשבועות שתים. ולא שנים,
(=ללמדך  מדבר הכתוב - בעדים יז) יט, (דברים האנשים
להלן  ונאמר שני, כאן ...נאמר רש"י), בנשים, עדות שאין
אף  - בעדים להלן מה עדים), שני (=עלֿפי שני טו) (שם,
רבינו  דרשת ומקור קצ. אות שם ב'ספרי' וכן בעדים". כאן

ידוע. אינו -

.‚ÌeËÓh‰ ÔÎÂ9ÒBÈ‚B¯c‡‰Â10ÏeÒtÔ‰L ÈtÓ ,ÔÈ ¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
‰M‡ ˜ÙÒ11- ÏeÒt ˜ÙÒ ¯Lk ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ . ¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿≈»≈¿≈»

ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ ‡a „Ú‰ ÔÈ‡L .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰¬≈»∆≈»≈»∆»¿ƒ»
·iÁÏ B‡ ÂÈt ÏÚ12ÂÈt ÏÚ13ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒƒ»

˜ÙqÓ14‰¯Bz ÔÈc ˜ÙqÓ ÔÈLBÚ ÔÈ‡Â15. ƒ»≈¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»

אטומה.9) וערוותו נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
פ"ב,10) אישות (הל' נקבות ואבר זכרות אבר לו שיש

לכל 11)הכ"דֿכה). "ופסול מ"ד: פ"ב, ביכורים תוספתא
כנשים". שבתורה מיתה.12)עדות או מכות עונש,

טו.13) יט, לדברים רומז עוון. פיו על תימן: ובכת"י
א.14) מו, ובבאֿקמא א כ, ממון 15)כתובות שאם

(ע"פ  כלֿשכן לא הגוף עונש מוציאין, אין לחזרה) (=שניתן
הרמ"א: כתב יד, סעיף לה, סי' חו"מ ובשו"ע הכסףֿמשנה).
להיות, רגילים אנשים שאין שבמקום היא, קדמונים תקנת
אנשים... ולא רגילה ...שאשה נשים, של בביתֿהכנסת כגון

נאמנות. נשים

.„:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
ÏÏkÓ .ÂÈÁ‡Ï ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ«¬ƒ∆«¬∆»««¬¿»ƒƒ¿»

˙È¯a Ôa ÂÈÁ‡ ‰Ó :e‰BÓk ÂÈÁ‡L16Ôa „Ú‰ Û‡ , ∆»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ«»≈∆
˙È¯a17ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .18,ÌÈ„·Ú Ì‡ : ¿ƒ«»…∆¿¿≈»ƒƒ¬»ƒ

Ïk ‡Ï ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ;ÔÈÏeÒt ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa Ô‰L∆≈¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿≈»ƒ…»
ÔkL19!? ∆≈

(שם 16) ככתוב בברית, עליהן שנכרת המצוות, בכל שחייב
לכרות  משה את ה' צוה אשר הברית דברי "אלה סט) כח,

ישראל". בני במצוות 17)את אלא חייב אינו והעבד
את  אביא אני "אף א): פח, (בבאֿקמא חייבות שהנשים

להעיד". ופסול המצוות בכל שאינו שאינם 18)העבד
בלבד. מצוות בשבע ב)19)אלא יד, (שם אמרו וכן

טו, שם בגמרא, ופירשו ברית". בני חורין בני עדים "ועלֿפי
נכרים. למעט - ברית בני עבדים; למעט - חורין בני א:
ככתוב  הוא, בןֿברית - עבד ב כג, בגיטין רש"י ולדעת
לעברך  מימיך, שואב עד עציך "מחוטב יֿיא) כט, (דברים
לומר, אלא רבינו נתכוון שלא ויתכן, אלקיך". ה' בברית

שמח). (אור המצוות" "בכל שאינו

.‰ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ20ÏeÒt -21. ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ»

חלקו,20) מהם אחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
ה"ד. פ"ז, עבדים הל' בן 21)ראה אינו שעדיין להעיד,

ישראל, בבת הוא אסור וכן לגמרי, שישתחרר עד ברית
אשה  "ומה אמרו: א פח, ובבבאֿקמא ה"ז. שם, כמבואר
ראוי  שאינו עבד לעדות, פסולה - בקהל לבוא ראויה שהיא

לעדות". שפסול דין אינו - בקהל לבוא

.Â¯¯ÁzLpL ÈÓ Ïk22¯e¯ÁL Ëb ¯qÁÓ ‡e‰ È¯‰Â23 »ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈¿À«≈ƒ¿
ÏeÒt -24B„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ;25Èa ÏÏkÓ ‰OÚÈÂ , »«∆«ƒ«≈¿»¿≈»∆ƒ¿«¿≈

„ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â ,˙È¯·26. ¿ƒ¿««»»ƒ

עוד,22) בו להשתעבד יכול שאינו רבו, שהפקירו כגון
האסורין  מבית שברח עבד או ב, לח, בגיטין כמבואר

א. עמ' שם רבו, ממנו להתירו 23)ונתייאש שחרור שטר
שם. ישראל, גמור.24)בבת בןֿברית אינו שעדיין

והכוונה 25) ויעשה. ויטבול לידו, הגט תימן: ובכת"י
בהל' כמבואר שחרורו, אחר שהיא גירות לשם לטבילה

הי"ב. פי"ג, ביאה בירושלמי 26)איסורי הדברים, ומקור
הרי  שפחתה, בולד ולדה שנתערב כהנת ה"ה: פי"א, יבמות
חייבים  וכשיגדילו עבד, ספק - כהן ספק הוא מהם אחד כל
שם  אמרו זאת ובכל ה"ו, שם כמבואר זה את זה לשחרר
שום  להעיד יכולים אינם נשתחררו שלא עוד שכל ה"ה,
כמבואר  בלבד, שחרור גט כמעוכבי דינם הללו והרי עדות,
ומכאן  שמח). (אור מעידים אינם זאת ובכל - ב מב, בגיטין
מעיד  אינו - פסול ספק כשר ספק שכל ג', להלכה המקור גם

מלך). (קרית

.Ê¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‡ÏÂ - ÌÈL‡ .ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿¿≈»¬»ƒ¬»ƒ¿…

ÌÈpË˜27‡e‰ È¯‰ - ÌÎÁÂ ÔB· ÔËw‰ ‰È‰ elÙ‡ . ¿«ƒ¬ƒ»»«»»»¿»»¬≈
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú ,ÏeÒt28‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ »«∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈

‡È·‰ ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .˙B¯eÓ‚ ‰L»»¿¿ƒƒƒ«¿∆¿ƒ»»¿…≈ƒ
Òe¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba „ÏBÂ ,˙B¯ÚO ÈzL29È¯‰ - ¿≈¿»¿«ƒ»ƒƒ»≈≈¬≈

ÒÈ¯Ò ‰Ê30„Ú „ÈÚÈ ‡Ï - Ba „ÏB ‡Ï Ì‡Â .„ÈÚÈÂ , ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ…«…»ƒ«
˙BL ·¯ÂÈ31˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32. …¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

ב.27) קנה, הידועים 28)בבאֿבתרא במקומות למטה,
ה"י). פ"ב, אישות (הל' ובשרו 29)לשיער לקוי, ששערו

הי"ג). (שם, ועוד מחמיצים, רגליו מימי ואין מחליק,
לכל 30) גדול כדין ודינו שערות, שתי הביא לא ולפיכך
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קצג

קצג

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר י"ד שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הי"א). (שם, שנים 31)דבריו וחמש שלשים בן שיהיה עד
האדם, חיי שני שהן שנה, שבעים של רובן שזהו אחד, ויום
(שם, שנה" שבעים בהם שנותינו "ימי י) צ, (תהלים ככתוב

ב). קנה, שם.32)ובבבאֿבתרא פ"ב,

.ÁÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÂÈ˙BL ÏÏÎÏ ÚÈb‰L ÔË»̃»∆ƒƒ«ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»≈
‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a33‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ -34Â‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

˜„aiL „Ú B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -35‰¯OÚ LÏL Ô·e . ≈¿«¿ƒ≈«∆ƒ»≈∆¿∆¿≈
Ú„BÈ BÈ‡Â ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¿≈≈«

ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa36,˙BÚ˜¯˜a ˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡ - ¿ƒ«»«»≈≈≈¿«¿»
Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,ÌÈ¯·ca ˜c˜„Ó BÈ‡L ÈtÓ37. ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«¿»ƒ∆¬≈≈≈«

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÏËÏhÓ ˙e„Úa Ï·‡¬»¿≈ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿
ÏB„‚38. »

השחי.33) בית ושערות הזקן של 34)שערות בסימנים
בא  שלא עד לבוא לעליון "איֿאפשר הוא: שכלל מטה,
פ"ב, אישות להל' בפירושנו וראה א). מח, (נדה התחתון"

ע. כמפורש 35)אות מטה, של סימנים בו יש אם לראות
העליון". בא שלא עד לבוא לתחתון "אפשר שם: במשנה

וממכר.36) קרקעות 37)מקח ועדות ב. קנה, בבאֿבתרא
(רדב"ז). בהן תלויה האדם שחיות גדול, דקדוק צריכה

מכירה 38) הל' והשווה שם). (בבאֿבתרא שוטה ואינו
בקי  הוא אפילו מאבותיו, שירש שבקרקע הי"בֿיג, פכ"ט,
בן  שיהיה עד ממכר ממכרו אין גדול, והוא ומתן במשא
אחר  נוטה שדעתו מפני בזול, ימכור "שמא שנה, עשרים

העולם". בדרכי דעתו נתיישבה לא ועדיין המעות,

.ËÔa BÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰ËBM‰«∆»¿≈ƒ«»¿ƒ∆≈∆
˙BˆÓ39ÌÈÏk ¯aLÓe Ì¯Ú Cl‰Ó ‡e‰L ‰ËBL ‡ÏÂ . ƒ¿¿…∆∆¿«≈»…¿«≈≈ƒ

‰Ù¯ËpL ÈÓ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈ·‡ ˜¯BÊÂ40,BzÚ„ ¿≈¬»ƒƒ¿«∆»»ƒ∆ƒ¿¿»«¿
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„a „ÈÓz ˙LaLÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ41, ¿ƒ¿≈«¿¿À∆∆»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈÚk Ï‡BLÂ ¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
·LÁÈ ÌÈËBL ÏÏÎ·e ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -42‰tÎp‰ .43: ¬≈∆»ƒ¿«ƒ≈»≈«ƒ¿∆

¯Lk - ‡È¯a ‡e‰L ˙Ú·e ,ÏeÒt - B˙iÙk ˙Úa44. ¿≈¿ƒ»»»≈∆»ƒ»≈
a „ÈÓz ‰tÎp‰ B‡ ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰tÎp‰ „Á‡Â˙Ú ‡Ï ¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…≈

Úe·˜45,„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â . »«¿∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ
ÌzÚc Ì˙e‡È¯a ˙Úa ÌbL ÌÈtÎ ÌL LÈ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»
ÔÈtÎp‰ ˙e„Úa ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ì‰ÈÏÚ ˙Ù¯hÓƒ»∆∆¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ

‰a¯‰46. «¿≈

דעת,39) בר ואינו הואיל המצוות, מכל פטור שהוא
"שפוי  אמרו: א קכח, ובבבאֿבתרא ב. ב, בחגיגה כמבואר
פ"ג, שבועות בתוספתא ומקורו פסול". ונשתטה (=חכם)
את  להוציא - א) ה, (ויקרא ידע או עד... "והוא ה"ו:

את 41)נתבלבלה.40)השוטה". מקרע שהוא כגון
נדה 42)בגדיו. וראה שם. יוחנן רבי וכדעת ב ג, חגיגה

שוטה". היינו דעתה, "שנטרפה ב: לארץ 43)יג, נופל
לעתים. אותו המשגע חולי מחמת השנה 44)בהכרח ראש

א. בריא.45)כח, כשהוא כשר זה שאמרו 46)הרי כמו
לראות  רש"י ומפרש אותו". בודקין "נשתתק... ב) סז, (גיטין
יח). ס"ק לה, סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מיושבת דעתו אם

.È‰Ê ÔÈ¯˙BqL ÌÈ¯·c ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa ÌÈ‡˙t‰«¿»ƒ¿≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
‰Ê ˙‡47¯‡L ÔÈÈ·nL C¯„k ¯·c‰ ÈÈÚ eÈ·È ‡ÏÂ , ∆∆¿…»ƒƒ¿¿≈«»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿»

ÌzÚ„a ÌÈÊtÁp‰Â ÌÈÏ‰·Ó‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚ48 «»»∆¿≈«¿…»ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿»
¯˙BÈa ÌÈÚbzLn‰Â49ÌÈËBM‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ -50. ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿««ƒ

ÔeÎÏ ¯LÙ‡ È‡L ,Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆ƒ∆¿»¿«≈
˙Úc‰51.·˙Îa «««ƒ¿»

מטורפת 47) דעתו שהשוטה לשוטה, פתי בין ההבדל זה
בשום  לגמרי מטורף אינו והפתי מהדברים, בדבר לגמרי
מבין  ואינו גמור שכל לו שאין מהשוטה גרוע אבל דבר,
בעוד  אדם. בני שאר אותו שמבינים כדרך דבר, שום
(סמ"ע  אדם בני כשאר מבין הוא דברים בשאר שהשוטה,

כא). ס"ק שם, הענין 48)לחו"מ לסוף לרדת מבינים אינם
המעשה. ב)49)ולתכלית קנה, (בבאֿבתרא שאמרו כמו

וביטל  יתירה), שטות בו (=ראה ביה" חזא יתירתא "שטותא
בטל. שממכרו שוטה כדין ממכרו, מקורו 50)את

(כסףֿמשנה). ק אות ב"העיטור" הובאה הרי"ף, בתשובת
הדעות.51) תימן: ובכת"י

.‡ÈÔa BÈ‡Â ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ,‰ËBLk - L¯Á‰«≈≈¿∆∆≈«¿¿»¿≈∆
˙BˆÓ52ÚÓBL B‡ ,ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á „Á‡Â . ƒ¿¿∆»≈≈¿«≈¿≈≈«≈«

¯a„Ó BÈ‡Â53‰lÚÓ ‰i‡¯ B˙i‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈¿«≈««ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»¿À»
ÂÈÙa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰BÎ BzÚ„Â54B‡ , ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÂÈÙa „ÈÚ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL55ÚÓLÏ Èe‡¯ ‰È‰ÈÂ , ∆ƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿…«
ÂÈÏÚ ÔÈÓi‡nL Ìei‡‰Â ÌÈic‰56˜zzL Ì‡ ÔÎÂ .57, ««»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿«≈

ÔÈhb ÔÈÚÏ ÔÈ˜„BaL C¯ca ˜c·pL Èt ÏÚ Û‡58 ««ƒ∆ƒ¿««∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
- B„È ·˙Îa eÈÙa „ÈÚ‰Â ,˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈≈¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

ÏÏk ˙e„Ú BÈ‡59‰M‡ ˙e„ÚÓ ıeÁ .60ÈÙÏ , ≈≈¿»≈≈ƒ»¿ƒ
el˜‰ ‰e‚ÚaL61. ∆»«»≈≈

שאמרו 52) כמו מדבר, ואינו שומע שאינו בחרש, וזה
(=להשוותו  מקום בכל חכמים שדיברו "חרש ב) ב, (חגיגה
שאינו  רש"י: ומפרש מדבר", ואינו שומע שאינו - כשוטה)

דעת. פסולה.53)בן שנאמר 54)עדותו א עא, גיטין
כתבם. מפי ולא מפיהם - עדים" שנים "עלֿפי ו) יז, (דברים

(55- בכתב עדותו שלח פיקח שאם משמע, זה מלשון
דעת  וכן בפיו. להעיד הוא ראוי שהרי כשירה, עדותו
בפירושנו  זה על העירונו וכבר ב, לא, ביבמות ה'תוספות'
דברי  מצטט לה, סימן חו"מ ה'טור' אבל לב. אות פ"ג לעיל

רא  ויהיה בפיו, בביתֿדין להעיד צריך כך: לשמוע רבינו וי
כדעת  סובר שרבינו ויתכן ראיה, מכאן אין כן, ואם הדיינים.
בשום  בכתב עדותו שולח אדם שאין טו) יט, (דברים רש"י

שבועות 56)פנים. ובתוספתא ה"ב. פי"ז, לקמן כמבואר
לא  אם החרש... את להוציא - "ושמעה שנינו: ה"ו פ"ג,

האילם". את להוציא - עוונו את ונשא נעשה 57)יגיד
שהוא  - מדבר" ואינו ל"שומע בניגוד חולי, מחמת אילם

אם 58)מלידה. בסירוגין, שונות שאלות אותו ששואלים
מיושבת  שדעתו סימן הן, - הן ועל לאו, - לאו על אמר

הט"ז. פ"ב, גירושין בהל' כמבואר עא,59)עליו, גיטין
(שם).60)א. להנשא להתירה בעלה שמת עליה להעיד
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קצד עדות קצד הלכות - שופטים ספר - אדר ט"ו רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בעדות 61) התירו שפחה או וקרוב עד, מפי עד שאפילו
הכ"ט. פי"ג, הט"ו. פי"ב, גירושין בהל' כמבואר עגונה,

.·ÈÏBw‰ ÔÈ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓeq‰62eÚ„ÈÂ «ƒ««ƒ∆«ƒƒ«¿»¿
ÌÈL‡‰63‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -64:¯Ó‡pL . »¬»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«»∆∆¡«

‡e‰ - ˙B‡¯Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓ .‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â¿≈»»ƒ∆»ƒ¿
„ÈÚnL65„ÈÚ‰Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â .66. ∆≈ƒ¿«»¿««≈≈»»≈¿»ƒ

א.62) כג, הדין.63)גיטין בעלי את הם מכירים
א.64) קכח, ה"ו:65)בבאֿבתרא פ"ג, שבועות תוספתא

נדה  רש"י דברי והשווה הסומא". את להוציא - ראה "או
ב  ראה".מט, או דכתיב פסול, עיניו בשתי "אבל :

הי"א.66) פי"א, סנהדרין הל' לעיל והשווה שם. נדה

âאדר ט"ו רביעי âיום
éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦

איזהו שאסור1) אמת. בעדות אפילו הרשע לעדות להצטרף
לעדות. הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע

.‡Ï‡ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ÚL¯ ÌÚ E„È ˙Lz»∆»¿ƒ»»ƒ¿…≈»»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ2„Ú ÚL¯ ˙Lz Ï‡ :3Ú„BiL ¯Lk „Ú elÙ‡Â . »¿«»∆»»≈«¬ƒ≈»≈∆≈«
- BÚL¯ ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈic‰ ÔÈ‡Â ,ÚL¯ ‡e‰L B¯·Áa«¬≈∆»»¿≈««»ƒ«ƒƒƒ¿
;˙Ó‡ ˙e„Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ „ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡»¿»ƒƒ««ƒ∆≈¡∆
ÌÚ B„È ˙ÈL‰ ¯Lk‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,BnÚ Û¯ËˆnL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»∆«»≈≈ƒ»ƒ

B˙e„Ú ‰Ïa˜˙pL „Ú ÚL¯‰4„Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»«∆ƒ¿«¿»≈¿≈»ƒ«≈
ÈM‰ „Ú‰L Ú„ÈÂ ,B¯·ÁÏ ˙e„Úa Ú„BÈ ‡e‰L ¯Lk»≈∆≈«¿≈«¬≈¿»«∆»≈«≈ƒ
˙Lz Ï‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡L ,¯˜L „Ú BnÚƒ≈∆∆∆»¿»ƒ∆∆¡««»∆

ÚL¯ ÌÚ E„È5. »¿ƒ»»

א.2) כז, עם 3)סנהדרין ידך תשת אל הכתוב: שכוונת
רפו: ל"ת לרבינו, המצוות" וב"ספר כעד. לקבלו לא - רשע
והוא  עד", חומס תשת אל עד, רשע תשת אל הפירוש: "בא

זה. לפסוק משפטים פ' ב 4)ב"מכילתא" ל, שבועות
אחד  עד אלא כאן ואין עדים, שנים ע"פ הדין לפסוק שגורם

שם). את 5)(רש"י ברמותו הוא רשע זה, שקר ועד
להיות  הופך עמו המצטרף הכשר העד גם ונמצא ביתֿהדין.
ראה  כדין. שלא עלֿפיו ממון להוציא גורם בהיותו חמס, עד

א. ס"ק לד סי' לחו"מ בסמ"ע

.·‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL Ïk ?ÚL¯ e‰Ê È‡≈∆»»…∆»«¬≈»∆«»ƒ»∆»
˙e˜ÏÓ6ÏeÒÙe ,ÚL¯ e‰Ê -7‰‡¯˜ ‰¯Bz‰ È¯‰L . «¿∆»»»∆¬≈«»»¿»

˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ÚL¯ ˙e˜ÏÓ ·iÁÓÏƒ¿À««¿»»∆∆¡«¿»»ƒƒ«
‡e‰L ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÚL¯‰»»»¿≈»ƒ«¿À«ƒ«≈ƒ∆

L‡ :¯Ó‡pL .ÏeÒt.˙eÓÏ ÚL¯ ‡e‰ ¯ »∆∆¡«¬∆»»»

עבירה 6) איזו על ה"א, פי"ח סנהדרין הל' לעיל ראה
מלקות. "ארבעים 7)חייבים ב) כו, (סנהדרין אמרו וכן

יתכן  לא מלקות, חייב הוא שאם הרי - וכשר"? בכתפיה
לעדות. שיכשר

.‚- ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆«»ƒ»∆»«¿ƒ«»

daL ·eiÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«»¿ƒ»»«ƒ∆»
ÏÎ‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬≈∆»ƒƒ¿≈∆≈«»«

˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ,·ÏÁa ‰Ó‰a ¯Oa8ÌÈˆ˜Le9 ¿«¿≈»¿»»∆»«¿≈¿»ƒ
ÔB·‡˙Ï ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa11ÏlÁL B‡ , ¿«≈»∆≈¿≈»≈¿«¿ƒ∆ƒ≈

‡e‰L ÊËÚL L·lL B‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ˙‡∆»ƒ∆»«««¿≈∆
ÚeL12ÈeÂË B‡13Êe B‡14ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»¿≈ƒ

ÏlÁL B‡ ,·ÏÁa ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz‰«»¬»ƒ»«¿«¿»»∆ƒ≈
˙BiÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ15¯Óˆ „‚a L·lL B‡ , ≈ƒ∆»À∆»«∆∆∆∆
ÔzLt ÏL ËeÁ Ba „·‡L16‡e‰ È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ∆»«∆ƒ¿»¿«≈¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt17eÈÓ ¯·Îe .18ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú Ïk »ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»¬≈»∆«»ƒ
ÌÈ¯·c ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa ¯‡a˙ ¯·Îe .˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ»∆»«¿¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡L19.Ì‰È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·„e ‰¯Bz‰ ÔÓ ∆¬ƒƒ«»¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈∆

הרי 8) בשחיטתה פיסול שאירע או מאליה, שמתה בהמה
ה"א. פ"ד, אסורות מאכלות בהל' כמבואר כמתה, היא
אלא  נבלה מידי מוציא "שאין הי"ח: פ"ג, שחיטה ובהל'

כשרה". התורה 9)שחיטה שאסרתם הטמאים המינים כל
לכם, יהיו "ושקץ יא): יא, (ויקרא הכתוב כלשון באכילה,
מ"ב. פ"ג, למכות יו"ט בתוספות וראה תאכלו". לא מבשרם

מהמינים 10) יותר בזול הם הטמאים שהמינים כגון
מממון  חימוד שמשום לעדות, פסול בוודאי וזה הטהורים,

חמס". "עד זה והרי שקר, להעיד הוא חשוד אע"פ 11)-
הוא, "רשע" זאת בכל - ממון חימוד על חשוד שאינו
וכדעת  א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת אל אמרה: והתורה

ופשתים.12)אביי. מצמר ומעורב במסרק, וסרוק חלק,
חוטים.13) מהם וטווה ופשתים, צמר שארג 14)שמערב

פ"ט, כלאים והשווה כאחד. ופשתים צמר מחוטי אריגה
ונוז". טווי שוע שהוא דבר - שעטנז תלבש "לא מ"ח:
ירושלמי  בתרגום וכן ונוז. טווי שוע נוטריקון: - שעטנ"ז
אמר  וכן וניז". (=טווי) ועזיל דשיע "בכסו יא) כב, (דברים
וראה  נוז". או טווי או שוע "או ב) סא, (נדה אשי רב
של  ערבי נוסח המצטט ה"ב, פ"י כלאים להל' ברדב"ז
אצלי  "וזה לרבינו: מ"ח) פ"ט, (כלאים המשנה פירוש
של  כלאים מהם, אחד שכל אלא אמיתי, בלתי מאמר

מתי 15)תורה". ידעו שלא בגולה, רק אותו שעושים
ישראל. בארץ החודש של 16)נקבע אחד חוט בו שארוג

שהוא  בוודאי ידוע שהוא ולא ניכר, מקומו ואין פשתן
ב  יש כן, שאם אלא בבגד, ב), סא, נדה (ראה תורה איסור ו

הל' והשווה (לחםֿמשנה), לא או שם נארג אם ספק שהוא
- ספיקות איסור שכל ביארנו... "וכבר הכ"ז: פ"י כלאים

סופרים". אלא 17)מדברי התורה מן איסורם אין אלה כל
בלבד, מרדות מכת אלא עליהם לוקה ואינו חכמים, מדברי
לפסול  התורה מן לעדות פסול בין וההבדל מדבריהם. שהיא

ה"ו. פי"א, לקמן מבואר הל'18)מדבריהם, לעיל
כל  "נמצאו רבינו: שם מסכם הפרק ובסוף פי"ט, סנהדרין

ר"ז". שאיסורם.19)הלוקים תימן: בכת"י

.„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L ÌÈÚL¯ ÌL LÈ „BÚÂÏÚ Û‡ ,˙e„ ¿≈»¿»ƒ∆≈¿ƒ¿≈««
˙e˜ÏÓ Èa ÔÈ‡Â ÔÈÓeÏLz Èa Ô‰L Èt20ÏÈ‡B‰ . ƒ∆≈¿≈«¿ƒ¿≈»¿≈«¿ƒ

ÔÈÏeÒt - ÒÓÁa Ì‰lL BÈ‡L ÔBÓÓ ÌÈÁ˜BÏÂ21. ¿¿ƒ»∆≈∆»∆¿»»¿ƒ

יום רביעי
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קצה

קצה

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר ט"ו רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈ·pb‰ ÔB‚k .LÈ‡a ÒÓÁ „Ú Ìe˜È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»≈»»¿ƒ¿««»ƒ
ÌÈÒÓÁ‰Â22˙e„ÚÏ ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ»¿≈

ÏÊ‚ B‡ ·bL ˙ÚÓ23ÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ .24Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈∆»«»«¿≈≈≈««ƒ
ÔBÓÓ ˙e„Úa ÌÊe‰L25ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌlLÂ ∆«¿≈»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ
˙e„Ú ÏÎÏ ‰¯Bz‰26˙ÚÓ ?ÏÒÙ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe . «»¿»≈≈≈»«ƒ¿»≈≈

d˙B‡ ÏÚ ÌÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ««ƒ∆…««»
ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú27,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ . ≈∆»«««»»ƒ¿≈««¿∆¿ƒƒ

˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ì‰ÈL - ‰Âl‰ „Á‡Â ‰ÂÏn‰ „Á‡28. ∆»««¿∆¿∆»«…∆¿≈∆¿ƒ¿≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ Ì‡29,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ƒƒƒ¿»»¬≈≈¿ƒƒ«»
˙Èa¯ ˜·‡ Ì‡Â30.Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ¿ƒ¬«ƒƒ»¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊb ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»≈«»≈∆ƒ¿≈∆¬≈»
Ú˜¯˜ ÌÈÁ˜Bl‰ Ì‰Â ,ÌÈÒÓÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆≈«««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL ÔÈÏËÏhÓ B‡ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓc‰ ÔÈ˙BpL31ÔÎÂ . ∆¿ƒ«»ƒ¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈
‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡ ,ÌÈÚB¯‰32‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡Â »ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈¿≈»

‰q‚33ÔÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ;ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÏL «»∆«¿»¬≈≈¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ
˙B„Oa ˙BÚ¯Ï ÔzÓ‰a ÌÈÁÈpÓe ,ÏÊ‚a Ô‰È„È¿≈∆¿»≈«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»

‰ÚB¯ ÌzÒ ,CÎÈÙÏe .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÒc¯Ùe34- «¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»¿«∆
ÏeÒt35Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÈÏc‚Óe .36- »¿«¿≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈

ÔÈÏeÒt37ÔÈ¯Lk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;38Ïc‚Ï ¯zÓe . ¿ƒ¬»¿»»»∆¿≈ƒÀ»¿«≈
ÌB˜Ó ÏÎa ‰q‚ ‰Ó‰a39ÔÈÒÎBn‰ ÔÎÂ .40ÔÓ˙Ò - ¿≈»«»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»

Ì‰Ï ·eˆw‰ ¯·cÓ ¯˙BÈ ÁwÏ Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ;ÔÈÏeÒt¿ƒƒ¿≈∆∆¿»»ƒ«≈ƒ»»«»»∆
ÔÓˆÚÏ ¯˙i‰ ÔÈÁ˜BÏÂ ,˙eÎÏn‰ ÔÈ„a41È‡ab Ï·‡ . ¿ƒ««¿¿¿ƒ«»≈¿«¿»¬»«»≈

CÏn‰ ˙Ó42ÔÓ˙Ò -43eÁ˜lL Ú„B Ì‡Â .ÌÈ¯Lk ¿»«∆∆¿»»¿≈ƒ¿ƒ«∆»¿
È¯‰ - ˙Ba‚Ï Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ˙Á‡ ÌÚt elÙ‡¬ƒ««««»≈ƒ»»»∆ƒ¿¬≈

ÔÈÏeÒt el‡44;ÔÈÏeÒt - ·eMÈa ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌpÁa ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈBÈ ÌÈÏÊBbL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ45. ƒ¿≈∆∆¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»

,ÌÈÏËa ÔÈ·LBiL Ì„‡ Èa Ì‰Â .˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ÔÎÂ¿≈¬≈¿ƒƒ¿≈¿≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·L ‰‡aL ÔÂÈÎÂ46ÔÈÏÈÁ˙Óe Ô‰È„È ÌÈËLBt ¿≈»∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ

˙B¯Ùa ÔzÏÂ ‡OÏ47˙B¯t ÔÈÙÒB‡ Ô‰L el‡ ˙˜ÊÁL ; ƒ»¿ƒ≈¿≈∆∆¿«≈∆≈¿ƒ≈
‰¯BÁÒ Ô‰a ÔÈOBÚÂ ˙ÈÚÈ·L48‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔÎÂ .49. ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»¿≈¿«≈¿¿»

È‰z ‡lL ‡e‰Â˙en‡ BÏ ‰50BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‡e‰ ‡l‡ ¿∆…ƒ¿∆À»∆»ƒ¿≈
ÏÎB‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B·eMÈa ˜ÒBÚ≈¿ƒ∆»¬≈∆¿∆¿«∆≈

ÏÊb ˜·‡ ‡e‰L ,‡È·ew‰ ÔÓ51,„·Ïa ‡È·e˜a ‡ÏÂ . ƒ«¿»∆¬«»≈¿…¿¿»ƒ¿«
ÌÈBn¯ ÈtÏ˜e ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜a ÌÈ˜ÁOÓ elÙ‡ ‡l‡52. ∆»¬ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒ

e¯Ó‡ „·Ïa ÌÈBÈ ‡Ï ÔÎÂ53ÌÈ˜ÁOÓ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,54 ¿≈…ƒƒ¿«»¿∆»¬ƒ«¿«¬ƒ
B‡ ,B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ Ïk :¯ÓB‡Â ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿≈»«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ô‰ÈL ˙‡ ÂÈÏÚa ÏhÈ - B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ Ïk»«≈«∆¬≈ƒ…¿»»∆¿≈∆¿≈
˙en‡ BÏ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â .‰Ê ˜BÁOa ‡ˆBik Ïk…«≈ƒ¿∆¿∆…ƒ¿∆À»
ÔÈÏeÒt el‡ ÏÎÂ .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ˜BÁO ‡l‡∆»¿∆¬≈»¿»≈¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ55. ƒƒ¿≈∆

תגזול 20) לא כגון לתשלומין, שניתן לאו "כל הוא: וכלל
פי"ח, סנהדרין הל' (לעיל עליו" לוקים אין - תגנוב ולא

לו. ונפטר שגזל מה משלם אלא הם 21)ה"ב) שחשודים
שקר. ולהעיד ממון חפץ 22)לקבל מהבעלים שחוטף

למכרו  רוצים הבעלים אין דמיו, שנותן ואע"פ בעלֿכרחם,
אינו  שחמסן אמרו ב כה, שבסנהדרין להעיר, ויש בכלל.
זו  בהלכה להלן מביאו עצמו ורבינו מדבריהם, אלא פסול
הכסףֿמשנה  החליט ולפיכך מדבריהם, שפסולים אלה בין
הגנבים  הנוסח: תימן בכת"י ואמנם והגזלנים, כאן: לגרוס

הרעה,23)והגזלנים. מדרכו בו שחזר ויודע שישוב ִַָעד
אחר  שראה העדות ואפילו ה"ד. פי"ב, לקמן כמבואר
יש  שעדיין בתשובה, שיחזור עד לה, פסול הכסף החזרת
שקר  יעיד שהחזיר, מזה יותר גדול סכום משום שמא לחוש,
חזרתן... "ואימתי ב) כה, (סנהדרין אמרו וכן (רדב"ז).

גמורה". חזרה בהם ונודע 24)ויחזרו בשקר, שהעיד
ה"א. פי"ח, לקמן רבינו כלשון בשקר, שהעיד בעדים

לוקה,25) הוא הרי - ממון של שאינה בעדות הוזם אם כי
ובוודאי  ה"ד, פי"ב לקמן לכשרותו, חוזר - שלקה ומכיון
להכשרו, לחזור שהוא סכום כל לו יועיל לא ילקה לא אם
פסול  הממון, והחזיר ממון בעדות שהוזם זה אפילו אלא

(כסףֿמשנה). בתשובה שישוב עד לעדות 26)הוא גם
אמרה: והתורה הוא, רשע שהרי נפשות, לעדות וגם ממון,

א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת ולא אל שם. מאיר וכרבי
לדיני  כשר - ממונות בדיני "הוזם שם: האומר יוסי, כרבי
חמור. לדבר חשוד אינו - קל לדבר שהחשוד נפשות",

רשע 27) עם יד לשית ואסור הוא, רשע - שהעיד שמשעה
וכאביי). על 28)(שם, עוברים ששניהם א, כה, שם

זה  הרי דת, על מעבירו ממון שחימוד וכיון לאֿתעשה,
כלום  לוקח אינו שהלווה ואע"פ שם). (רש"י חמס" כ"עד
שהוא  ממון, חימוד מחמת הלווה גם - למלווה נותן אלא
לאחיך  תשיך לא לאו: על עובר עסקיו, בו לעשות חושב
השטר  את הכותב והסופר והעדים הערב אבל שם). (רא"ש
כמבואר  נשך, עליו תשימון לא לאו: על שעוברים אע"פ
אינם  שהרי לעדות, נפסלים אינם - ה"ב פ"ד מלוה בהל'
כך  על ממון נטלו לא וגם זה, לאו על מלקות חייבים
המגידֿמשנה  ולדעת (כסףֿמשנה). חמס כעידי שיחשבו
זה  שלאו משום נפסלים העדים אין ה"ו), (שם מלוה בהל'
סוברים  ורבים לכל, ידוע אינו נשך) עליו תשימון (=לא

בלבד. למלוה אזהרה אלא קבוע 29)שאינו ששיעורה
לו  להחזיר דינרים ארבעה חבירו את המלוה כגון מראש,

התורה. מן האסורה והיא כאבק 30)חמשה, ריבית, מעין
מעות  הנותן כגון עפר. כעין אלא ממש עפר שאינו הזה
שאם  מהפסד, ורחוק לשכר קרוב בהן, וליתן לישא לחבירו
יפסיד  הפסד יהיה ואם הרווח, מן חלקי לי תתן רווח יהיה

א  אסור ואינו ריבית, אבק זה הרי לבד, מדבריהם הלווה לא
ה"ח). ופ"ה הי"ד, פ"ד מלוה ב 31)(הל' כה, סנהדרין

חשוד  - ממון חימוד שמשום לחוש יש הם, שחוטפים כיון
"התאוה  הי"א: פ"א, גזילה הל' והשווה שקר. להעיד הוא
רצו  לא שאם גזל, לידי מביא והחימוד חימוד, לידי מביאה
ברעים, והפציר בדמים להם שהרבה אע"פ למכור, הבעלים

וגזלו". בתים וחמדו שנאמר: גזל, לידי כגון 32)יבוא
וצאן. בו.33)עזים  וכיוצא ראינו 34)בקר לא  שעדיין

אחרים. בשדות בהמותיו אבל 35)שיכניס שם, סנהדרין
- בוולדות אפילו חלק לו ואין בשכר, אחרים בהמות רועה
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קצו עדות קצו הלכות - שופטים ספר - אדר ט"ז חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שלא  יפה ונזהר לו, ולא חוטא אדם שאין לעדות, כשר
(בבאֿמציעא  אחרים בשדות שדקדק יכנסו וזהו ב), ה,

עצמם. של גסה בהמה וכתב: בביתם 36)רבינו, אפילו
כלל. בשדה אותה מרעים ואינם סנהדרין 37)ובחצרם,

לשדות  ובורחת משתמטת והיא לשמרה, שאיֿאפשר שם,
ומפסידתן. ישראל 38)אחרים בארץ אלא גזרו שלא

זו, של היזקה ע"י תחרב שלא ישראל, ארץ ישוב משום
פ"ה, ממון נזקי הל' והשווה ב. עט, בבבאֿקמא כמבואר

וגם 39)ה"ב. תזיק, שלא לשמרה שאפשר בא"י, אפילו
שם). (בבאֿקמא ולחרישה למשא ליישוב מאד דרושה היא
היא  שהרי אסור, בשדה לרעותה אבל בביתו, לגדל זה וכל
לא  אם לעיל, וכאמור ומפסידתם אחרים בשדות נכנסת

תזיק. שלא לשמרה עליה המלך 40)שעומד מנת קונה
יחיד  מכל לעצמו המס את גובה והוא לשנה, קצוב בסכום

(כסףֿמשנה). שם).41)ויחיד (סנהדרין כגזלנים הם והרי
וארנונא 42) גולגולת מס לגבות המלך מטעם ממונים

מאת  המסים הכנסת את קונים ואינם חבריהם, מישראל
לשנה. קצוב בסכום שהם 43)המלך שמענו לא עוד כל

מהראוי. יותר לד 44)לוקחים סי' לחו"מ ובסמ"ע שם.
הסחורה  לפי למלך הגובה הוא - מוכסן מגדיר: לד, ס"ק
ליטול  יוכל לכל, ידוע שאינו ובדבר אדם, של ממונו לפי או
- גבאי פסול; סתמו ולפיכך בו, מרגיש ואין מהראוי, יותר
לכל, השוה דבר הבתים לפי או הגולגולת לפי שגובה
כשר. סתמו ולפיכך מקצבתו, יותר ליטול יוכל ובקושי
- לעצמו היתר לוקח שהוא שנודע כל הכסףֿמשנה ולדעת
ה'תוספות' ולדעת גמור. כגזלן התורה מן פסול הוא הרי
למי  יודעים שאינם מגזלן, גרועים אלה שם, בסנהדרין
ובמוכסנות  בגבאות עדיין עוסקים שהם כיון וגם, להחזיר.

לקלקולם. לחזור הם חשודים אותן 45)- שמלמדים
ויש  עלֿכרחן, בעלים לבית אחרים משובכות יונים להביא
בהל' רבינו של וכנימוקו א). כה, (סנהדרין גזל משום בזה
מפני  כדין, שלא אחרים ממון לוקח "שהרי ה"ז: פ"ו, גזילה
זכר, ותביא נקבה או אחר משובך נקבה ויביא זכר שמשלח
חיה  או עופות בשאר כזה העושה כל אלא בלבד, יונים ולא
אבל  בישוב, ודוקא מדבריהם". גזלן זה הרי - ובהמה
הישוב  מן השובך את מרחיק שאם לכך, לחוש אין במדבר
ששנינו  כמו יונים, משם להפריח לו מותר מילין, ארבעה
ללכוד  (=פחים נישובים פורסים "אין ב) עט, (בבאֿקמא
שלשים  הישוב מן רחוק היה אלאֿאםֿכן ליונים, יונים) בהן

ה"ח. שם גזילה הל' והשווה השמיטה.46)ריס". שנת
לכל.47) הפקר ו)48)שהם כה, (ויקרא אמרה והתורה

לסחורה, ולא לאכלה - לאכלה" לכם הארץ שבת "והיתה
על  מעבירם ממון שחימוד ומתוך א. סב, בע"ז כמבואר
שנוטים  להעיד ופסולים חמס, כרשעי הם הרי - תורה דברי
פ"ג, שם ובירושלמי וברש"י). ב כד, (סנהדרין הבצע אחרי
שני  כל ובטל שיושב זה שביעית, תגר "איזהו אמרו: ה"ה
ונותן  ונושא ידיו מפשט התחיל שביעית שבאה כיון שבוע,
אינם  אם אבל רבינו. דברי והםֿהם שביעית", בפירות
פירות  במכירת עוסקים הם אם אפילו אזי השנים, כל בטלים
של  פירות מוכרים שהם לתלות שיש לפסלם, אין בשביעית,
(כסףֿמשנה). שביעית בפירות עסק להם ואין הששית השנה

שונים,49) מזל משחקי בהן שמשחקים אבנים או עצמות
"שחוק  מ"ג): פ"ג, (סנהדרין לרבינו המשנה וכפירוש
שלא  או כך שיעשה למי כספים, שמשימין תנאי על ידוע...
השחוק". באותו שמסכימים כפי אותם שיקח יעשה,

וכפירוש 51)התעסקות.50) ב). כד, שם (משנה, גזל מעין
בעולם  להתעסק לו אין שהאדם התורה, "מיסודי שם: רבינו
נפשו  שתשלם כדי בתורה או דברים: משני באחד אלא הזה
המציאות... בהתמדת לו שתועיל במלאכה או בחכמתה,
הוי  שאמרו: כמו בתורה, ולהרבות בה, למעט שראוי אלא
ה"יֿיא, פ"ו, גזילה ובהל' בתורה". ועסוק בעסק ממעט
שמשחקים  אלו כיצד, בקוביא "המשחקים רבינו: כותב
ביניהם, תנאי ועושים בעצמות... או בצרורות או בעצים
וכך... כך ממנו יקח שחוק, באותו חבירו את הנוצח שכל

הבע  שברצון חבירו אע"פ ממון ולקח הואיל לקח, לים
בקוביא  והמשחק גוזל... זה הרי והיתול שחוק דרך בחינם
בדברים  עוסק איסור בו יש אבל גזל, איסור בו אין הגוי עם

ב 52)בטלים". כה, (סנהדרין לכך מיוחדים שאינם אע"פ
שממרים 53)וברש"י). אלו - יונים "מפריחי שם,

היונים". את רש"י) - זו עם זו להלחם אותן (=מרגיזים
הממירין 54) ווינציאה: רומי בדפוסי וכן תימן, ובכ"י

מדבריהם 55)(=מתערבים). גזל אלו, שכל שם. סנהדרין
שה'טור' להעיר, וראוי ה"י. פ"ו, גזילה בהל' כמבואר הוא,
עוסקים  שאינם אלה כל שלפיכך סובר, - לד סימן בחו"מ
כמה  יודעים שאינם מפני להעיד, פסולים עולם של ביישובו
שקר  להעיד בעיניהם ונקל הממון, אחר האדם טורח
אחרת  אומנות להם יש אם ולפיכך חבריהם, ממון להפסיד

ממונו. להשיג אדם של טרחתו להעריך שיודעים כשרים,

.‰ÒÈ¯‡56e¯kaL ˙B¯t‰ ÔÓ ËÚeÓ ¯·c Á˜lL57 »ƒ∆»«»»»ƒ«≈∆ƒ¿
È¯Lz ÈÓÈÂ ÔÒÈ ÈÓÈa58Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ ƒ≈ƒ»ƒ≈ƒ¿≈…∆∆ƒ»≈¿«¿»«

·p‚ BÈ‡ - ‰„O‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡lL Á˜lL Èt ÏÚ59 «ƒ∆»«∆…ƒ«««««»∆≈«»
˙e„ÚÏ ¯LÎÂ60ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡L ;61. ¿»≈¿≈∆≈«««»∆«¿ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חלק 56) לעצמו שיקח בתנאי אחרים, אדמת המעבד פועל
לבעלים. נותן והשאר היבול להתבשל.57)מן הקדימו

ואסיף.58) בציר זמן - תשרי קציר; זמן - ניסן
לו 59) מותר - במלאכה שעוסק כיון לעצמו, היתר שמורה

שום  כאן אין מלאכתם משנגמרה אבל מועט, דבר ליקח
ופסול. נוטל הוא גניבה ודרך ב,60)היתר, כו, סנהדרין

כגירסת  מלאכתו, נגמרה שלא ובדבר שם: גורס ורבינו
שנגמרה  ובדבר שלפנינו: התלמוד וגירסת שם, הרי"ף

שם. ברש"י וראה ולוקח 61)מלאכתו. אריס והוא הואיל
פועל, שאר אבל מועט. הפירות,דבר בגוף חולק שאינו

הריהו  - מועט דבר לקח אפילו בלבד, שכרו אלא נוטל ואינו
שם). הסוגיא משמעות ע"פ (כסףֿמשנה לעדות ופסול כגנב

âאדר ט"ז חמישי âיום
øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨

פסול 1) בין ההבדל ומהבזויים. הארץ מעם עדות קבלת

יום חמישי
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קצז

קצז

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר ט"ז חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דבר, על החשוד עדות מדבריהם. לפסול התורה מן לעדות
גדול. וכהן ישראל מלכי על העדות אחרים. כלפי

.‡‰LÓa ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï BÈ‡L ÈÓ2C¯„a ‡ÏÂ ƒ∆≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿…¿∆∆
ı¯‡3˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ,ÚL¯ ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ∆∆¬≈∆¿∆¿«»»»¿≈

Ì‰È¯·cÓ4‡e‰L ‰˜ÊÁ - Ck „Ú „¯iL ÈÓ ÏkL . ƒƒ¿≈∆∆»ƒ∆»««»¬»»∆
B„ÈÏ e‡B·iL ˙B¯·Ú‰ ·¯ ÏÚ ¯·BÚ5. ≈«…»¬≈∆»¿»

משנה.2) שנה ולא מקרא קרא ומתנו 3)שלא משאו שאין
ורבינו  י). משנה א, פרק לקידושין (רע"ב הבריות עם בנחת
חבורה  אדם, בני חבורת - ארץ "דרך אומר: שם בפירושו

ובמוסר". בנחת ב.4)טובה מ, רש"י 5)קידושין כפירוש
היישוב" מן ש"אינו כיוון לעדות: ופסול המתחיל דיבור שם

פנים. בושת לו ואין עצמו על מקפיד הוא אין

.·ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ6ÔÈ‡Â ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙e„Ú ¿ƒ»≈¿ƒ≈¿«»»∆¿≈
˙e„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó7l‡ .˜ÒBÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡ ¿«¿ƒƒ∆≈∆»ƒ≈À¿«∆≈

ÌÈ¯LÈ‰ ÈÎ¯„a ‚‰BÂ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ˙BˆÓa8, ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈¿«¿≈«¿»ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ı¯‡ C¯„ Ba LÈÂ¿≈∆∆∆∆¿«¿ƒ≈««ƒ∆

‰LÓa ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï BÈ‡Â ı¯‡‰ ÌÚ9. «»»∆¿≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»

עד.6) להיות מתחילה אותו מייחדים ייחדוהו 7)אין אם
ב). מט, (פסחים עדותו ממנו מקבל הדין בית הרגלים 8)אין

שאינו  מוסיף: שם בפסחים והרי"ף נאים. ונימוסים טובים
וגזל. שקר שבועת על א):9)חשוד כב, (חגיגה שאמרו זהו

שרבי  כלומר, יוסי, כרבי - הארץ מעם עדות היום מקבלים כמי
שאנו  שנאה, הארץ עם לנו ייטור שלא לאיבה, חושש יוסי
רק  וזה עדות, ממנו מקבלים לפיכך מחברתנו, אותו מרחיקים

שם). לפסחים (רי"ף ארץ בדרך פנים כל על כשישנו

.‚,¯Lk ˙˜ÊÁa - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈»«¿ƒ»»¿∆¿«»≈
ÏÒtiL „Ú10ı¯‡‰ ÌÚ Ïk .11‡e‰L ˙˜ÊÁa - «∆ƒ»≈»«»»∆¿∆¿«∆

ÏeÒt12ÌÈ¯LÈ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‡e‰L ˜ÊÁiL „Ú ,13. »«∆À¿«∆≈¿«¿≈«¿»ƒ

ד.10) הלכה י, פרק לעיל המנויים גזל באיסורי או בעבירה,
ובמשנה.11) במקרא בדרך 12)שאינו גם אינו הסתם שמן

עם  שסתם ב מט, בפסחים הסוגייא לשון וכמשמעות ארץ,
בכולן. אינו על 13)הארץ - א כב, בחגיגה הכשירו ואותו

עדות  מקבלי כמה טועים ובזה הרדב"ז: וכתב יוסי, רבי פי
ישראל  כל לומר: וסומכים לפניהם הבא מכל עדות שמקבלים
בחזקת  שהם פי על שאף אינו, וזה הם. כשרים בחזקת
כשרים  בחזקת אינם - עבירות עוברים שאינם כשרות,

חכמים. תלמידי הם אםֿכן אלא להעיד

.„BÏ ‰È‰zL Ì¯Ë ı¯‡‰ ÌÚ ˙e„Ú Ïa˜iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆¿«≈≈«»»∆∆∆∆ƒ¿∆
‚‰B ‡e‰L e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ B‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ¬»»…∆∆»≈ƒ¿»ƒ∆≈
˙‡ ÔzÏ „È˙ÚÂ ,ËBÈ„‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡ C¯„·e ˙BˆÓa¿ƒ¿¿∆∆∆∆¬≈∆∆¿¿»ƒƒ≈∆

ÔÈc‰14Èt ÏÚ Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓÓ „a‡Ó È¯‰L ; «ƒ∆¬≈¿«≈»»∆ƒ¿»≈«ƒ
.ÌÈÚL¿̄»ƒ

ראוי 14) שאינם עדותם כיוון שקיבל הדיין נמצא להעיד ים
אמרו: ב מ, ובקידושין כדין. שלא ישראל של ממון מוציא
היישוב" מן אינו ארץ בדרך ולא במקרא... לא שאינו "כל

אבל  העולם, ביישוב בו תועלת אין שם: רבינו ומפרש
למדינה. תועלת - המקום מן להוציאו

.‰Ì‰Â .Ì‰È¯·cÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÔÈÈeÊa‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈
ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ˜eMa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ÌÈL‡‰15, »¬»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈»»»

˜eMa ÌÈn¯Ú ÔÈÎÏB‰L el‡ ÔB‚Îe16Ô‰L ˙Úa ¿≈∆¿ƒ¬Àƒ«¿≈∆≈
el‡a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÏeÓ ‰Î‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚ17ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿»»¿À∆∆¿«≈¿≈∆≈

ÔÈ‡Â ,·ÏÎk ÔÈ·eLÁ el‡ ÏkL .˙La‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««…∆∆»≈¬ƒ¿∆∆¿≈
¯˜L ˙e„Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó18ÔÈÏÎB‡‰ :el‡ ÏÏkÓe . «¿ƒƒ«≈∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .‡ÈÒ‰¯Ùa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ‰˜„¿̂»»∆¿≈»ƒ¿«¿∆¿»««ƒ
ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÌÈf·Ó ,‰Úˆa eBfiL Ô‰Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»»∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ«¿»¿≈»

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ Ïk .ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ãקודש משיחות ãנקודות

"íäéøácî úeãòì ïéìeñt ïééeæaä ïëå." §¥©§¦§¦§¥¦¦§¥¤

מה  עלֿפי יובן הבזויין, של הפסול לסיבת ההסבר
"ומודיעין  העדים את שמזהירים ה"ב בפי"ז שכתב
הזה  בעולם בה המעיד ובושת שקר, עדות כח אותם
אפילו  דוגמתה מצינו שלא אזהרה הבא", ובעולם
ביתֿדין. מיתות ארבע עליהם  שהעונש בעבירות
על  עדות הוא יהודי של תוכנו כל הוא: והביאור
מעיד  הוא והישרה הטובה הנהגתו עלֿידי כי הקב"ה,
נאמר  שהרי כביכול, הקב"ה של ו"היושר" ה"טוב" על

עדי"על  "אתם ישראל י.)עם מג, כשמעיד (ישעיהו לכן, .
ותוכנו, עניינו כל את הסותר מעשה זה הרי שקר עדות
לו  בושת שקר יעיד שאם אותו מזהירים כך ומשום
אדם  כמו ממש תוכנו כל את מאבד כי כו' הזה בעולם
אלא  ממשי בדבר ניזק שאינו אותו, שמביישים

תוכנו. ערך את ממנו נוטל שהמביישו

כיון  מדבריהם, הבזויין את פסלו מדוע גם יובן ובזה
של  ה"טוב" על עד להיות הוא יהודי של שתוכנו
את  נוגד הוא כי בזוי איש להיות יכול לא ולכן הקב"ה,
להעיד  יכול אינו ואם עדי", "אתם - ועניינו תוכנו כל

לעדות. ופסול עד גדר ממנו מופקע - הקב"ה על
58 הערה 258 עמוד כ"ז חלק לקו"ש (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

אינו 15) העם כל בפני שלא בשוק האוכל אבל ב. מ, קידושין
כמו  חכם, לתלמיד גנאי משום בו יש אבל לעדות, נפסל
של  שבחו "אין ב) הלכה ג, פרק (מעשרות בירושלמי שאמרו
הב"ח  ולדעת משנה). (כסף בשוק" אוכל להיות חכם תלמיד
אלא  לעדות נפסל שאינו רבינו כוונת לד סימן משפט לחושן
בשוק  אוכל ואם מהלך כשהוא הכול בפני בשוק כשאוכל
לתלמיד  גנאי משום אלא בו אין אחד במקום יושב כשהוא

בלבד. המקום 16)חכם לפני ומתועב משוקץ לך "שאין
ב). סג, (יבמות ערום" בשוק שמהלך ממי "הגרע 17)יותר

פסולים  אומר יוסי רבי והבורסקי... והבלן דם) (=מקיז
ט"ז). פרק זוטא אליהו דבי (תנא הם" קידושין 18)לעדות
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קצח עדות קצח הלכות - שופטים ספר - אדר ט"ז חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אינו  כבודו על מקפיד ואינו "הואיל שם: רש"י וכדברי ב מ,
ולהיפסל. בעצמו לזלזל "אוכלי 19)בוש ב כו, סנהדרין

מן  צדקה מקבלי רש"י: ומפרש לעדות" פסולים אחר דבר
הלכות  והשווה ממון. מחמת השם חילול זה והרי הגויים,
צדקה  ליטול לישראל "אסור ט: הלכה ח, פרק עניים מתנות

וכו'. בפרהסיא" הגוי מן

.Â‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ÔÈa ‰Ó20ÏeÒÙÏ «≈»¿≈ƒ«»¿»
B˙e„Ú - „ÈÚ‰L ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt‰L ?Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆∆«»ƒ«»∆≈ƒ≈
˙BiÒÎ Èz·a ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa¿≈»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»»¿»≈¿≈ƒ

˙BL¯„Ó Èz··e21CÈ¯ˆ - Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt‰Â ; ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒƒ¿≈∆»ƒ
‰Ê¯Î‰22eÊÈ¯Î‰L Ì„˜ „ÈÚ‰L ˙e„Ú Ïk ,CÎÈÙÏ . «¿»»¿ƒ»»≈∆≈ƒ…∆∆ƒ¿ƒ

,ÌÚ‰ ˙eÎÊ „a‡Ï ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈¿»»
ÏeÒt ‡e‰L eÚ„È ‡Ï È¯‰L23‡l‡ BÏeÒt ÔÈ‡Â , ∆¬≈…»¿∆»¿≈¿∆»
Ì‰È¯·cÓ24. ƒƒ¿≈∆

גֿד.20) הלכה י, פרק לעיל שלו 21)ראה שעבירה
וברש"י). שם (סנהדרין לכל פסולו 22)מפורסמת להודיע

ממונם.23)ברבים. על עדות לו כל 24)ומסרו ולפיכך,
ומי  עדותו. לבטל חכמים תיקנו לא פסולו נודע שלא עוד
אין  בקובייא, ששחק מפני הכנסת מבית הקהל שהוציאוהו

לד משפט לחושן יוסף (בית מזו גדולה הכרזה בשם לך
הראב"ן).

.ÊÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „Ú25ÏeÒt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈∆»∆¡»¿ƒƒ««ƒ∆»
‰¯·Úa ÚL¯ È¯‰L .˙Bi„Ú ¯‡LÏ26- ËÁML ƒ¿»≈À∆¬≈»»«¬≈»∆»«

‰¯Lk B˙ËÈÁL27.ÈzËÁL ‰ÎÏ‰k :¯ÓBÏ ÔÓ‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿∆¡»««¬»»»«¿ƒ
BlL ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ Ï·‡28Ï·‡ , ¬»∆»«»»≈∆¡»«∆¬»

ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡29. ∆¡»«¬≈ƒ

היתר 25) של אחת חתיכות שתי לפנינו שהיו כגון להתיר,
ב). ב, (גיטין היתר של זו לומר נאמן איסור, של ואחת
בו  שהוחזק בדבר אפילו להתיר נאמר לתקן שבידו ובדבר
אחד  כל תורה האמינה "שהרי שם: רש"י וכדברי איסור,
ניקור  ועל השחיטה ועל תרומה הפרשת על מישראל ואחד
לנידה  תורה שהאמינה ממה הדברים, ומקור והחלב". הגיד
כח) טו, (ויקרא שנאמר נקיים, שבעה לעצמה לספור
בכתובות  כמבואר לעצמה, לה - ימים" שבעת לה  "וספרה
ובנוגע  נאמן). אחד עד המתחיל דיבור שם (תוספות א עב,
איסור  להחזיק נאמן אחד שעד וודאי איסור, דבר לקביעת
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר לנו, ידוע טיבו שאין בדבר

שם. ובביאורנו ו הלכה ט"ז, ופסול 26)פרק עבירה שעבר
ממון. נבילות 27)לעדות אוכל מומר ישראל א ג, חולין

"מומר  אמרו: ב ד, ושם משחיטתו" לאכול מותר לתיאבון...
הלכות  והשווה כולה", התורה לכל מומר הוי לא אחד לדבר

י"דֿט"ו. הלכה ד, פרק דבר 28)שחיטה אותו על להעיד
לעצמו. נוגעת שהעדות בשעה עליו, חשוד שהוא

כדי 29) בבכור, מום בעצמו להטיל חשוד שהוא כהן, כגון
להעיד  נאמן - קרבן להביאו יצטרך ולא במדינה שישחטנו
אדם, בידי לבוא הראוי במום אחר כהן של בכור על
א) לה, (בכורות בידיים בעליו הטילו ולא נפל, שמאליו

שם. גמליאל בן שמעון רבן וכדעת

.ÁBa Ôe„Ï BÏ LÈ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»«»»≈»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«¬≈ƒ¬»»≈»»≈¿≈

ÌÈ¯Á‡ e‰iL30:¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ ?„ˆÈk . ∆≈»¬≈ƒ≈«∆¡»«»»∆«
Ó ÈBÏt ˙B¯tÌ‰ ÌÈw˙31¯kÓÏ „LÁp‰ ÔÓ‡Â , ≈¿ƒ¿À»ƒ≈¿∆¡»«∆¿»ƒ¿…

¯BÎa ¯Oa32ÔÈlÁ ÈBÏt ¯ÎBnL ‰Ê ¯Oa :¯ÓBÏ ¿«¿«»»∆∆≈¿ƒÀƒ
ÈÙÏ .ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‡e‰¿≈…«≈»∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ

ÌÈÚL¯‰ ÏÚ ÌÈ¯eq‡‰ ˙ÓÈ‡L33˙ÓÈ‡ ÔÈ‡Â , ∆≈«»ƒƒ«»¿»ƒ¿≈≈«
ÔBÓn‰34.Ì‰ÈÏÚ «»¬≈∆

חוטא 30) אדם אין "חזקה ב): ה, מציעא (בבא שאמרו כמו
לו". חשוד 31)ולא הארץ שעם פי על ואף הם, מעושרים

אחרים, על הוא נאמן - שלו מפירות מעשרות להפריש שלא
בהלכות  רבינו כלשון - קנוניא" כעושה ייראה "שלא ובלבד

י"ז. הלכה י"ב, פרק אינו 32)מעשר שבכור באטליז,
נפל  ואפילו כהן, של בביתו אלא טבחים, של בשוק נמכר
י"ב. הלכה א, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר מום, בו

בכ  בשר למכור חשוד שהוא שהוא או פי על אף תמים, ור
מום. בו שייפול עד לשחטו אין הזה ובזמן קרבן,

איסור.33) באכילת אחרים להכשיל עלול ואינו
איכפת 34) שלא והכוונה, הממון. בעל קדומים: בדפוסים

כדין, שלא אחרים ממון בעדותם ולהפסיד שקר להעיד להם
רבינו  דברי ומקור ממון. בעדות להעיד נאמנים אינם ולפיכך
ואינו  לעיר "הנכנס ו) משנה ד, פרק (דמאי המשנה מסתימת
לו  אמר מעשר? כאן מי נאמן, כאן מי אמר שם, אדם מכיר
נאמן" זה הרי נאמן, פלוני איש נאמן, איני אני אחד,
רבן  דעת וכן לו. ולא חוטא אדם שאין שם, רבינו וכפירוש
חבירו  של על הוא "נאמן א לה, בבכורות גמליאל בן שמעון
הלכה  ב עמוד שם בגמרא וקבעו עצמו", של על נאמן ואין
נאמן  החשוד אין הראב"ד ולדעת א. עח, ביומא וכן כמותו,
משנה  ד, פרק (בכורות משנה סתם כדברי אחרים. של על
סובר  רבינו אולם מעידו". ולא דנו לא דבר על "החשוד י)
שם  שמעון רבן עם החולק היא, מאיר רבי פי על זו שמשנה
הלכה  אין מחלוקת כן ואחרי שסתם וידוע, ד, משנה ה, פרק
שמעון  כרבן הלכה קבעו ב לה, שם שבגמרא גם ומה כסתם.
הלכה  ח, פרק שמיטה הלכות והשווה וכנ"ל. גמליאל בן
בסנהדרין  רבינו דברי מקור אפרים" "מחנה בעל ולדעת י"ז.
מת  (=לומר להוציאה נאמן אינו העריות על החשוד ב: כו,
להכניסה  ונאמן פנויה), שתהיה לו נוח כי ותינשא, בעלה

לעולם). ואסורה קידשה, פלוני (=לומר

.ËÏ‡¯OÈ ÈÎÏÓ35ÔÈ„ÈÚÓ ‡Ï -36;Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ‡ÏÂ «¿≈ƒ¿»≈…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¬≈∆
ÌÈÓl‡ Ô‰L ÈÙÓ37˙Áz ÔÈÚÎ ÔÈ‡Â ,ÚB¯Ê ÈÏÚa , ƒ¿≈∆≈«»ƒ«¬≈¿«¿≈»ƒ¿»ƒ««

ÌÈic‰ ÏÚ38ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - ÏB„b Ô‰k Ï·‡ .39„ÈÚÓe , …««»ƒ¬»…≈»¿ƒƒ»»≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a CÏnÏ ‡e‰40. «∆∆¿≈ƒ«»¿∆≈«¿

דוד 35) בית למלכי בניגוד השבטים, עשרת לממשלת
כב. כג, מלכיםֿב ראה יהודה, מלכי הנקראים:

אין 36) שמלך אינן, אלו תיבות ווינציאה רומי בדפוסי
הולכים  אינם הכשרים דוד בית מלכי ואפילו להעיד, כבודו
מעיד, שאינו גדול מכהן וחומר קל כבודם, משום להעיד
מלכים  הלכות לקמן וראה ג. הלכה א, פרק לעיל כמבואר
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קצט

קצט

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר י"ז שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ז. הלכה ג, מהם 38)אימתנים.37)פרק תבוא ו"שמא
בן תקל  שמעון בימי והסנהדרין המלך בינאי שאירע כמו ה"

הלכות  לעיל וכמבואר א יט, בסנהדרין כמסופר שטח,
מתבאר  דינם יהודה למלכי ובנוגע ה. הלכה ב, פרק סנהדרין

שם. מלכים הלכות א.39)לקמן יח, לעיל 40)סנהדרין
שם. ובביאורנו ג הלכה א, פרק

.ÈÔÈ¯ÒBn‰41ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰Â42ÌÈ¯Óen‰Â43‡Ï - «¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«»ƒ…
‡lL ;˙e„Ú ÈÏeÒt ÏÏÎa Ô˙BÓÏ ÌÈÓÎÁ eÎÈ¯ˆ‰ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈≈∆…

Ï‡¯OÈ ÈÚL¯ ‡l‡ eÓ44ÔÈ„¯Bn‰ el‡ Ï·‡ , »∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»≈«¿ƒ
È„·BÚ‰L .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Ô‰ ÔÈ˙eÁt - ÔÈ¯ÙBk‰«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ∆»¿≈

ÔÈÏÚÓ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk45ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ46LÈÂ , »ƒ…«¬ƒ¿…ƒƒ¿≈
Ô‰È„ÈÒÁÏ47‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ48‡ÏÂ ÔÈ„È¯BÓ el‡Â ; «¬ƒ≈∆≈∆»»«»¿≈ƒƒ¿…

ÔÈÏÚÓ49‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,50. «¬ƒ¿≈»∆≈∆»»«»

חבירו 41) ממון המוסר או להורגו, גוי ביד חבירו המוסר
י"ב. הלכה ג, פרק תשובה בהלכות כמבואר בידו,

מעשה 42) יודע הבורא שאין או כלל, נבואה שאין האומר
שעושה  מי כל האפיקורסין ובכלל ח). הלכה (שם, אדם בני
ב, הלכה י"א, פרק גזילה בהלכות כמבואר להכעיס, עבירה
אכל  "אפילו י: הלכה ד, פרק רוצח בהלכות רבינו וכלשון
אפיקורוס". זה הרי להכעיס שעטנז לבש או נבילה

"כאילו 43) בה, ונתפרסם שהורגל אחת, לעבירה מומר
לכל  מומר שהוא או אצלו" העולם מן זו מצוה בטלה
גזירה  שגוזרים בשעה הגויים לדתי החוזר כגון, התורה,
שהם  בישראל להידבק לי בצע "מה ויאמר: בהם ויידבק
תקיפה" שידם באלו שאדבק לי טוב ונרדפים, שפלים
משנה" ה"לחם ובנוסח ט). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות
ראה  האפיקורסים, בכלל שהיא אינה, "והמומרים" תיבת
שי"א  ווינציאה רומי שנוסח להעיר וראוי ב. כו, זרה עבודה
והמשומדים". והמינים והאפיקורסים "המוסרים הוא:

ברשעם 44) עומדים ואינם עצמם, להנאת עבירה העוברים
הלכה  ד, פרק רוצח הלכות ראה בליבם, ה' ואמונת תמיד,

להצילם.45)י"ב. הבור ראה 46)מן להמיתם, לבור,
י, פרק זרה עבודה והלכות י"א, הלכה שם, רוצח הלכות

א. נח.47)הלכה בני מצוות שבע ראה 48)המקיימים
בסנהדרין  ומקורו י"א הלכה ח, פרק מלכים הלכות  לקמן

א. העם 49)קה, את ומסירים לישראל מצרים שהם ְִֵ"מפני
ירקב" רשעים שם ותלמידיהם ובייתוס כצדוק ה', מאחרי
(עבודה  שאמרו כמו א), הלכה י, פרק זרה עבודה (הלכות
ולא  מורידים והמומרים והמסורות "המינים שם) זרה

על 50)מעלים". ו, הלכה ג, פרק תשובה הלכות השווה
א. יז, השנה בראש הסוגיא פי

âאדר י"ז שישי âיום
øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨

נפסל.1) אינו איזו ועל לעדות, אדם נפסל עבירה איזו על
משום  עדות פסולי של תשובתם עצמו. פי על נפסל אדם אם

חזרתם. ודרכי ממון,

.‡ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰¯·Úa ÏÒÙp‰ Ïk»«ƒ¿»«¬≈»ƒ≈ƒ»»¿≈≈ƒ

Ba e¯˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈBÏt ‰¯·Ú ‰OÚL2, ∆»»¬≈»¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿
È¯‰L3‰˜BÏ BÈ‡4˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -5‰na . ∆¬≈≈∆¬≈∆»¿≈«∆

ËLtL ÌÈ¯·c ÏÚ ¯·ÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c6 ¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ∆»«
¯˜MÏ ÚaLpL ÔB‚k ,‰¯·Ú Ô‰L Ï‡¯OÈa7B‡ ¿ƒ¿»≈∆≈¬≈»¿∆ƒ¿««∆∆

‡ÂMÏ8·‚ B‡ ÏÊ‚ B‡ ,9;Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· ÏÎ‡ B‡ , «»¿»«»«»«¿≈»¿«≈
‰OBÚ‰ ·B¯wL ¯·c ÏÚ ¯·BÚ ÌÈ„Ú e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ≈«»»∆»»∆

‚‚BL ˙BÈ‰Ï10.ÏÒtÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯È‰Ê‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««»ƒ»≈
¯LB˜ e‰e‡¯ ?„ˆÈk11ÔÈÎÈ¯ˆ - ˙aLa ¯ÈzÓ B‡ ≈«»≈«ƒ¿«»¿ƒƒ

ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ,˙aL ÏelÁ ‰fL BÚÈ„B‰Ï¿ƒ∆∆ƒ«»ƒ¿≈∆…»»≈»
B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆¿≈ƒ»∆¿»»¿«»
‡nL ,˙aL ÌBi‰L BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ·BË ÌBÈa¿¿ƒƒ¿ƒ∆««»∆»
ÈÓ B‡ ,„ÈÓz ‡È·e˜a ˜ÁOÓ‰ ÔÎÂ .‡e‰ ÁÎBL≈«¿≈«¿«≈¿¿»»ƒƒ

BÓˆÚÏ ÛÈÒBnL È‡a‚ B‡ ÒÎBÓ ‰OÚpL12ÔÈÎÈ¯ˆ - ∆«¬»≈««∆ƒ¿«¿¿ƒƒ
.˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰L BÚÈ„B‰Ï ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆»∆»»∆»¿≈

el‡ ÌÈ¯·c ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L13‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆…»»≈»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈…«≈
‰Êa14ÌÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ‰¯·Ú Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿»∆»»»¬≈»∆«¿»ƒ«¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔB„Êa ¯·ÚÂ ÚL¯ ‡e‰L Ú„È ‰fL ÌÈ„ÚÏ»≈ƒ∆∆»«∆»»¿»«¿»««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡Â ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL15. ∆…ƒ¿¬≈∆»¿≈¿≈∆

לעשותה.2) והרי.3)שלא כתוב: היה אין 4)כאילו כי
ה"ד, פט"ז סנהדרין בהל' כמבואר התראה, בלא מלקות

ה"ב. פי"ב, שם עבירה 5)וראה וזוהי הואיל התורה, מן
(ש"ך  ה"ב פ"י, לעיל ראה בו, התרו אילו מלקות, בה שיש

כד). ס"ק לד סי' וידוע.6)לחו"מ והתורה 7)נפוץ
לשקר". בשמי תשבעו "ולא יב) יט, (ויקרא אמרה

כגון 8) כן, שהוא לאדם ספק בו שאין ידוע, דבר על שנשבע
ה"ה), פ"א שבועות (הל' אבן שהיא זו, אבן על שנשבע
אלהיך  ה' שם את תשא "לא ו) כ, (שמות אמרה והתורה

לאו 9)לשוא". שהרי עליהן, לוקים אין עבירות אלו
זאת  ובכל ה"ב), פי"ח סנהדרין (הל' לתשלומין ניתן שלהן
שלהם  שאינו ממון ולוקחים הואיל להעיד, הם פסולים
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר חמס", "עדי והם בחמס,

עבירה.10) שזוהי יודע והוא 11)שאינו קיימא, של קשר
שבת  (הל' הסּפנים וקשר הגמלים קשר כגון אומן מעשה

ה"א). המלכות,12)פ"י, בדין לו שקצוב מה על יתר
ה"ד. פ"י, לעיל רבינו (בבא13ֿ)כלשון שאמרו כמו

בעוד  כסף, בלא לאנשים משמע - תחמוד לא ב): ה, מציעא
אסור  למכרו, רוצה המוכר ואין כסף יתן אפילו הדין שלפי
מן  לעדות פסול החמסן אין זאת ובכל ממנו, החפץ לחמוס
(ביאור  עבירה שזוהי יודע שאינו משום ועלֿכרחך התורה,

נג). ס"ק לד סי' לחו"מ (סנהדרין 14)הגר"א שאמרו כמו
לעדות, לפסלם אין ביוםֿטוב מת הקוברים אלה ב) כו,
- ממון שכר משום יוםֿטוב שמחללים רשעים, שהם אע"פ
בקבורת  עושים הם שמצוה וסוברים טועים שהם משום

לעדות 15)המת. לפסול (שם) בגמרא רצו בתחילה שהרי
התרו  שלא אע"פ רשעים". והם "הואיל הקברנים אלה את

התר  שאילו - הם בהם מצוה ולומר: להצדיקם אין בהם, ו
בפועל, לוקים ואינם בהם, התרו לא שאפילו הרי - עושים

יום שישי
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ר עדות ר הלכות - שופטים ספר - אדר י"ז שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

להצדיקם, שיש לא אם לעדות, שיפסלו הוא בדין זאת בכל
(כסףֿמשנה). עושים הם שמצוה לחשוב, הם טועים כי

.·‰¯·Úa ÏÒÙ Ì„‡ ÔÈ‡16?„ˆÈk .BÓˆÚ Èt ÏÚ ≈»»ƒ¿»«¬≈»«ƒ«¿≈«
‰ÂÏ‰ B‡ ÏÊ‚ B‡ ·bL ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡aL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿»«∆»«»«ƒ¿»

BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯a17BÈ‡ - ¿ƒƒ««ƒ∆¿«≈«ƒ«¿≈
ÏÒÙ18‰¯eÒ‡ ÏÚa B‡ ‰Ï· ÏÎ‡L ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .19 ƒ¿»¿≈ƒ»«∆»«¿≈»»«¬»

Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú ,ÏÒÙ BÈ‡ -≈ƒ¿»«∆ƒ¿»¿≈≈ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ˙‡ ÌÈOÓ20ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L Ô·e‡¯ ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿≈∆≈ƒ»»

‰ÂÏ‰ ÈÏ :¯Ó‡Â ÈÂÏ „ÈÚ‰Â ,˙Èa¯a ‰ÂÏ‰L ÔBÚÓL21 ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ¿»
Û‡ .ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ˙e„Úa ÏÒÙ Ô·e‡¯ È¯‰ - ˙Èa¯a¿ƒƒ¬≈¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿¿≈ƒ«

˙Èa¯a ‰ÂlL ÈÂÏ ‰„B‰ È¯‰L Èt ÏÚ22ÌÈOÓ BÈ‡ - «ƒ∆¬≈»≈ƒ∆»»¿ƒƒ≈≈ƒ
ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÚL¯ BÓˆÚ«¿»»¿∆¡»«¿≈¿≈∆¡»«

BÓˆÚ23BÚ·¯ ÈBÏtL „ÈÚ‰L ÈÓ ÔÎÂ .24BÒ‡a ÔÈa ,25 «¿¿≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»≈¿»¿
ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - BBˆ¯a ÔÈa Úa¯ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿ƒ

B‚¯‰Ï26ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - ÈzL‡ ÏÚ ‡a ÈBÏt . ¿»¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ
d‚¯‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,B‚¯‰Ï27‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. ¿»¿¬»…¿»¿»¿≈…«≈»∆

B‚¯‰Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - È¯BL ˙‡ Ú·¯ ÈBÏt29; ¿ƒ»«∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿
BBÓÓ Ïˆ‡ ·B¯˜ Ì„‡ ÔÈ‡L30. ∆≈»»»≈∆»

איננה.16) זו תיבה תימן, בעלֿדין 17)בכת"י שהודאת
ב. ג, בבבאֿמציעא כמבואר היא, עדים לעדות.18)כמאה

נדה.19) אשתו כגון לו, האסורה ביאת או לו, האסורה אשה
קרוב 20) פסלה והתורה עצמו, אצל הוא קרוב שאדם

וברש"י). ב ט, (סנהדרין ראובן.21)לעדות אותו
ורשע 22) ה"ד), פ"י, לעיל (ראה רשע הוא שגם נמצא,

להעיד. (=חולקים)23)פסול "פלגינן א כה, סנהדרין
לגבי  ולא המלוה, לגבי אותו מאמינים כלומר דיבורו",
ה"י. פי"ג, גירושין הל' והשווה א, י, שם כמבואר עצמו,

זכור.24) כרחו.25)במשכב שלדבריו,26)על אע"פ
כך  משום נפסל אינו רשע, זה הרי - "ברצונו" שנרבע
הוא  נאמן ולפיכך רשע, עצמו משים אדם שאין להעיד,
שפלוני  לו ומאמינים עצמו, כלפי נאמן ואינו חבירו כלפי
שם). וב'תוספות' ב ט, (סנהדרין אותו רבע ולא רבע,

וחולקים 27) עליה, נאמן ואינו אשתו אצל הוא שקרוב לפי
י, (שם אשתו על לא אבל איש אשת על בא לומר: דיבורו,

ה"ב.28)א). פ"ז, עבדים הל' הרובע 29)השווה את
בסקילה. שהוא נרבע שור כדין שורו, ואין 30)ואת

נאמן, ממונו על גם כי דיבורו", "חולקים בזה: אומרים
משלם  אדם לעיל: נתבאר שכבר קרבה, פסול בזה שאין
(סנהדרין  לעצמו קרבה של דין בזה שאין הרי עצמו, ע"פ

רש"י). וכפירוש שם,

.‚‰¯·Úa ÏeÒt ‡e‰L „Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«∆»∆»«¬≈»
˙B¯·Ú‰ el‡Ó31‰·eLz ‰OÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e , ≈≈»¬≈»¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»

‰˜lL B‡ ,Ba ¯ÊÁÂ32¯Lk ‰Ê È¯‰ -33e‡a Ì‡ Ï·‡ . ¿»«∆»»¬≈∆»≈¬»ƒ»
‡ÏÂ BÊ ‰¯·Ú ‰OÚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,ÌeLÈÁÎ‰Â ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…»»¬≈»¿…

ÏeÒt ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÏÒÙ34ÔÈ‡Â ,„ÈÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ƒ¿«¬≈∆¿≈»¿ƒ»…»ƒ¿≈
B˙e„Úa ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ35Ôe„È ‡ÏÂ ,36Ú„eiL „Ú , ƒƒ»¿≈¿…»«∆ƒ»«

.‰·eLz ‰OÚL∆»»¿»

לעדות.31) עליהן נפסל בהלכה 32)שאדם ובסמוך
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שמ"שלקה יתבאר, הבאה

השווה 33) תשובה". שעשה בו אנו "יודעים א: כב, כתובות
ה"ז. פ"ו, זה 34)לעיל הרי - הם שנים נגד ששנים מאחר

רש"י). וכפירוש (שם, כשר ספק פסול, ואין 35)ספק
ממון  שחזקת כשרותו, חזקת על זה עד העמד אומרים
ואין  חזקתו על ממון העמד ולפיכך עדיפה, שכנגדה
וכן  שם). (רי"ף זו מסופקת בעדות המוחזק מידי להוציאו
ממון  והעמד שנים, נגד שנים העמד א): כ, (שם אמרו
ממון  להוציא בין יעיד לא הרדב"ז ולדעת בעליו. בחזקת

להעמיד. לדון,36)בין גם פסול - להעיד שפסול כל
ד"ה  ב כד, בסנהדרין רש"י פירש וכן ב. מט, בנדה  כמפורש
שאר  "וכן ה"ד: פט"ז, לקמן והשווה הפסולים. הן ואלו
בדיינים". פוסלים כך - בעדים שפסולים כשם פסולין, מיני

.„‰·eLz ‰OÚL ÔÈa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk37ÔÈa »ƒ∆ƒ¿«≈«¿≈∆»»¿»≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ÔÈc ˙È·a ‰˜lL38¯‡L Ï·‡ . ∆»»¿≈ƒ≈¿«¿¬»¿»

B‡ eÒÓÁL ÔBÓÓ ÌeMÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,˙e„Ú ÈÏeÒt¿≈≈∆≈¿ƒƒ»∆»¿
‰·eLz ÔÈÎÈ¯ˆ - eÓlML Èt ÏÚ Û‡ ,eÏÊbL39È¯‰Â , ∆»¿««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»«¬≈

Ú¯‰ Ôk¯cÓ Ô‰a e¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ÔÈÏeÒt Ô‰40. ≈¿ƒ«∆ƒ»«∆»¿»∆ƒ«¿»»»

מהתנאים 37) דבר שחסר או התראה, שם היתה כשלא
בלבד  התשובה לו ומספיקה מלקות, אותו המחייבים

ה"ז:38)(כסףֿמשנה). פי"ז, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שלקה, כיון - לעיניך" אחיך "ונקלה ג) כה, (דברים "שנאמר
טוען  ובהל' א. כג, במכות המשנה ע"פ אחיך", הוא הרי
החשוד  (=על עליו היו "אם רבינו: כותב ה"י, פ"ב ונטען
לכשרותו  יחזור תשובה, ועשה שלקה עדים השבועה) על
כל  לקה, שאפילו מדבריו, נראה לשבועות". בין לעדות בין
שתצטרף  עד לכשרותו חוזר אינו - לבו נכנע שלא עוד
שם. בלחםֿמשנה וראה (כסףֿמשנה). המלקות עם התשובה
מי  "כל הוא: כך כאן, הנוסח תימן שבכת"י להעיר וראוי
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שלקה כיון מלקות, שנתחייב
לאוין  בסמ"ג הנוסח וכן אינן. תשובה" שעשה "בין ותיבות:

ורע 39)ריד. לשמים "רע הוא הרי גזל, או שחמס כיון
לשמים  גם שישוב עד לכשרותו חוזר ואינו לבריות"

שגזלן ומדבר 40)(רדב"ז). משמע ה"ז, פ"ו לעיל רבינו י
אלא  להעיד כשרים אינם חמס מחמת עדות פסולי וכל
וכל  בתשובה, שחזרו בביתֿדין עליהם שיעידו משעה
עד  התשובה (=בין בינתיים עליהם שחתמו השטרות
וכן  שם), (כסףֿמשנה פסולים בביתֿדין) עליהם שהעידו
לד). ס"ק שם (ש"ך כ"ו סעיף מ"ו סימן חו"מ משו"ע נראה

.‰eÚ¯˜iMÓ ?˙Èa¯a ÌÈÂÏÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
Ô‰È˙B¯ËL41‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ ,ÔÓˆÚÓ ¿»≈∆≈«¿»¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…

·ÎBk È„·BÚÏ elÙ‡ ˙Èa¯a eÂÏÈÌÈ42. «¿¿ƒƒ¬ƒ¿¿≈»ƒ

את 41) וגובים קורעים, - וריבית קרן בהם שכתוב השטרות
עג). ס"ק לד, סי' לחו"מ (סמ"ע בעלֿפה הקרן

חייו,42) כדי בריבית להם להלוות מותר כלל שבדרך
צריכים  הפסולים אלה אבל ה"ב, פ"ה מלוה בהל' כמבואר
שם  מהם שישתכח כדי בריבית, להם מלהלוות להזהר

וברש"י). ב כה, (סנהדרין ריבית
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רא

רא

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר י"ח קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Â˙‡ e¯aLiMÓ ?‡È·e˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿«¬ƒ¿¿»ƒ∆¿«¿∆
Ì‰ÈÒÙÈÒt43eOÚÈ ‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , ¿ƒ»≈∆¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…«¬

ÌpÁa elÙ‡44. ¬ƒ¿ƒ»

וראה 43) מעצמם. פסיסיהן תימן: ובכת"י משחקם, אבני
משחקים  אפילו אלא בלבד, בקוביא "ולא ה"ד: פ"י, לעיל

הרימונים". וקליפי אגוזים שם.44)בקליפי

.Ê˙‡ e¯aLiMÓ ?ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ≈ƒƒ∆¿«¿∆
Ô‰a ÔÈ„vL ÌÈÏk‰45‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , «≈ƒ∆»ƒ»∆¿«¿¿»∆¬»»¿»

¯a„na elÙ‡L46eOÚÈ ‡Ï47. ∆¬ƒ«ƒ¿»…«¬

ה"ד.45) פ"י, לעיל כמבואר אחרים, של יונים וגוזלים
יונים,46) שם לצוד מותר כלל ובדרך הפקר, מקום שהוא

בעלים. שום להן הרמ"א 47)שאין וכתב שם. סנהדרין
ובמשחקים  כאן, שגם אומרים "יש לא: סעיף לד סי' בחו"מ

שהרויחו". המעות להחזיר צריכים בקוביא,

.Á?˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó48ÚÈbzMÓ ≈≈»«¬»«¬≈¿ƒƒƒ∆«ƒ«
e˜„aÈÂ ˙ÈÚÈ·L49„·Ïa ÌÈ¯·c ˙¯ÊÁ ‡ÏÂ .50‡l‡ , ¿ƒƒ¿ƒ»¿¿…¬»«¿»ƒƒ¿«∆»

·˙Bk51ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈzÒpk ÈBÏt Ôa ÈBÏt È‡ : ≈¬ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
.ÌÈiÚÏ ‰zÓa ÌÈe˙ Ì‰ È¯‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓƒ≈¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»»«¬ƒƒ

פירות 48) אוספים שהם אלו "שחזקת ה"ד: פ"י, לעיל ראה
סחורה". בהם ועושים שם:49)שביעית בסנהדרין

ויתנו  ישאו שלא כלומר, ויבדלו", אחרת שביעית "משתגיע
וכן  שם). (רש"י לעניים גינותיהם ויפקירו בפירותיהם,
גירסת  אחר נמשך ורבינו לב. סעיף שם, בשו"ע הנוסח
אחרת  שמיטה שתגיע "עד ה"ב: פ"ה, שם התוספתא
עוד. ונותן נושא אינו אם אחריו יבדקו כלומר, ויבדק",

רש"י:50) ומפרש שם. הגמרא כלשון ממון", חזרת "אלא
חזרה "לא  אלא עוד, נוסיף לא לומר: - דברים חזרת

לעניים". שבגינותיהם שביעית פירות שיפזרו הניכרת,
כותב,51) מציין: ורבינו וכו', פלוני אני אומר: שם: בגמרא

(סמ"ע  עצמו על שקיבל מה לעשות שישמור קיום, ליתר
עט). ס"ק לד סי' לחו"מ

.Ë?‰Úe·La ÏÚBn‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó52‡B·iMÓ ≈≈»«¬»««≈ƒ¿»ƒ∆»
„eLÁ :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆≈«ƒƒ¿…«»∆»

È‡53ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙È B‡ . ¬ƒƒ¿«≈¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa B˙B‡54Ú·M‰Ï ‰ˆ¯È ‡ÏÂ ÌlLÈÂ ,55. ¿»»ƒ«≈¿…ƒ¿∆¿ƒ»«

ÁaË ÔÎÂ56˜„Ba ‰È‰L57˙‡ˆÈÂ ,¯ÎBÓe BÓˆÚÏ ¿≈«»∆»»≈¿«¿≈¿»»
B„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë58‰Ù¯Ë ÈÏÎB‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰L ,59 ¿≈»ƒ««»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»

„Ú ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L∆≈¿ƒ¿≈¬≈∆»¿≈«
ÌÈ¯ÁL LaÏÈÂ .B˙Ú¯ ÏÚ ÌÁpL ÂÈOÚnÓ ‰‡¯iL60, ∆≈»∆ƒ«¬»∆ƒ««»»¿ƒ¿«¿…ƒ

,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈÂ ,ÌÈ¯ÁL ‰qÎÈÂƒ«∆¿…ƒ¿≈≈¿»∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ61‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ . ¿«¬ƒ¬≈»¿»»ƒ¿≈»

·eLÁ ¯·„a B„È ˙ÁzÓ62. ƒ««»¿»»»

ה"א.52) לעיל ראה לשקר, להשבע ואיני 53)החשוד
לא  ממילא שהרי חזרה, זו אין בעירו אבל  להשבע, כשר
שם  לחו"מ (סמ"ע חשוד שהוא אותו מכירים כי ישביעוהו,

פ). גדול.54)ס"ק בירושלמי 55)בסכום זה כל
שם. הפנים" ב"מראה וראה ה"ד, פ"ז שוחט.56)שבועות

שלו.57) בבהמות הריאה סירכות ואת סכינו, בודק
טריפה.58) באכילת הציבור את שהכשיל נמצא
אוכל 59) עצמו שהוא חזקה טריפה, מאכיל שהוא מכיון

בו  שיש לאו על שעבר לעדות, הוא פסול וממילא טריפה,
(כסףֿמשנה). את 60)מלקות מכניעה שחורים שלבישת

שם: רש"י דברי א מ, קידושין השווה שבאדם, הרע היצר
לבבו  ירך אולי בכבודו, עצמו יראה שלא - שחורים "ילבש

חננאל. רבינו בשם שם ב'תוספות' וכן כיון 61)בכך",
ממון  מחמדת בו חזר ודאי חשוב, בדבר אבידה שמחזיר
שמא  כי ראיה, זו אין בעירו אבל וברש"י). א כה, (סנהדרין

שם). (גמרא כן עשה משלו 62)בהערמה בהמה ששחט
ממון  והפסיד לגויים, מכרה אלא אכלה לא טריפה, ויצאה
"ילבש  שגורס: שם הרי"ף וכגירסת שם). (סנהדרין הרבה
בדבר  ידו מתחת טריפה יוציא שחורים... ויתכסה שחורים
שילבש  נזכר לא שלפנינו, התלמוד ובנוסח ומשלו". חשוב
ידו  מתחת טריפה יצאה יוסף': ה'נמוקי וכתב וכו'. שחורים
אותו  העבירו שהרי לאחרים, למכרה ולא לעצמו שחטה -
שאין  למקום הלך כך ולשם לאחרים, טבח מלהיות בעירו
על  ויעבור לאחרים ימכור ואיך בתשובה, לשוב מכירים,

הדיינים. גזירת

.ÈÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ63,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏ‰L ¿≈≈≈∆»«¿»∆≈«ƒƒ
È¯‰ - ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,¯˜La „ÈÚ‰Ï ·eLÁ ÔBÓÓ BÏ e˙Â¿»¿»»¿»ƒ¿∆∆¿…»»¬≈

B˙e¯LÎÏ ¯ÊÁÂ ,‰·eLz ‰OÚ ‰Ê64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»»¿»¿»«¿«¿¿≈…«≈
.‰Êa»∆

רבינו 63) כלשון שקר, שהעיד בעדים ונודע שקר שהעיד
ה"א. פי"ח, הנזכר 64)לקמן טבח, של מהדין נלמד זה

(כסףֿמשנה). הקודמת בהלכה

âאדר י"ח קודש âשבת
ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨

וקרוביה 1) ארוסה דין להעיד. הפסולים הקרובים הם מי
עדות. לעניין

.‡:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï2,e„ÓÏ …¿»«»ƒƒƒ«¿»»¿

ÌÈa Èt ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎaL3, ∆ƒ¿«»∆∆…¿»«ƒ»ƒ
˙B·‡ Èt ÏÚ ÌÈa ‡ÏÂ4ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .5. ¿…»ƒ«ƒ»¿«ƒƒ¿»¿ƒ

·‡ ˙ÁtLnÓ ÌÈ·B¯˜ ‡l‡ ‰¯Bz ÔÈcÓ ÔÈÏeÒt ÔÈ‡≈¿ƒƒƒ»∆»¿ƒƒƒ¿««»
„·Ïa6ÔÓ ÔÈÁ‡‰Â ,Ôa‰ Ôa ÌÚÂ Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ :Ì‰Â , ƒ¿«»≈»»ƒ«≈¿ƒ∆«≈¿»«ƒƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‰È·e ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ·‡‰»»∆ƒ∆¿≈∆∆ƒ∆¿≈»ƒ«
ÌÈ„Bc‰7Ì‡‰ ÔÓ ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÁ‡ Ôa ÌÚ «ƒƒ∆»ƒ¬»¿»«¿ƒƒ»≈

˙eLÈ‡‰ C¯cÓ B‡8Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ôlk -9. ƒ∆∆»ƒÀ»¿ƒƒƒ¿≈∆

בהל'2) לקמן כמבואר ממשה, שקיבלו שבעלֿפה, מתורה
ה"ב. פ"א, בנים.3)ממרים עדות ללמד 4)עלֿפי שאם

"איש  (שם) נאמר כבר הרי אבות, בעוון בנים יומתו שלא
וכו' אבות בעדות בנים יומתו לא אלא יומתו", בחטאו

שבת קודש
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רב עדות רב הלכות - שופטים ספר - אדר י"ח קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ב). כז, "אבות 5)(סנהדרין ונאמר: הואיל שם, כמבואר
עצמם  הבנים שאפילו מכאן - בן על נאמר: ולא בנים", על
האב, אחי בני שהם האבות, בני כלומר: לזה, זה פסולים
לזה, זה להעיד פסולים ה"ג), לקמן (ראה בשני שני והם
וראה  א. כח, שם כמבואר לאחרים, שניהם יעידו לא וכן
לא  הכתוב, גזירת אלא אינו הקרובים שפסול הט"ו, לקמן
שם. בביאורנו ועיין זה, את זה אוהבים שהם מפני

ליורשו",6) הראוי "וכל שם במשנה עקיבא רבי כדברי
אינם  האם קרובי אבל האב, קרובי שהם רש"י: ומפרש
"ואחי  א): קח, (בבאֿבתרא ששנינו כמו ליורשו, ראויים
לרבינו  המשנה בפירוש וראה נוחלים", ולא מנחילים האם

שם. הדוד.7)בסנהדרין תימן: ע"י 8)בכת "י לו שבאו
בתה. או אשתו אחות כגון שאמרו 9)נישואין, ואע"פ

פעמים, שתי "אבות" "אבות" קרא, "אמר א כח, בסנהדרין
סובר  - האם" לקרובי ענין תנהו האב, לקרובי ענין אינו אם
(קידושין  שאמרו וכמו בלבד, אסמכתא אלא זו שאין רבינו
שחרור) גט צריך (=שהעבד עקיבא רבי דברי "נראים ב) כד,
ואע"פ  הוא", חכמים ...ומדרש הואיל איברים, בשאר
כמדרש  אלא תוקף להם אין וכלל, ופרט בכלל שדרשום
יב). ס"ק לג סי' לחו"מ הגר"א (ביאור בלבד חכמים
האם, קרובי לרבות הגמרא שכוונת מסביר, ספר" וה"קרית
לבני  ראובן בני כגון האב, מצד מוצאה קריבתם שתחילת

תחילת דינה  אבל אמם, דינה מצד להם קרובים שהם ,
הוא  פסולם ואלה ודינה, ראובן אבי יעקב מצד היא קריבתם
האם  מצד אלא קריבתם שאין האם קרובי אבל התורה, מן
תחילת  שאין האב, מן ולא מאם אחים שני כגון בלבד,
חכמים  מדברי אלא פסולם אין האם, מצד אלא קריבתם

מדבריהם. אלא שאינם לומר רבינו עוסק ובהם בלבד,

.·ÌÈÁ‡ ÈL elÙ‡ .ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ„a ÔÈ‡ ÌÈ¯b‰«≈ƒ≈»¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿≈«ƒ
ÌÈÓB‡z10¯ib˙pL ¯b‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - e¯ib˙pL ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆«≈∆ƒ¿«≈

·eLÁ ‡e‰ „ÏBpL ÔË˜k -11. ¿»»∆«»

ובוודאי 10) לשתים", ונחלקה היתה אחת ש"טיפה אע"פ
א). צח, (יבמות הם אחד לזה,11)מאב זה זרים הם והרי

עדות  כי ישראל, אחים עדות להתיר יבואו שמא לגזור ואין
אחוה  דין להם אין שגרים יודע, וביתֿדין מסורה, לביתֿדין
ואם  הי"אֿיב. פי"ד, ביאה איסורי הל' והשווה א), כב, (שם
כגון  בקדושה, ולידתם בקדושה שלא הורתם היתה
זה  להעיד הם פסולים מעוברת, בהיותה אמם שנתגיירה
בהל' כמבואר אח, אשת משום כרת הם חייבים שהרי לזה,
גמורים, אחים הם התורה שמן הרי הי"ד, שם ביאה איסורי

ז). ס"ק לג סי' לחו"מ (ש"ך לזה זה יעידו ואיך

.‚·‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÁ‡‰12- »«ƒ∆ƒ∆≈ƒ»≈≈ƒ»»
ÈL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È·e .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒ∆≈ƒ

ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È· È·e .ÈLa13. ¿≈ƒ¿≈¿≈∆∆ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ

מן 12) אחיו - וקתני האב. מן אחיו "תנא, ב כח, סנהדרין
א.13)האם". עמ' שם

.„ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ÌÏBÚÏe14¯Lk -15CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»≈¿≈»ƒ

ÈLa ÈLÈÏL ¯ÓBÏ16ÈLa ÈL Ï·‡ .17CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈ƒ¬»≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
ÔBL‡¯a ÈL ¯ÓBÏ18ÌÈÏeÒt Ì‰ÈL -19. «≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ

אבי 14) שמעון אחי לראובן שמעון, של בנו ימואל בן כגון
רבינו15ֿ)אביו. ולדעת רבא. וכדעת א קכח, בבאֿבתרא

שם, רב כדעת פסול, בראשון שלישי א כח, בסנהדרין תם
מהו  "משה, ששאלו: ה"ו, פ"ג שם בירושלמי משמע וכן
אהרן  של בנו אלעזר (=בן פינחס" באשת מותר שיהא
משמע  פינחס, לאשת אלא שאלו שלא ומתוך אחיו),
פסול, בשלישי שראשון הרי - הוא פסול עצמו שלפינחס
הירושלמי  נגד בבבאֿבתרא הבבלי כסוגיית מכריע ורבינו

בן 16)(רדב"ז). לימואל ראובן, של בנו חנוך בן כגון
- בראשון שלישי הפוסל רב שאפילו ראובן, אחי שמעון

שם. בסנהדרין כמבואר בשני, שלישי בני 17)מכשיר שני
לזה. זה אביו.18)אחים אחי לראובן שמעון בן ימואל

בנים"19) על אבות יומתו "לא שנאמר: ב. כז, שם משנה
ובניהם  אחים בשני ועלֿכרחך בניהם, בעדות אבות שני -
קוראם: הכתוב היה לא ובנו שבאב מדבר, הכתוב -
לשני  הכוונה ובוודאי לבניו, הוא אחד אב שהרי "אבות",
אחיהם, לבני הם יעידו שלא לבניהם, אבות שני שהם אחים
מכאן  - לזה זה האחים בני ולא להם , אחיהם בני ולא

שם). (רש"י להעיד שפסולים בשני, ושני בשני, לראשון

.‰:CÎÈÙÏ .‡e‰ ÔBL‡¯a ÔBL‡¯k - Ba ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÏeÒt - Ba Ôa ÌÚ ·‡‰20‡e‰L ,Ba Ôa Ôa ÌÚÂ ; »»ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¿∆

ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ‡e‰L ÈtÓ ,¯Lk - epnÓ ÈÚÈ·¯21. ¿ƒƒƒ∆»≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ
Á‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ?„ˆÈk .˙B·˜a C¯c‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆ƒ¿≈≈«¿≈¬»»
ÔBL‡¯ Ì‰ È¯‰ - Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,B˙BÁ‡Â«¬≈ƒ»»≈ƒ»≈¬≈≈ƒ
.ÈLa ÈL - ˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ì‰Èa .ÔBL‡¯a¿ƒ¿≈∆≈¿»ƒ≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ
.ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - Ô‰È˙Ba ˙Ba B‡ Ì‰Èa Èa¿≈¿≈∆¿¿≈∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ
Ck ,ÈLÈÏLe ÈL ÔBL‡¯ ÌÈ¯ÎÊa ‰BÓ ‰z‡L C¯„k¿∆∆∆«»∆ƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ»

˙B·˜a ‰BÓ ‰z‡22. «»∆ƒ¿≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"øLk . . Bða ïa ïa íòå." §¦¤¤§¨¥

אבי  אבי את לכבד הנין על חיוב אין אב, כיבוד לעניין
בהלכה שמצינו וכל סכ"ד)אביו, ר"מ סי' הוא (שו"ע

אביו, אבי לכבד שחייב

לאלקי  זבחים "ויזבח הפסוק על ברש"י הוא ומקורו
יצחק א.)אביו מו, יותר (ויגש אביו בכבוד אדם "חייב

אביו, אבי על חיוב גם שיש (והיינו כו'" אביו מאבי
כשר. בנו בן בן עם - ולכן פחות), שהוא אלא

משלושה  יותר ואם אב לכיבוד ראיה מצינו שלא והגם
חז"ל ממאמר לכך רמז יש ב.)דורות, צא, בתרא על (בבא

ומדבר  בשלמה האמור המלך", לאם כסא "וישם הפסוק
הלכה, ולעניין בעלמא. רמז אלא זה אין ומ"מ ברות,
בנו. בן עד ובעדות אביו, אבי עד הוא ואם אב בכיבוד
644 עמוד כ' חלק לקו"ש (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך
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רג

רג

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר י"ח קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בשני.20) ראשון דיבורֿהמתחיל:21)שזה שם, רי"ף
אשי. רב בר מר ובגמרא.22)קסבר שם משנה

.ÂdÏ ÏeÒt ‰z‡L ‰M‡ Ïk23ÏeÒt ‰z‡ Ck , »ƒ»∆«»»»»«»»
ÏeÒt ‰z‡L ÏÚa ÏÎÂ .BzL‡k ÏÚa‰L ;dÏÚ·Ï¿«¿»∆«««¿ƒ¿¿»««∆«»»

BÏ24dÏÚ·k ‰M‡‰L ;BzL‡Ï ÏeÒt ‰z‡ Ck ,25. »«»»¿ƒ¿∆»ƒ»¿«¿»

אביך.23) אחות או אחותך אביך.24)כגון אחי כגון
יח,25) (ויקרא דכתיב כבעלה, שהאשה "מנין ב כח, שם

דודתך  תקרב לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי ערות יד),
וראה  כבעלה". דאשה מכלל היא, דודו אשת והלא היא,

הי"ג. לקמן

.ÊÈLa ÈL BÊ ÌÚ BÊ Ô‰L ÌÈL ÈzL Ïk26- »¿≈»ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈÏÚa27ÔBL‡¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¿≈∆¿ƒƒ∆»∆¬»ƒ»ƒ

dza ‰ÊÂ ‰M‡ ‰Ê Á˜lL ÔB‚k ,ÔBL‡¯a28ÔÈ‡ - ¿ƒ¿∆»«∆ƒ»¿∆ƒ»≈
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ29. ¿ƒƒ∆»∆

אחיות.26) שתי בנות פעמים 27)כגון שתי אומרים שאין
רחוקה  בקריבה אבל קרובה, בקריבה אלא כאשתו" "בעל
דעת  וכן כאשתו, בעל בה אומרים אין בשני", כ"שני
בכל  מצינו לא וכן (רדב"ז). ב כח, בסנהדרין ה'תוספות'
בעל  כגון בשני", "ראשון אלא כאשתו בעל שם הסוגיא
בעל  מצינו לא אבל חורגו, ואשת אשתו) (=בת חורגתו
שלא  מה שכל א, עמ' שם ומבואר בשני" ב"שני כאשתו
שם: הגמרא כלשון ממילא, כשר הוא הרי לפסול, נשנה
(ביאור  תנן" לא - בראשון שלישי תנן, – בראשון "שני

יד). ס"ק לג סי' לחו"מ בראשון,28)הגר"א ראשון והן
ה"ה. לעיל ה"ו,29)כמבואר פ"ג שם בירושלמי כמבואר

חורגתו. לבעל להעיד לו שאסור

.ÁÔ‰ È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏeÒt - ˙BÈÁ‡ ÈÏÚa ÔÎÂ¿≈«¬≈¬»¿ƒ∆»∆«¬≈≈
ÔBL‡¯a ÔBL‡¯30. ƒ¿ƒ

רש"י:30) ומפרש ב, כז, שם במשנה ששנינו "גיסו" וזהו
אשתו. אחות בעל

.ËBzL‡ ˙BÁ‡ Ô·Ï „ÈÚÈ ‡Ï ÔÎÂ31˙a ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿≈…»ƒ¿∆¬ƒ¿¿…¿«««
BzL‡ ˙BÁ‡32˙BÁ‡ ÏÚa Ô·Ï ‡e‰ „ÈÚÓ Ï·‡ . ¬ƒ¿¬»≈ƒ¿∆««¬

˙¯Á‡ ‰M‡Ó BÏ LiL BzL‡33. ƒ¿∆≈≈ƒ»«∆∆

בשני.31) ראשון זה רא 32)שהרי לו בשני,שהוא שון
כאשתו. מי 33)שהבעל יש - "גיסו" שם ירושלמי

ואסורים  קרובים, (=שהם וחתנים בנים לו יש ששונה:
שאומר  מי וחתנים; בנים לו אין ששונה: מי ויש להעיד),
- לו אין שאומר מי אשתו); (=מאחות ממנה - לו יש
פוסק  וכן אחרת, מאשה לו שיש כלומר אחר", ממקום

שם. בסנהדרין הרי"ף

.ÈÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L LÈ‡ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙·B¯˜34ÔB‚k ,ÂÈ·B¯˜ ¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ¿»¿¬≈«»≈ƒƒ¿»¿»¿

Ba35ÈtÓ dÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ‰M‡ Ïk ÔÎÂ .ÂÈÁ‡Â ¿¿»ƒ¿≈»ƒ»∆≈«»≈ƒ»ƒ¿≈
E·B¯˜ ˙L‡ ‡È‰L36¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ∆ƒ≈∆¿¿¬≈«»≈ƒƒ¿»

‰È·B¯˜37. ¿∆»

אחותך.34) בעל אחרת.35)כגון מאשה לו שיש
אחיך.36) אשת להם 37)כגון ואין הואיל מאחיך. שאינם

בסמוך  הנזכר האח" "אחי מדין נלמד וזה עמך, קריבה שום
(כסףֿמשנה). הי"ב

.‡ÈÔ˙Á È·‡Â ‰lk È·‡38‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ -39. ¬ƒ«»«¬ƒ»»¿ƒƒ∆»∆

כיום:38) נקראים והם הצעיר, הזוג נישואי לאחר אפילו
מחמת 39)מחותנים. אומרים ואין ב. כח, סנהדרין

יפסל  חתנו) (=שנעשה לשמעון ראובן של בנו שנתקרב
אכלא  "כי אלא לזה זה קרובים אינם כי לשמעון, ראובן

לחבית. דומה שאינה (=מכסה) כמגופה לדנא",

.·ÈÌ‡‰ ÔÓ Á‡‰ ÈÁ‡40È¯‰L ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - ¬≈»»ƒ»≈¿ƒƒ∆»∆∆¬≈
ÛÒBÈÏ ˙‡OpL ÏÁ¯ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰·¯˜ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡≈≈≈∆À¿»¿»≈«»≈∆ƒ≈¿≈

Â ,Ô·e‡¯ enÓ ‰„ÏÈÂ˙¯Á‡ ‰M‡Ó Ôa ÛÒBÈÏ ‰È‰ ¿»¿»ƒ∆¿≈¿»»¿≈≈≈ƒ»«∆∆
‰MÓ ‡e‰Â41‰„ÏÈÂ ÔBÚÓLÏ ˙‡OÂ ,ÛÒBÈ ˙Óe , ¿¿«∆≈≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿»¿»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ ‰„e‰ÈÂ ‰MÓ È¯‰ - ‰„e‰È epnÓ42. ƒ∆¿»¬≈¿«∆ƒ»¿ƒƒ∆»∆

האב.40) מצד אח מאמו לאחיו מנשה 41)שיש נמצאים
האב. מן אחים קריבה,42)וראובן, שום ביניהם שאין

אביו, מצד מנשה אחי הוא - מאמו יהודה אחי שראובן אלא
ומכאן  האח". באחי הכשיר חסדא, "רב שם: שאמרו וזהו

לו. אות לעיל וכמבואר ה"י, לעיל הנזכר דינו רבינו למד

.‚ÈBÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ - BzL‡ ÌÚ LÈ‡‰»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
d·Ï ‡Ï „ÈÚÓ43da ˙L‡Ï ‡ÏÂ44‡ÏÂ dz·Ï ‡ÏÂ , ≈ƒ…ƒ¿»¿…¿≈∆¿»¿…¿ƒ»¿…

dza ÏÚ·Ï45‰È·‡Ï ‡ÏÂ ,46dn‡Ï ‡ÏÂ47ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿««ƒ»¿…¿»ƒ»¿…¿ƒ»¿…¿««
dn‡48‰È·‡ ˙L‡Ï ‡ÏÂ49. ƒ»¿…¿≈∆»ƒ»

בשני.43) ראשון זה כבעלה.44)שהרי שאשה
ראשון 45) זה שהרי כשר, בנה לבן אבל כאשתו, שבעל

בנו  ולא - לבדו" "וחורגו ב) כז, (שם שנינו וכן בשלישי,
שהיא  בבןֿבנה, להעיד פסולה שאשתו ואע"פ וחתנו,
נחשב  הבעל - ה"ה? לעיל כמבואר בשני, ראשון נקראת
בראשון  ראשון ואשתו שהוא בשלישי, ראשון בנה בן לגבי
לחו"מ  (סמ"ע לו שלישי הוא לאשתו והשני אחד, גוף ואינם

טו). ס"ק לג וחמיו.46)סי' שם: שנינו שכן
א 47) כח, שם כמבואר להעיד, אסור חמותו לאחי שאפילו

כלֿשכן. לא לחמותו שהבעל 48)- חמיו, שאינו אע"פ
אבל 49)כאשתו. חמותו. שאינה ואע"פ כבעלה, שהאשה

שלישי  אלא שאינו להעיד, כשר אמה אבי או אביה לאבי
"שני  נחשבת היא - להם אסורה שהיא ואע"פ בראשון,
(סמ"ע  מד אות לעיל וכמבואר כגופה, אינו והוא בראשון"

שם. בביאורו הגר"א דעת וכן טז), ס"ק שם

.„È˙eLÈ‡‰ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Òe¯‡ BzL‡50 ƒ¿¬»««ƒ∆…ƒ¿¿»»ƒ
‰‡eOk ‡È‰ È¯‰ -51ÌÈ¯·c ‰na] .˙e„Ú ÔÈÚÏ ¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¿«≈«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;dÏ „ÈÚÓ BÈ‡L ,dÓˆÚ B˙Òe¯‡a [?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ«¬»«¿»∆≈≈ƒ»¬»
da B‡ d˙BÁ‡ ÏÚa ÔB‚k ,B˙Òe¯‡ È·B¯˜Ï „ÈÚ‰ Ì‡ƒ≈ƒƒ¿≈¬»¿««¬»¿»

d˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dz·e52„Ú ƒ»¿«≈»∆≈¿ƒ»«
‰p‡OiL53. ∆ƒ»∆»

לחופה.50) נכנסה לא  שהרי 51)שעדיין ב כח, סנהדרין
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אדר רד י"ב־י"ג ראשון־שני יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

אליה. דעתו שי"א,52)נתקרבה וינציאה ובדפוס העדות.
אותו. תימן: בכת"י דעתו 53)וכן נתקרבה לא שעדיין

לו  אסור לכתחילה ודאי לומר, רבינו וכוונת קרוביה. כלפי
עדותו  פוסלים אין העיד אם אבל לקרוביה, גם להעיד
מרדכי  בהגהות הובאו גאון, דעת וכן בתשובותיו, (הרי"ף
וכתב  עדות). קבלת ק אות ב"העיטור" וכן שם, לסנהדרין
שידוכין  אבל ארוסה, דוקא ט: סעיף לג סי' בחו"מ הרמ"א
אפשר  בממונות, לזכותה מעיד אם אולם פוסלים, אינם

ופסול. בדבר נוגע שהוא

.ÂËÈtÓ ‡Ï - ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÏÒtL ‰Ê∆∆»¿»»≈«¿ƒ…ƒ¿≈
BÏ „ÈÚÓ BÈ‡ È¯‰L ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·‰B‡ ˙˜ÊÁa Ô‰L∆≈¿∆¿«¬ƒ∆∆∆∆¬≈≈≈ƒ

B˙Ú¯Ï ‡ÏÂ B˙·BËÏ ‡Ï54‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ‡l‡ ,55. …¿»¿…¿»»∆»¿≈««»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„ÚÏ ¯Lk - ‡BO‰Â ·‰B‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈¿«≈»≈¿≈««ƒ

˙ei„Ï ÏeÒt ‡e‰L56ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ê‚ ‡lL ; ∆»¿«»∆…»¿»»∆»«
ÌÈ·B¯w‰57. «¿ƒ

זו 54) והרי וגו', בנים על אבות יומתו לא הכתוב: כדברי

לאב. רבינו 55)חובה משה שאפילו א קנט, בבאֿבתרא
אלא  לשקר, חשוד שאינו ועלֿכרחך לחותנו, להעיד פסול
כותב: רפז, ל"ת לרבינו המצוות ובספר היא". מלך "גזירת
אלא  להעיד), הקרובים (=פסולים ממונות לדיני "והואֿהדין
כאן  שיש כיון נאמר: שלא הפלגה, דרך נפשות בדיני שנזכר
דבריו... ע"פ ונעשה כך על חשוד הקרוב אין נפש, איבוד
וגדולה  חזקה שאהבתם הקרובים את למשל הביא לפיכך
לחייבו  היא ואפילו הבן, על האב עדות אפילו ביותר...
כלל". טעם לה שאין הכתוב גזירת וזוהי - נקבל לא מיתה,

שם.56) ובביאורנו ה"ו, פכ"ג סנהדרין הל' ראה
זו:57) גזירה להטעים משתדל תקצו, מצוה החינוך' וב'ספר

ישיבתם  זה, אצל זה תמיד שוכנים הקרובים מהיות "כי
עם  זה יתקוטטו שלא להנצל, להם איֿאפשר יחד וקימתם
בכעסם  אולי זה, על זה בעדותם יאמינו ואילו לפעמים, זה
לפני  ויבואו שעה, לפי חמתם תעלה אלו, עם אלו תמיד
כמעט  החימה, וכשוך למלך, ראשם את ויחייבו הדין
וכל  מעשהו, ועל קרובו על מדאגתו הקרוב עצמו שיחנוק

ישרים". השם דרכי

$

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd xc` g"iÎa"i -

âאדר י"ב ראשון âיום
.çñø .æñø äùòú àì úåöî

― הרס"ז מּלאכלהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא מןֿהּדבר עבֹודתֹו ְֲִִִֵֶַַָָָּבׁשעת

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, ּבמחּבר az`עֹובד ik") ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻ
("jrx znwaוחרמׁש"(dxivwd ilk)קמת על תניף לא ְְִֵֶַַָָֹ

"רע(ek ,bk mixac)אמרּו ,(`vzÎik zyxt ixtq): ְֵֶָ
חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ּכלּֿבעלי לרּבֹות ― ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ"חרמׁש
ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא הּקציר ּבזמן ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹּכלֹומר:

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו ּבׂשכיר אּלא ּבא לא (zligzaזה ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹ
(l"pd weqtdׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ּכי ְִִֵֶַָָָּפרּוׁשֹו

מציעא מּבבא ז' ּובפרק תּתּגר. ארי (ft.)הּתרגּום: ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבמחּבר העֹוׂשה מןֿהּתֹורה: אֹוכלין "אּלּו ְְְִִִֵֶַָָָָֻאמרּו:

ּדיני(wece`)לקרקע נתּבארּו וׁשם מלאכה". ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
זֹו. ְִָמצוה

― הרס"ח מּלקחתהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמאֹוכל

לאֿתּתן" ואלּֿכלי ׂשבע ּכנפׁש ענבים (my,"ואכלּת ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
(dk.מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ּׁשהּוא מה נתּבאר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוׁשם

ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― אכלֹו ואם ְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלאכל;
ואלּֿכלי"(jzial mzgwl ick)."לאֿתּתן ְְְִֵֶֶֹ

âאדר י"ג שני âיום
.èéø äùòú àì úåöî

.ãîø äùò úåöî
יום ראשון ־שני י "ב ־י "ג אדר 

― הרי"ט מּלמנֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא מןֿהּדבר מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאתֿהּבהמה
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ּכלּֿבהמה ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִֵֶַָָָָמלאכֹות
לֹוקה, ― ׁשּמנעּה וכלֿזמן ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמןֿהּדבר

ּבקֹול חסמּה lek`ln)ואפּלּו drizxdl dilr wrvy)ּוכבר . ְְֲֲִַָָָ
מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ
מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

שיעורירמב"ם-ספרהמצוות

רמב"ם-ספרהמצוות
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אדר  י"ד־י"ח שלישי־שבת־קודש יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

âאדר י"ד שלישי âיום
.ãîø äùò úåöî

יום שלישי ־שבת ־קודש י "ד ־י "ח אדר 
― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

âאדר ט"ו רביעי âיום
.áîø äùò úåöî

― הרמ"ב חּנם,הּמצוה ׁשֹומר ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
אֹוֿ ּכסף אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָוהּוא

לׁשמר" e)כלים ,k zeny)זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ
מ ט' מ(aa`)ּבפרק ג' ּופרק ח'(aa`)קּמא ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָ

ְִמּׁשבּועֹות.

âאדר ט"ז חמישי âיום
.ãìø äùòú àì úåöî .æö÷ äùò úåöî

― הקצ"ז ּכדיהּמצוה לעני, להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ויֹותר חֹובה יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלהרחיב
ּפניו ּומגּלה ונתּבּזה ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחמּורה

זה ּבדבר וצערֹו מצּוקתֹו אין מּבניֿאדם, (zhiytaלבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
(dwcvl eciזקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין זה ְְֲִִֶֶַָָָָֹּכמֹו

נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה ׁשּלא ּכדי (ezwevneלעזרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
(zilklk wx `le ziytp mb `idהּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְִִַָ

"עּמ אתֿהעני אתֿעּמי ּתלוה "אםּֿכסף יתעּלה: ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמרֹו
(ck ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִַָ

האחד: מּׁשלׁשה, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ"ּכלֿאם
― ּתלוה אםּֿכסף אמרּו: אתֿעּמי". ּתלוה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָאםּֿכסף

חֹובה, אֹומר אּתה ּתלמּודחֹובה. רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֵֵֶַַָָָָ
מחסרֹו ּדי ּתעביטּנּו העבט g)לֹומר: ,eh mixac)חֹובה ― ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹ

ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹולא
ּבכתּבֹות .(g.)ּבתרא(aa`)ּוב(gn.)מקֹומֹות ְְְְִַָֻ

― הרל"ד מּלתּבֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

והּוא חֹובֹו, לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם אתֿהּלוה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה
ּכנׁשה" לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: ck)אמרֹו ,bk zeny). ְְְְִִֶֶֶַָֹֹ

מציעא ּבבא ּבחברֹו(dr:)ּובגמרא לנֹוׁשה "מּנין אמרּו: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
לפניו לעבֹור ׁשאסּור לֹו, ׁשאין ּבֹו ויֹודע deldמנה iptl) ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

(eizeaeg exikfi `ly ickלֹו "לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ?ְְִֶַַֹ
ּובּמכלּתא my)ּכנׁשה". mihtey zyxt)לֹו "לאֿתהיה : ְְְְִִֶֶַָֹֹ

ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ּבכלֿזמן". לֹו ּתראה ׁשּלא ― ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנׁשה
ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ הרּבית, חֹוב הּתֹובע את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגם
ּכנׁשה", לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו על ּגם עֹובר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּברּבית

לקּמן. ׁשאבאר ְְֲֵֶַָָּכמֹו

âאדר י"ז שישי âיום
.áî÷ äùò úåöî

― הקמ"ב אתֿהּמצוה לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
ׁשּנצטּוינּו ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו וללחֹוץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּנכרי
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל על ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻלחמֹול

ּתּגׂש" b)"אתֿהּנכרי ,eh mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִִֵֶַָֹ
(d`x."עׂשה מצות זֹו ― ּתּגׂש "אתֿהּנכרי :ְְֲִִִֵֶַַָֹ

âאדר י"ח קודש âשבת
.èìø äùòú àì úåöî
― הרל"ט מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ׁשלּוחֹו, ועלֿידי הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאתֿהחּיב,
והּוא ּונמׁשּכנּנּו. ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹולא

עבטֹו" לעבט אלּֿביתֹו "לאֿתבא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
(i ,ckהּמׁשנה ּולׁשֹון .(bi dpyn h wxt `rivn `aa): ְְִַָ

יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו לא אתֿחברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"הּמלוה
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: אתֿמׁשּכֹונֹו, לּטֹול (my,לביתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹ

(`iהׁשב" יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ולאו .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
אתֿהעבֹוט" לֹו bi)ּתׁשיב ,my)אחרֹון ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ

מּכֹות עׂשה(fh.)ּבגמרא קּים ולא החזירֹו לא ׁשאם ודע . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ְְְְְֵֵֶַַַַַָָׁשּבּה

ּדמּכֹות ּבאחרֹון מצוה(fh.)ׁשּנתּבאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
מציעא מּבבא ט' ּבפרק .(biw.)זֹו ְְִִֶֶָָָ

$

כלעבודהופועל,איזהשיהיו,בכוונהאמיתית–דיומספיק:ברכהבכוונה,מלה
בידיעה חומש פסוק עומד, אתה מי לפני ובידיעה הלב בהכנת כראוי בתפילה

שהואדברה',פסוקתהלים,ומדהטובהלקרבלבושלחברובאהבהוחיבה
היוםיוםבאדרא
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לא־לב רו פרק יחזקאל - נביאים

áì-÷øô ìà÷æçéáë-ãé

ãééìBà ïîMk íúBøäðå íäéîéî òé÷Là æà:ýåýé éðãà íàð CåèäîîL íéøöî õøà-úà ézúa ¨µ©§¦´©¥«¥¤½§©£−̈©¤´¤¦®§ª−£Ÿ¨¬¡¦«§¦¦Á¤¤̧¤¦§©¹¦§¨¨´
:ýåýé éðà-ék eòãéå dá éáLBé-ìk-úà éúBkäa dàìnî õøà änLðeæèíéBbä úBða äeððB÷å àéä äðé÷ §©À̈¤µ¤¦§Ÿ½̈§©¦−¤¨´§¥¨®§¨§−¦«£¦¬§¨«¦¨¬¦Æ§´§½¨§¬©¦−

(ô) :ýåýé éðãà íàð dúBà äpðB÷z dðBîä-ìk-ìòå íéøöî-ìò dúBà äpðB÷zæéäøNò ézLa éäéå §¥´¨¨®©¦§©³¦§©¨£¨Æ§¥´¨½̈§ª−£Ÿ¨¬¡¦«©«§¦Æ¦§¥´¤§¥´
:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì øNò äMîça äðLçéeäãøBäå íéøöî ïBîä-ìò ääð íãà-ïa ¨½̈©£¦¨¬¨−̈©®Ÿ¤¨¨¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈§¥²©£¬¦§©−¦§¦¥®

:øBá éãøBé-úà úBizçz õøà-ìà íøcà íéBb úBðáe dúBàèé:íéìøò-úà äákLäå äãø zîòð énî Â¨§¸¦¯©¦¦²¤¤¬¤©§¦−¤¬§¥«¦¦−¨¨®§¨§¨¬§¨§§−̈¤£¥¦«
ë:äéðBîä-ìëå dúBà eëLî äðzð áøç eìté áøç-éììç CBúaàëìBàL CBzî íéøBaâ éìà Bì-eøaãé §¬©§¥¤−¤¦®Ÿ¤´¤¦½̈¨¨§¬−̈§¨£¤«¨§©§º¥¥¯¦¦²¦¬§−

:áøç-éììç íéìøòä eáëL eãøé åéøæò-úàáëíéììç ílk åéúøá÷ åéúBáéáñ dìä÷-ìëå øeMà íL ¤«Ÿ§¨®¨«§²¨§¬¨£¥¦−©§¥¨«¤¨³©Æ§¨§¨½̈§¦«−̈¦§Ÿ¨®ª¨´£¨¦½
:áøça íéìôpä©Ÿ§¦−¤¨«¤

i"yx
(„È).íäéîéî òé÷ùà וישקע בהמה רגל תעכרם שלא

המזוקק: כשמן ונקיים צלולין המים ויהו הטיט
(ÂË).äàåìîî õøà מכל ממלואה עתה שהיא ארץ
וקונן:ääð.(ÁÈ)טוב: åâå'.בכה úåðáå äúåà åäãéøåäå

לבאר  שירדו הנבואה מכחישי כל ועל עליו התנבא
מכחישי  שכל ליחזקאל הקב"ה הראהו כאן שחת,

לגיהנ': יורדין úîòð.(ËÈ)הנבואה éîî נעמת כלום
אותם: והשכבה לבור רדה אתה אף העכו"ם משאר

(Î).äðúð áøç:מצרים נתנה åì.(Î‡)לחרב åøáãé
עוזריו: ועל עליו ìåàù.ידברו êåúî íéøåáâ éìà סרס

כלומר  עוזריו עם עוזריו את לו ידברו ודרשהו המקרא
וככה  שבשאול גבורים אילי ידברו אתו עוזריו על גם
ולהם  ולי לו כל וגו' הערלים שכבו ירדו עליהם יאמרו

על: לשון אלא אינם לדבור הסמוכין íù(Î·)ולך
.øåùà:'בגיהנ.åéúåáéáñ מוכנין קברותיו שאול בתוך

בקברו: לנוח יצא לא משם כי

cec zcevn
(„È).ÚÈ˜˘‡ Ê‡אז המים את  לעבור מי שם ימצא כשלא

ואז המים לקרקעית יפלו והטיט הרפש  כי מימיהם אשקיע
שמן כמו עכירות  מבלי צלולים  להיות נהרותם אמשוך 

להיות·˙˙È.(ÂË)הצלול : מצרים  ארץ את  אתן בעת  יהיה זה
מהבריות וריקנית שממה תהיה הארץ  ומפרש וחוזר שממה 

בה: היושבים כל  אכה  בעת  אותה  ידעוÂÚ„ÈÂ.הממלאין  אז 
גמול: לשלם  הנאמן ה ' ‰È‡.(ÊË)שאני  ‰È˜הזאת הנבואה

אותה : תקוננה הגוים בנות ואתן  ההיא הקינה קוננו ולכן  קינה ÌÈ¯ˆÓ.היא  ÏÚארצות חורבן על ההיא הקינה  תקוננו אל כאומר 
יאוריה : לפי לה  מיוחדת היא כי לבדה  מצרים  על  כ "א  ˘‰.(ÊÈ)אחרות ‰¯˘Ú È˙˘·אחר אחת  שנה  והוא צדקיהו למלכות 

ÁÏ„˘.החורבן: ¯˘Ú ‰˘ÓÁ·: חודש עשר  בשני למעלה הנזכר מצרים :‰‰.(ÁÈ)הוא המון  על  וקינה  נהי Â‰„È¯Â‰Â.אמור
המקרא : בסוף האמור תחתית  ארץ אל תהיה וההורדה שירד  הקינה בסיפורי אמור ואח "ז‡Â˙‰.ר "ל  ראשונה תרד היא ר "ל 

המלחמה על  ויאמר מעולם אשר בור  יורדי עם שם  להיות הקבר הוא  תחתית ארץ  אל  תהיה וההורדה אדירים עכו"ם ירדו 
המשיח : בימי לעתיד  תהיה  אשר ÓÚ˙.(ËÈ)הגדולה ÈÓÓנעים אתה וכי ר "ל  נעמת ממי ההורדה תחיל  שבו  יאמר  פרעה על

כמותך : לב ערלי הרשעים  עם ושכב הקבר  אל  רדה אתה גם  וכן  מלחמה  בחרב הנופלים  כל  מן  מצרים·˙ÍÂ.(Î)וחביב  אנשי 
הנבואה : מליצת כדרך  פעמים  רבות הדבר  וכפל  להם, ודומה  חרב  חללי שאר בתוך  ˙‰.יפלו ·¯Áנתנה תהיה  מצרים עדת

החרב : אל  עמה המון וכל אותה משכו ההורגים ואתם ÂÏ.(Î‡)לחרב  Â¯·„È בשאול כשיהיו פרעה שבגיבורי החזקים ר"ל 
יספרו הם וכאילו חרב חללי שהיו לב ערלי הרשעים  שמה ושכבו הבור  אל  ירדו כבר הנה עוזריו  עם פרעה  אל משם ידברו

מליצה : ענין והוא  בשאול כולם את ‡˘Â¯.(Î·)שראו Ì˘: קהלה וכל  אשור גם  יפול  ההיא  המלחמה  ÂÈ˙Â·È·Òבמקום 
.ÂÈ˙Â¯·˜:להם סמוך ר"ל  אשור  קהל  קברות  יהיו מצרים  המון קברות ÌÈÏÏÁ.סביבות ÌÏÂÎ'החללי יהיו שמה הנקברים  כל 

עצמו: מיתת  מהם מי מת  ולא  בחרב  הנופלי'

oeiv zcevn
(„È).ÚÈ˜˘‡ביאור ושקעה כמו בעומק  הדבר נפילת ענין

ט)מצרים  על Ó˘Â‰.(ÂË):(עמוס הדבר  וכפל  שממון, מל '
השממון: בבל ·Â˙.(ÊË)הפלגת  בת כמו עדה  (תהלים ענין

ויללה :‰‰.(ÁÈ):קלז) נהי  ÓÚ˙.(ËÈ)חזקים :‡„ÌÈ¯È.מל '
ונחמד : נעים גוים‡ÈÏ.(Î‡)מל' אל  ביד  כמו חוזק  (לעיל ענין

:לא)

 נביאים

יח־יט  פרק הימים דברי - כתובים

ë-÷øô à íéîéä éøáãç-ã

ãìt-íò øæâa äîçìî ãîòzå ïëéøçà éäéåíéàôøä éãìéî étñ-úà éúLçä éëañ äkä æà íézL ©§¦Æ©£¥¥½©©£¯Ÿ¦§¨¨²§¤−¤¦§¦§¦®¨´¦º̈¦§©´©ª«¨¦À¤¦©²¦¦¥¬¨§¨¦−
:eòðkiåäìt-úà äîçìî ãBò-éäzåiå íézLõòå ézbä úéìb éçà éîçì-úà øéòé (øåòé)-ïa ïðçìà C ©¦¨¥«©§¦¬¦§¨−̈¤§¦§¦®©©º¤§¨´̈¤¨¦À¤©§¦Æ£¦Æ¨§¨´©¦¦½§¥´

(ñ) :íéâøà øBðîk BúéðçåíéøNò LLå-LL åéúòaöàå äcî Léà | éäéå úâa äîçìî ãBò-éäzå £¦½¦§−Ÿ§¦«©§¦¬¦§¨−̈§©®©§¦´¦´¦À̈§¤§§Ÿ¨³¥¨¥Æ¤§¦´
:àôøäì ãìBð àeä-íâå òaøàåæ:ãéåã éçà àòîL-ïa ïúðBäé eäkiå ìàøNé-úà óøçéåçeãleð ìà §©§©½§©−©¬§¨¨¨«©§¨¥−¤¦§¨¥®©©¥ÆÆ§´¨½̈¤¦§−̈£¦¬¨¦«¥²§¬

(ô) :åéãáò-ãéáe ãéåc-ãéá eìtiå úâa àôøäì§¨¨−̈§©®©¦§¬§©¨¦−§©£¨¨«

àë-÷øô à íéîéä éøáãá-à

à:ìàøNé-úà úBðîì ãéåc-úà úñiå ìàøNé-ìò ïèN ãîòiåáíòä éøN-ìàå áàBé-ìà ãéåc øîàiå ©©«£¬Ÿ¨−̈©¦§¨¥®©Æ̈¤Æ¤¨¦½¦§−¤¦§¨¥«©¸Ÿ¤¨¦³¤¨Æ§¤¨¥´¨½̈
:íøtñî-úà äòãàå éìà eàéáäå ïc-ãòå òáL øàaî ìàøNé-úà eøôñ eëì§À¦§Æ¤¦§¨¥½¦§¥¬¤−©§©¨®§¨¦´¥©½§¥§−̈¤¦§¨¨«

i"yx
(„).øæâá äîçìî ãåîòúå ïë éøçà éäéå שמחוסר מה

עוד  ותהי כ"א) (ב' בשמואל כתוב הפרשה בזו כאן
עמו  ועבדיו דוד וירד ישראל את לפלשתים מלחמה
דוד  של כבודו משום זה ואף הפלשתים את וילחמו
(שם) וכתיב דוד ויעף שם כתיב שהרי כאן נכתבה לא
חדשה  חגור והוא עד הרפא בילידי אשר בנוב וישבי
צרויה  בן אבישי שעזרו ולולי דוד את להכות ויאמר
כתבו  לא גנאי אותו ולפי ישבי של בידו נופל היה

àôøä.כאן: éãéìéî éôñ úà éúùçä éëáñ äëä æà
שהיה  הרפא בילידי אשר סף את כתיב (שם) ובשמואל

בנוב: ישבי ואחי הפלשתי גלית של êéå(‰)אחיו
.øéòé ïá ïðçìà:היה דוד מגבורי éçàאחד éîçì úà

.íéâøåà øåðîë åúéðç õòå éúâä úéìâ עגול עץ כאותו
אותו  תרגם ויונתן האריגה בשעת הבגד בו שכורכין
בית  פרוכת מחי ישי בן דוד וקטל בשמואל פסוק
הלבנון  יער כמו יעיר ופתרון לחם, דמבית מקדשא
לבית  פרוכת אורגת שאמו דוד יבא מדה כנגד מדה
חניתו  שעץ גלית את ויהרוג אורגים במנור המקדש
ונראה  ה' שחננו אלחנן קראו ולמה אורגי' כמנור

קוראו  ששם אחת הפלשתי, גלית אינו הגתי שגלית
סבכי  הכה אז כתיב למעלה שהרי ואחת הפלשתי גלית
כן  כתוב למטה וגם הרפאים מילידי ספי את החשתי
באחי  אף מזכיר שלא מכלל להרפה יולד הוא וגם

בנה: שאינו הרפה מילידי הגתי ùéà(Â)גלית éäéå
.äãî איש כלומר י"ג) (במדבר מדות אנשי דוגמא

קורהו  למדדו שצריך כך כל גדול שהוא ולפי גדול
מדה: òáøàå.איש íéøùò ùùå ùù åéúåòáöàå י"ב

עשרים  אומר כ"א) ב' (ובשמואל ברגלים וי"ב בידים
זה  וגם למנות שיכול זה בצד זה כלומר מספר, וארבע
ובמסכת  בידו. גדול בכח החרב לאחוז שיכול כחו היה
וארבע, עשרים ושש שש דכתיב ל"ל מפרש ברכות
שית  אמרינן הוה ושש שש רחמנא כתב אי צריכא
הוה  כ"ד כתיב ואי כ"ד כתיב לכך דכרעיה ושית דידיה
שש  רחמנא כתב לכך בהא וחמש בהא שבע אמרינן

וארבע: עשרים ושש
(‡).ìàøùé ìò ïèù ãîòéå אינה זו שפרשה אע"פ

הפרשה  בסוף שנאמר משום כאן נכתבה דוד, לכבוד
דוד: כבוד וזה השמים מן ה' וענהו מזבח שבנה

cec zcevn
(‰).Â˙ÈÁ ıÚÂ:החנית יד  בית  Ó„‰.(Â)הוא ˘È‡מדה בעל

י "ג): (במדבר  מדות אנשי וכן Â˘˘.גדולה היו˘˘ לכ "א
ג' שש  היו רגליו בשתי וכן ידיו שבשתי נחשוב  ולשלא שש

וארבע: עשרים אמר  לזה  בדברים:Û¯ÁÈÂ.(Ê)לכ "א  חרפם
(‡).ÔË˘ „ÓÚÈÂ: האדם בלב  הנטוע היצה"ר ÏÚהוא

.Ï‡¯˘È: לישראל הרע דבר לעשות ר"ל 

oeiv zcevn
(„).‡Ù¯‰:(ג (דברים הרפאים מיתר  כמו הענקים 
(‰).ÌÈ‚¯Â‡ ¯ÂÓÎבו כורך  האורג  אשר  העגול  העץ הוא

קג): (שבת  כובד  נקרא ובמשנה  השתי , Ù¯‰Ï‡.(Â)חוטי
Â„ÏÂ.(Á)להענקה: Ï‡התועבות כל  וכן  נולדו אלה  כמו

י"ח ): (ויקרא האל 
(‡).˙ÒÈÂ:פיתוי ענין
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לא־לב  פרק יחזקאל - נביאים

áì-÷øô ìà÷æçéáë-ãé

ãééìBà ïîMk íúBøäðå íäéîéî òé÷Là æà:ýåýé éðãà íàð CåèäîîL íéøöî õøà-úà ézúa ¨µ©§¦´©¥«¥¤½§©£−̈©¤´¤¦®§ª−£Ÿ¨¬¡¦«§¦¦Á¤¤̧¤¦§©¹¦§¨¨´
:ýåýé éðà-ék eòãéå dá éáLBé-ìk-úà éúBkäa dàìnî õøà änLðeæèíéBbä úBða äeððB÷å àéä äðé÷ §©À̈¤µ¤¦§Ÿ½̈§©¦−¤¨´§¥¨®§¨§−¦«£¦¬§¨«¦¨¬¦Æ§´§½¨§¬©¦−

(ô) :ýåýé éðãà íàð dúBà äpðB÷z dðBîä-ìk-ìòå íéøöî-ìò dúBà äpðB÷zæéäøNò ézLa éäéå §¥´¨¨®©¦§©³¦§©¨£¨Æ§¥´¨½̈§ª−£Ÿ¨¬¡¦«©«§¦Æ¦§¥´¤§¥´
:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì øNò äMîça äðLçéeäãøBäå íéøöî ïBîä-ìò ääð íãà-ïa ¨½̈©£¦¨¬¨−̈©®Ÿ¤¨¨¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈§¥²©£¬¦§©−¦§¦¥®

:øBá éãøBé-úà úBizçz õøà-ìà íøcà íéBb úBðáe dúBàèé:íéìøò-úà äákLäå äãø zîòð énî Â¨§¸¦¯©¦¦²¤¤¬¤©§¦−¤¬§¥«¦¦−¨¨®§¨§¨¬§¨§§−̈¤£¥¦«
ë:äéðBîä-ìëå dúBà eëLî äðzð áøç eìté áøç-éììç CBúaàëìBàL CBzî íéøBaâ éìà Bì-eøaãé §¬©§¥¤−¤¦®Ÿ¤´¤¦½̈¨¨§¬−̈§¨£¤«¨§©§º¥¥¯¦¦²¦¬§−

:áøç-éììç íéìøòä eáëL eãøé åéøæò-úàáëíéììç ílk åéúøá÷ åéúBáéáñ dìä÷-ìëå øeMà íL ¤«Ÿ§¨®¨«§²¨§¬¨£¥¦−©§¥¨«¤¨³©Æ§¨§¨½̈§¦«−̈¦§Ÿ¨®ª¨´£¨¦½
:áøça íéìôpä©Ÿ§¦−¤¨«¤

i"yx
(„È).íäéîéî òé÷ùà וישקע בהמה רגל תעכרם שלא

המזוקק: כשמן ונקיים צלולין המים ויהו הטיט
(ÂË).äàåìîî õøà מכל ממלואה עתה שהיא ארץ
וקונן:ääð.(ÁÈ)טוב: åâå'.בכה úåðáå äúåà åäãéøåäå

לבאר  שירדו הנבואה מכחישי כל ועל עליו התנבא
מכחישי  שכל ליחזקאל הקב"ה הראהו כאן שחת,

לגיהנ': יורדין úîòð.(ËÈ)הנבואה éîî נעמת כלום
אותם: והשכבה לבור רדה אתה אף העכו"ם משאר

(Î).äðúð áøç:מצרים נתנה åì.(Î‡)לחרב åøáãé
עוזריו: ועל עליו ìåàù.ידברו êåúî íéøåáâ éìà סרס

כלומר  עוזריו עם עוזריו את לו ידברו ודרשהו המקרא
וככה  שבשאול גבורים אילי ידברו אתו עוזריו על גם
ולהם  ולי לו כל וגו' הערלים שכבו ירדו עליהם יאמרו

על: לשון אלא אינם לדבור הסמוכין íù(Î·)ולך
.øåùà:'בגיהנ.åéúåáéáñ מוכנין קברותיו שאול בתוך

בקברו: לנוח יצא לא משם כי

cec zcevn
(„È).ÚÈ˜˘‡ Ê‡אז המים את  לעבור מי שם ימצא כשלא

ואז המים לקרקעית יפלו והטיט הרפש  כי מימיהם אשקיע
שמן כמו עכירות  מבלי צלולים  להיות נהרותם אמשוך 

להיות·˙˙È.(ÂË)הצלול : מצרים  ארץ את  אתן בעת  יהיה זה
מהבריות וריקנית שממה תהיה הארץ  ומפרש וחוזר שממה 

בה: היושבים כל  אכה  בעת  אותה  ידעוÂÚ„ÈÂ.הממלאין  אז 
גמול: לשלם  הנאמן ה ' ‰È‡.(ÊË)שאני  ‰È˜הזאת הנבואה

אותה : תקוננה הגוים בנות ואתן  ההיא הקינה קוננו ולכן  קינה ÌÈ¯ˆÓ.היא  ÏÚארצות חורבן על ההיא הקינה  תקוננו אל כאומר 
יאוריה : לפי לה  מיוחדת היא כי לבדה  מצרים  על  כ "א  ˘‰.(ÊÈ)אחרות ‰¯˘Ú È˙˘·אחר אחת  שנה  והוא צדקיהו למלכות 

ÁÏ„˘.החורבן: ¯˘Ú ‰˘ÓÁ·: חודש עשר  בשני למעלה הנזכר מצרים :‰‰.(ÁÈ)הוא המון  על  וקינה  נהי Â‰„È¯Â‰Â.אמור
המקרא : בסוף האמור תחתית  ארץ אל תהיה וההורדה שירד  הקינה בסיפורי אמור ואח "ז‡Â˙‰.ר "ל  ראשונה תרד היא ר "ל 

המלחמה על  ויאמר מעולם אשר בור  יורדי עם שם  להיות הקבר הוא  תחתית ארץ  אל  תהיה וההורדה אדירים עכו"ם ירדו 
המשיח : בימי לעתיד  תהיה  אשר ÓÚ˙.(ËÈ)הגדולה ÈÓÓנעים אתה וכי ר "ל  נעמת ממי ההורדה תחיל  שבו  יאמר  פרעה על

כמותך : לב ערלי הרשעים  עם ושכב הקבר  אל  רדה אתה גם  וכן  מלחמה  בחרב הנופלים  כל  מן  מצרים·˙ÍÂ.(Î)וחביב  אנשי 
הנבואה : מליצת כדרך  פעמים  רבות הדבר  וכפל  להם, ודומה  חרב  חללי שאר בתוך  ˙‰.יפלו ·¯Áנתנה תהיה  מצרים עדת

החרב : אל  עמה המון וכל אותה משכו ההורגים ואתם ÂÏ.(Î‡)לחרב  Â¯·„È בשאול כשיהיו פרעה שבגיבורי החזקים ר"ל 
יספרו הם וכאילו חרב חללי שהיו לב ערלי הרשעים  שמה ושכבו הבור  אל  ירדו כבר הנה עוזריו  עם פרעה  אל משם ידברו

מליצה : ענין והוא  בשאול כולם את ‡˘Â¯.(Î·)שראו Ì˘: קהלה וכל  אשור גם  יפול  ההיא  המלחמה  ÂÈ˙Â·È·Òבמקום 
.ÂÈ˙Â¯·˜:להם סמוך ר"ל  אשור  קהל  קברות  יהיו מצרים  המון קברות ÌÈÏÏÁ.סביבות ÌÏÂÎ'החללי יהיו שמה הנקברים  כל 

עצמו: מיתת  מהם מי מת  ולא  בחרב  הנופלי'

oeiv zcevn
(„È).ÚÈ˜˘‡ביאור ושקעה כמו בעומק  הדבר נפילת ענין

ט)מצרים  על Ó˘Â‰.(ÂË):(עמוס הדבר  וכפל  שממון, מל '
השממון: בבל ·Â˙.(ÊË)הפלגת  בת כמו עדה  (תהלים ענין

ויללה :‰‰.(ÁÈ):קלז) נהי  ÓÚ˙.(ËÈ)חזקים :‡„ÌÈ¯È.מל '
ונחמד : נעים גוים‡ÈÏ.(Î‡)מל' אל  ביד  כמו חוזק  (לעיל ענין

:לא)

יח־יט  פרק הימים דברי - כתובים

ë-÷øô à íéîéä éøáãç-ã

ãìt-íò øæâa äîçìî ãîòzå ïëéøçà éäéåíéàôøä éãìéî étñ-úà éúLçä éëañ äkä æà íézL ©§¦Æ©£¥¥½©©£¯Ÿ¦§¨¨²§¤−¤¦§¦§¦®¨´¦º̈¦§©´©ª«¨¦À¤¦©²¦¦¥¬¨§¨¦−
:eòðkiåäìt-úà äîçìî ãBò-éäzåiå íézLõòå ézbä úéìb éçà éîçì-úà øéòé (øåòé)-ïa ïðçìà C ©¦¨¥«©§¦¬¦§¨−̈¤§¦§¦®©©º¤§¨´̈¤¨¦À¤©§¦Æ£¦Æ¨§¨´©¦¦½§¥´

(ñ) :íéâøà øBðîk BúéðçåíéøNò LLå-LL åéúòaöàå äcî Léà | éäéå úâa äîçìî ãBò-éäzå £¦½¦§−Ÿ§¦«©§¦¬¦§¨−̈§©®©§¦´¦´¦À̈§¤§§Ÿ¨³¥¨¥Æ¤§¦´
:àôøäì ãìBð àeä-íâå òaøàåæ:ãéåã éçà àòîL-ïa ïúðBäé eäkiå ìàøNé-úà óøçéåçeãleð ìà §©§©½§©−©¬§¨¨¨«©§¨¥−¤¦§¨¥®©©¥ÆÆ§´¨½̈¤¦§−̈£¦¬¨¦«¥²§¬

(ô) :åéãáò-ãéáe ãéåc-ãéá eìtiå úâa àôøäì§¨¨−̈§©®©¦§¬§©¨¦−§©£¨¨«

àë-÷øô à íéîéä éøáãá-à

à:ìàøNé-úà úBðîì ãéåc-úà úñiå ìàøNé-ìò ïèN ãîòiåáíòä éøN-ìàå áàBé-ìà ãéåc øîàiå ©©«£¬Ÿ¨−̈©¦§¨¥®©Æ̈¤Æ¤¨¦½¦§−¤¦§¨¥«©¸Ÿ¤¨¦³¤¨Æ§¤¨¥´¨½̈
:íøtñî-úà äòãàå éìà eàéáäå ïc-ãòå òáL øàaî ìàøNé-úà eøôñ eëì§À¦§Æ¤¦§¨¥½¦§¥¬¤−©§©¨®§¨¦´¥©½§¥§−̈¤¦§¨¨«

i"yx
(„).øæâá äîçìî ãåîòúå ïë éøçà éäéå שמחוסר מה

עוד  ותהי כ"א) (ב' בשמואל כתוב הפרשה בזו כאן
עמו  ועבדיו דוד וירד ישראל את לפלשתים מלחמה
דוד  של כבודו משום זה ואף הפלשתים את וילחמו
(שם) וכתיב דוד ויעף שם כתיב שהרי כאן נכתבה לא
חדשה  חגור והוא עד הרפא בילידי אשר בנוב וישבי
צרויה  בן אבישי שעזרו ולולי דוד את להכות ויאמר
כתבו  לא גנאי אותו ולפי ישבי של בידו נופל היה

àôøä.כאן: éãéìéî éôñ úà éúùçä éëáñ äëä æà
שהיה  הרפא בילידי אשר סף את כתיב (שם) ובשמואל

בנוב: ישבי ואחי הפלשתי גלית של êéå(‰)אחיו
.øéòé ïá ïðçìà:היה דוד מגבורי éçàאחד éîçì úà

.íéâøåà øåðîë åúéðç õòå éúâä úéìâ עגול עץ כאותו
אותו  תרגם ויונתן האריגה בשעת הבגד בו שכורכין
בית  פרוכת מחי ישי בן דוד וקטל בשמואל פסוק
הלבנון  יער כמו יעיר ופתרון לחם, דמבית מקדשא
לבית  פרוכת אורגת שאמו דוד יבא מדה כנגד מדה
חניתו  שעץ גלית את ויהרוג אורגים במנור המקדש
ונראה  ה' שחננו אלחנן קראו ולמה אורגי' כמנור

קוראו  ששם אחת הפלשתי, גלית אינו הגתי שגלית
סבכי  הכה אז כתיב למעלה שהרי ואחת הפלשתי גלית
כן  כתוב למטה וגם הרפאים מילידי ספי את החשתי
באחי  אף מזכיר שלא מכלל להרפה יולד הוא וגם

בנה: שאינו הרפה מילידי הגתי ùéà(Â)גלית éäéå
.äãî איש כלומר י"ג) (במדבר מדות אנשי דוגמא

קורהו  למדדו שצריך כך כל גדול שהוא ולפי גדול
מדה: òáøàå.איש íéøùò ùùå ùù åéúåòáöàå י"ב

עשרים  אומר כ"א) ב' (ובשמואל ברגלים וי"ב בידים
זה  וגם למנות שיכול זה בצד זה כלומר מספר, וארבע
ובמסכת  בידו. גדול בכח החרב לאחוז שיכול כחו היה
וארבע, עשרים ושש שש דכתיב ל"ל מפרש ברכות
שית  אמרינן הוה ושש שש רחמנא כתב אי צריכא
הוה  כ"ד כתיב ואי כ"ד כתיב לכך דכרעיה ושית דידיה
שש  רחמנא כתב לכך בהא וחמש בהא שבע אמרינן

וארבע: עשרים ושש
(‡).ìàøùé ìò ïèù ãîòéå אינה זו שפרשה אע"פ

הפרשה  בסוף שנאמר משום כאן נכתבה דוד, לכבוד
דוד: כבוד וזה השמים מן ה' וענהו מזבח שבנה

cec zcevn
(‰).Â˙ÈÁ ıÚÂ:החנית יד  בית  Ó„‰.(Â)הוא ˘È‡מדה בעל

י "ג): (במדבר  מדות אנשי וכן Â˘˘.גדולה היו˘˘ לכ "א
ג' שש  היו רגליו בשתי וכן ידיו שבשתי נחשוב  ולשלא שש

וארבע: עשרים אמר  לזה  בדברים:Û¯ÁÈÂ.(Ê)לכ "א  חרפם
(‡).ÔË˘ „ÓÚÈÂ: האדם בלב  הנטוע היצה"ר ÏÚהוא

.Ï‡¯˘È: לישראל הרע דבר לעשות ר"ל 

oeiv zcevn
(„).‡Ù¯‰:(ג (דברים הרפאים מיתר  כמו הענקים 
(‰).ÌÈ‚¯Â‡ ¯ÂÓÎבו כורך  האורג  אשר  העגול  העץ הוא

קג): (שבת  כובד  נקרא ובמשנה  השתי , Ù¯‰Ï‡.(Â)חוטי
Â„ÏÂ.(Á)להענקה: Ï‡התועבות כל  וכן  נולדו אלה  כמו

י"ח ): (ויקרא האל 
(‡).˙ÒÈÂ:פיתוי ענין

 כתובים
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`רח dpyn iriyz wxt oiaexir zkqn

‡ÈBæ ãâðk Bæ úBàèeéã ézL ïëå,ä÷eò eNò àG ïúö÷îe ä÷eò eNò ïúö÷î,ä÷eò eNòL úà–ïéøzî,úàå §¥§¥§¨§¤¤¦§¨¨¨¨¦§¨¨¨¨¤¤¨¨ª¨¦§¤
ä÷eò eNò àHL–ïéøeñà. ¤¨¨£¦

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡úçà úeLø øéòä úBbb ìk,Nò dBáb âb àäé àHL ãáìáeäøNò Ceîð Bà äø;éøácøéàî éaø.íéîëçå ¨©¨¦§©©¦§©¤§¥©¨©£¨¨¨£¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦

íéøîBà:Bîöò éðôa úeLø ãçàå ãçà ìk.ïBòîL éaøøîBà:úBôétø÷ ãçàå úBøöç ãçàå úBbb ãçà– §¦¨¤¨§¤¨§¦§¥©§©¦¦§¥¤¨©§¤¨£¥§¤¨©§¥
ïëBúì eúáML íéìëì úçà úeLø,úéaä CBúa eúáML íéìëì àGå. §©©§¥¦¤¨§§¨§§¥¦¤¨§§©©¦

`̀ii.zeheic:ïäéîéî äá ïéëôåùù ïäéðôì úåîà 'ãî äúåçô øöçå åæ ãâðë åæ úåéìò.ozvwn:åùò àì úøçàä éðáå øöçá ä÷åò åùò úçàä àèåéãä éðá
.oixeq` dwer eyr `ly z`eøöçì ïãéøåäìå íéúáä ïî íéëôåùä íò éðàî é÷åôàì åúà ,êðäã ä÷åò éãé ìò éðäì åäì úééøù éàã .åáøéò àìù ïîæ ìë

:äá åáøéò àìã øöçá ìèìèî à÷å .íäéìâøá ä÷åòä úôù ãò àéãäá
h`̀.cg` zeyx xird zebb lkåúáùù íéìëå úåùø ú÷åìç ïäá ïéà øéãú ïùéîùú ïéàù úåââä î"î íãà éðá éðùì äèîì íé÷åìç íéøåéãù ô"òàå

:äæì ïàéöåäì øúåî äæ ââá.'i exiagn deab bb `di `ly calae'ã áçøå 'é äåáâ ìú íåùî äøæâ ,ïéââì åðîî ìèìèì øåñà 'é äáåâá ïäî ÷åìç íàã
:åéìò óúëì éúéì àìã [é"äø éåäã] ø"äøá.envrl zeyx cg` lk:äæì äæî ìèìèì øåñà äèîìù íéøåéã åáøéò àì íàå.oerny 'x,øîà÷å ïìåëî ì÷éî

úåââä åéä åìéôàå áåøéò àìá äæì äæî ïéìèìèîå ïä úçà úåùø øéãúå ãçåéî ïùéîùú ïéà ïìåëå ìéàåä íéúàñ úéáî øúåé ïðéàù úåôéôø÷å úåøöçå úåââ
:úéáä éìë íåùî àìà úåøéöç éáåøéò ù"øì äéì úéìã ,äøùòî øúåé úåëåîð åà äøùòî øúåé úåäåáâ.okeza ezayy milkl,ïäî úçàá åúáùù íéìë

:äæì äæî ïúåà íéàéöåî.ziad jeza ezayy milkl `l la`åáøéò àì íà úøçà øöçì åæ øöçî ïàéöåäì øåñà ,øöçä éðá åáøéòù é"ò øöçì ïàéáäå
:ù"øë äëìäå .ãçé úåøöçä éúù

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
א י ה נ ש מ ר ו א ב

אמות  מארבע פחותה שהיא בחצר  בשבת מים שפיכת בענין  ללמד  מוסיפה משנתנו
ט). משנה לעיל  (עיין

ïëå("וכן" תיבת גורסים שאין  úBàèeéã(ויש  ézL שורות שתי  – ÀÅÀÅÀÈ
קומות, בעלי  בניינים Bæשל ãâðk Bæ שהיא החצר צדי  בשני  – ÀÆÆ

אמות, מארבע ä÷eòפחותה eNò ïúö÷î האחת הדיוטא בני  אם – ÄÀÈÈÈÈ
עוקה, ä÷eòעשו eNò àG ïúö÷îe לא האחרת הדיוטא ובני – ÄÀÈÈÈÈ
עוקה, ïéøzîעשו ä÷eò eNòL úà,בחצר מימיהם לשפוך  – ÆÆÈÈËÈÄ

ïéøeñà ä÷eò eNò àHL úàå במשנתנו שמדובר  מבואר, בגמרא – ÀÆÆÈÈÂÄ
מימיהם  ששופכים פי  על  שאף זו , עם זו הדיוטאות עירבו כשלא

מותר, זה והרי  שבחצר, לעוקה משם יורדים והמים בתיהם, בתוך
של מכוחו מעורבת שאינה לחצר המים שפיכת חכמים אסרו שלא

בתיהם  ללכלך ירצו  לא שמא חכמים גזרו מקום מכל בביתו , השופך 
כדי מעורבת שאינה לחצר  מבתיהם השופכים כלי  את להוציא ויבואו 

על אף זו , עם זו הדיוטאות עירבו אם אבל  בעוקה. המים את לשפוך
בלבד, מים סאתיים אלא מחזקת שאיננה אחת עוקה אלא שם שאין  פי 

שנו  שכן  חצר, באותה מימיהם לשפוך הדיירים לכל  מותר מקום מכל
xhqib`בברייתא: il zg`e dwer il zg`",(חרס כלי dkixa,(שבר

min okezl miktey ,zay axrn min e`lnzpy it lr s` Ð daixre
,"zaya ישכח שלא לשבת, כזכר עוקה חכמים שתיקנו שמאחר כלומר 

גזרו  לא שוב הרבים, לרשות המים את בעצמו וישפוך  ((ההרר""רר  אדם

לשיעוריםייווננתתןן  )) דבריהם נתנו ולא בני((ההממאאיירריי)), לכל מותר  הלכך  .
המחזקת  אחת עוקה אלא בה שאין אף בחצרם, מימיהם לשפוך החצר 

יום. בכל  מסתפק בלבד  אחד  שאדם כשיעור מים, סאתיים

א ה נ ש מ ר ו א ב

כשלא  אפילו  החצר , בכל בשבת לטלטלם מותר בחצר, ששבתו  שכלים הזכרנו, כבר 

שיהא  כדי אלא חצרות" "עירובי  חכמים תיקנו  ולא ביניהם; החצר דיירי עירבו 

זה של לביתו  זה של ומביתו לחצר  מבתיהם ולהכניס להוציא לדיירים (enkמותר
.(epzkqnl dgizta epx`ay מותר אם בחצר, או  גג על  ששבתו  בכלים דנה משנתנו 

תנאים. בזה ונחלקו  לחצר , מחצר  או  לגג מגג לטלטלם

Lø øéòä úBbb ìkúçà úe והם תדיר  תשמישם ואין  שהואיל  – ÈÇÈÄÀÇÇ
לטלטל ומותר  רשויות, חילוק דין  בהם אין  טפחים מעשרה למעלה
ביניהם, עירבו  לא שהדיירים פי על  אף אחר, לגג זה בגג ששבתו  כלים

גדולה, אחת כחצר דינם הגגות שכל לגג, מגג העיר  גגות בכל וכן
כמו  בה, ששבתו כלים בכולה לטלטל מותר מעורבת אינה שאפילו 

למשנתנו), (בהקדמה äøNòשהזכרנו dBáb âb àäé àHL ãáìáeÄÀÇÆÀÅÇÈÇÂÈÈ
אחרים, מגגות טפחים –äøNò Ceîð Bà שאז מהם, טפחים – ÈÂÈÈ

אליו , הגגות ומשאר  הגגות, לשאר ממנו  לטלטל éaøאסור éøácÄÀÅÇÄ
øéàî מקום כל אומר: מאיר רבי שהיה טעמו, מבואר בגמרא – ÅÄ

ארבעה  רחב עמוד כגון אחת, רשות והן רשויות שתי  מוצא שאתה
עומד והוא היחיד , כרשות שדינו עשרה וגבוה טפחים ארבעה על 

החצר, מן  עמוד אותו על לכתף אסור  היחיד , רשות היא שאף בחצר 
משום  גזירה הכתף, על  כך אחר ליתנו  כדי משא עליו  להעלות היינו 

שמא  כלומר  הרבים, ברשות טפחים עשרה וגבוה ארבעה רחב תל 
מותר כך בחצר, העמוד  על לכתף שמותר שכשם סבור, יהא הרואה

של רשות החצר  גם שהרי  הרבים, ברשות אף כזה עמוד על  לכתף
הוא  הרי  טפחים עשרה מחברו גבוה שהוא כל בגגות, ואף היא. רבים

הרבים. ברשות תל משום מאיר  רבי בו  וגוזר  íéîëçåÇÂÈÄכעמוד ,
Bîöò éðôa úeLø ãçàå ãçà ìk :íéøîBà רשות וגג גג כל – ÀÄÈÆÈÀÆÈÀÄÀÅÇÀ

שתחת  בבתים למטה חלוקים שהדיירים שכשם הוא, עצמו  בפני

אסורים  ביניהם, עירבו  שלא זמן וכל בגגותיהם, הם חלוקים כך  הגגות,
חברו. לגג מגגו  לטלטל ãçàåהם úBbb ãçà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÆÈÇÀÆÈ
úBôétø÷ ãçàå úBøöç,נמוך וזה גבוה שזה אף העיר, גגות כל – ÂÅÀÆÈÇÀÅ

שאינם  וכדומה) עצים לשמירת (מגרשים הקרפיפות וכל  החצרות, וכל 

כולם סאתיים, מבית úçàיותר  úeLø,הםáML íéìëìïëBúì eú ÀÇÇÀÅÄÆÈÀÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïè÷ì Ceîñ ìBãb âb,ìBãbä–ïèwäå øzî–øeñà.äpè÷ì äöøôpL äìBãb øöç,äìBãbä–äpèwäå úøzî ©¨¨§¨¨©¨ª¨§©¨¨¨¨¥§¨¤¦§§¨¦§©¨©§¨ª¤¤§©§©¨
–äøeñà,äìBãb ìL dçúôk àéäL éðtî.íéaøä úeLøì äöøôpL øöç,Bà ãéçiä úeLøì dëBzî ñéðënä £¨¦§¥¤¦§¦§¨¤§¨¨¥¤¦§§¨¦§¨©¦©©§¦¦¨¦§©¨¦

dëBúì ãéçiä úeLøî–áiç;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:úeLøì dëBzîíéaøä,íéaøä úeLøî Bà ¥§©¨¦§¨©¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¦¨¦§¨©¦¥§¨©¦
dëBúì–øeèt,úéìîøkk àéäL éðtî. §¨¨¦§¥¤¦©©§§¦

‚äéúBçeø éúMî íéaøä úeLøì äöøôpL øöç,åéúBçeø éúMî õøôpL úéa ïëå,Bà åéúBøB÷ eìhpL éBáî ïëå ¨¥¤¦§§¨¦§¨©¦¦§¥¤¨§¥©¦¤¦§©¦§¥¨§¥¨¤¦§¨
åééçì–àáì ãéúòì ïéøeñàå úaL dúBàa ïéøzî;éøácäãeäé éaø.éñBé éaøøîBà:úaL dúBàì ïéøzî íà– §¨¨ª¨¦§¨©¨©£¦¤¨¦¨Ÿ¦§¥©¦§¨©¦¥¥¦ª¨¦§¨©¨

aa.xzen lecbdèòîå ïàëî èòî íéôãåòä íéôåôâ ïúåàá éøùå àéä àçúô äöøô êä ìåãâ éáâìã .åéìò ïéøñåà ïè÷ä éðá ïéàå ,äèîìù úéá éìë åì àéöåäì
åì õøôð éøäù äéìò éøñà ìåãâ éðáã úéáä éìë åì àéöåäì øåñà ïè÷ ìáà .øùòî øúåé äöøôä ïéàù ïåâëå .äîéúñ àáéùçå úåââä áéáñù ä÷òîë ,ïàëî

:åàåìîá.zxzen dlecbd:çúôë äöøô êä éåä ïàëîå ïàëî äì åøàùðù ïéôåôâä ìéáùá.dxeq` dphwdeíãå÷ äöøôðùë à÷åãå .äàåìîá äöøôð éøäù
:úáù äìåëì äøúåä äöøôðù íãå÷ úáù úö÷îì äøúåäù ïåéëù ,úøúåî äðè÷ä åìéôà úáùá äöøôð íà ìáà úáùä.x"dxl dvxtpy xvgìôðù

:øùòî øúåéá åà åàåìîá ø"äøì äðåôä ìúåëä.aiig:àéä ø"äøëã.xeht:íéîëçë 'ìäå .úéìîøë àìà àéä ø"äø åàìã ,øåñà ìáà
bb.dizegex izynàçúôã ,çúôë áéùç àì úéåæ ïø÷á àëä úåîà 'é äöøôá ïéà åìéôà ,úéåæ ïø÷á äöøôðù ïåâë ,äéúåçåø éúù úñôåúù úçà çåøî

:úøñåà úçà çåøî 'éôà 'éî øúåéá äöøôå .éùðéà éãáò àì úéåæ ïø÷á.eizegex 'an uxtpy zia okeìúåëî úö÷å äæ ìúåëî úö÷ ìôðå úéåæ ïø÷á õøôðù
:íúåñå ãøåé äø÷ú éô ïðéøîàã úéáá úøñåà äöøôä ïéà äöøôä íå÷î ìò äùåøô äø÷úä íà ìáà ,äöøôä íå÷î ìò äçåúîå äùåøô äø÷úä ïéàå äæ

.zay dze`l oixzen:åúö÷î øúåäå ìéàåä.`al cizrl:äàáä úáùì.'ek oixzen m` xne` iqei 'ixïéøåñà êë àáì ãéúòì ïéøåñàù íùë øîåìë

`xephxa yexit

ותדיר, מיוחד  תשמישם אין אלה וכל שהואיל  מהם, אחד בתוך  –

ששבתו  כלים לזה מזה בכולם ומטלטלים אחת, כרשות כולם נחשבים
úéaäבתוכן; CBúa eúáML íéìëì àGå ששבתו כלים אבל – ÀÀÅÄÆÈÀÀÇÇÄ

להוציאם  אסור העירוב ידי על  לחצר בשבת והוציאום הבית בתוך
לגבי הדין וכן  זו; עם זו  החצרות שתי  עירבו כן  אם אלא אחרת לחצר

קרפף. או  oerny.גג iaxk dkld:מובא בגמרא iax:ובברייתא xn`"
zihpel`e ony oilrn epiid ,rewza oerny iax lv` dxez micnel epiidyk
xg` stxwl stxwne stxwl xvgne xvgl xvgne xvgl bbne bbl bbn

"ea oivgex epiidy oiirnd lv` oiribn epiidy cr..((  אא צצאא,, ((עעייררוובבייןן

âששנניי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïè÷ì Ceîñ ìBãb âbויש – ÇÈÈÀÈÈ
כזה: הגגות, לשני מסביב מעקה

øzî ìBãbäמותר הגדול  הגג – ÇÈËÈ
מתוך כלים בשבת עליו  להעלות

הקטן  הגג ואין שלמטה, הבית
הגדול, הגג על  øeñàאוסר  ïèwäå להעלות אסור הקטן , והגג – ÀÇÈÈÈ

והוא  הגדול, לגג פרוץ כולו  שהוא לפי הבית, מן  כלים בשבת עליו
הפתוח  החלק אין הגדול הגג לגבי  אבל בתוכו. הטלטול  את עליו  אוסר
באותו  לו  יש  שהרי הקטן, לגג כפתח אלא כפירצה נחשב הגגות שבין

במעקה, ומכאן  מכאן  (גיפופים) עודפות מחיצות הקטן לגג הפתוח הצד 
אוסר הקטן  הגג אין הלכך  אמות, מעשר יותר הפירצה שאין וכגון 

וכן  הגדול. הגג äpè÷ìעל  äöøôpL äìBãb øöçשנפל כגון – ÈÅÀÈÆÄÀÀÈÄÀÇÈ
שלחצר ונמצא במלואו , הגדולה והחצר  הקטנה החצר  שבין הכותל 

בל מחיצות שלש אלא נשארו  לא הגדולה הקטנה לחצר ואילו  בד
הגגות), בציור (כמו הפירצה צידי משני  גיפופים עוד  äìBãbäÇÀÈנשארו 

úøzîלחצר מבתיהם ולהכניס להוציא מותרים הגדולה החצר  בני – ËÆÆ
עירבו , äøeñàאם äpèwäå להוציא אסורים הקטנה החצר  ובני  – ÀÇÀÇÈÂÈ

אוסרת  הגדולה החצר  ונמצאת במלואה, נפרצה שהרי  לחצרם, מבתיהם
הגדולה, על אוסרת אינה הקטנה החצר ברם, àéäLעליה; éðtîÄÀÅÆÄ

äìBãb ìL dçúôk,הגדולה החצר של כפתח נחשבת שהפירצה – ÀÄÀÈÆÀÈ
מעשר יתרה ואינה ומכאן , מכאן עודפות מחיצות לה ונשארו  הואיל 

כן  אם אלא אסורה, אינה הקטנה החצר שאף מבואר , בגמרא אמות.

מותרת, הקטנה אף בשבת, נפרצה אם אבל השבת, קודם החצר  נפרצה

השבת  לכל  הותרה שנפרצה, קודם השבת למקצת שהותרה שכיון
íéaøäכולה. úeLøì äöøôpL øöçהחצר שבין הכותל  שנפל  – ÈÅÆÄÀÀÈÄÀÈÇÄ

מעשר יותר של  ברוחב פירצה בו  שנעשתה או במלואו, הרבים לרשות
בשבת, ואפילו  Bàאמות, ,ãéçiä úeLøì dëBzî ñéðënä המוציא ÇÇÀÄÄÈÄÀÇÈÄ

áiç ,dëBúì ãéçiä úeLøî,במזיד מיתה או  בשוגג חטאת – ÅÀÇÈÄÀÈÇÈ
øæòéìà éaø éøác.הרבים כרשות דינה זו חצר שלדעתו  –íéîëçå ÄÀÅÇÄÁÄÆÆÇÂÈÄ

íéaøä úeLøì dëBzî :íéøîBà לרשות מתוכה המוציא – ÀÄÄÈÄÀÈÇÄ
øeètהמכניסBàהרבים, ,dëBúì íéaøä úeLøî,אסור אבל – ÅÀÈÇÄÀÈÈ

úéìîøkk àéäL éðtî לדעת הדין והוא הרבים. כרשות ולא – ÄÀÅÆÄÇÇÀÀÄ
ה  לרשות מתוכה המכניס או  לתוכה היחיד מרשות במוציא יחידחכמים

אסור אבל פטור  ((ררשש""יי))..שהוא

רבי כדברי ולא הרבים" לרשות "מתוכה חכמים שנקטו  בזה מתחבטים יש
רבי שאף יוצא, הגמרא מסקנת לפי ברם, היחיד ". לרשות "מתוכה אליעזר
המחיצה  במקום אלא נחלקו  ולא ככרמלית, דינה החצר  שבתוך  מודה אליעזר
וחכמים  הרבים; כרשות דינם הרבים רשות צידי  סובר: אליעזר שרבי  שנפרצה,
אליעזר רבי  שנקט ומה הרבים, כרשות אינם הרבים רשות שצידי סוברים,
שחכמים  ולפי מחיצתה, מקום מתוך  אלא החצר  מתוך  כוונתו אין "מתוכה"

זה לשון  נקט אליעזר  רבי אף "מתוכה" oiireנקטו ;` ,cv oiaexir `xnb oiir)
("aeh mei zetqez".

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéaøä úeLøì äöøôpL øöç,בשבת –äéúBçeø éúMî– ÈÅÆÄÀÀÈÄÀÈÇÄÄÀÅÆÈ
זוית, בקרן  והיינו  בו, נפגשות רוחותיה ששתי ממקום מבואר : בגמרא

הפירצה  ואפילו  כלום; בזווית ממנו נשאר ולא הכותל  שם שנפרץ
זווית; בקרן  פתח עושים שאין  כפתח, דינה אין  אמות מעשר  פחות

åéúBçeø éúMî õøôpL úéa ïëå שבארנו כמו זווית, בקרן  – ÀÅÇÄÆÄÀÇÄÀÅÈ
במקום  תקרה שאין  בכגון כאן שמדובר  בגמרא, ומבואר בחצר , לעיל 

וסותם", יורד תקרה "פי  כאן  אומרים אין ולכן éBáîהפירצה, ïëåÀÅÈ
åééçì Bà åéúBøB÷ eìhpL:גורסים ויש  בשבת; –,eigl e` ezxew ÆÄÀÈÀÈÈ

אלו  בכל במבוי ; הטלטול  את להתיר בלחי  או בקורה די ïéøzîËÈÄשהרי
úaL dúBàa השבת לכל הותרה השבת למקצת והותרה שהואיל  – ÀÈÇÈ

àáìכולה, ãéúòì ïéøeñàå.הבאות לשבתות –.äãeäé éaø éøác ÇÂÄÆÈÄÈÙÄÀÅÇÄÀÈ
ãéúòì ïéøzî ,úaL dúBàì ïéøzî íà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄËÈÄÀÈÇÈËÈÄÆÈÄ
úaL dúBàì ïéøeñà ,àáì ãéúòì ïéøeñà íàå ;àáì– ÈÙÀÄÂÄÆÈÄÈÙÂÄÀÈÇÈ
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‡ÈBæ ãâðk Bæ úBàèeéã ézL ïëå,ä÷eò eNò àG ïúö÷îe ä÷eò eNò ïúö÷î,ä÷eò eNòL úà–ïéøzî,úàå §¥§¥§¨§¤¤¦§¨¨¨¨¦§¨¨¨¨¤¤¨¨ª¨¦§¤
ä÷eò eNò àHL–ïéøeñà. ¤¨¨£¦

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡úçà úeLø øéòä úBbb ìk,Nò dBáb âb àäé àHL ãáìáeäøNò Ceîð Bà äø;éøácøéàî éaø.íéîëçå ¨©¨¦§©©¦§©¤§¥©¨©£¨¨¨£¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦

íéøîBà:Bîöò éðôa úeLø ãçàå ãçà ìk.ïBòîL éaøøîBà:úBôétø÷ ãçàå úBøöç ãçàå úBbb ãçà– §¦¨¤¨§¤¨§¦§¥©§©¦¦§¥¤¨©§¤¨£¥§¤¨©§¥
ïëBúì eúáML íéìëì úçà úeLø,úéaä CBúa eúáML íéìëì àGå. §©©§¥¦¤¨§§¨§§¥¦¤¨§§©©¦

`̀ii.zeheic:ïäéîéî äá ïéëôåùù ïäéðôì úåîà 'ãî äúåçô øöçå åæ ãâðë åæ úåéìò.ozvwn:åùò àì úøçàä éðáå øöçá ä÷åò åùò úçàä àèåéãä éðá
.oixeq` dwer eyr `ly z`eøöçì ïãéøåäìå íéúáä ïî íéëôåùä íò éðàî é÷åôàì åúà ,êðäã ä÷åò éãé ìò éðäì åäì úééøù éàã .åáøéò àìù ïîæ ìë

:äá åáøéò àìã øöçá ìèìèî à÷å .íäéìâøá ä÷åòä úôù ãò àéãäá
h`̀.cg` zeyx xird zebb lkåúáùù íéìëå úåùø ú÷åìç ïäá ïéà øéãú ïùéîùú ïéàù úåââä î"î íãà éðá éðùì äèîì íé÷åìç íéøåéãù ô"òàå

:äæì ïàéöåäì øúåî äæ ââá.'i exiagn deab bb `di `ly calae'ã áçøå 'é äåáâ ìú íåùî äøæâ ,ïéââì åðîî ìèìèì øåñà 'é äáåâá ïäî ÷åìç íàã
:åéìò óúëì éúéì àìã [é"äø éåäã] ø"äøá.envrl zeyx cg` lk:äæì äæî ìèìèì øåñà äèîìù íéøåéã åáøéò àì íàå.oerny 'x,øîà÷å ïìåëî ì÷éî

úåââä åéä åìéôàå áåøéò àìá äæì äæî ïéìèìèîå ïä úçà úåùø øéãúå ãçåéî ïùéîùú ïéà ïìåëå ìéàåä íéúàñ úéáî øúåé ïðéàù úåôéôø÷å úåøöçå úåââ
:úéáä éìë íåùî àìà úåøéöç éáåøéò ù"øì äéì úéìã ,äøùòî øúåé úåëåîð åà äøùòî øúåé úåäåáâ.okeza ezayy milkl,ïäî úçàá åúáùù íéìë

:äæì äæî ïúåà íéàéöåî.ziad jeza ezayy milkl `l la`åáøéò àì íà úøçà øöçì åæ øöçî ïàéöåäì øåñà ,øöçä éðá åáøéòù é"ò øöçì ïàéáäå
:ù"øë äëìäå .ãçé úåøöçä éúù
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âרראאששווןן âייווםם
א י ה נ ש מ ר ו א ב

אמות  מארבע פחותה שהיא בחצר  בשבת מים שפיכת בענין  ללמד  מוסיפה משנתנו
ט). משנה לעיל  (עיין

ïëå("וכן" תיבת גורסים שאין  úBàèeéã(ויש  ézL שורות שתי  – ÀÅÀÅÀÈ
קומות, בעלי  בניינים Bæשל ãâðk Bæ שהיא החצר צדי  בשני  – ÀÆÆ

אמות, מארבע ä÷eòפחותה eNò ïúö÷î האחת הדיוטא בני  אם – ÄÀÈÈÈÈ
עוקה, ä÷eòעשו eNò àG ïúö÷îe לא האחרת הדיוטא ובני – ÄÀÈÈÈÈ
עוקה, ïéøzîעשו ä÷eò eNòL úà,בחצר מימיהם לשפוך  – ÆÆÈÈËÈÄ

ïéøeñà ä÷eò eNò àHL úàå במשנתנו שמדובר  מבואר, בגמרא – ÀÆÆÈÈÂÄ
מימיהם  ששופכים פי  על  שאף זו , עם זו הדיוטאות עירבו כשלא

מותר, זה והרי  שבחצר, לעוקה משם יורדים והמים בתיהם, בתוך
של מכוחו מעורבת שאינה לחצר המים שפיכת חכמים אסרו שלא

בתיהם  ללכלך ירצו  לא שמא חכמים גזרו מקום מכל בביתו , השופך 
כדי מעורבת שאינה לחצר  מבתיהם השופכים כלי  את להוציא ויבואו 

על אף זו , עם זו הדיוטאות עירבו אם אבל  בעוקה. המים את לשפוך
בלבד, מים סאתיים אלא מחזקת שאיננה אחת עוקה אלא שם שאין  פי 

שנו  שכן  חצר, באותה מימיהם לשפוך הדיירים לכל  מותר מקום מכל
xhqib`בברייתא: il zg`e dwer il zg`",(חרס כלי dkixa,(שבר

min okezl miktey ,zay axrn min e`lnzpy it lr s` Ð daixre
,"zaya ישכח שלא לשבת, כזכר עוקה חכמים שתיקנו שמאחר כלומר 

גזרו  לא שוב הרבים, לרשות המים את בעצמו וישפוך  ((ההרר""רר  אדם

לשיעוריםייווננתתןן  )) דבריהם נתנו ולא בני((ההממאאיירריי)), לכל מותר  הלכך  .
המחזקת  אחת עוקה אלא בה שאין אף בחצרם, מימיהם לשפוך החצר 

יום. בכל  מסתפק בלבד  אחד  שאדם כשיעור מים, סאתיים

א ה נ ש מ ר ו א ב

כשלא  אפילו  החצר , בכל בשבת לטלטלם מותר בחצר, ששבתו  שכלים הזכרנו, כבר 

שיהא  כדי אלא חצרות" "עירובי  חכמים תיקנו  ולא ביניהם; החצר דיירי עירבו 

זה של לביתו  זה של ומביתו לחצר  מבתיהם ולהכניס להוציא לדיירים (enkמותר
.(epzkqnl dgizta epx`ay מותר אם בחצר, או  גג על  ששבתו  בכלים דנה משנתנו 

תנאים. בזה ונחלקו  לחצר , מחצר  או  לגג מגג לטלטלם

Lø øéòä úBbb ìkúçà úe והם תדיר  תשמישם ואין  שהואיל  – ÈÇÈÄÀÇÇ
לטלטל ומותר  רשויות, חילוק דין  בהם אין  טפחים מעשרה למעלה
ביניהם, עירבו  לא שהדיירים פי על  אף אחר, לגג זה בגג ששבתו  כלים

גדולה, אחת כחצר דינם הגגות שכל לגג, מגג העיר  גגות בכל וכן
כמו  בה, ששבתו כלים בכולה לטלטל מותר מעורבת אינה שאפילו 

למשנתנו), (בהקדמה äøNòשהזכרנו dBáb âb àäé àHL ãáìáeÄÀÇÆÀÅÇÈÇÂÈÈ
אחרים, מגגות טפחים –äøNò Ceîð Bà שאז מהם, טפחים – ÈÂÈÈ

אליו , הגגות ומשאר  הגגות, לשאר ממנו  לטלטל éaøאסור éøácÄÀÅÇÄ
øéàî מקום כל אומר: מאיר רבי שהיה טעמו, מבואר בגמרא – ÅÄ

ארבעה  רחב עמוד כגון אחת, רשות והן רשויות שתי  מוצא שאתה
עומד והוא היחיד , כרשות שדינו עשרה וגבוה טפחים ארבעה על 

החצר, מן  עמוד אותו על לכתף אסור  היחיד , רשות היא שאף בחצר 
משום  גזירה הכתף, על  כך אחר ליתנו  כדי משא עליו  להעלות היינו 

שמא  כלומר  הרבים, ברשות טפחים עשרה וגבוה ארבעה רחב תל 
מותר כך בחצר, העמוד  על לכתף שמותר שכשם סבור, יהא הרואה

של רשות החצר  גם שהרי  הרבים, ברשות אף כזה עמוד על  לכתף
הוא  הרי  טפחים עשרה מחברו גבוה שהוא כל בגגות, ואף היא. רבים

הרבים. ברשות תל משום מאיר  רבי בו  וגוזר  íéîëçåÇÂÈÄכעמוד ,
Bîöò éðôa úeLø ãçàå ãçà ìk :íéøîBà רשות וגג גג כל – ÀÄÈÆÈÀÆÈÀÄÀÅÇÀ

שתחת  בבתים למטה חלוקים שהדיירים שכשם הוא, עצמו  בפני

אסורים  ביניהם, עירבו  שלא זמן וכל בגגותיהם, הם חלוקים כך  הגגות,
חברו. לגג מגגו  לטלטל ãçàåהם úBbb ãçà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÆÈÇÀÆÈ
úBôétø÷ ãçàå úBøöç,נמוך וזה גבוה שזה אף העיר, גגות כל – ÂÅÀÆÈÇÀÅ

שאינם  וכדומה) עצים לשמירת (מגרשים הקרפיפות וכל  החצרות, וכל 

כולם סאתיים, מבית úçàיותר  úeLø,הםáML íéìëìïëBúì eú ÀÇÇÀÅÄÆÈÀÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriyz wxt oiaexir zkqn

·ïè÷ì Ceîñ ìBãb âb,ìBãbä–ïèwäå øzî–øeñà.äpè÷ì äöøôpL äìBãb øöç,äìBãbä–äpèwäå úøzî ©¨¨§¨¨©¨ª¨§©¨¨¨¨¥§¨¤¦§§¨¦§©¨©§¨ª¤¤§©§©¨
–äøeñà,äìBãb ìL dçúôk àéäL éðtî.íéaøä úeLøì äöøôpL øöç,Bà ãéçiä úeLøì dëBzî ñéðënä £¨¦§¥¤¦§¦§¨¤§¨¨¥¤¦§§¨¦§¨©¦©©§¦¦¨¦§©¨¦

dëBúì ãéçiä úeLøî–áiç;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:úeLøì dëBzîíéaøä,íéaøä úeLøî Bà ¥§©¨¦§¨©¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¦¨¦§¨©¦¥§¨©¦
dëBúì–øeèt,úéìîøkk àéäL éðtî. §¨¨¦§¥¤¦©©§§¦

‚äéúBçeø éúMî íéaøä úeLøì äöøôpL øöç,åéúBçeø éúMî õøôpL úéa ïëå,Bà åéúBøB÷ eìhpL éBáî ïëå ¨¥¤¦§§¨¦§¨©¦¦§¥¤¨§¥©¦¤¦§©¦§¥¨§¥¨¤¦§¨
åééçì–àáì ãéúòì ïéøeñàå úaL dúBàa ïéøzî;éøácäãeäé éaø.éñBé éaøøîBà:úaL dúBàì ïéøzî íà– §¨¨ª¨¦§¨©¨©£¦¤¨¦¨Ÿ¦§¥©¦§¨©¦¥¥¦ª¨¦§¨©¨

aa.xzen lecbdèòîå ïàëî èòî íéôãåòä íéôåôâ ïúåàá éøùå àéä àçúô äöøô êä ìåãâ éáâìã .åéìò ïéøñåà ïè÷ä éðá ïéàå ,äèîìù úéá éìë åì àéöåäì
åì õøôð éøäù äéìò éøñà ìåãâ éðáã úéáä éìë åì àéöåäì øåñà ïè÷ ìáà .øùòî øúåé äöøôä ïéàù ïåâëå .äîéúñ àáéùçå úåââä áéáñù ä÷òîë ,ïàëî

:åàåìîá.zxzen dlecbd:çúôë äöøô êä éåä ïàëîå ïàëî äì åøàùðù ïéôåôâä ìéáùá.dxeq` dphwdeíãå÷ äöøôðùë à÷åãå .äàåìîá äöøôð éøäù
:úáù äìåëì äøúåä äöøôðù íãå÷ úáù úö÷îì äøúåäù ïåéëù ,úøúåî äðè÷ä åìéôà úáùá äöøôð íà ìáà úáùä.x"dxl dvxtpy xvgìôðù

:øùòî øúåéá åà åàåìîá ø"äøì äðåôä ìúåëä.aiig:àéä ø"äøëã.xeht:íéîëçë 'ìäå .úéìîøë àìà àéä ø"äø åàìã ,øåñà ìáà
bb.dizegex izynàçúôã ,çúôë áéùç àì úéåæ ïø÷á àëä úåîà 'é äöøôá ïéà åìéôà ,úéåæ ïø÷á äöøôðù ïåâë ,äéúåçåø éúù úñôåúù úçà çåøî

:úøñåà úçà çåøî 'éôà 'éî øúåéá äöøôå .éùðéà éãáò àì úéåæ ïø÷á.eizegex 'an uxtpy zia okeìúåëî úö÷å äæ ìúåëî úö÷ ìôðå úéåæ ïø÷á õøôðù
:íúåñå ãøåé äø÷ú éô ïðéøîàã úéáá úøñåà äöøôä ïéà äöøôä íå÷î ìò äùåøô äø÷úä íà ìáà ,äöøôä íå÷î ìò äçåúîå äùåøô äø÷úä ïéàå äæ

.zay dze`l oixzen:åúö÷î øúåäå ìéàåä.`al cizrl:äàáä úáùì.'ek oixzen m` xne` iqei 'ixïéøåñà êë àáì ãéúòì ïéøåñàù íùë øîåìë
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ותדיר, מיוחד  תשמישם אין אלה וכל שהואיל  מהם, אחד בתוך  –

ששבתו  כלים לזה מזה בכולם ומטלטלים אחת, כרשות כולם נחשבים
úéaäבתוכן; CBúa eúáML íéìëì àGå ששבתו כלים אבל – ÀÀÅÄÆÈÀÀÇÇÄ

להוציאם  אסור העירוב ידי על  לחצר בשבת והוציאום הבית בתוך
לגבי הדין וכן  זו; עם זו  החצרות שתי  עירבו כן  אם אלא אחרת לחצר

קרפף. או  oerny.גג iaxk dkld:מובא בגמרא iax:ובברייתא xn`"
zihpel`e ony oilrn epiid ,rewza oerny iax lv` dxez micnel epiidyk
xg` stxwl stxwne stxwl xvgne xvgl xvgne xvgl bbne bbl bbn

"ea oivgex epiidy oiirnd lv` oiribn epiidy cr..((  אא צצאא,, ((עעייררוובבייןן

âששנניי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïè÷ì Ceîñ ìBãb âbויש – ÇÈÈÀÈÈ
כזה: הגגות, לשני מסביב מעקה

øzî ìBãbäמותר הגדול  הגג – ÇÈËÈ
מתוך כלים בשבת עליו  להעלות

הקטן  הגג ואין שלמטה, הבית
הגדול, הגג על  øeñàאוסר  ïèwäå להעלות אסור הקטן , והגג – ÀÇÈÈÈ

והוא  הגדול, לגג פרוץ כולו  שהוא לפי הבית, מן  כלים בשבת עליו
הפתוח  החלק אין הגדול הגג לגבי  אבל בתוכו. הטלטול  את עליו  אוסר
באותו  לו  יש  שהרי הקטן, לגג כפתח אלא כפירצה נחשב הגגות שבין

במעקה, ומכאן  מכאן  (גיפופים) עודפות מחיצות הקטן לגג הפתוח הצד 
אוסר הקטן  הגג אין הלכך  אמות, מעשר יותר הפירצה שאין וכגון 

וכן  הגדול. הגג äpè÷ìעל  äöøôpL äìBãb øöçשנפל כגון – ÈÅÀÈÆÄÀÀÈÄÀÇÈ
שלחצר ונמצא במלואו , הגדולה והחצר  הקטנה החצר  שבין הכותל 

בל מחיצות שלש אלא נשארו  לא הגדולה הקטנה לחצר ואילו  בד
הגגות), בציור (כמו הפירצה צידי משני  גיפופים עוד  äìBãbäÇÀÈנשארו 

úøzîלחצר מבתיהם ולהכניס להוציא מותרים הגדולה החצר  בני – ËÆÆ
עירבו , äøeñàאם äpèwäå להוציא אסורים הקטנה החצר  ובני  – ÀÇÀÇÈÂÈ

אוסרת  הגדולה החצר  ונמצאת במלואה, נפרצה שהרי  לחצרם, מבתיהם
הגדולה, על אוסרת אינה הקטנה החצר ברם, àéäLעליה; éðtîÄÀÅÆÄ

äìBãb ìL dçúôk,הגדולה החצר של כפתח נחשבת שהפירצה – ÀÄÀÈÆÀÈ
מעשר יתרה ואינה ומכאן , מכאן עודפות מחיצות לה ונשארו  הואיל 

כן  אם אלא אסורה, אינה הקטנה החצר שאף מבואר , בגמרא אמות.

מותרת, הקטנה אף בשבת, נפרצה אם אבל השבת, קודם החצר  נפרצה

השבת  לכל  הותרה שנפרצה, קודם השבת למקצת שהותרה שכיון
íéaøäכולה. úeLøì äöøôpL øöçהחצר שבין הכותל  שנפל  – ÈÅÆÄÀÀÈÄÀÈÇÄ

מעשר יותר של  ברוחב פירצה בו  שנעשתה או במלואו, הרבים לרשות
בשבת, ואפילו  Bàאמות, ,ãéçiä úeLøì dëBzî ñéðënä המוציא ÇÇÀÄÄÈÄÀÇÈÄ

áiç ,dëBúì ãéçiä úeLøî,במזיד מיתה או  בשוגג חטאת – ÅÀÇÈÄÀÈÇÈ
øæòéìà éaø éøác.הרבים כרשות דינה זו חצר שלדעתו  –íéîëçå ÄÀÅÇÄÁÄÆÆÇÂÈÄ

íéaøä úeLøì dëBzî :íéøîBà לרשות מתוכה המוציא – ÀÄÄÈÄÀÈÇÄ
øeètהמכניסBàהרבים, ,dëBúì íéaøä úeLøî,אסור אבל – ÅÀÈÇÄÀÈÈ

úéìîøkk àéäL éðtî לדעת הדין והוא הרבים. כרשות ולא – ÄÀÅÆÄÇÇÀÀÄ
ה  לרשות מתוכה המכניס או  לתוכה היחיד מרשות במוציא יחידחכמים

אסור אבל פטור  ((ררשש""יי))..שהוא

רבי כדברי ולא הרבים" לרשות "מתוכה חכמים שנקטו  בזה מתחבטים יש
רבי שאף יוצא, הגמרא מסקנת לפי ברם, היחיד ". לרשות "מתוכה אליעזר
המחיצה  במקום אלא נחלקו  ולא ככרמלית, דינה החצר  שבתוך  מודה אליעזר
וחכמים  הרבים; כרשות דינם הרבים רשות צידי  סובר: אליעזר שרבי  שנפרצה,
אליעזר רבי  שנקט ומה הרבים, כרשות אינם הרבים רשות שצידי סוברים,
שחכמים  ולפי מחיצתה, מקום מתוך  אלא החצר  מתוך  כוונתו אין "מתוכה"

זה לשון  נקט אליעזר  רבי אף "מתוכה" oiireנקטו ;` ,cv oiaexir `xnb oiir)
("aeh mei zetqez".
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íéaøä úeLøì äöøôpL øöç,בשבת –äéúBçeø éúMî– ÈÅÆÄÀÀÈÄÀÈÇÄÄÀÅÆÈ
זוית, בקרן  והיינו  בו, נפגשות רוחותיה ששתי ממקום מבואר : בגמרא

הפירצה  ואפילו  כלום; בזווית ממנו נשאר ולא הכותל  שם שנפרץ
זווית; בקרן  פתח עושים שאין  כפתח, דינה אין  אמות מעשר  פחות

åéúBçeø éúMî õøôpL úéa ïëå שבארנו כמו זווית, בקרן  – ÀÅÇÄÆÄÀÇÄÀÅÈ
במקום  תקרה שאין  בכגון כאן שמדובר  בגמרא, ומבואר בחצר , לעיל 

וסותם", יורד תקרה "פי  כאן  אומרים אין ולכן éBáîהפירצה, ïëåÀÅÈ
åééçì Bà åéúBøB÷ eìhpL:גורסים ויש  בשבת; –,eigl e` ezxew ÆÄÀÈÀÈÈ

אלו  בכל במבוי ; הטלטול  את להתיר בלחי  או בקורה די ïéøzîËÈÄשהרי
úaL dúBàa השבת לכל הותרה השבת למקצת והותרה שהואיל  – ÀÈÇÈ

àáìכולה, ãéúòì ïéøeñàå.הבאות לשבתות –.äãeäé éaø éøác ÇÂÄÆÈÄÈÙÄÀÅÇÄÀÈ
ãéúòì ïéøzî ,úaL dúBàì ïéøzî íà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄËÈÄÀÈÇÈËÈÄÆÈÄ
úaL dúBàì ïéøeñà ,àáì ãéúòì ïéøeñà íàå ;àáì– ÈÙÀÄÂÄÆÈÄÈÙÂÄÀÈÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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àáì ãéúòì ïéøzî;àáì ãéúòì ïéøeñà íàå–úaL dúBàì ïéøeñà. ª¨¦¤¨¦¨Ÿ§¦£¦¤¨¦¨Ÿ£¦§¨©¨
„íézá éðL éab ìò äiìò äðBaä,lôîä íéøLb ïëåíéL–úaMa ïäézçz ïéìèìèî;éøácäãeäé éaø.íéîëçå ©¤£¦¨©©¥§¥¨¦§¥§¨¦©§ª¨¦§©§§¦©§¥¤©©¨¦§¥©¦§¨©£¨¦

ïéøñBà.øîà ãBòåäãeäé éaø:lôîä éBáîì ïéáøòîL.íéîëçåïéøñBà. §¦§¨©©¦§¨§¨§¦§¨©§ª¨©£¨¦§¦
È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡ïélôz àöBnä–âeæ âeæ ïñéðëî.ìàéìîb ïaøøîBà:íéðL íéðL.íéøeîà íéøác äna?úBðLéa,úBLãça ìáà ©¥§¦¦©§¦¨©¨©§¦¥¥§©¦§©¦©¤§¨¦£¦¦¨£¨©£¨

úáù äúåàá ãìåðå ,úáù úö÷îì áåøéò é"ò øúåäù øáãù ,áåøéò ïéðòì àìà äìåë äøúåä úáù úö÷î äøúåä ïðéøîà àìå ,éñåé 'øë äëìäå .úáù äúåàì
åöøôðå úáùä íãå÷ úåöéçî åá åéäù íå÷î ìáà ,äìåë äøúåä úáù úö÷î äøúåäù ïåéëù ,ìèá áåøéòä ïéà ,áåøéòä ìèáúé åãé ìòù éåàø äéäù øáã

:äìåë äøúåä úáù úö÷î äøúåäå ìéàåä äéá ïðéøîà àì úáùá åéúåöéçî
cc.miza ipy iab lr:íúåñå ãøåé ïàëîå ïàëî äø÷ú éôã ,äéìòä úçú ïéìèìèî ø"äø éãö 'áá íäå.miyletnd mixyb okeäèîìî úåöéçî íäì ùéå

:íéããöä éðùá.yletnd ieanl oiaxrn:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .é"äø éåä àúééøåàãî úåöéçî éúù åì ùéù éåáî øáñ÷ã ,úåöéçî 'á àëéàå ìéàåä
i`̀.oilitz `vendãò âåæ âåæ ñéðëîå ãéîú øæåçå ,âåæ åðééäå ìåçá ,ùáåìù êøãë òåøæá ãçàå ùàøá ãçà .âåæ âåæã íéøîúùî ïðéàù íå÷îî äãùá

éñåú ìá àëéà âåæî øúåé ùáìé íàå ,åãéá íàéáéå äòåöø ÷ñôú àîù äøéæâ ïäéìò åøæâ íéîëçù àìà àåä ïéìéôú ïîæ úáù øáñ÷ .ïìåë úà ñéðëéùéúàå ó
éñåú ìá øåñéàêëìéä ,àåä èéùëúã íåùî äìöäá ïðáø äéì åøùã àîòè åðééäå ,àåä ïéìéôú ïîæ åàì úáù øáñ ìàéìîâ ïáøå ,éåàùîë äéìò åäì éåùîå ó

úåâåæ 'áã ,úåâåæ éðù úåâåæ éðù ïñéðëîéñåú ìá íåùîå .éøù èéùëú éåäã äîë ìëå ,ïéìéôú éðù åá çéðäì ùàøá ùé íå÷î åðéðùù éôì èéùëú éåäàëéì ó
:ìàéìîâ ïáøë äëìä ïéàå ,àîìòã ùåáìî øàùë àìà ììë ïéìéôú úåöî ïàë ïéàã ,àëä.zepyiaøåñàå äùåã÷ ïäá ùéå ïä ïéìéôú éàãåã ,øù÷ä øëéðù

`xephxa yexit

שבת, לאותה אסורים כך  הבאות לשבתות שאסורים כשם : כלומר

.dkld oke ההבבררטטננוורראא  ))ומפרש ((ווככןן והותרה ההררממבב  ""םם "הואיל אומרים שאין 
בשבת  נתחדש שאם עירוב, לענין  אלא כולה" הותרה השבת מקצת

העירוב  שאין אומרים אנו העירוב, להתבטל  ידו על ראוי  שהיה דבר
מחיצות, לענין אבל כולה. הותרה השבת מקצת שהותרה שכיון בטל ,

אומרים  אין  לכרמלית, או  הרבים לרשות בשבת החצר שנפרצה כגון
כולה". הותרה השבת מקצת והותרה "הואיל 

âששללייששיי âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

íézá éðL éab ìò äiìò äðBaäשל הצדדים בשני העומדים – ÇÆÂÄÈÇÇÅÀÅÈÄ
הרבים, íéLlôîäרשות íéøLb ïëåויש תחתיהם, שעוברים – ÀÅÀÈÄÇÀËÈÄ

הצדדים, בשני שלמות מחיצות שתי úaMaלהם ïäézçz ïéìèìèîÀÇÀÀÄÇÀÅÆÇÇÈ
בשבת, הגשרים ותחת העליה תחת לטלטל מותר  –äãeäé éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈ

תקרה  "פי  אומרים: מחיצות שתי ויש שהואיל בגמרא, מבואר  טעמו  –
שמשני התקרה פי את שרואים כלומר  וסותם", יורד ומכאן  מכאן 

ונמצא  הצדדים, אותם וסותם למטה יורד הוא כאילו הפתוחים הצדדים
רוחותיו . מארבע סתום ïéøñBàהמקום íéîëçåהואיל שלדעתם – ÇÂÈÄÀÄ

וסותם". יורד ומכאן  מכאן תקרה "פי אומרים: אין הם ומפולשים
Llôîä éBáîì ïéáøòî :äãeäé éaø øîà ãBòåמבוי אפילו – ÀÈÇÇÄÀÈÀÈÀÄÀÈÇÀËÈ

לחי נותנים הצדדים, משני פתוח והוא מחיצות שתי אלא לו שאין
"שיתוף  בו  ועושים ובסופו , המבוי בראש ומכאן , מכאן  קורה או

לומרמבוי" אפשר  ואי  מקורה, שאינו פי  על  שאף בכולו, ומטלטלים
מחיצות  שתי לו  ויש  הואיל מקום מכל  וסותם", יורד  תקרה "פי  בו

היחיד . כרשות התורה מן ïéøñBàדינו íéîëçåלמבוי לערב – ÇÂÈÄÀÄ
בו  מועיל לא בלבד , מחיצות שתי  אלא בו  ואין שהואיל המפולש ,

"שיתוף  ידי על בו  לטלטל מותר שיהא ומכאן, מכאן קורה או  לחי
כך ידי  ועל  הפתח, צורת האחד בראשו לעשות צריך אלא המבוי",

לחי ידי  על  להכשירו מועיל ואז  מחיצות, שלש  לו יש כאילו נעשה
הרביעית. ברוחו  קורה dkld.או oke

א ה נ ש מ ר ו א ב

השלמה  משום בהן  שיש  שונות, בהלכות עוסק – במסכתנו האחרון – זה פרק
ועירובין. שבת למסכתות

ïélôz àöBnä שמא חשש ויש משתמרות, שאינן במקום בשבת, – ÇÅÀÄÄ

שם, המשתמר,ïñéðëîיתבזו  למקום –âeæ âeæ שמניח כלומר – ÇÀÄÈ
בחול, הנחתן  כדרך בזרועו, יד של ותפילין  בראשו  ראש  של  תפילין 
וחולצן , ומכניסן  התפילין , של אחר זוג ומניח וחוזר וחולצן, ומכניסן

כולן . את זו בדרך מכניס שהוא íéðLעד :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÀÇÄ
íéðL שתיים שמניח היינו אחת, בפעם מכניס הוא זוגות שני  – ÀÇÄ

תנא  שלדעת המחלוקת, טעם מבואר  בגמרא בזרועו . ושתיים בראשו
תפילין  להניח שלא חכמים שגזרו אלא הוא, תפילין  זמן שבת קמא

זה, בכגון ואילו  בידו , ויביאנה הרצועה תיפסק שמא מחשש בשבת
דרך מכניסן  המוצאן שיהא חכמים הקילו התפילין, הצלת משום

יניח  אם תפילין , זמן ושבת שהואיל  אחד , זוג דווקא אבל הנחתן ,
שאינו  ונמצא תוסיף", "בל  על יעבור הרי אחד, מזוג יותר  אחת בפעם

שבת  (עיין בשבת אסור וזה כמשא, הן  ונחשבות מלבוש, דרך מכניסן 
גמליאל ורבן ו). משום פרק אלא הוא, תפילין זמן לא שבת סובר:

זה  שהרי  הנחתן, דרך  בשבת להכניסן  חכמים התירו  התפילין הצלת
מלבוש דרך  אחת בפעם זוגות שני מניח כשהוא ואף מלבוש, דרך 
הדין  והוא תפילין , שתי  בו להניח בראש  יש מקום אמרו : שכן הם,

íéøeîàבזרוע. íéøác äna מכניסן בשבת תפילין  שהמוצא – ÇÆÀÈÄÂÄ
מלבוש? בגמרא,úBðLéaדרך ומבואר ישנות; תפילין במוצא – ÄÈ

שוודאי תפילין, של כקשר מקושרות והן  רצועות, בהן שיש  דהיינו
בשבת  אותן  והמוצא בזיון  במקום להשאירן אסור הלכך הן, תפילין 

לעיל); ששנינו (בדרך להכניסן  úBLãçaחייב ìáà תפילין המוצא – ÂÈÇÂÈ
אלא  רצועות, בהם שיש או רצועות, בהם שאין בתים היינו חדשות,

תפילין , של כקשר מקושרות שמא øeètשאינן בשבת, מלהכניסן  – È
קדושה  ואין תפילין, בצורת העשויות סתם, קמיעות אלא תפילין אינן

אומרים: ויש לשמן . כהלכתן  עשויות כשהן אלא `xeqבתפילין 
בשבת תתווסספפוותת  ))..להכניסן בבגגממרראא;; íéúáö((בבררייייתתאא ïàöî הרבה – ÀÈÈÀÈÄ

זוג שכל  תפילין, ci)זוגות lye y`x ly), עצמו בפני  úBëéøkקשור  BàÀÄ
בערבוביה, יחד  הכרוכות בודדות תפילין –ïäéìò CéLçî ממתין – ÇÀÄÂÅÆ

שתחשך, עד  ולא ïàéáîeשם הרבה, והן שהואיל  שבת, במוצאי  – ÀÄÈ
לעסוק  עוד  יצטרך  אלא שתחשך, עד  זוג זוג כולן  את להכניס יספיק

את  עליהן לחלל  לו  התירו לא לפיכך משתחשך , מהן חלק בהכנסת
אחת. בפעם כולן  את ויביא שם שיחשיך מוטב אלא áeäðkqÇÇÈÈהשבת,

ירא  והוא תפילין, להניח שלא המלכות שגזרה הסכנה, בשעת –
נפשו, את ויסכן  הגויים בו ירגישו  שמא או ïqëîלהכניסן, בקש  – ÀÇÈ

בבזיון, מוטלות יהיו  שלא Bìבתבן , CìBäåשיש אמרו , בגמרא – ÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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–øeèt.úBëéøk Bà íéúáö ïàöî–éLçîCïàéáîe ïäéìò.äðkqáe–Bì CìBäå ïqëî. ¨§¨¨§¨¦§¦©§¦£¥¤§¦¨©©¨¨§©¨§¥
·ïBòîL éaøøîBà:Bøáçì Bøáçå Bøáçì ïðúBð,äðBöéçä øöçì òébnL ãò.Bða ïëå,Bøáçì Bøáçå Bøáçì BðúBð, ©¦¦§¥§¨©£¥©£¥©£¥©¤©¦©¤¨¥©¦¨§¥§§©£¥©£¥©£¥

äàî elôà.äãeäé éaøøîBà:íãà ïúBðBøáçì Bøáçå Bøáçì úéáç,íeçzì õeç elôà.Bì eøîà:Cläz àG £¦¥¨©¦§¨¥¥¨¨¨¦©£¥©£¥©£¥£¦©§¨§§©¥
Bé Bæäéìòá éìâøî øú. ¥¥©§¥§¨¤¨

:ïîùì ïúëìäë ïééåùòá àìà äùåã÷ ïéàå ,åäðéð àîìòá òéî÷ àîìã ,ïñéðëäì ïäéìò úáù ïéììçî ïéà úåùãçá ìáà .ïåéæá íå÷îá ïçéðäì.mizeavíéøåù÷
:åîöòì âåæ âåæ ìë.mikexk:ãçéá äáøä.odilr jiygníàéáé íàù ,íéáåøî íäù ïåâëå .ãçéá íìåë ïñéðëî äëéùçùîå ,êùçúù ãò íù íøîùîå áùåé

:ïøîàãë âåæ âåæ ïñéðëî äìéìä íãå÷ úéáì ïúñðëä äìëúù ïéðòá íä íàù ,äìéìä íãå÷ ïúàáä äìëú àì âåæ âåæ.dpkqae.ïéìéôú çéðäì àìù ãîù åøæâù
:úåîà 'ãî úåçô úåçô ïëéìåî ,íéèñìä éðôî íù úåäùì àøééúî íà ìáà ,ãîù ìù äðëñá à"ãá ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîå

aa.exiagl opzep xne` y"x:ù"øë äëìäå .'ã óåñì 'ã úìçúî íøéáòé àîù äøéæâ ,íéèñì éðôî àøééúîùë úåîà 'ãî [úåçô] úåçô ïëéìåî åðéàåoke
.epa:úáùá äãùá åîà åúãìéù.exiagl epzep:úåîà 'ãî úåçô úåçô åìèìèìî àôéãò àäå.megzl ueg elit`äì ùé éàã éøééî ø÷ôä ìù úéáçá

:äúéáù åð÷ àì ø÷ôä éñëð é"ø øáñå íéìòáä éìâøë íéìëäå äîäáä ì"é÷ àä íéìòá.el exn`øîàã äéì ïðéòîùã ,äì øîàã àåä éøåð ïá ïðçåé éáø
:ïîå÷îá äúéáù ïéðå÷ ø÷ôä éñëð.dilra ilbxn xzei ef jldz `léîð àúùä ,äîà íéôìà àìà úëìäî äúéä àì åáøéò àìå íéìòá äì åéä íà øîåìë

:äãåäé 'øë äëìäå .äúúéáù íå÷îî äîà íéôìà àìà êìú àì

`xephxa yexit

במשנתנו: כאן  mixkpלהוסיף zpkqa ?mixen` mixac dna בזמן (היינו
המלכות) mihqilגזירת zpkqa la` שמא שם להתעכב הוא (שמפחד 

עליו ), יתנפלו `zenליסטים rax`n zegt okilen את שנוטל (כלומר
אמות, מארבע פחות פחות של הליכה ידי  על  ומביאן  כאחת כולן 

קצת). לפוש עומד  הוא אמות לארבע קרוב שמגיע פעם שכל  היינו 

אחדים: דברים נוסיף המשנה באור להרחבת
לך`. "והיה ט): יג, (שמות שנאמר  תפילין, זמן לאו  ששבת היא, ההלכה

אות. צריכים שאין טובים וימים שבתות יצאו אות, שצריכים מי  – לאות"
זוג זוג  שמכניסן קמא, כתנא ההלכה כן  פי  על aeh",ואף mei zetqez" oiir)

(ef z` ef zexzeqd el` zekld izy oipra hagzny,זו הלכה טעם מפרשים יש .
(כמבואר מלבוש דרך שהוא לפי  חטאת, חייב אינו בתפילין  והיוצא שהואיל 

בהצלתן חכמים הקילו  לפיכך ג ), ו , מכניסן(ixi`nd)בשבת אינו מקום ומכל  .
בחול לובשן  שהוא כדרך זוג, זוג  פי(yxdn"`)אלא על  שאף מבארים, ויש .

בקיאים  אנו  אין  מקום מכל  תפילין , שתי  להניח בראש יש מקום שאמרו:
יכניסן לא הלכך  כמשא, נחשב יהא במקומו  שלא יניח ואם המקום, לכוון 

זוג  זוג `mdxa")אלא obn") בראש מקום יש אם בכלל  הוא שספק סוברים, ויש .
תפילין שתי  .(f"h)להניח

.a– בישנות מפרשים: יש אבל הרמב"ם. לפי בארנו  וחדשות" "ישנות בענין 
ברצועותיהן  הקשר  רשא (xephxa`)שניכר  קשר , אין  שעכשיו  פי  על  ואף המוצאן, י 

קשר לעשות שיכול או  מלבוש; דרך  זה הרי  מקום שמכל הנחתן, דרך  להכניסן 
עניבה ידי על כגון קיימא, של פסולה (zetqez)שאינו שעניבה סוברים יש ברם, .

מפרשים  ואמנם כשרות; התפילין  אין מקושרות, אינן  הרצועות ואם בתפילין,
לעשות  טורח אדם שאין  לפי  הן, קמיעות שמא בחדשות, הטעם שאין הם,
אינו מקושרות הרצועות ואין שהואיל  הוא, הטעם אלא תפילין, כעין  קמיעות
והנחת  בשבת, תפילין של קשר לעשות אסור שהרי  הנחתן, דרך  להכניסן  יכול
עליהן מחשיך מקום ומכל  כמשא, ונחשבת מלבוש, דרך  אינה פסולות תפילין

בקדושתן  לזלזל  שלא ליסטים, סכנת או גזירה בשעת .(c"a`xd)שלא

âררבבייעעיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה המשך היא משנתנו 

Bøáçì ïðúBð :øîBà ïBòîL éaø, למדנו הקודמת המשנה בסוף – ÇÄÄÀÅÀÈÇÂÅ
כגון  הסכנה, מפני להכניסן הוא וירא בשדה, תפילין בשבת שהמוצא

סכנת  מפני  ירא הוא אם אבל לו , והולך מכסן  השמד , גזירת בשעת
עליהם, להחשיך צריך  והוא כריכות או צבתים שמצא כגון  ליסטים,

מארבע  פחות פחות מוליכן עליו, יתנפלו  שליסטים סכנה שם ויש 
מוליכן  שאינו ליסטים, סכנת בענין כאן  וחולק שמעון רבי ובא אמות;

שלמות, אמות ארבע יעבירן שמא גזירה אמות, מארבע פחות פחות
אמותיו , ארבע בתוך שאצלו  לחברו התפילין  את הוא נותן BøáçåÇÂÅאלא

Bøáçì,לזה מזה התפילין  ניתנות וכך –øöçì òébnL ãò ÇÂÅÇÆÇÄÇÆÈÅ

äðBöéçä תנא ברם, המשתמר . מקום שהוא שבעיר , הראשונה – ÇÄÈ
ריבוי מפאת רב פרסום בה יש  שמעון רבי  של זו שדרך סובר, קמא

השבת  זלזול לידי  להביא הדבר  ועלול  בשרשרת, המשתתפים האנשים
פחות  בעצמו  מוליכן שהמוצאן  הוא עדיף הלכך הארץ, עמי בעיני 

אמות; מארבע Bðaפחות ïëå,בשדה בשבת שנולד –Bøáçì BðúBð ÀÅÀÀÇÂÅ
äàî elôà ,Bøáçì Bøáçåדרך להעבירו צורך כשיש אפילו  – ÇÂÅÇÂÅÂÄÅÈ

פיידי על אף ליד, מיד הטלטול  לתינוק וקשה אנשים, מאה של הם
מארבע  פחות פחות מלהוליכו  עדיפה זו שדרך  שמעון  רבי  סובר  כן 

ותנא  אמות. ארבע יטלטלנו שמא גזירה לעיל , שבארנו  מהטעם אמות,
אמות, מארבע פחות בפחות התינוק את שמוליך בזה, אף סובר קמא

שירצה  דרך  ואיזו כשניהם, פוסק הרמב"ם לעיל. שבארנו  מהטעם
הוא כותב שכן  ככדד))::יעשה, ייטט,, ששבבתת   odilr((ההלל'' jiygdl `xiizn did"

.zen` rax`n zegt zegt okilene zg`k olek z` lhep ,mihqild iptn
xvgl ribny cr exagl exage zen` rax` jeza exagl opzep e`

."dpevigdúéáç íãà ïúBð :øîBà äãeäé éaø,מים עם –Bøáçì ÇÄÀÈÅÅÈÈÈÄÇÂÅ
אמותיו , ארבע שבתוך –Bøáçì Bøáçå מטלטלה אחד  כל שאין  – ÇÂÅÇÂÅ

כך  להוליכה ואפשר אמותיו, ארבע בתוך íeçzìאלא õeç elôàÂÄÇÀ
למים, זקוקים והם לתחום, חוץ השובתים אדם בני  יש אם כגון –

מים עם חבית זו  בדרך  אליהם להעביר ייווננתתןן  ))מותר  נותן ((ההרר  ""רר שזה ,

שמדובר מבואר , בגמרא אליהם. מגיעה שהיא עד לזה נותן  וזה לזה
אינם  הפקר שחפצי יהודה רבי וסובר  הפקר, של  ומים בחבית כאן 

לתחום. חוץ אפילו  החבית את להעביר  מותר  הלכך  שביתה, קונים
כרגלי והכלים שהבהמה היא ההלכה בעלים, לה שיש בחבית אבל 

למקום  אלא בשבת או  טוב ביום להוליכם שאין  כלומר  הבעלים,
חוץ  החבית את מוליכים שאין  נמצא שם, לילך יכולים שבעליהם

קנתה  ולא הואיל הפקר, של  בחבית ברם, החבית. בעל  של לתחומו
לעיל. כמבואר  לתחום, חוץ אפילו  להוליכה מותר במקומה, שביתה

Bì eøîà:יהודה לרבי  –Bæ Cläz àG,החבית –éìâøî øúBé ÈÀÀÇÅÅÅÇÀÅ
äéìòá,נורי בן  יוחנן  רבי  היינו  לו" ש "אמרו  מבואר, בגמרא – ÀÈÆÈ

במשנתנו: שאמר וזהו  במקומם, שביתה קונים הפקר  שחפצי הסובר
dilra ilbxn xzei ef jldz `l בעלים לה שיש  שחבית כשם כלומר –

שביתת  ממקום אמה אלפיים היינו בעליה, כרגלי  אלא מהלכת אינה
אמה  אלפיים אלא מהלכת אינה הפקר של זו חבית אף הבעלים,

שביתתה. dcediממקום iaxk dklde..((  ייזז ייבב,, ששבבתת   ההלל  '' ((ררממבב""םם  

ג ה נ ש מ ר ו א ב
משנתנו ודנה שלנו ; תורה ספר  כמו  מגילות עשויים היו  המשנה חכמי בימי הספרים

הרבים. רשות לצד  מידו  האחד ראשו  ונתגלגל  בשבת בספר  קורא שהיה במי

izdw - zex`ean zeipyn
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àáì ãéúòì ïéøzî;àáì ãéúòì ïéøeñà íàå–úaL dúBàì ïéøeñà. ª¨¦¤¨¦¨Ÿ§¦£¦¤¨¦¨Ÿ£¦§¨©¨
„íézá éðL éab ìò äiìò äðBaä,lôîä íéøLb ïëåíéL–úaMa ïäézçz ïéìèìèî;éøácäãeäé éaø.íéîëçå ©¤£¦¨©©¥§¥¨¦§¥§¨¦©§ª¨¦§©§§¦©§¥¤©©¨¦§¥©¦§¨©£¨¦

ïéøñBà.øîà ãBòåäãeäé éaø:lôîä éBáîì ïéáøòîL.íéîëçåïéøñBà. §¦§¨©©¦§¨§¨§¦§¨©§ª¨©£¨¦§¦
È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡ïélôz àöBnä–âeæ âeæ ïñéðëî.ìàéìîb ïaøøîBà:íéðL íéðL.íéøeîà íéøác äna?úBðLéa,úBLãça ìáà ©¥§¦¦©§¦¨©¨©§¦¥¥§©¦§©¦©¤§¨¦£¦¦¨£¨©£¨

úáù äúåàá ãìåðå ,úáù úö÷îì áåøéò é"ò øúåäù øáãù ,áåøéò ïéðòì àìà äìåë äøúåä úáù úö÷î äøúåä ïðéøîà àìå ,éñåé 'øë äëìäå .úáù äúåàì
åöøôðå úáùä íãå÷ úåöéçî åá åéäù íå÷î ìáà ,äìåë äøúåä úáù úö÷î äøúåäù ïåéëù ,ìèá áåøéòä ïéà ,áåøéòä ìèáúé åãé ìòù éåàø äéäù øáã

:äìåë äøúåä úáù úö÷î äøúåäå ìéàåä äéá ïðéøîà àì úáùá åéúåöéçî
cc.miza ipy iab lr:íúåñå ãøåé ïàëîå ïàëî äø÷ú éôã ,äéìòä úçú ïéìèìèî ø"äø éãö 'áá íäå.miyletnd mixyb okeäèîìî úåöéçî íäì ùéå

:íéããöä éðùá.yletnd ieanl oiaxrn:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .é"äø éåä àúééøåàãî úåöéçî éúù åì ùéù éåáî øáñ÷ã ,úåöéçî 'á àëéàå ìéàåä
i`̀.oilitz `vendãò âåæ âåæ ñéðëîå ãéîú øæåçå ,âåæ åðééäå ìåçá ,ùáåìù êøãë òåøæá ãçàå ùàøá ãçà .âåæ âåæã íéøîúùî ïðéàù íå÷îî äãùá

éñåú ìá àëéà âåæî øúåé ùáìé íàå ,åãéá íàéáéå äòåöø ÷ñôú àîù äøéæâ ïäéìò åøæâ íéîëçù àìà àåä ïéìéôú ïîæ úáù øáñ÷ .ïìåë úà ñéðëéùéúàå ó
éñåú ìá øåñéàêëìéä ,àåä èéùëúã íåùî äìöäá ïðáø äéì åøùã àîòè åðééäå ,àåä ïéìéôú ïîæ åàì úáù øáñ ìàéìîâ ïáøå ,éåàùîë äéìò åäì éåùîå ó

úåâåæ 'áã ,úåâåæ éðù úåâåæ éðù ïñéðëîéñåú ìá íåùîå .éøù èéùëú éåäã äîë ìëå ,ïéìéôú éðù åá çéðäì ùàøá ùé íå÷î åðéðùù éôì èéùëú éåäàëéì ó
:ìàéìîâ ïáøë äëìä ïéàå ,àîìòã ùåáìî øàùë àìà ììë ïéìéôú úåöî ïàë ïéàã ,àëä.zepyiaøåñàå äùåã÷ ïäá ùéå ïä ïéìéôú éàãåã ,øù÷ä øëéðù

`xephxa yexit

שבת, לאותה אסורים כך  הבאות לשבתות שאסורים כשם : כלומר

.dkld oke ההבבררטטננוורראא  ))ומפרש ((ווככןן והותרה ההררממבב  ""םם "הואיל אומרים שאין 
בשבת  נתחדש שאם עירוב, לענין  אלא כולה" הותרה השבת מקצת

העירוב  שאין אומרים אנו העירוב, להתבטל  ידו על ראוי  שהיה דבר
מחיצות, לענין אבל כולה. הותרה השבת מקצת שהותרה שכיון בטל ,

אומרים  אין  לכרמלית, או  הרבים לרשות בשבת החצר שנפרצה כגון
כולה". הותרה השבת מקצת והותרה "הואיל 

âששללייששיי âייווםם
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íézá éðL éab ìò äiìò äðBaäשל הצדדים בשני העומדים – ÇÆÂÄÈÇÇÅÀÅÈÄ
הרבים, íéLlôîäרשות íéøLb ïëåויש תחתיהם, שעוברים – ÀÅÀÈÄÇÀËÈÄ

הצדדים, בשני שלמות מחיצות שתי úaMaלהם ïäézçz ïéìèìèîÀÇÀÀÄÇÀÅÆÇÇÈ
בשבת, הגשרים ותחת העליה תחת לטלטל מותר  –äãeäé éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈ

תקרה  "פי  אומרים: מחיצות שתי ויש שהואיל בגמרא, מבואר  טעמו  –
שמשני התקרה פי את שרואים כלומר  וסותם", יורד ומכאן  מכאן 

ונמצא  הצדדים, אותם וסותם למטה יורד הוא כאילו הפתוחים הצדדים
רוחותיו . מארבע סתום ïéøñBàהמקום íéîëçåהואיל שלדעתם – ÇÂÈÄÀÄ

וסותם". יורד ומכאן  מכאן תקרה "פי אומרים: אין הם ומפולשים
Llôîä éBáîì ïéáøòî :äãeäé éaø øîà ãBòåמבוי אפילו – ÀÈÇÇÄÀÈÀÈÀÄÀÈÇÀËÈ

לחי נותנים הצדדים, משני פתוח והוא מחיצות שתי אלא לו שאין
"שיתוף  בו  ועושים ובסופו , המבוי בראש ומכאן , מכאן  קורה או

לומרמבוי" אפשר  ואי  מקורה, שאינו פי  על  שאף בכולו, ומטלטלים
מחיצות  שתי לו  ויש  הואיל מקום מכל  וסותם", יורד  תקרה "פי  בו

היחיד . כרשות התורה מן ïéøñBàדינו íéîëçåלמבוי לערב – ÇÂÈÄÀÄ
בו  מועיל לא בלבד , מחיצות שתי  אלא בו  ואין שהואיל המפולש ,

"שיתוף  ידי על בו  לטלטל מותר שיהא ומכאן, מכאן קורה או  לחי
כך ידי  ועל  הפתח, צורת האחד בראשו לעשות צריך אלא המבוי",

לחי ידי  על  להכשירו מועיל ואז  מחיצות, שלש  לו יש כאילו נעשה
הרביעית. ברוחו  קורה dkld.או oke

א ה נ ש מ ר ו א ב

השלמה  משום בהן  שיש  שונות, בהלכות עוסק – במסכתנו האחרון – זה פרק
ועירובין. שבת למסכתות

ïélôz àöBnä שמא חשש ויש משתמרות, שאינן במקום בשבת, – ÇÅÀÄÄ

שם, המשתמר,ïñéðëîיתבזו  למקום –âeæ âeæ שמניח כלומר – ÇÀÄÈ
בחול, הנחתן  כדרך בזרועו, יד של ותפילין  בראשו  ראש  של  תפילין 
וחולצן , ומכניסן  התפילין , של אחר זוג ומניח וחוזר וחולצן, ומכניסן

כולן . את זו בדרך מכניס שהוא íéðLעד :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÀÇÄ
íéðL שתיים שמניח היינו אחת, בפעם מכניס הוא זוגות שני  – ÀÇÄ

תנא  שלדעת המחלוקת, טעם מבואר  בגמרא בזרועו . ושתיים בראשו
תפילין  להניח שלא חכמים שגזרו אלא הוא, תפילין  זמן שבת קמא

זה, בכגון ואילו  בידו , ויביאנה הרצועה תיפסק שמא מחשש בשבת
דרך מכניסן  המוצאן שיהא חכמים הקילו התפילין, הצלת משום

יניח  אם תפילין , זמן ושבת שהואיל  אחד , זוג דווקא אבל הנחתן ,
שאינו  ונמצא תוסיף", "בל  על יעבור הרי אחד, מזוג יותר  אחת בפעם

שבת  (עיין בשבת אסור וזה כמשא, הן  ונחשבות מלבוש, דרך מכניסן 
גמליאל ורבן ו). משום פרק אלא הוא, תפילין זמן לא שבת סובר:

זה  שהרי  הנחתן, דרך  בשבת להכניסן  חכמים התירו  התפילין הצלת
מלבוש דרך  אחת בפעם זוגות שני מניח כשהוא ואף מלבוש, דרך 
הדין  והוא תפילין , שתי  בו להניח בראש  יש מקום אמרו : שכן הם,

íéøeîàבזרוע. íéøác äna מכניסן בשבת תפילין  שהמוצא – ÇÆÀÈÄÂÄ
מלבוש? בגמרא,úBðLéaדרך ומבואר ישנות; תפילין במוצא – ÄÈ

שוודאי תפילין, של כקשר מקושרות והן  רצועות, בהן שיש  דהיינו
בשבת  אותן  והמוצא בזיון  במקום להשאירן אסור הלכך הן, תפילין 

לעיל); ששנינו (בדרך להכניסן  úBLãçaחייב ìáà תפילין המוצא – ÂÈÇÂÈ
אלא  רצועות, בהם שיש או רצועות, בהם שאין בתים היינו חדשות,

תפילין , של כקשר מקושרות שמא øeètשאינן בשבת, מלהכניסן  – È
קדושה  ואין תפילין, בצורת העשויות סתם, קמיעות אלא תפילין אינן

אומרים: ויש לשמן . כהלכתן  עשויות כשהן אלא `xeqבתפילין 
בשבת תתווסספפוותת  ))..להכניסן בבגגממרראא;; íéúáö((בבררייייתתאא ïàöî הרבה – ÀÈÈÀÈÄ

זוג שכל  תפילין, ci)זוגות lye y`x ly), עצמו בפני  úBëéøkקשור  BàÀÄ
בערבוביה, יחד  הכרוכות בודדות תפילין –ïäéìò CéLçî ממתין – ÇÀÄÂÅÆ

שתחשך, עד  ולא ïàéáîeשם הרבה, והן שהואיל  שבת, במוצאי  – ÀÄÈ
לעסוק  עוד  יצטרך  אלא שתחשך, עד  זוג זוג כולן  את להכניס יספיק

את  עליהן לחלל  לו  התירו לא לפיכך משתחשך , מהן חלק בהכנסת
אחת. בפעם כולן  את ויביא שם שיחשיך מוטב אלא áeäðkqÇÇÈÈהשבת,

ירא  והוא תפילין, להניח שלא המלכות שגזרה הסכנה, בשעת –
נפשו, את ויסכן  הגויים בו ירגישו  שמא או ïqëîלהכניסן, בקש  – ÀÇÈ

בבזיון, מוטלות יהיו  שלא Bìבתבן , CìBäåשיש אמרו , בגמרא – ÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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–øeèt.úBëéøk Bà íéúáö ïàöî–éLçîCïàéáîe ïäéìò.äðkqáe–Bì CìBäå ïqëî. ¨§¨¨§¨¦§¦©§¦£¥¤§¦¨©©¨¨§©¨§¥
·ïBòîL éaøøîBà:Bøáçì Bøáçå Bøáçì ïðúBð,äðBöéçä øöçì òébnL ãò.Bða ïëå,Bøáçì Bøáçå Bøáçì BðúBð, ©¦¦§¥§¨©£¥©£¥©£¥©¤©¦©¤¨¥©¦¨§¥§§©£¥©£¥©£¥

äàî elôà.äãeäé éaøøîBà:íãà ïúBðBøáçì Bøáçå Bøáçì úéáç,íeçzì õeç elôà.Bì eøîà:Cläz àG £¦¥¨©¦§¨¥¥¨¨¨¦©£¥©£¥©£¥£¦©§¨§§©¥
Bé Bæäéìòá éìâøî øú. ¥¥©§¥§¨¤¨

:ïîùì ïúëìäë ïééåùòá àìà äùåã÷ ïéàå ,åäðéð àîìòá òéî÷ àîìã ,ïñéðëäì ïäéìò úáù ïéììçî ïéà úåùãçá ìáà .ïåéæá íå÷îá ïçéðäì.mizeavíéøåù÷
:åîöòì âåæ âåæ ìë.mikexk:ãçéá äáøä.odilr jiygníàéáé íàù ,íéáåøî íäù ïåâëå .ãçéá íìåë ïñéðëî äëéùçùîå ,êùçúù ãò íù íøîùîå áùåé

:ïøîàãë âåæ âåæ ïñéðëî äìéìä íãå÷ úéáì ïúñðëä äìëúù ïéðòá íä íàù ,äìéìä íãå÷ ïúàáä äìëú àì âåæ âåæ.dpkqae.ïéìéôú çéðäì àìù ãîù åøæâù
:úåîà 'ãî úåçô úåçô ïëéìåî ,íéèñìä éðôî íù úåäùì àøééúî íà ìáà ,ãîù ìù äðëñá à"ãá ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîå

aa.exiagl opzep xne` y"x:ù"øë äëìäå .'ã óåñì 'ã úìçúî íøéáòé àîù äøéæâ ,íéèñì éðôî àøééúîùë úåîà 'ãî [úåçô] úåçô ïëéìåî åðéàåoke
.epa:úáùá äãùá åîà åúãìéù.exiagl epzep:úåîà 'ãî úåçô úåçô åìèìèìî àôéãò àäå.megzl ueg elit`äì ùé éàã éøééî ø÷ôä ìù úéáçá

:äúéáù åð÷ àì ø÷ôä éñëð é"ø øáñå íéìòáä éìâøë íéìëäå äîäáä ì"é÷ àä íéìòá.el exn`øîàã äéì ïðéòîùã ,äì øîàã àåä éøåð ïá ïðçåé éáø
:ïîå÷îá äúéáù ïéðå÷ ø÷ôä éñëð.dilra ilbxn xzei ef jldz `léîð àúùä ,äîà íéôìà àìà úëìäî äúéä àì åáøéò àìå íéìòá äì åéä íà øîåìë

:äãåäé 'øë äëìäå .äúúéáù íå÷îî äîà íéôìà àìà êìú àì

`xephxa yexit

במשנתנו: כאן  mixkpלהוסיף zpkqa ?mixen` mixac dna בזמן (היינו
המלכות) mihqilגזירת zpkqa la` שמא שם להתעכב הוא (שמפחד 

עליו ), יתנפלו `zenליסטים rax`n zegt okilen את שנוטל (כלומר
אמות, מארבע פחות פחות של הליכה ידי  על  ומביאן  כאחת כולן 

קצת). לפוש עומד  הוא אמות לארבע קרוב שמגיע פעם שכל  היינו 

אחדים: דברים נוסיף המשנה באור להרחבת
לך`. "והיה ט): יג, (שמות שנאמר  תפילין, זמן לאו  ששבת היא, ההלכה

אות. צריכים שאין טובים וימים שבתות יצאו אות, שצריכים מי  – לאות"
זוג זוג  שמכניסן קמא, כתנא ההלכה כן  פי  על aeh",ואף mei zetqez" oiir)

(ef z` ef zexzeqd el` zekld izy oipra hagzny,זו הלכה טעם מפרשים יש .
(כמבואר מלבוש דרך שהוא לפי  חטאת, חייב אינו בתפילין  והיוצא שהואיל 

בהצלתן חכמים הקילו  לפיכך ג ), ו , מכניסן(ixi`nd)בשבת אינו מקום ומכל  .
בחול לובשן  שהוא כדרך זוג, זוג  פי(yxdn"`)אלא על  שאף מבארים, ויש .

בקיאים  אנו  אין  מקום מכל  תפילין , שתי  להניח בראש יש מקום שאמרו:
יכניסן לא הלכך  כמשא, נחשב יהא במקומו  שלא יניח ואם המקום, לכוון 

זוג  זוג `mdxa")אלא obn") בראש מקום יש אם בכלל  הוא שספק סוברים, ויש .
תפילין שתי  .(f"h)להניח

.a– בישנות מפרשים: יש אבל הרמב"ם. לפי בארנו  וחדשות" "ישנות בענין 
ברצועותיהן  הקשר  רשא (xephxa`)שניכר  קשר , אין  שעכשיו  פי  על  ואף המוצאן, י 

קשר לעשות שיכול או  מלבוש; דרך  זה הרי  מקום שמכל הנחתן, דרך  להכניסן 
עניבה ידי על כגון קיימא, של פסולה (zetqez)שאינו שעניבה סוברים יש ברם, .

מפרשים  ואמנם כשרות; התפילין  אין מקושרות, אינן  הרצועות ואם בתפילין,
לעשות  טורח אדם שאין  לפי  הן, קמיעות שמא בחדשות, הטעם שאין הם,
אינו מקושרות הרצועות ואין שהואיל  הוא, הטעם אלא תפילין, כעין  קמיעות
והנחת  בשבת, תפילין של קשר לעשות אסור שהרי  הנחתן, דרך  להכניסן  יכול
עליהן מחשיך מקום ומכל  כמשא, ונחשבת מלבוש, דרך  אינה פסולות תפילין

בקדושתן  לזלזל  שלא ליסטים, סכנת או גזירה בשעת .(c"a`xd)שלא

âררבבייעעיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה המשך היא משנתנו 

Bøáçì ïðúBð :øîBà ïBòîL éaø, למדנו הקודמת המשנה בסוף – ÇÄÄÀÅÀÈÇÂÅ
כגון  הסכנה, מפני להכניסן הוא וירא בשדה, תפילין בשבת שהמוצא

סכנת  מפני  ירא הוא אם אבל לו , והולך מכסן  השמד , גזירת בשעת
עליהם, להחשיך צריך  והוא כריכות או צבתים שמצא כגון  ליסטים,

מארבע  פחות פחות מוליכן עליו, יתנפלו  שליסטים סכנה שם ויש 
מוליכן  שאינו ליסטים, סכנת בענין כאן  וחולק שמעון רבי ובא אמות;

שלמות, אמות ארבע יעבירן שמא גזירה אמות, מארבע פחות פחות
אמותיו , ארבע בתוך שאצלו  לחברו התפילין  את הוא נותן BøáçåÇÂÅאלא

Bøáçì,לזה מזה התפילין  ניתנות וכך –øöçì òébnL ãò ÇÂÅÇÆÇÄÇÆÈÅ

äðBöéçä תנא ברם, המשתמר . מקום שהוא שבעיר , הראשונה – ÇÄÈ
ריבוי מפאת רב פרסום בה יש  שמעון רבי  של זו שדרך סובר, קמא

השבת  זלזול לידי  להביא הדבר  ועלול  בשרשרת, המשתתפים האנשים
פחות  בעצמו  מוליכן שהמוצאן  הוא עדיף הלכך הארץ, עמי בעיני 

אמות; מארבע Bðaפחות ïëå,בשדה בשבת שנולד –Bøáçì BðúBð ÀÅÀÀÇÂÅ
äàî elôà ,Bøáçì Bøáçåדרך להעבירו צורך כשיש אפילו  – ÇÂÅÇÂÅÂÄÅÈ

פיידי על אף ליד, מיד הטלטול  לתינוק וקשה אנשים, מאה של הם
מארבע  פחות פחות מלהוליכו  עדיפה זו שדרך  שמעון  רבי  סובר  כן 

ותנא  אמות. ארבע יטלטלנו שמא גזירה לעיל , שבארנו  מהטעם אמות,
אמות, מארבע פחות בפחות התינוק את שמוליך בזה, אף סובר קמא

שירצה  דרך  ואיזו כשניהם, פוסק הרמב"ם לעיל. שבארנו  מהטעם
הוא כותב שכן  ככדד))::יעשה, ייטט,, ששבבתת   odilr((ההלל'' jiygdl `xiizn did"

.zen` rax`n zegt zegt okilene zg`k olek z` lhep ,mihqild iptn
xvgl ribny cr exagl exage zen` rax` jeza exagl opzep e`

."dpevigdúéáç íãà ïúBð :øîBà äãeäé éaø,מים עם –Bøáçì ÇÄÀÈÅÅÈÈÈÄÇÂÅ
אמותיו , ארבע שבתוך –Bøáçì Bøáçå מטלטלה אחד  כל שאין  – ÇÂÅÇÂÅ

כך  להוליכה ואפשר אמותיו, ארבע בתוך íeçzìאלא õeç elôàÂÄÇÀ
למים, זקוקים והם לתחום, חוץ השובתים אדם בני  יש אם כגון –

מים עם חבית זו  בדרך  אליהם להעביר ייווננתתןן  ))מותר  נותן ((ההרר  ""רר שזה ,

שמדובר מבואר , בגמרא אליהם. מגיעה שהיא עד לזה נותן  וזה לזה
אינם  הפקר שחפצי יהודה רבי וסובר  הפקר, של  ומים בחבית כאן 

לתחום. חוץ אפילו  החבית את להעביר  מותר  הלכך  שביתה, קונים
כרגלי והכלים שהבהמה היא ההלכה בעלים, לה שיש בחבית אבל 

למקום  אלא בשבת או  טוב ביום להוליכם שאין  כלומר  הבעלים,
חוץ  החבית את מוליכים שאין  נמצא שם, לילך יכולים שבעליהם

קנתה  ולא הואיל הפקר, של  בחבית ברם, החבית. בעל  של לתחומו
לעיל. כמבואר  לתחום, חוץ אפילו  להוליכה מותר במקומה, שביתה

Bì eøîà:יהודה לרבי  –Bæ Cläz àG,החבית –éìâøî øúBé ÈÀÀÇÅÅÅÇÀÅ
äéìòá,נורי בן  יוחנן  רבי  היינו  לו" ש "אמרו  מבואר, בגמרא – ÀÈÆÈ

במשנתנו: שאמר וזהו  במקומם, שביתה קונים הפקר  שחפצי הסובר
dilra ilbxn xzei ef jldz `l בעלים לה שיש  שחבית כשם כלומר –

שביתת  ממקום אמה אלפיים היינו בעליה, כרגלי  אלא מהלכת אינה
אמה  אלפיים אלא מהלכת אינה הפקר של זו חבית אף הבעלים,

שביתתה. dcediממקום iaxk dklde..((  ייזז ייבב,, ששבבתת   ההלל  '' ((ררממבב""םם  

ג ה נ ש מ ר ו א ב
משנתנו ודנה שלנו ; תורה ספר  כמו  מגילות עשויים היו  המשנה חכמי בימי הספרים

הרבים. רשות לצד  מידו  האחד ראשו  ונתגלגל  בשבת בספר  קורא שהיה במי

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ät÷ñàä ìò øôqa àøB÷ äéä,Bãiî øôqä ìbìbúð–Bìöà BììBb.àøB÷ äéäøôqä ìbìbúðå âbä Làøa ¨¨¥©¥¤©¨¦§ª¨¦§©§©©¥¤¦¨§¤§¨¨¥§Ÿ©©§¦§©§©©¥¤
Bãiî,íéçôè äøNòì òébä àHL ãò–Bìöà BììBb;íéçôè äøNòì òébäMî–áúkä ìò BëôBä.éaø ¦¨©¤¦¦©©£¨¨§¨¦§¤§¦¤¦¦©©£¨¨§¨¦§©©§¨©¦

äãeäéøîBà:èçî àGîk àlà õøàä ïî ÷lñî ïéà elôà–Bìöà BììBb.ïBòîL éaøøîBà:õøàa elôà §¨¥£¦¥§ª¨¦¨¨¤¤¨¦§©©§¤§©¦¦§¥£¦¨¨¤
Bîöò–Bìöà BììBb,Lãwä éáúk éðôa ãîBò úeáL íeMî øác Cì ïéàL. ©§§¤§¤¥¨¨¨¦§¥¦§¥¦§¥©Ÿ¤
„ïBlç éðôlL æéæ–úaMa epnî ïéìèBðå åéìò ïéðúBð.íéaøä úeLøa ìèìèîe ãéçiä úeLøa íãà ãîBò,úeLøa ¦¤¦§¥©§¦¨¨§§¦¦¤©©¨¥¨¨¦§©¨¦§©§¥¦§¨©¦¦§

bb.xtqa `xewd:åðìù ú"ñë íéììâð åéä íäìù íéøôñ ìë.dtewq`d:àéä úéìîøëå ,úéáä çúô éðôìù àáèöà ïéòë.elv` ellebãçà åùàøå ìéàåä
:åãéá.migth dxyrlàøîâáå .åãéá åãâà ïéàù åèà åãéá åãâà ïðéøæâå ,àúééøåàã øåñéà éåä åãéá åãâà ïéà íàã ,ø"äø ìù ò÷ø÷ì íéëåîñä íéðåúçúä

ïåâë éðùîå ,ø"äøá çð àì éøäù åãéá åãâà äéä àì åìéôà ,àúééøåàã àøåñéà ïàë ïéà íéðåúçúä íéçôè äøùòì òéâäù ô"òà øîåìë ,çð àì àäå êéøô
àúééøåàã àáåéç éåä åãéá åãâà äéä àì íàå ,ø"äøá çð åìéàë éåäã ,íéðåúçúä íéçôè äøùò ìù ìúåëä úèéìá ìò øôñä çðå ,òôåùî ìúåë íù äéäù
ìáà çðã òôåùî ìúåëá íéøåîà íéøáã äîá áúëä ìò åëôåä õøàä ïî íéçôè äøùòì òéâä ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîå .åìöà åàéáî äéä íà
:åäùî â"ò äçðä ïðéòáã åìöà åììåâ èåçä àìî àìà õøàä ïî ÷ìåñî åðéà åìéôà øîåà äãåäé éáøù ,äãåäé éáø éøáã ,åìöà åììåâ òôåùî åðéàù ìúåëá

.azkd lr ekted:êùçúù ãò íù åçéðîå ,ïåéæáá êë ìë ìèåî àäé àìù ,ìúåëä éôìë úåéúåàä.zeay meyn xacíà éë àëéìå åãéá åãâàù äæ ïåâë
:ù"øë äëìä ïéàå .é"äøá åçéðäìå ø"äøî åø÷òì àáå ø"äøá çðå åãéî åìåë øôñä àöé ë"à àìà äøåúä ïî áééç ïéàù ,åìöà åììåâì àá íà ïðáøã úåáù

cc.fif:íéáøä úåùø ìù ò÷ø÷äî íéçôè äøùò äåáâ ø"äø øéåà ìò ìúåëä ïî èìåáä õò åà ïáà.eilr oipzepúåùø øéåàù ,åðîî íéìèåðå ,äéìò éðá

`xephxa yexit

øôqa àøB÷ äéä,(לעיל שבארנו  (כמו  כמגילה הגלול  –ìò ÈÈÅÇÅÆÇ
ät÷ñàä הבית מפתן  על  עומד שהיה כלומר  הבית, שלפני המפתן  – ÈÄÀËÈ

קריאתו  כדי ותוך  שבידו , בספר Bãiîוקורא øôqä ìbìbúð– ÄÀÇÀÇÇÅÆÄÈ
בידו , נשאר  האחר  וראשו  מידו , הספר  של האחד  ראשו  BììBbÀנתגלגל

Bìöà מידו כולו נפל  ולא הואיל  אליו, הספר את לגלול  לו מותר – ÆÀ
בגמרא) אביי  דעת (לפי  מפרשים יש בידו . עדיין האחד ראשו אלא

ארבעה  שרוחבה (היינו ככרמלית שדינה באסקופה במשנתנו  שמדובר
ולפניה  משלשה), יותר  אבל  טפחים מעשרה פחות וגובהה טפחים

האחד ראשו  נתגלגל שאם ללמד , המשנה ובאה הרבים; רשות עוברת
הואיל מקום מכל  הרבים, לרשות שנפל  פי  על אף מידו, הספר  של

מרשות  אליו  הספר  את לגלול לו  מותר בידו, נשאר האחר  וראשו 
אינו  לכרמלית הרבים מרשות ההכנסה איסור שכן  לכרמלית, הרבים

לגוללו  לכתחילה לו  התירו הספר  כבוד משום זה ובכגון מדרבנן, אלא
בבררטטננוורראא  ))אליו  ייווננתתןן;; ההרר""רר   אם ((ררממבב""םם;; שדווקא שנו, בברייתא ברם, .

ארבע  תוך לארבע נתגלגל חוץ נתגלגל אם אבל  אצלו, גוללו אמות,
הכתב על הופכו  oeifaa)אמות, lhen didi `ly) שמא גזירה ומניחו ,

הרבים ברשות אמות ארבע ויעבירנו מידו  כולו  בב  ;;יישמט צצחח  ,, ((גגממרראא

ככאא  )) טטוו,, ששבבתת   ההלל'' שמדוברררממבב""םם בגמרא), רבה דעת (לפי  מפרשים ויש  .
גבוהה  שהיא כגון היחיד, כרשות שדינה באסקופה אפילו במשנתנו 

והיא  דרכה, עוברים שרבים אלא ארבעה ורוחבה טפחים עשרה
zqxcpd",הנקראת dtewq`"נתגלגל שאם להשמיענו , המשנה ובאה

היא  שהאסקופה פי על  אף הרבים, לרשות הספר של  האחד ראשו
חשש ויש  הנדרסת, אסקופה והיא הואיל  מקום מכל היחיד , רשות

בידו , נשאר הספר  של  האחר  שראשו  זה, בכגון לפיכך  הספר, לבזיון
לגלול לו והתירו  ויכניסנו , מידו  כולו  יישמט שמא חכמים גזרו לא

אליו הספר ההטטוורר))..את ההררזז  ""הה  ;; âbä((ההרראא""שש;; Làøa àøB÷ äéä– ÈÈÅÀÙÇÇ
היחיד, רשות הוא הרי  והגג הרבים, לרשות הפונה ìbìbúðåÀÄÀÇÀÇבצד 

Bãiî øôqä,בידו נשאר  האחד וראשו  הרבים, רשות לאוויר –ãò ÇÅÆÄÈÇ
íéçôè äøNòì òébä àHL שדינם לארץ, הסמוכים התחתונים – ÆÄÄÇÇÂÈÈÀÈÄ

הרבים, Bìöàכרשות BììBb;אליו הספר  את לגלול לו מותר – ÀÆÀ
íéçôè äøNòì òébäMî אצלו לגוללו אסור לארץ, הסמוכים – ÄÆÄÄÇÇÂÈÈÀÈÄ

אלא  בידו, האחד  שראשו פי על אף היחיד , לרשות הרבים מרשות
áúkä ìò BëôBä שלא הכותל , כלפי  באותיותיו  הספר את הופך – ÀÇÇÀÈ

בגמרא  שבת. למוצאי עד שם ומשאירו  בבזיון, מוטל מבואר,יהא
על נח הספר של וראשו משופע היה שהכותל בכגון כאן שמדובר

ואין  הואיל הארץ, מן טפחים מעשרה למעלה הלכך  הכותל, בליטת

הספר את לגלול  לו  מותר פטור, כמקום אלא הרבים כרשות דינה
עשרה  אלא גבוהה שאינה הכותל  בליטת על  הספר  נח אם אבל  אליו,

אסור ולכן  הרבים, ברשות נח כאילו דינו  פחות, או  הארץ מן טפחים
באסקופה  כן  שאין  מה היחיד; לרשות אליו הספר את משם לגלול  לו 

כרמלית  אלא שאינה לפי  אליו , לגוללו לו  שהתירו  ברישא), (ששנינו
(iia` zrc itl) היחיד רשות כשהיא אפילו  או ;(dax zrc itl) אלא ,

ולא  יניחו אם לספר  בזיון של  חשש  ויש  הנדרסת, אסקופה שהיא
חשש ואין הכותל על  שמונח כאן ואילו לעיל ), שבארנו  (כמו יגללו 

התירו  לא בידו , נשאר  הספר של  האחד  שראשו  פי על  אף בזיון , של
על הופכו אלא היחיד לרשות הרבים מרשות אליו לגוללו חכמים

ומניחו. õøàäהכתב ïî ÷lñî ïéà elôà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÂÄÅÀËÈÄÈÈÆ
èçî àGîk àlà, משהו אלא הארץ מן גבוה הספר אין  אפילו – ÆÈÄÀÇÇ

הרבים, ברשות עדיין נח ולא הואיל  מחט, של Bìöàכעובי BììBbÀÆÀ
רבי כולה שמשנתנו  מבואר בגמרא אליו . הספר את לגלול  לו  מותר –

דלקמן : פיסקה היא וחסרה היא, `mixenיהודה mixac dna שמשהגיע)
הכתב), על הופכו  טפחים rteynלעשרה lzeka נח הספר  (שנמצא

שיפועו), בליטת iaxעל  ixac ;elv` elleb ,rteyn epi`y lzeka la`
,hgn `elnk `l` ux`d on wleqn oi` elit` :xne` dcedi iaxy ,dcedi

.elv` ellebBîöò õøàa elôà :øîBà ïBòîL éaø אפילו – ÇÄÄÀÅÂÄÈÈÆÇÀ
הרבים, רשות של  ממש הארץ עד  הספר של האחד ראשו  BììBbÀנפל 

Bìöà,היחיד לרשות הרבים מרשות אליו  הספר את לגלול  לו  מותר  – ÆÀ
àLúeáL íeMî øác Cì ïé,סופרים מדברי אלא אינו שאיסורו  – ÆÅÈÈÈÄÀ

Lãwä éáúk éðôa ãîBò דוחה הקודש  כתבי שבזיון  כלומר  – ÅÄÀÅÄÀÅÇÙÆ
בידו , עדיין  הספר  של  האחד  וראשו הואיל כאן , ואף שבות; איסור 
אלא  להחזירו, מותר  התורה מן  הרי הרבים, לרשות כולו  נפל  ולא

כולו  יישמט שמא גזירה היחיד , לרשות להחזירו אסרוהו  שחכמים
שבות, איסור אלא כאן  שאין נמצא משם, ויביאנו הרבים לרשות מידו

הקודש. כתבי  בזיון  של חשש שיש  במקום נדחה dkldוהריהו  oi`e
.oerny iaxk

âחחממייששיי âייווםם
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ïBlç éðôlL æéæבאוויר הכותל  מן היוצאת החלון יד  שעל  בליטה – ÄÆÄÀÅÇ
הארץ מן טפחים מעשרה למעלה הרבים, הזכרנו ((גגממרראא  ))רשות וכבר ;

עשרה  רום עד  אלא הרבים רשות נחשב אינו  הרבים רשות שאוויר 

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn ixiyr wxt oiaexir zkqn

ãéçiä úeLøa ìèìèîe íéaøä,àHL ãáìáeúBnà òaøàî õeç àéöBé. ¨©¦§©§¥¦§©¨¦¦§©¤¦¥©§©©
‰ãéçiä úeLøa íãà ãîòé àG,íéaøä úeLøa ïézLéå;ãéçiä úeLøa ïézLéå íéaøä úeLøa.÷øé àG ïëå. ©£Ÿ¨¨¦§©¨¦§©§¦¦§¨©¦¦§¨©¦§©§¦¦§©¨¦§¥¨Ÿ

äãeäé éaøøîBà:ìúpMî óàåéôa Bwø L–÷øiL ãò úBnà òaøà Cläé àG. ©¦§¨¥©¦¤¦§©ª§¦§©¥©§©©©¤¨Ÿ
Âãéçiä úeLøa íãà ãîòé àG,íéaøä úeLøa äzLéå;íéaøä úeLøa,ãéçiä úeLøa äzLéå;íà àlà ©£Ÿ¨¨¦§©¨¦§¦§¤¦§¨©¦¦§¨©¦§¦§¤¦§©¨¦¤¨¦

äúBL àeäL íB÷îì Baøå BLàø ñéðëä ïk.úba ïëå.íéçôè äøNòî ähîì äìéçænä ïî íãà èìB÷;ïîe ¥¦§¦Ÿ§ª¦§¤¤§¥©©¥¨¨¦©©§¥¨§©¨¥£¨¨§¨¦¦

ø"äøá åìôð àîìã ,àì íéøáùð íðéàù íéìë ìáà .åéìò íéðúåðã àåä úåéçåìöå úåñåë ïåâë íéøáùðä íéìë à÷åãå .äøùò ãò àìà úëìåä äðéà íéáøä
:åäðééåúàì éúàå.i"dxa mc` cnerïðéøæâ àìå ,õôçä íå÷îá ø"äøá ãîåò åáåøå åùàø ïéàù é"ôòàå ,ø"äøá ïàë çéðîå ïàë õôç ìèåðå ,ââä ìò åà úéáá

:åìöà åðàéáé àîù.ep`ivei `ly calae:åá çðåî äéäù åéúåîà 'ãî
dd.x"dxa oizyieíå÷îá íéçðåîë ååä ÷åøä ïëå ïúùä ,'ã ìò 'ã åá ùéù íå÷î â"òî äøé÷ò ïðéòáã â"òàå .úàèç áééç ïéúùä íàå .ø"äøì é"äøá ÷éôîã

:'ã ìò 'ã åá ùéù.ewex ylzpyn:é"øë äëìä ïéàå .åéôá êôäúðå ìâòúðù àåäå
ee.x"dxa dzyie:ø"äøá åáåøå åùàø ñéðëä àì åìéôàå ,øúåî åì ïéëéøö ïéàù íéìëá ìáà ,åäðééåúàì éúà àîìã ïðéøæâã ,åì ïéëéøö íäù íéìëá î"äå

.zba oke:òá÷ úééúù éåäã øùòî àìá úåúùì éàùø åðéà úâì õåçå ,éàøò úééúù éåäã øùòî àìá äúåù úâá åáåøå åùàø ñéðëä íàù ,øùòî ïéðòì
.hlew:äúåùå íéìçæðä íéîä ïî ìá÷î øîåìë ,ñôåú.dlgfndêìäîä øáã ìëù äìçæî úàø÷ð éëäìå .íéîä åá ïéìçåæù ìúåëì êåîñ éåùò ïåøãî ïéðá ïéîë

à"ãë ìçåæ àø÷ð ò÷ø÷ â"ò åà ìúåëä â"ò ùçåøå( áì íéøáã):øôò éìçåæ.migth dxyrn dhnlúåùøá íãà ãîåò ,øîà÷ éëäå .ïðéñøâèìå÷å íéáøä
äùìùî úåçôá àéäù äìçæîì éìëä åà åéô øáçéå óøöé àì ìáà ,àøîâá ùøôîãë ,à÷åã èìå÷å .äìçæîä ïî ïéãøåéä íéîä ïî íéçôè äøùòî äèîì éìëá

`xephxa yexit

ולפיכך פטור, מקום הוא הרי  טפחים מעשרה למעלה ואילו  טפחים,

רחב  גם שהוא מוסיפים, ויש  טפחים, מעשרה למעלה הוא כשהזיז
היחיד כרשות דינו  ונמצא טפחים, ייווננתתןן)),,ארבעה ההרר""רר   ïéðúBðÀÄ((ררשש""יי  ;;

úaMa epnî ïéìèBðå åéìò ממנו בולט שהזיז הבית אותו בני – ÈÈÀÀÄÄÆÇÇÈ
בגמרא  פנימה. ממנו וליטול החלון דרך  כלים עליו  להניח מותרים

כוסות  כגון  שבירים, כלים אלא עליו ליתן  חכמים התירו שלא אמרו ,
יביאום  שמא לחשוש אין  הרבים לרשות יפלו  אם שאף ובקבוקים,

יפלו  שלא בזהירות נוהגים שיהיו  ועוד , יישברו ; וודאי  שהרי  משם,
ייווננתתןן  ))לארץ הזיז ,((ההרר""רר   על  ליתן  אסור שבירים שאינם כלים אבל ;

הביתה, ולהכניסם משם ליטלם ויבואו הרבים, לרשות יפלו  שמא גזירה
התורה. מן איסור  שהוא היחיד , לרשות הרבים מרשות ãîBòÅהיינו

ãéçiä úeLøa íãà, בחצרו או בביתו –úeLøa ìèìèîe ÈÈÄÀÇÈÄÀÇÀÅÄÀ
íéaøä יכניסנו שמא חוששים ואין  כאן , ומניחו מכאן חפץ שנוטל  – ÈÇÄ

אדם עומד  וכן בה; עומד שהוא היחיד íéaøäלרשות úeLøaÄÀÈÇÄ
ãéçiä úeLøa ìèìèîe יוציא שמא חוששים ואין לכאן, מכאן – ÀÇÀÅÄÀÇÈÄ

זקוק  שאינו  בכלים כאן שמדובר מבואר , בגמרא הרבים; לרשות משם
בה, עומד  שהוא ברשותו òaøàîלהם õeç àéöBé àHL ãáìáeÄÀÇÆÄÅÇÀÇ

úBnà שלא ייזהר  הרבים ברשות ומטלטל  היחיד  ברשות הוא אם – Ç
אלא  שם יטלטלנו  שלא כלומר  אמותיו, לארבע מחוץ חפץ שם יוציא

אמות. מארבע פחות
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;íéaøä úeLøa ïézLéå ,ãéçiä úeLøa íãà ãîòé àG או ÇÂÙÈÈÄÀÇÈÄÀÇÀÄÄÀÈÇÄ
ãéçiä úeLøa ïézLéå ,íéaøä úeLøa כמוציא שדינו  בשבת, – ÄÀÈÇÄÀÇÀÄÄÀÇÈÄ

לרשות. øé÷מרשות àG ïëå,הרבים לרשות היחיד  מרשות בשבת – ÀÅÈÙ
היורק  או שהמשתין אמרו, בגמרא היחיד . לרשות הרבים מרשות או

שאין  פי  על  ואף חטאת, חייב להפך, או הרבים, לרשות היחיד מרשות
ממקום  אותו  יעקור כן אם אלא לרשות מרשות חפץ הוצאת על חייב אדם

מקום  מכל  א), א, (שבת טפחים ארבעה על  ארבעה לפחות בו  שיש 
עוקרו  כאילו מגופו הרוק או  השתן הוצאת את עושה אדם של מחשבתו 

ארבעה. על ארבעה של  LìúpMîממקום óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÄÆÄÀÇ
åéôa Bwø:גורסים ויש אותו ; לירוק כדי  –,eita ewex ylzpy in s` ËÀÄ

úBnà òaøà Cläé àG,הרבים ברשות –÷øiL ãòשהואיל – ÀÇÅÇÀÇÇÇÆÈÙ
הריה  מפיו, להיזרק עומד  הזה להעבירו והרוק ואסור כמשא, נחשב ו

הרבים. ברשות אמות dcedi.ארבע iaxk dkld oi`e

âששששיי âייווםם  
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;íéaøä úeLøa äzLéå ,ãéçiä úeLøa íãà ãîòé àG או ÇÂÙÈÈÄÀÇÈÄÀÄÀÆÄÀÈÇÄ
ãéçiä úeLøa äzLéå ,íéaøä úeLøa,בשבת –ïk íà àlà ÄÀÈÇÄÀÄÀÆÄÀÇÈÄÆÈÄÅ

Baøå BLàø ñéðëä,גופו ורוב –äúBL àeäL íB÷îì בגמרא – ÄÀÄÙÀËÄÀÆÆ
להם, צריך  שהוא בכלים שותה כשהוא במשנתנו שמדובר מבואר,

שאינו  בכלים אבל בה. עומד  שהוא לרשות יביאם שמא חכמים וגזרו 
שותה שהוא למקום בלבד  ראשו מכניס להם ויש((ררממבב""םם  ))צריך  .

למשקים  אלא בהם שותה שהוא לכלים אינה הגמרא שכוונת מפרשים,
אליו  יכניסם שמא חכמים גזרו  למשקים, צריך והוא שהואיל עצמם,

ולשתות  אחת ברשות לעמוד לו  אסור ולכן בה, עומד  שהוא לרשות
שותה שהוא למקום ורובו ראשו  שיכניס עד האחרת .((ררשש  ""יי))ברשות

úba ïëå אלא שבת לענין  נאמרה לא זו  שפיסקה מבואר, בגמרא – ÀÅÇÇ
שם  לשתות לו  מותר בגת ורובו  ראשו אדם הכניס שאם מעשר, לענין 

(מסכת  למדנו  וכן היא, עראי  שתיית בגת השתיה שכן לעשרו , מבלי  יין
פטור " הגת... על "שותים ד): ד , חוץ (xyrln)מעשרות השותה אבל .

ששנינו  וזהו קבע. שתיית נחשבת לגת חוץ שהשתייה לעשר, חייב לגת
zbaכאן : oke כן אם אלא בגת וישתה לגת חוץ אדם יעמוד  לא –

ונמצא  לגת חוץ היין יוציא שמא חכמים שגזרו  ורובו , ראשו הכניס

טבלים. íãàשותה èìB÷,הרבים ברשות גשמים מי  –äìéçænä ïî ÅÈÈÄÇÇÀÅÈ
הגשמים  שמי הכותל, לאורך הגג מן  למטה המשוך הצינור מן –

בו, íéçôèזוחלים äøNòî ähîìהעומד לאדם שמותר כלומר  – ÀÇÈÅÂÈÈÀÈÄ
המזחילה  מן  היוצאים המים את בכלי או בידיו לקלוט הרבים ברשות

שהרי הארץ, מן  טפחים מעשרה למטה הרבים רשות באויר  כשהם
מפרשים: ויש הוא; הרבים רשות אויר טפחים מעשרה `elitלמטה

,migth dxyrn dhnl מקום שהוא טפחים מעשרה למעלה הדין והוא
באויר((ההממאאיירריי))פטור  המים את לקלוט שדווקא בגמרא, ומבואר ;

מדובר שכן אסור , למזחילה כלי  או  פיו או ידיו  את לצרף אבל מותר,
היא  והרי  לגג, סמוכה טפחים משלשה פחות שהיא במזחילה כאן 

את  או  פיו או ידיו  את המצרף הלכך  היחיד , רשות שהוא כגג נחשבת
הרבים  לרשות ומביאם היחיד  מרשות מים מקבל נמצא למזחילה הכלי 

בה. עומד øBpväשהוא ïîeהואיל הרבים, לרשות הגג מן היורד  – ÄÇÄ
ארבעה  רחב אינו צינור  וסתם ויותר , טפחים שלשה לגג חוץ בולט ופיו

לעצמו , רשות שאינו  ונמצא טפחים, ארבעה äúBLעל  íB÷î ìkîÄÈÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ät÷ñàä ìò øôqa àøB÷ äéä,Bãiî øôqä ìbìbúð–Bìöà BììBb.àøB÷ äéäøôqä ìbìbúðå âbä Làøa ¨¨¥©¥¤©¨¦§ª¨¦§©§©©¥¤¦¨§¤§¨¨¥§Ÿ©©§¦§©§©©¥¤
Bãiî,íéçôè äøNòì òébä àHL ãò–Bìöà BììBb;íéçôè äøNòì òébäMî–áúkä ìò BëôBä.éaø ¦¨©¤¦¦©©£¨¨§¨¦§¤§¦¤¦¦©©£¨¨§¨¦§©©§¨©¦

äãeäéøîBà:èçî àGîk àlà õøàä ïî ÷lñî ïéà elôà–Bìöà BììBb.ïBòîL éaøøîBà:õøàa elôà §¨¥£¦¥§ª¨¦¨¨¤¤¨¦§©©§¤§©¦¦§¥£¦¨¨¤
Bîöò–Bìöà BììBb,Lãwä éáúk éðôa ãîBò úeáL íeMî øác Cì ïéàL. ©§§¤§¤¥¨¨¨¦§¥¦§¥¦§¥©Ÿ¤
„ïBlç éðôlL æéæ–úaMa epnî ïéìèBðå åéìò ïéðúBð.íéaøä úeLøa ìèìèîe ãéçiä úeLøa íãà ãîBò,úeLøa ¦¤¦§¥©§¦¨¨§§¦¦¤©©¨¥¨¨¦§©¨¦§©§¥¦§¨©¦¦§

bb.xtqa `xewd:åðìù ú"ñë íéììâð åéä íäìù íéøôñ ìë.dtewq`d:àéä úéìîøëå ,úéáä çúô éðôìù àáèöà ïéòë.elv` ellebãçà åùàøå ìéàåä
:åãéá.migth dxyrlàøîâáå .åãéá åãâà ïéàù åèà åãéá åãâà ïðéøæâå ,àúééøåàã øåñéà éåä åãéá åãâà ïéà íàã ,ø"äø ìù ò÷ø÷ì íéëåîñä íéðåúçúä

ïåâë éðùîå ,ø"äøá çð àì éøäù åãéá åãâà äéä àì åìéôà ,àúééøåàã àøåñéà ïàë ïéà íéðåúçúä íéçôè äøùòì òéâäù ô"òà øîåìë ,çð àì àäå êéøô
àúééøåàã àáåéç éåä åãéá åãâà äéä àì íàå ,ø"äøá çð åìéàë éåäã ,íéðåúçúä íéçôè äøùò ìù ìúåëä úèéìá ìò øôñä çðå ,òôåùî ìúåë íù äéäù
ìáà çðã òôåùî ìúåëá íéøåîà íéøáã äîá áúëä ìò åëôåä õøàä ïî íéçôè äøùòì òéâä ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîå .åìöà åàéáî äéä íà
:åäùî â"ò äçðä ïðéòáã åìöà åììåâ èåçä àìî àìà õøàä ïî ÷ìåñî åðéà åìéôà øîåà äãåäé éáøù ,äãåäé éáø éøáã ,åìöà åììåâ òôåùî åðéàù ìúåëá

.azkd lr ekted:êùçúù ãò íù åçéðîå ,ïåéæáá êë ìë ìèåî àäé àìù ,ìúåëä éôìë úåéúåàä.zeay meyn xacíà éë àëéìå åãéá åãâàù äæ ïåâë
:ù"øë äëìä ïéàå .é"äøá åçéðäìå ø"äøî åø÷òì àáå ø"äøá çðå åãéî åìåë øôñä àöé ë"à àìà äøåúä ïî áééç ïéàù ,åìöà åììåâì àá íà ïðáøã úåáù

cc.fif:íéáøä úåùø ìù ò÷ø÷äî íéçôè äøùò äåáâ ø"äø øéåà ìò ìúåëä ïî èìåáä õò åà ïáà.eilr oipzepúåùø øéåàù ,åðîî íéìèåðå ,äéìò éðá

`xephxa yexit

øôqa àøB÷ äéä,(לעיל שבארנו  (כמו  כמגילה הגלול  –ìò ÈÈÅÇÅÆÇ
ät÷ñàä הבית מפתן  על  עומד שהיה כלומר  הבית, שלפני המפתן  – ÈÄÀËÈ

קריאתו  כדי ותוך  שבידו , בספר Bãiîוקורא øôqä ìbìbúð– ÄÀÇÀÇÇÅÆÄÈ
בידו , נשאר  האחר  וראשו  מידו , הספר  של האחד  ראשו  BììBbÀנתגלגל

Bìöà מידו כולו נפל  ולא הואיל  אליו, הספר את לגלול  לו מותר – ÆÀ
בגמרא) אביי  דעת (לפי  מפרשים יש בידו . עדיין האחד ראשו אלא

ארבעה  שרוחבה (היינו ככרמלית שדינה באסקופה במשנתנו  שמדובר
ולפניה  משלשה), יותר  אבל  טפחים מעשרה פחות וגובהה טפחים

האחד ראשו  נתגלגל שאם ללמד , המשנה ובאה הרבים; רשות עוברת
הואיל מקום מכל  הרבים, לרשות שנפל  פי  על אף מידו, הספר  של

מרשות  אליו  הספר  את לגלול לו  מותר בידו, נשאר האחר  וראשו 
אינו  לכרמלית הרבים מרשות ההכנסה איסור שכן  לכרמלית, הרבים

לגוללו  לכתחילה לו  התירו הספר  כבוד משום זה ובכגון מדרבנן, אלא
בבררטטננוורראא  ))אליו  ייווננתתןן;; ההרר""רר   אם ((ררממבב""םם;; שדווקא שנו, בברייתא ברם, .

ארבע  תוך לארבע נתגלגל חוץ נתגלגל אם אבל  אצלו, גוללו אמות,
הכתב על הופכו  oeifaa)אמות, lhen didi `ly) שמא גזירה ומניחו ,

הרבים ברשות אמות ארבע ויעבירנו מידו  כולו  בב  ;;יישמט צצחח  ,, ((גגממרראא

ככאא  )) טטוו,, ששבבתת   ההלל'' שמדוברררממבב""םם בגמרא), רבה דעת (לפי  מפרשים ויש  .
גבוהה  שהיא כגון היחיד, כרשות שדינה באסקופה אפילו במשנתנו 

והיא  דרכה, עוברים שרבים אלא ארבעה ורוחבה טפחים עשרה
zqxcpd",הנקראת dtewq`"נתגלגל שאם להשמיענו , המשנה ובאה

היא  שהאסקופה פי על  אף הרבים, לרשות הספר של  האחד ראשו
חשש ויש  הנדרסת, אסקופה והיא הואיל  מקום מכל היחיד , רשות

בידו , נשאר הספר  של  האחר  שראשו  זה, בכגון לפיכך  הספר, לבזיון
לגלול לו והתירו  ויכניסנו , מידו  כולו  יישמט שמא חכמים גזרו לא

אליו הספר ההטטוורר))..את ההררזז  ""הה  ;; âbä((ההרראא""שש;; Làøa àøB÷ äéä– ÈÈÅÀÙÇÇ
היחיד, רשות הוא הרי  והגג הרבים, לרשות הפונה ìbìbúðåÀÄÀÇÀÇבצד 

Bãiî øôqä,בידו נשאר  האחד וראשו  הרבים, רשות לאוויר –ãò ÇÅÆÄÈÇ
íéçôè äøNòì òébä àHL שדינם לארץ, הסמוכים התחתונים – ÆÄÄÇÇÂÈÈÀÈÄ

הרבים, Bìöàכרשות BììBb;אליו הספר  את לגלול לו מותר – ÀÆÀ
íéçôè äøNòì òébäMî אצלו לגוללו אסור לארץ, הסמוכים – ÄÆÄÄÇÇÂÈÈÀÈÄ

אלא  בידו, האחד  שראשו פי על אף היחיד , לרשות הרבים מרשות
áúkä ìò BëôBä שלא הכותל , כלפי  באותיותיו  הספר את הופך – ÀÇÇÀÈ

בגמרא  שבת. למוצאי עד שם ומשאירו  בבזיון, מוטל מבואר,יהא
על נח הספר של וראשו משופע היה שהכותל בכגון כאן שמדובר

ואין  הואיל הארץ, מן טפחים מעשרה למעלה הלכך  הכותל, בליטת

הספר את לגלול  לו  מותר פטור, כמקום אלא הרבים כרשות דינה
עשרה  אלא גבוהה שאינה הכותל  בליטת על  הספר  נח אם אבל  אליו,

אסור ולכן  הרבים, ברשות נח כאילו דינו  פחות, או  הארץ מן טפחים
באסקופה  כן  שאין  מה היחיד; לרשות אליו הספר את משם לגלול  לו 

כרמלית  אלא שאינה לפי  אליו , לגוללו לו  שהתירו  ברישא), (ששנינו
(iia` zrc itl) היחיד רשות כשהיא אפילו  או ;(dax zrc itl) אלא ,

ולא  יניחו אם לספר  בזיון של  חשש  ויש  הנדרסת, אסקופה שהיא
חשש ואין הכותל על  שמונח כאן ואילו לעיל ), שבארנו  (כמו יגללו 

התירו  לא בידו , נשאר  הספר של  האחד  שראשו  פי על  אף בזיון , של
על הופכו אלא היחיד לרשות הרבים מרשות אליו לגוללו חכמים

ומניחו. õøàäהכתב ïî ÷lñî ïéà elôà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÂÄÅÀËÈÄÈÈÆ
èçî àGîk àlà, משהו אלא הארץ מן גבוה הספר אין  אפילו – ÆÈÄÀÇÇ

הרבים, ברשות עדיין נח ולא הואיל  מחט, של Bìöàכעובי BììBbÀÆÀ
רבי כולה שמשנתנו  מבואר בגמרא אליו . הספר את לגלול  לו  מותר –

דלקמן : פיסקה היא וחסרה היא, `mixenיהודה mixac dna שמשהגיע)
הכתב), על הופכו  טפחים rteynלעשרה lzeka נח הספר  (שנמצא

שיפועו), בליטת iaxעל  ixac ;elv` elleb ,rteyn epi`y lzeka la`
,hgn `elnk `l` ux`d on wleqn oi` elit` :xne` dcedi iaxy ,dcedi

.elv` ellebBîöò õøàa elôà :øîBà ïBòîL éaø אפילו – ÇÄÄÀÅÂÄÈÈÆÇÀ
הרבים, רשות של  ממש הארץ עד  הספר של האחד ראשו  BììBbÀנפל 

Bìöà,היחיד לרשות הרבים מרשות אליו  הספר את לגלול  לו  מותר  – ÆÀ
àLúeáL íeMî øác Cì ïé,סופרים מדברי אלא אינו שאיסורו  – ÆÅÈÈÈÄÀ

Lãwä éáúk éðôa ãîBò דוחה הקודש  כתבי שבזיון  כלומר  – ÅÄÀÅÄÀÅÇÙÆ
בידו , עדיין  הספר  של  האחד  וראשו הואיל כאן , ואף שבות; איסור 
אלא  להחזירו, מותר  התורה מן  הרי הרבים, לרשות כולו  נפל  ולא

כולו  יישמט שמא גזירה היחיד , לרשות להחזירו אסרוהו  שחכמים
שבות, איסור אלא כאן  שאין נמצא משם, ויביאנו הרבים לרשות מידו

הקודש. כתבי  בזיון  של חשש שיש  במקום נדחה dkldוהריהו  oi`e
.oerny iaxk

âחחממייששיי âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïBlç éðôlL æéæבאוויר הכותל  מן היוצאת החלון יד  שעל  בליטה – ÄÆÄÀÅÇ
הארץ מן טפחים מעשרה למעלה הרבים, הזכרנו ((גגממרראא  ))רשות וכבר ;

עשרה  רום עד  אלא הרבים רשות נחשב אינו  הרבים רשות שאוויר 
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ãéçiä úeLøa ìèìèîe íéaøä,àHL ãáìáeúBnà òaøàî õeç àéöBé. ¨©¦§©§¥¦§©¨¦¦§©¤¦¥©§©©
‰ãéçiä úeLøa íãà ãîòé àG,íéaøä úeLøa ïézLéå;ãéçiä úeLøa ïézLéå íéaøä úeLøa.÷øé àG ïëå. ©£Ÿ¨¨¦§©¨¦§©§¦¦§¨©¦¦§¨©¦§©§¦¦§©¨¦§¥¨Ÿ

äãeäé éaøøîBà:ìúpMî óàåéôa Bwø L–÷øiL ãò úBnà òaøà Cläé àG. ©¦§¨¥©¦¤¦§©ª§¦§©¥©§©©©¤¨Ÿ
Âãéçiä úeLøa íãà ãîòé àG,íéaøä úeLøa äzLéå;íéaøä úeLøa,ãéçiä úeLøa äzLéå;íà àlà ©£Ÿ¨¨¦§©¨¦§¦§¤¦§¨©¦¦§¨©¦§¦§¤¦§©¨¦¤¨¦

äúBL àeäL íB÷îì Baøå BLàø ñéðëä ïk.úba ïëå.íéçôè äøNòî ähîì äìéçænä ïî íãà èìB÷;ïîe ¥¦§¦Ÿ§ª¦§¤¤§¥©©¥¨¨¦©©§¥¨§©¨¥£¨¨§¨¦¦

ø"äøá åìôð àîìã ,àì íéøáùð íðéàù íéìë ìáà .åéìò íéðúåðã àåä úåéçåìöå úåñåë ïåâë íéøáùðä íéìë à÷åãå .äøùò ãò àìà úëìåä äðéà íéáøä
:åäðééåúàì éúàå.i"dxa mc` cnerïðéøæâ àìå ,õôçä íå÷îá ø"äøá ãîåò åáåøå åùàø ïéàù é"ôòàå ,ø"äøá ïàë çéðîå ïàë õôç ìèåðå ,ââä ìò åà úéáá

:åìöà åðàéáé àîù.ep`ivei `ly calae:åá çðåî äéäù åéúåîà 'ãî
dd.x"dxa oizyieíå÷îá íéçðåîë ååä ÷åøä ïëå ïúùä ,'ã ìò 'ã åá ùéù íå÷î â"òî äøé÷ò ïðéòáã â"òàå .úàèç áééç ïéúùä íàå .ø"äøì é"äøá ÷éôîã

:'ã ìò 'ã åá ùéù.ewex ylzpyn:é"øë äëìä ïéàå .åéôá êôäúðå ìâòúðù àåäå
ee.x"dxa dzyie:ø"äøá åáåøå åùàø ñéðëä àì åìéôàå ,øúåî åì ïéëéøö ïéàù íéìëá ìáà ,åäðééåúàì éúà àîìã ïðéøæâã ,åì ïéëéøö íäù íéìëá î"äå

.zba oke:òá÷ úééúù éåäã øùòî àìá úåúùì éàùø åðéà úâì õåçå ,éàøò úééúù éåäã øùòî àìá äúåù úâá åáåøå åùàø ñéðëä íàù ,øùòî ïéðòì
.hlew:äúåùå íéìçæðä íéîä ïî ìá÷î øîåìë ,ñôåú.dlgfndêìäîä øáã ìëù äìçæî úàø÷ð éëäìå .íéîä åá ïéìçåæù ìúåëì êåîñ éåùò ïåøãî ïéðá ïéîë

à"ãë ìçåæ àø÷ð ò÷ø÷ â"ò åà ìúåëä â"ò ùçåøå( áì íéøáã):øôò éìçåæ.migth dxyrn dhnlúåùøá íãà ãîåò ,øîà÷ éëäå .ïðéñøâèìå÷å íéáøä
äùìùî úåçôá àéäù äìçæîì éìëä åà åéô øáçéå óøöé àì ìáà ,àøîâá ùøôîãë ,à÷åã èìå÷å .äìçæîä ïî ïéãøåéä íéîä ïî íéçôè äøùòî äèîì éìëá
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ולפיכך פטור, מקום הוא הרי  טפחים מעשרה למעלה ואילו  טפחים,

רחב  גם שהוא מוסיפים, ויש  טפחים, מעשרה למעלה הוא כשהזיז
היחיד כרשות דינו  ונמצא טפחים, ייווננתתןן)),,ארבעה ההרר""רר   ïéðúBðÀÄ((ררשש""יי  ;;

úaMa epnî ïéìèBðå åéìò ממנו בולט שהזיז הבית אותו בני – ÈÈÀÀÄÄÆÇÇÈ
בגמרא  פנימה. ממנו וליטול החלון דרך  כלים עליו  להניח מותרים

כוסות  כגון  שבירים, כלים אלא עליו ליתן  חכמים התירו שלא אמרו ,
יביאום  שמא לחשוש אין  הרבים לרשות יפלו  אם שאף ובקבוקים,

יפלו  שלא בזהירות נוהגים שיהיו  ועוד , יישברו ; וודאי  שהרי  משם,
ייווננתתןן  ))לארץ הזיז ,((ההרר""רר   על  ליתן  אסור שבירים שאינם כלים אבל ;

הביתה, ולהכניסם משם ליטלם ויבואו הרבים, לרשות יפלו  שמא גזירה
התורה. מן איסור  שהוא היחיד , לרשות הרבים מרשות ãîBòÅהיינו

ãéçiä úeLøa íãà, בחצרו או בביתו –úeLøa ìèìèîe ÈÈÄÀÇÈÄÀÇÀÅÄÀ
íéaøä יכניסנו שמא חוששים ואין  כאן , ומניחו מכאן חפץ שנוטל  – ÈÇÄ

אדם עומד  וכן בה; עומד שהוא היחיד íéaøäלרשות úeLøaÄÀÈÇÄ
ãéçiä úeLøa ìèìèîe יוציא שמא חוששים ואין לכאן, מכאן – ÀÇÀÅÄÀÇÈÄ

זקוק  שאינו  בכלים כאן שמדובר מבואר , בגמרא הרבים; לרשות משם
בה, עומד  שהוא ברשותו òaøàîלהם õeç àéöBé àHL ãáìáeÄÀÇÆÄÅÇÀÇ

úBnà שלא ייזהר  הרבים ברשות ומטלטל  היחיד  ברשות הוא אם – Ç
אלא  שם יטלטלנו  שלא כלומר  אמותיו, לארבע מחוץ חפץ שם יוציא

אמות. מארבע פחות

ה ה נ ש מ ר ו א ב

;íéaøä úeLøa ïézLéå ,ãéçiä úeLøa íãà ãîòé àG או ÇÂÙÈÈÄÀÇÈÄÀÇÀÄÄÀÈÇÄ
ãéçiä úeLøa ïézLéå ,íéaøä úeLøa כמוציא שדינו  בשבת, – ÄÀÈÇÄÀÇÀÄÄÀÇÈÄ

לרשות. øé÷מרשות àG ïëå,הרבים לרשות היחיד  מרשות בשבת – ÀÅÈÙ
היורק  או שהמשתין אמרו, בגמרא היחיד . לרשות הרבים מרשות או

שאין  פי  על  ואף חטאת, חייב להפך, או הרבים, לרשות היחיד מרשות
ממקום  אותו  יעקור כן אם אלא לרשות מרשות חפץ הוצאת על חייב אדם

מקום  מכל  א), א, (שבת טפחים ארבעה על  ארבעה לפחות בו  שיש 
עוקרו  כאילו מגופו הרוק או  השתן הוצאת את עושה אדם של מחשבתו 

ארבעה. על ארבעה של  LìúpMîממקום óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÄÆÄÀÇ
åéôa Bwø:גורסים ויש אותו ; לירוק כדי  –,eita ewex ylzpy in s` ËÀÄ

úBnà òaøà Cläé àG,הרבים ברשות –÷øiL ãòשהואיל – ÀÇÅÇÀÇÇÇÆÈÙ
הריה  מפיו, להיזרק עומד  הזה להעבירו והרוק ואסור כמשא, נחשב ו

הרבים. ברשות אמות dcedi.ארבע iaxk dkld oi`e

âששששיי âייווםם  
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;íéaøä úeLøa äzLéå ,ãéçiä úeLøa íãà ãîòé àG או ÇÂÙÈÈÄÀÇÈÄÀÄÀÆÄÀÈÇÄ
ãéçiä úeLøa äzLéå ,íéaøä úeLøa,בשבת –ïk íà àlà ÄÀÈÇÄÀÄÀÆÄÀÇÈÄÆÈÄÅ

Baøå BLàø ñéðëä,גופו ורוב –äúBL àeäL íB÷îì בגמרא – ÄÀÄÙÀËÄÀÆÆ
להם, צריך  שהוא בכלים שותה כשהוא במשנתנו שמדובר מבואר,

שאינו  בכלים אבל בה. עומד  שהוא לרשות יביאם שמא חכמים וגזרו 
שותה שהוא למקום בלבד  ראשו מכניס להם ויש((ררממבב""םם  ))צריך  .

למשקים  אלא בהם שותה שהוא לכלים אינה הגמרא שכוונת מפרשים,
אליו  יכניסם שמא חכמים גזרו  למשקים, צריך והוא שהואיל עצמם,

ולשתות  אחת ברשות לעמוד לו  אסור ולכן בה, עומד  שהוא לרשות
שותה שהוא למקום ורובו ראשו  שיכניס עד האחרת .((ררשש  ""יי))ברשות

úba ïëå אלא שבת לענין  נאמרה לא זו  שפיסקה מבואר, בגמרא – ÀÅÇÇ
שם  לשתות לו  מותר בגת ורובו  ראשו אדם הכניס שאם מעשר, לענין 

(מסכת  למדנו  וכן היא, עראי  שתיית בגת השתיה שכן לעשרו , מבלי  יין
פטור " הגת... על "שותים ד): ד , חוץ (xyrln)מעשרות השותה אבל .

ששנינו  וזהו קבע. שתיית נחשבת לגת חוץ שהשתייה לעשר, חייב לגת
zbaכאן : oke כן אם אלא בגת וישתה לגת חוץ אדם יעמוד  לא –

ונמצא  לגת חוץ היין יוציא שמא חכמים שגזרו  ורובו , ראשו הכניס

טבלים. íãàשותה èìB÷,הרבים ברשות גשמים מי  –äìéçænä ïî ÅÈÈÄÇÇÀÅÈ
הגשמים  שמי הכותל, לאורך הגג מן  למטה המשוך הצינור מן –

בו, íéçôèזוחלים äøNòî ähîìהעומד לאדם שמותר כלומר  – ÀÇÈÅÂÈÈÀÈÄ
המזחילה  מן  היוצאים המים את בכלי או בידיו לקלוט הרבים ברשות

שהרי הארץ, מן  טפחים מעשרה למטה הרבים רשות באויר  כשהם
מפרשים: ויש הוא; הרבים רשות אויר טפחים מעשרה `elitלמטה

,migth dxyrn dhnl מקום שהוא טפחים מעשרה למעלה הדין והוא
באויר((ההממאאיירריי))פטור  המים את לקלוט שדווקא בגמרא, ומבואר ;

מדובר שכן אסור , למזחילה כלי  או  פיו או ידיו  את לצרף אבל מותר,
היא  והרי  לגג, סמוכה טפחים משלשה פחות שהיא במזחילה כאן 

את  או  פיו או ידיו  את המצרף הלכך  היחיד , רשות שהוא כגג נחשבת
הרבים  לרשות ומביאם היחיד  מרשות מים מקבל נמצא למזחילה הכלי 

בה. עומד øBpväשהוא ïîeהואיל הרבים, לרשות הגג מן היורד  – ÄÇÄ
ארבעה  רחב אינו צינור  וסתם ויותר , טפחים שלשה לגג חוץ בולט ופיו

לעצמו , רשות שאינו  ונמצא טפחים, ארבעה äúBLעל  íB÷î ìkîÄÈÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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øBpvä,äúBL íB÷î ìkî. ©¦¦¨¨¤
Êíéçôè äøNò ääBáb Búéìçå íéaøä úeLøa øBa,åéab ìòL ïBlç–úaMa epîéä ïéàìîî.úeLøa ätLà ¦§¨©¦§ª§¨§¨£¨¨§¨¦©¤©©¨§©§¦¥¤©©¨©§¨¦§

íéçôè äøNò ääBáb íéaøä,dab ìòL ïBlç–úaMa íéî dëBúì ïéëôBL. ¨©¦§¨£¨¨§¨¦©¤©©¨§¦§¨©¦©©¨
Áõøàä ìò Cñî àeäL ïìéà,GL õøàä ïî dBáb BôBð ïéà íàíéçôè äL–åézçz ïéìèìèî.ïéäBáb åéLøL ¦¨¤¥¥©¨¨¤¦¥¨©¦¨¨¤§¨§¨¦§©§§¦©§¨¨¨¨§¦

:ø"äøì é"äø àåäù ââä ïî àéöåîë éåäå ââë éåä ââì äùìù êåúáå ìúåëä êøåàì úìèåîå ìéàåä î"î äøùòî äèîì àéäù ô"òàå ,ââì êåîñxepivd one
.n"n:åîöòì úåùø ÷ìåç åðéàù 'ã ìò 'ã øåðéöá ïéàùë äì é÷åî àøîâáå .ø"äøì àöåéå àåä èìåá íìåòì øåðéöã íåùî ,óøöî ïéá èìå÷ ïéá øîåìë

ff.dpnn oi`lnn eiab lry oelg 'i eziilege,íéçôè äøùòî äìòîì ø"äø ïéàã ì"éé÷å ,íéçôè äøùò ääåáâ äéúåáéáñ øùà äôùä àéäù åúééìåçã ïåéë
,íéçôè 'ã ïåìç ìù ìúåëä ïî úâìôåî øåáä åìéôàå .øåèô íå÷î êøã é"äøì é"äøî ïéàéöåî ååäã ,úáùá äáâ ìòù ïåìçî ïéàìîî êëéôì ,øåèô íå÷î àìà

:ãáìá øåèô íå÷î àìà íéî ïéàìîîù äòùá ïåìçì øåáä ïî ú÷ñôî ø"äø ïàë ïéàù ,äðîî ïéàìîî.migth 'i ddeab miaxd zeyxa dty` okeúåùø
ìáà ,úåðôäì äéåùò äðéàù íéáø ìù äôùàá à÷åãå .àø÷éòîãë éøùîì éúàå äøùòî úåçô ìò ãåîòúå äôùà ìèðú àîù ïðéùééç àìå ,àéä ãéçéä

:ø"äø äì àéåäå äì äðôî àîìã ïðéùééçã ,úáùá äì ïé÷øåæ ïéà úåðôäì äéåùòä ãéçé ìù äôùà
gg.jqind:áéáñ åéããö ìëî äèîì äèåð åôåðù.eizgz oilhlhn,úåöéçîë åàöîðå õøàì íéãåáìë åäì éåä íéçôè äùìù õøàä ïî äåáâ åôåð ïéàã ïåéëã

äöéçî ìëã ,çåøä íæéæé àìù úåôåðä øåù÷ìå ,åá àöåéëå ù÷å ïáúá õøàì óåðä ïéáù øéåà åúåà úåàìîì êéøö íå÷î ìëîå .åéúçú ìèìèì øúåî êëéôì
öéçî äðéà äéåöî çåøá ãåîòì äìåëé äðéàùøîåìë øéåàì äùéîùúù äöéçî ìëù ,íéøéùå äîà íéòáù íäù íéúàñ úéáá àìà åá ïéìèìèî ïéàå .ä

`xephxa yexit

פיו  או  ידיו את לצרף אפילו שמותר מצרף, בין  קולט בין כלומר  –
שהצינור מפני  בשבת, המים את ממנו  ולקבל הצינור אל הכלי  את או

למעלה  ובין מעשרה למטה בין חילוק בזה ואין  פטור, מקום הוא
ארבעה  רחב ואינו  טפחים שלשה הגג מן רחוק שהוא שכל מעשרה,

הוא פטור מקום מעשרה למעלה בין מעשרה למטה .((ההממאאיירריי))בין
את  אליו לצרף אסור טפחים ארבעה על ארבעה רחב היה אם ברם,

היחיד, כרשות שדינו טפחים, משלשה פחות הכלי  או  פיו  או ידיו 
שאף  סוברים ויש הרבים. לרשות היחיד  מרשות מים מביא ונמצא

למטה  כשהוא אלא בצירוף מותר אינו  ארבעה רחב אינו  כשהצינור
דינו  הרי  ארבעה על  ארבעה רחב הוא אם אפילו זה שבכגון  מעשרה,

מעשרה, למעלה הוא אם אבל  ארבעה ככרמלית, רחב הוא ואם הואיל 
אסור ארבעה רחב כשאינו אף לפיכך  היחיד, כרשות דינו ארבעה על 

ארבעה רחב שהוא צינור משום בו שגוזרים בצירוף, ההטטוורר  ;;הוא ((ררשש""יי;;

ייווססףף  )) ברישא בבייתת   משנתנו  נקטה שלא זו, דעה לפי מפרשים מכאן .

בו  מותר הצירוף שאין צינור, משום אלא טפחים", מעשרה "למטה
היוצאים  המים קליטת בענין  אבל  טפחים, מעשרה למטה כשהוא אלא
גירסאות  עוד ויש  מותר. טפחים מעשרה למעלה אפילו המזחילה מן

במשנתנו  ששללממהה  ""))..אחרות ""ממללאאככתת ההרריי  ""ףף;; עעלל ייווננתתןן ההרר  ""רר ((עעייייןן

חכמים  שדיברו  משום אלא אינו  לצינור  מזחילה בין  מבדילה שמשנתנו מה
שלשה  הגג  מן  בולט צינור וסתם היא, לגג  סמוך מזחילה סתם שכן  בהווה,
כצינור דינה מהגג  טפחים שלשה בולטת שהיא מזחילה גם אבל טפחים.

.("aeh mei zetqez")
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øBa– מים של –íéçôè äøNò ääBáb Búéìçå íéaøä úeLøaÄÀÈÇÄÀËÀÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
שיהא  מתוכו  שמוציאים העפר  את סביביו מניחים בור  כשחופרים –
ובאה  הבור "; "חוליית נקרא זה ועפר  מסביב), (כמעקה שפה לו 

עשרה  גבוהה הרבים שברשות הבור חוליית שאם ללמד, המשנה
åéabטפחים, ìòL ïBlç אותו גבי על הבית בקיר  חלון כשיש  – ÇÆÇÇÈ

úaMaבור , epîéä ïéàìîîוהבור החלון שהרי  החלון, דרך  מים – ÀÇÀÄÅÆÇÇÈ
פנים: בשתי משנתנו  את מבארים בגמרא הם. היחיד  רשות `.שניהם

שאם  ללמד, המשנה ובאה טפחים, ארבעה הקיר מן רחוק כשהבור
הבור מן  מים למלא מותר  טפחים עשרה גבוהה הבור של החולייה

דרך היחיד  לרשות היחיד מרשות המים את מכניס שהרי החלון , דרך 
מ  למעלה הרבים רשות שאויר פטור , פטורמקום מקום טפחים עשרה

מן  למלא אסור טפחים, עשרה גבוהה אינה החולייה אם אבל  הוא.

רשות  אויר  דרך היחיד לרשות היחיד מרשות מכניס שהרי הבור,
פחות a.הרבים. אלא לקיר  בינו שאין היינו לקיר , סמוך  כשהבור

מצטרפים  וחולייתו שהבור להשמיענו, המשנה ובאה טפחים, מארבעה
טפחים, עשרה עמוק אינו עצמו  הבור  שאפילו  כלומר טפחים, לעשרה

(כמו  היחיד  כרשות דינו טפחים, לעשרה משלימתו חולייתו  אלא
דרך בשבת מים ממנו  למלא ומותר  ב), יא, שבת במסכת ששנינו 

טפחים, מארבעה פחות הוא לקיר הבור שבין והמרחק שהואיל החלון,
היחיד לרשות היחיד מרשות המים את מביא ונמצא הוא, פטור מקום

וכן פטור . מקום äøNòדרך  ääBáb íéaøä úeLøa ätLàÇÀÈÄÀÈÇÄÀÈÂÈÈ
íéçôè ולפיכך היא, היחיד  רשות –dab ìòL ïBlç החלון דרך – ÀÈÄÇÆÇÇÈ

זו , אשפה גבי  úaMaשעל íéî dëBúì ïéëôBL מוציאים שהרי – ÀÄÀÈÇÄÇÇÈ
לעיל שבארנו  כמו פטור , מקום דרך היחיד לרשות היחיד  מרשות

לשפוך מותר  רבים של  באשפה שדווקא אמרו , בגמרא הבור. בענין
משם. ולהינטל להיפנות עשויה שאינה לפי  בשבת, החלון  דרך לתוכה

גזירה  בשבת, החלון דרך לתוכה לשפוך אסור יחיד  של באשפה אבל 
לא  הרגל  ומתוך  הרבים, רשות להיות המקום ויחזור  אותה יפנו  שמא
הרבים. לרשות היחיד  מרשות מוציא ונמצא לשם, לשפוך ויוסיף ייזהר

âקקוודדשש âששבבתת
ח ה נ ש מ ר ו א ב

õøàä ìò Cñî àeäL ïìéà הצדדים לכל מתפשטים שענפיו  – ÄÈÆÅÅÇÈÈÆ
שמסביב, הארץ שטח על  כאוהל סוככים dBábוהם BôBð ïéà íàÄÅÈÇ

GL õøàä ïîíéçôè äLסמוך מגיעים הענפים שראשי  כלומר – ÄÈÈÆÀÈÀÈÄ
טפחים, משלשה פחות åézçzלארץ ïéìèìèîלטלטל מותר  – ÀÇÀÀÄÇÀÈ

הענפים  שראשי לפי  הרבים, ברשות עומד הוא אם אף בשבת, תחתיו 

מ  פחות שכל  לקרקע, כמחוברים כלבודנחשבים הריהו  טפחים שלשה
באמצעם  או  לאילן שמחוברים במקום הענפים וגובה (כמחובר),

שסוככים  השטח וכל  כמחיצות, הם והרי  טפחים, עשרה הוא מןֿהסתם
בגמרא הוא. היחיד רשות בב  ))עליו  ככדד  ,, כאן ((ססווככהה   שמדובר  מבואר ,

וקשרו  וכדומה בקש או  בעצים הענפים שבין  החלל את שמילאו  בכגון
יכולה  שאינה מחיצה שכל מצויה, רוח יטלטלם שלא הענפים את

בגמרא אמרו  כן מחיצה. אינה מצויה ברוח בב)),,לעמוד  צצטט,, ((עעייררוובבייןן  

אמה  5000) סאתיים מבית יתר  הוא האילן שתחת המוסך  השטח שאם

מקום  שהוא מפני אמות, בארבע אלא בו  מטלטלין  אין  מרובעות),
את  לשמור בצלו להסתופף אלא עשוי  שאינו לדירה, הוקף שלא
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õøàä ïîGLíéçôè äL–ïäéìò áLé àG.úBìöçîe äöøtaL íé÷ãçå äö÷naL úìcä–ïäa ïéìòBð ïéà, ¦¨¨¤§¨§¨¦¥¥£¥¤©¤¤¤©ª§¤©£¨¦¤©¦§¨©£¨¥£¦¨¤
õøàä ïî íéäBáb ïk íà àlà. ¤¨¦¥§¦¦¨¨¤

Ëãéçiä úeLøa íãà ãîòé àG,íéaøä úeLøa çzôéå;íéaøä úeLøa,ãéçiä úeLøa çzôéå;äNò ïk íà àlà ©£Ÿ¨¨¦§©¨¦§¦§©¦§¨©¦¦§¨©¦§¦§©¦§©¨¦¤¨¦¥¨¨
íéçôè äøNò ääBáb ävçî;éøácøéàî éaø.Bì eøîà:íéìLeøéa äéäL ïéîht ìL ÷eLa äNòî,ïéìòBð eéäL §¦¨§¨£¨¨§¨¦¦§¥©¦¥¦¨§©£¤§¤©¨¦¤¨¨¦¨©¦¤¨£¦

:íéúàñ úéáá àìà äá ïéìèìèî ïéà äá øåãì àìå íéîøëäå úåãùä øéåà øåîùì.odilr ayi `làì éàå .ùåìúé àîù äøéæâ ïìéàá ùîúùäì øåñàù
:ïäéìò áùéì øúåîå ò÷ø÷ë ïä éøä äùìù éäéáâ.dvwenay zlcdãâðë äôå÷æ àìà úåúìã øàùë øéöá äòåá÷ äðéà äìù úìãäå ,íéúáä éøåçàù äáçø

:õøàä ìò úìãä ìéèî çúåô àåäùëå çúôä.miwcge.äöøô íäá íåúñì éãë ïðé÷úäù íéöå÷.zelvgn okeïéòåá÷ ïðéàå ïéøåù÷ íðéà åìà ìë ,íéð÷ ìù
:ïäá ïéìòåðå ïéðáë éæçéî àì æàã õøàä ïî íéäåáâ ë"àà ,ïéðáë éæçéîã ,íäá ïéìòåð ïéà êëéôì ,õøàä ìò ïúåà ïéìéèî çåúôì ïéàáùë àìà ïîå÷îá

hh.cigid zeyxa mc` cenri `lòáøà çúôä ãò çúôîä íå÷îî ïéàù éô ìò óàå .ø"äøá çðåîä úåðçä çúô åá çúôéå ø"äøá çðåîä çúôî ìåèéå
:åìöà çúôîä ñéðëé àîù äøéæâ ,úåîà.dvign el eyr k"``:ìåòðéå çúôéå äëåúá ãåîòéå.minht ly weya dyrn `lde el exn`'øì ïðáø åäåòîù

éáúåî à÷ éëä íåùîå úéìîøëá çúôéå é"äøá ,é"äøá çúôéå úéìîøëá íãà ãåîòé àì øîà÷ ð"ä 'åëå ø"äøá çúôéå é"äøá ãåîòé àì øîàã éëéä éëã øéàî

`xephxa yexit

לדירה  שלא מחיצות המוקף מקום וכל  צח, רוח שם לשאוף או  השדות
יתר אינו  שטחו  כן אם אלא בו מטלטלים אין אחרות למטרות אלא

היו  אחדים). במקומות במסכתנו  כבר  שלמדנו  (כמו סאתיים בית על 
GL õøàä ïî ïéäBáb åéLøLíéçôè äL שיצאו כלומר – ÈÈÈÀÄÄÈÈÆÀÈÀÈÄ

טפחים, שלשה הארץ מן הם וגבוהים הקרקע פני  על  האילן  שרשי
ïäéìò áLé àG,בשבת באילן להשתמש  חכמים שאסרו  בשבת, – ÅÅÂÅÆ

בשבת, זמורה יתלוש שמא גזירה בו , להיסמך או  עליו  לעלות כגון
דינם  טפחים, שלשה הארץ מן  הם שגבוהים כיון  אלו , שרשים ואף

ומותר כקרקע, הם הרי טפחים שלשה גבוהים אינם אם ברם, כאילן .
עליהם. äö÷naLלישב úìcä–dvwenומובדל מיוחד  מקום היינו ÇÆÆÆÇËÀÆ

לשמירת  המיוחדת הבית שמאחורי רחבה כגון מסויימת, למטרה
כשאר בציר  קבועה דלת לה עושים ואין בהם, וכיוצא עצים פירות,
מניחים  לפתוח וכשבאים הפתח, כנגד  דלת לה זוקפין  אלא דלתות,

הארץ, על äöøtaLאותה íé÷ãçå אותם שאוגדים קוצים – ÇÂÈÄÆÇÄÀÈ
החצר ; שבגדר הפירצה את בהם "כמשוכת מלשון miwcgוסותמים

wcg";;((ייטט טטוו,, קנים,úBìöçîe((ממששלליי   של  –ïäa ïéìòBð ïéà– ÇÂÈÅÂÄÈÆ
על כמוסיף דומה בהן  הנועל דלת, צורת להן ואין  שהואיל  בשבת,

בשבת, õøàäהבניין ïî íéäBáb ïk íà àlàניכר שאז קצת, – ÆÈÄÅÀÄÄÈÈÆ
ויש כבונה. נראה בהם הנועל  ואין הפתח, לסתימת הם שמיוחדים

ux`dמפרשים: on mideab ok m` `l` mda milrep oi` שאינם היינו  –
על אותם שתולים כגון  הפתח, את בהם כשסותמים בארץ נוגעים

באדמה  חריץ לעשות דרכם בארץ, ונוגעים גבוהים, אינם שאם חבל ,
הפתח את בהם שסותמים חחננננאאלל))..בשעה ((ררבבננוו

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ãéçiä úeLøa íãà ãîòé àG ברשות המונח מפתח ויטול – ÇÂÙÈÈÄÀÇÈÄ
íéaøäהרבים, úeLøa çzôéåדרך ידו  שיושיט כגון  בשבת, – ÀÄÀÇÄÀÈÇÄ

בו  ויפתח הרבים, שברשות בחור  המונח מפתח ויטול ביתו חלון
המפתח  של ממקומו שאין  פי על ואף הרבים; שברשות מנעול מבחוץ

ויכניס  ישכח שמא גזירה אסור, מקום מכל אמות, ארבע המנעול  עד 
אדם יעמוד  לא וכן היחיד ; לרשות אליו  המפתח íéaøä,את úeLøaÄÀÈÇÄ

היחיד , ברשות המונח מפתח ãéçiäויטול úeLøa çzôéå כגון – ÀÄÀÇÄÀÇÈÄ
על ארבעה ורחב טפחים עשרה גבוה שהוא במקום הוא שהמנעול

היחיד, כרשות שדינו במקום למנעול סמוך  מונח המפתח ואף ארבעה,
ברשות  לעומד אסור פטור ", ב"מקום מעשרה למעלה מונח שהוא או

גזירה  המנעול , את בו ולפתוח המפתח את בשבת שם ליטול  הרבים
לרשות  היחיד  מרשות מוציא ונמצא אליו , המפתח את יביא שמא

ábהרבים, ävçî äNò ïk íà àlàíéçôè äøNò ääB– ÆÈÄÅÈÈÀÄÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
ופותח  היחיד ברשות עומד  שנמצא בתוכה, עומד  והוא הרבים, ברשות

היחיד. ררשש""יי,,ברשות ממפפררשש   הסיפא ככךך   על מוסבה זו  שפיסקה היינו
הרישא על  גם מוסבה שהיא מפרשים, ויש  ייווננתתןן  ))בלבד . כלומר((ההרר""רר   ,

יעשה  הרבים, ברשות והמפתח והמנעול היחיד ברשות עומד הוא שאם
עומד ונמצא והמנעול, המפתח למקום סמוך הרבים ברשות מחיצה

היחיד; ברשות ופותח היחיד  øéàîברשות éaø éøác שחולק – ÄÀÅÇÄÅÄ
ד): משנה (לעיל  ששנינו  מה על lhlhneהוא cigid zeyxa mc` cner"

"cigid zeyxa lhlhne miaxd zeyxa ,miaxd zeyxa.(בבאורנו שם (עיין 

Bì eøîà:מאיר לרבי  חכמים –ïéîht ìL ÷eLa äNòî– ÈÀÇÂÆÀÆÇÈÄ
– למכירה ועופות בהמות ïéìòBðמפטמי  eéäL ,íéìLeøéa äéäLÆÈÈÄÈÇÄÆÈÂÄ

בשבת, חנויותיהם את –éab ìòL ïBlça çzônä úà ïéçépîeÇÄÄÆÇÇÀÅÇÀÇÆÇÇÅ
çútä.בשוק עומדים שהיו  פי  על  אף היחיד, רשות שהוא –éaø ÇÆÇÇÄ

äéä íéønö ìL ÷eL :øîBà éñBé בא ולא צמר ; מוכרי  של  – ÅÅÆÇÈÄÈÈ
השוק  שאמנם מבואר, בגמרא בעובדה. אלא בהלכה, לחלוק יוסי  רבי

מוקפת  וירושלים הואיל כרמלית, אלא הרבים רשות אינו  בירושלים
("חסורי היא חסרה שמשנתנו  אלא בלילה, נעולות ודלתותיה מחיצות,

מאיר : רבי בדברי  בה להוסיף ויש  `mcמחסרא"), cenri `l oke
zilnxka gztie cigid zeyxa,(גינה שערי zilnxkagztie(כגון 

,migth dxyr ddeab dvign dyr ok m` `l` ,cigid zeyxaכך ועל
ככרמלית, אמנם שדינה שבירושלים, היא עובדה הרי  חכמים: לו אמרו 

חנויותיהם  ולנעול  בשוק לעמוד  הצמרים) (או הפטמים נוהגים היו 
זה  מעשה ונמצא הפתח, גבי  שעל בחלון  המפתח את ולהניח בשבת

שמובא  כפי – כרמלית לגבי ואמנם כרמלית. לענין דבריך את סותר
אף  עליו חולקים חכמים אבל  מדבריו . מאיר  רבי בו  חזר – בגמרא
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øBpvä,äúBL íB÷î ìkî. ©¦¦¨¨¤
Êíéçôè äøNò ääBáb Búéìçå íéaøä úeLøa øBa,åéab ìòL ïBlç–úaMa epîéä ïéàìîî.úeLøa ätLà ¦§¨©¦§ª§¨§¨£¨¨§¨¦©¤©©¨§©§¦¥¤©©¨©§¨¦§

íéçôè äøNò ääBáb íéaøä,dab ìòL ïBlç–úaMa íéî dëBúì ïéëôBL. ¨©¦§¨£¨¨§¨¦©¤©©¨§¦§¨©¦©©¨
Áõøàä ìò Cñî àeäL ïìéà,GL õøàä ïî dBáb BôBð ïéà íàíéçôè äL–åézçz ïéìèìèî.ïéäBáb åéLøL ¦¨¤¥¥©¨¨¤¦¥¨©¦¨¨¤§¨§¨¦§©§§¦©§¨¨¨¨§¦

:ø"äøì é"äø àåäù ââä ïî àéöåîë éåäå ââë éåä ââì äùìù êåúáå ìúåëä êøåàì úìèåîå ìéàåä î"î äøùòî äèîì àéäù ô"òàå ,ââì êåîñxepivd one
.n"n:åîöòì úåùø ÷ìåç åðéàù 'ã ìò 'ã øåðéöá ïéàùë äì é÷åî àøîâáå .ø"äøì àöåéå àåä èìåá íìåòì øåðéöã íåùî ,óøöî ïéá èìå÷ ïéá øîåìë

ff.dpnn oi`lnn eiab lry oelg 'i eziilege,íéçôè äøùòî äìòîì ø"äø ïéàã ì"éé÷å ,íéçôè äøùò ääåáâ äéúåáéáñ øùà äôùä àéäù åúééìåçã ïåéë
,íéçôè 'ã ïåìç ìù ìúåëä ïî úâìôåî øåáä åìéôàå .øåèô íå÷î êøã é"äøì é"äøî ïéàéöåî ååäã ,úáùá äáâ ìòù ïåìçî ïéàìîî êëéôì ,øåèô íå÷î àìà

:ãáìá øåèô íå÷î àìà íéî ïéàìîîù äòùá ïåìçì øåáä ïî ú÷ñôî ø"äø ïàë ïéàù ,äðîî ïéàìîî.migth 'i ddeab miaxd zeyxa dty` okeúåùø
ìáà ,úåðôäì äéåùò äðéàù íéáø ìù äôùàá à÷åãå .àø÷éòîãë éøùîì éúàå äøùòî úåçô ìò ãåîòúå äôùà ìèðú àîù ïðéùééç àìå ,àéä ãéçéä

:ø"äø äì àéåäå äì äðôî àîìã ïðéùééçã ,úáùá äì ïé÷øåæ ïéà úåðôäì äéåùòä ãéçé ìù äôùà
gg.jqind:áéáñ åéããö ìëî äèîì äèåð åôåðù.eizgz oilhlhn,úåöéçîë åàöîðå õøàì íéãåáìë åäì éåä íéçôè äùìù õøàä ïî äåáâ åôåð ïéàã ïåéëã

äöéçî ìëã ,çåøä íæéæé àìù úåôåðä øåù÷ìå ,åá àöåéëå ù÷å ïáúá õøàì óåðä ïéáù øéåà åúåà úåàìîì êéøö íå÷î ìëîå .åéúçú ìèìèì øúåî êëéôì
öéçî äðéà äéåöî çåøá ãåîòì äìåëé äðéàùøîåìë øéåàì äùéîùúù äöéçî ìëù ,íéøéùå äîà íéòáù íäù íéúàñ úéáá àìà åá ïéìèìèî ïéàå .ä

`xephxa yexit

פיו  או  ידיו את לצרף אפילו שמותר מצרף, בין  קולט בין כלומר  –
שהצינור מפני  בשבת, המים את ממנו  ולקבל הצינור אל הכלי  את או

למעלה  ובין מעשרה למטה בין חילוק בזה ואין  פטור, מקום הוא
ארבעה  רחב ואינו  טפחים שלשה הגג מן רחוק שהוא שכל מעשרה,

הוא פטור מקום מעשרה למעלה בין מעשרה למטה .((ההממאאיירריי))בין
את  אליו לצרף אסור טפחים ארבעה על ארבעה רחב היה אם ברם,

היחיד, כרשות שדינו טפחים, משלשה פחות הכלי  או  פיו  או ידיו 
שאף  סוברים ויש הרבים. לרשות היחיד  מרשות מים מביא ונמצא

למטה  כשהוא אלא בצירוף מותר אינו  ארבעה רחב אינו  כשהצינור
דינו  הרי  ארבעה על  ארבעה רחב הוא אם אפילו זה שבכגון  מעשרה,

מעשרה, למעלה הוא אם אבל  ארבעה ככרמלית, רחב הוא ואם הואיל 
אסור ארבעה רחב כשאינו אף לפיכך  היחיד, כרשות דינו ארבעה על 

ארבעה רחב שהוא צינור משום בו שגוזרים בצירוף, ההטטוורר  ;;הוא ((ררשש""יי;;

ייווססףף  )) ברישא בבייתת   משנתנו  נקטה שלא זו, דעה לפי מפרשים מכאן .

בו  מותר הצירוף שאין צינור, משום אלא טפחים", מעשרה "למטה
היוצאים  המים קליטת בענין  אבל  טפחים, מעשרה למטה כשהוא אלא
גירסאות  עוד ויש  מותר. טפחים מעשרה למעלה אפילו המזחילה מן

במשנתנו  ששללממהה  ""))..אחרות ""ממללאאככתת ההרריי  ""ףף;; עעלל ייווננתתןן ההרר  ""רר ((עעייייןן

חכמים  שדיברו  משום אלא אינו  לצינור  מזחילה בין  מבדילה שמשנתנו מה
שלשה  הגג  מן  בולט צינור וסתם היא, לגג  סמוך מזחילה סתם שכן  בהווה,
כצינור דינה מהגג  טפחים שלשה בולטת שהיא מזחילה גם אבל טפחים.

.("aeh mei zetqez")

ז ה נ ש מ ר ו א ב

øBa– מים של –íéçôè äøNò ääBáb Búéìçå íéaøä úeLøaÄÀÈÇÄÀËÀÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
שיהא  מתוכו  שמוציאים העפר  את סביביו מניחים בור  כשחופרים –
ובאה  הבור "; "חוליית נקרא זה ועפר  מסביב), (כמעקה שפה לו 

עשרה  גבוהה הרבים שברשות הבור חוליית שאם ללמד, המשנה
åéabטפחים, ìòL ïBlç אותו גבי על הבית בקיר  חלון כשיש  – ÇÆÇÇÈ

úaMaבור , epîéä ïéàìîîוהבור החלון שהרי  החלון, דרך  מים – ÀÇÀÄÅÆÇÇÈ
פנים: בשתי משנתנו  את מבארים בגמרא הם. היחיד  רשות `.שניהם

שאם  ללמד, המשנה ובאה טפחים, ארבעה הקיר מן רחוק כשהבור
הבור מן  מים למלא מותר  טפחים עשרה גבוהה הבור של החולייה

דרך היחיד  לרשות היחיד מרשות המים את מכניס שהרי החלון , דרך 
מ  למעלה הרבים רשות שאויר פטור , פטורמקום מקום טפחים עשרה

מן  למלא אסור טפחים, עשרה גבוהה אינה החולייה אם אבל  הוא.

רשות  אויר  דרך היחיד לרשות היחיד מרשות מכניס שהרי הבור,
פחות a.הרבים. אלא לקיר  בינו שאין היינו לקיר , סמוך  כשהבור

מצטרפים  וחולייתו שהבור להשמיענו, המשנה ובאה טפחים, מארבעה
טפחים, עשרה עמוק אינו עצמו  הבור  שאפילו  כלומר טפחים, לעשרה

(כמו  היחיד  כרשות דינו טפחים, לעשרה משלימתו חולייתו  אלא
דרך בשבת מים ממנו  למלא ומותר  ב), יא, שבת במסכת ששנינו 

טפחים, מארבעה פחות הוא לקיר הבור שבין והמרחק שהואיל החלון,
היחיד לרשות היחיד מרשות המים את מביא ונמצא הוא, פטור מקום

וכן פטור . מקום äøNòדרך  ääBáb íéaøä úeLøa ätLàÇÀÈÄÀÈÇÄÀÈÂÈÈ
íéçôè ולפיכך היא, היחיד  רשות –dab ìòL ïBlç החלון דרך – ÀÈÄÇÆÇÇÈ

זו , אשפה גבי  úaMaשעל íéî dëBúì ïéëôBL מוציאים שהרי – ÀÄÀÈÇÄÇÇÈ
לעיל שבארנו  כמו פטור , מקום דרך היחיד לרשות היחיד  מרשות

לשפוך מותר  רבים של  באשפה שדווקא אמרו , בגמרא הבור. בענין
משם. ולהינטל להיפנות עשויה שאינה לפי  בשבת, החלון  דרך לתוכה

גזירה  בשבת, החלון דרך לתוכה לשפוך אסור יחיד  של באשפה אבל 
לא  הרגל  ומתוך  הרבים, רשות להיות המקום ויחזור  אותה יפנו  שמא
הרבים. לרשות היחיד  מרשות מוציא ונמצא לשם, לשפוך ויוסיף ייזהר

âקקוודדשש âששבבתת
ח ה נ ש מ ר ו א ב

õøàä ìò Cñî àeäL ïìéà הצדדים לכל מתפשטים שענפיו  – ÄÈÆÅÅÇÈÈÆ
שמסביב, הארץ שטח על  כאוהל סוככים dBábוהם BôBð ïéà íàÄÅÈÇ

GL õøàä ïîíéçôè äLסמוך מגיעים הענפים שראשי  כלומר – ÄÈÈÆÀÈÀÈÄ
טפחים, משלשה פחות åézçzלארץ ïéìèìèîלטלטל מותר  – ÀÇÀÀÄÇÀÈ

הענפים  שראשי לפי  הרבים, ברשות עומד הוא אם אף בשבת, תחתיו 

מ  פחות שכל  לקרקע, כמחוברים כלבודנחשבים הריהו  טפחים שלשה
באמצעם  או  לאילן שמחוברים במקום הענפים וגובה (כמחובר),

שסוככים  השטח וכל  כמחיצות, הם והרי  טפחים, עשרה הוא מןֿהסתם
בגמרא הוא. היחיד רשות בב  ))עליו  ככדד  ,, כאן ((ססווככהה   שמדובר  מבואר ,

וקשרו  וכדומה בקש או  בעצים הענפים שבין  החלל את שמילאו  בכגון
יכולה  שאינה מחיצה שכל מצויה, רוח יטלטלם שלא הענפים את

בגמרא אמרו  כן מחיצה. אינה מצויה ברוח בב)),,לעמוד  צצטט,, ((עעייררוובבייןן  

אמה  5000) סאתיים מבית יתר  הוא האילן שתחת המוסך  השטח שאם

מקום  שהוא מפני אמות, בארבע אלא בו  מטלטלין  אין  מרובעות),
את  לשמור בצלו להסתופף אלא עשוי  שאינו לדירה, הוקף שלא
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õøàä ïîGLíéçôè äL–ïäéìò áLé àG.úBìöçîe äöøtaL íé÷ãçå äö÷naL úìcä–ïäa ïéìòBð ïéà, ¦¨¨¤§¨§¨¦¥¥£¥¤©¤¤¤©ª§¤©£¨¦¤©¦§¨©£¨¥£¦¨¤
õøàä ïî íéäBáb ïk íà àlà. ¤¨¦¥§¦¦¨¨¤

Ëãéçiä úeLøa íãà ãîòé àG,íéaøä úeLøa çzôéå;íéaøä úeLøa,ãéçiä úeLøa çzôéå;äNò ïk íà àlà ©£Ÿ¨¨¦§©¨¦§¦§©¦§¨©¦¦§¨©¦§¦§©¦§©¨¦¤¨¦¥¨¨
íéçôè äøNò ääBáb ävçî;éøácøéàî éaø.Bì eøîà:íéìLeøéa äéäL ïéîht ìL ÷eLa äNòî,ïéìòBð eéäL §¦¨§¨£¨¨§¨¦¦§¥©¦¥¦¨§©£¤§¤©¨¦¤¨¨¦¨©¦¤¨£¦

:íéúàñ úéáá àìà äá ïéìèìèî ïéà äá øåãì àìå íéîøëäå úåãùä øéåà øåîùì.odilr ayi `làì éàå .ùåìúé àîù äøéæâ ïìéàá ùîúùäì øåñàù
:ïäéìò áùéì øúåîå ò÷ø÷ë ïä éøä äùìù éäéáâ.dvwenay zlcdãâðë äôå÷æ àìà úåúìã øàùë øéöá äòåá÷ äðéà äìù úìãäå ,íéúáä éøåçàù äáçø

:õøàä ìò úìãä ìéèî çúåô àåäùëå çúôä.miwcge.äöøô íäá íåúñì éãë ïðé÷úäù íéöå÷.zelvgn okeïéòåá÷ ïðéàå ïéøåù÷ íðéà åìà ìë ,íéð÷ ìù
:ïäá ïéìòåðå ïéðáë éæçéî àì æàã õøàä ïî íéäåáâ ë"àà ,ïéðáë éæçéîã ,íäá ïéìòåð ïéà êëéôì ,õøàä ìò ïúåà ïéìéèî çåúôì ïéàáùë àìà ïîå÷îá

hh.cigid zeyxa mc` cenri `lòáøà çúôä ãò çúôîä íå÷îî ïéàù éô ìò óàå .ø"äøá çðåîä úåðçä çúô åá çúôéå ø"äøá çðåîä çúôî ìåèéå
:åìöà çúôîä ñéðëé àîù äøéæâ ,úåîà.dvign el eyr k"``:ìåòðéå çúôéå äëåúá ãåîòéå.minht ly weya dyrn `lde el exn`'øì ïðáø åäåòîù

éáúåî à÷ éëä íåùîå úéìîøëá çúôéå é"äøá ,é"äøá çúôéå úéìîøëá íãà ãåîòé àì øîà÷ ð"ä 'åëå ø"äøá çúôéå é"äøá ãåîòé àì øîàã éëéä éëã øéàî

`xephxa yexit

לדירה  שלא מחיצות המוקף מקום וכל  צח, רוח שם לשאוף או  השדות
יתר אינו  שטחו  כן אם אלא בו מטלטלים אין אחרות למטרות אלא

היו  אחדים). במקומות במסכתנו  כבר  שלמדנו  (כמו סאתיים בית על 
GL õøàä ïî ïéäBáb åéLøLíéçôè äL שיצאו כלומר – ÈÈÈÀÄÄÈÈÆÀÈÀÈÄ

טפחים, שלשה הארץ מן הם וגבוהים הקרקע פני  על  האילן  שרשי
ïäéìò áLé àG,בשבת באילן להשתמש  חכמים שאסרו  בשבת, – ÅÅÂÅÆ

בשבת, זמורה יתלוש שמא גזירה בו , להיסמך או  עליו  לעלות כגון
דינם  טפחים, שלשה הארץ מן  הם שגבוהים כיון  אלו , שרשים ואף

ומותר כקרקע, הם הרי טפחים שלשה גבוהים אינם אם ברם, כאילן .
עליהם. äö÷naLלישב úìcä–dvwenומובדל מיוחד  מקום היינו ÇÆÆÆÇËÀÆ

לשמירת  המיוחדת הבית שמאחורי רחבה כגון מסויימת, למטרה
כשאר בציר  קבועה דלת לה עושים ואין בהם, וכיוצא עצים פירות,
מניחים  לפתוח וכשבאים הפתח, כנגד  דלת לה זוקפין  אלא דלתות,

הארץ, על äöøtaLאותה íé÷ãçå אותם שאוגדים קוצים – ÇÂÈÄÆÇÄÀÈ
החצר ; שבגדר הפירצה את בהם "כמשוכת מלשון miwcgוסותמים

wcg";;((ייטט טטוו,, קנים,úBìöçîe((ממששלליי   של  –ïäa ïéìòBð ïéà– ÇÂÈÅÂÄÈÆ
על כמוסיף דומה בהן  הנועל דלת, צורת להן ואין  שהואיל  בשבת,

בשבת, õøàäהבניין ïî íéäBáb ïk íà àlàניכר שאז קצת, – ÆÈÄÅÀÄÄÈÈÆ
ויש כבונה. נראה בהם הנועל  ואין הפתח, לסתימת הם שמיוחדים

ux`dמפרשים: on mideab ok m` `l` mda milrep oi` שאינם היינו  –
על אותם שתולים כגון  הפתח, את בהם כשסותמים בארץ נוגעים

באדמה  חריץ לעשות דרכם בארץ, ונוגעים גבוהים, אינם שאם חבל ,
הפתח את בהם שסותמים חחננננאאלל))..בשעה ((ררבבננוו

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ãéçiä úeLøa íãà ãîòé àG ברשות המונח מפתח ויטול – ÇÂÙÈÈÄÀÇÈÄ
íéaøäהרבים, úeLøa çzôéåדרך ידו  שיושיט כגון  בשבת, – ÀÄÀÇÄÀÈÇÄ

בו  ויפתח הרבים, שברשות בחור  המונח מפתח ויטול ביתו חלון
המפתח  של ממקומו שאין  פי על ואף הרבים; שברשות מנעול מבחוץ

ויכניס  ישכח שמא גזירה אסור, מקום מכל אמות, ארבע המנעול  עד 
אדם יעמוד  לא וכן היחיד ; לרשות אליו  המפתח íéaøä,את úeLøaÄÀÈÇÄ

היחיד , ברשות המונח מפתח ãéçiäויטול úeLøa çzôéå כגון – ÀÄÀÇÄÀÇÈÄ
על ארבעה ורחב טפחים עשרה גבוה שהוא במקום הוא שהמנעול

היחיד, כרשות שדינו במקום למנעול סמוך  מונח המפתח ואף ארבעה,
ברשות  לעומד אסור פטור ", ב"מקום מעשרה למעלה מונח שהוא או

גזירה  המנעול , את בו ולפתוח המפתח את בשבת שם ליטול  הרבים
לרשות  היחיד  מרשות מוציא ונמצא אליו , המפתח את יביא שמא

ábהרבים, ävçî äNò ïk íà àlàíéçôè äøNò ääB– ÆÈÄÅÈÈÀÄÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
ופותח  היחיד ברשות עומד  שנמצא בתוכה, עומד  והוא הרבים, ברשות

היחיד. ררשש""יי,,ברשות ממפפררשש   הסיפא ככךך   על מוסבה זו  שפיסקה היינו
הרישא על  גם מוסבה שהיא מפרשים, ויש  ייווננתתןן  ))בלבד . כלומר((ההרר""רר   ,

יעשה  הרבים, ברשות והמפתח והמנעול היחיד ברשות עומד הוא שאם
עומד ונמצא והמנעול, המפתח למקום סמוך הרבים ברשות מחיצה

היחיד; ברשות ופותח היחיד  øéàîברשות éaø éøác שחולק – ÄÀÅÇÄÅÄ
ד): משנה (לעיל  ששנינו  מה על lhlhneהוא cigid zeyxa mc` cner"

"cigid zeyxa lhlhne miaxd zeyxa ,miaxd zeyxa.(בבאורנו שם (עיין 

Bì eøîà:מאיר לרבי  חכמים –ïéîht ìL ÷eLa äNòî– ÈÀÇÂÆÀÆÇÈÄ
– למכירה ועופות בהמות ïéìòBðמפטמי  eéäL ,íéìLeøéa äéäLÆÈÈÄÈÇÄÆÈÂÄ

בשבת, חנויותיהם את –éab ìòL ïBlça çzônä úà ïéçépîeÇÄÄÆÇÇÀÅÇÀÇÆÇÇÅ
çútä.בשוק עומדים שהיו  פי  על  אף היחיד, רשות שהוא –éaø ÇÆÇÇÄ

äéä íéønö ìL ÷eL :øîBà éñBé בא ולא צמר ; מוכרי  של  – ÅÅÆÇÈÄÈÈ
השוק  שאמנם מבואר, בגמרא בעובדה. אלא בהלכה, לחלוק יוסי  רבי

מוקפת  וירושלים הואיל כרמלית, אלא הרבים רשות אינו  בירושלים
("חסורי היא חסרה שמשנתנו  אלא בלילה, נעולות ודלתותיה מחיצות,

מאיר : רבי בדברי  בה להוסיף ויש  `mcמחסרא"), cenri `l oke
zilnxka gztie cigid zeyxa,(גינה שערי zilnxkagztie(כגון 

,migth dxyr ddeab dvign dyr ok m` `l` ,cigid zeyxaכך ועל
ככרמלית, אמנם שדינה שבירושלים, היא עובדה הרי  חכמים: לו אמרו 

חנויותיהם  ולנעול  בשוק לעמוד  הצמרים) (או הפטמים נוהגים היו 
זה  מעשה ונמצא הפתח, גבי  שעל בחלון  המפתח את ולהניח בשבת

שמובא  כפי – כרמלית לגבי ואמנם כרמלית. לענין דבריך את סותר
אף  עליו חולקים חכמים אבל  מדבריו . מאיר  רבי בו  חזר – בגמרא
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çútä éab ìòL ïBlça çzônä úà ïéçépîe.éñBé éaøøîBà:äéä íéønö ìL ÷eL. ©¦¦¤©©§¥©§©¤©©¥©¤©©¦¥¥¤©¨¦¨¨

ïéãîåò åéäå é"äø äéä çúôîä åá ïéçéðîù ïåìçäå ,ø"äø àéø÷î àì äìéìá úåìåòð äéúåúìãù ïåéë àéä úéìîøëã íéìùåøéá äéäù íéîèô ìù ÷åùî äéì
:é"äøá ïéçúåôå úéìîøëá.oinht:úéìîøëá àìå ø"äøá àì î"øë äëìä ïéàå .èåçùì úåîäá íéîèôîù íéçáè.mixnv ly:øîö éøëåî

`xephxa yexit

ולפתוח  היחיד ברשות לעמוד שמותר  הם, וסוברים הרבים רשות לגבי

היחיד, ברשות ולפתוח הרבים ברשות לעמוד  או הרבים ברשות
במקומו , ולהניחו בו ולנעול  לפתוח אלא למפתח צריך  ואיננו שהואיל

ששנינו  (כמו  בה עומד שהוא לרשות אליו  יביאנו  שמא חוששים אין 

ד ). משנה לעיל 
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  אדר"ח אדר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוהרבא"ג שי'

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מכ"ה שבט... מובן מעצמו, שלהעביר אחד המוסדות שלנו במרוקו 
נערים  ג"כ תועלת לקבץ  גיסא איני רואה  ולאידך  כמו שהוא לאה"ק ת"ו, אין לזה מקום כלל, 
מן החוץ ממוסדות אחרים ולסייעם בעלי' לאה"ק ת"ו, שאין זה מתפקידו של ליובאוויטש, ומה 
שדברתי עם מר קול, וכן הוא דעתי גם עתה הוא שהתלמידים במוסד שלנו אלו שיצטיינו באיזה 
פרט, יש ליתן להם זה בתור פרס, שבהשתדלותינו ועל ידינו עולים הם לאה"ק ת"ו ולפרסם את 
זה באופן המתאים בין שאר התלמידים וכן בין יהודי מרוקו, אשר ע"י הלימוד משך זמן באהלי"י 
ובפרט שמר  - לעלות לאה"ק ת"ו,  לנכון  - באם הנהלת אהלי"י תמצא  ג"כ האפשרות  מקבלים 
קול אמר לי שאע"פ שנפסקה העלי' של זקנים ואינם מסוגלים לעבודה וכו' אבל הורי התלמידים 

שיעלו, יתנו לההורים רשיון העלי' במשך שנתיים...

המכתב,  לו  יראה  ובטח  במרוקו  לעוזרינו  שמורה  לנתינת  בנוגע  שי'  למהר"ש  כתבתי  ו( 
וירחונים  יודפס במכ"ע  ע"ד הסידור שלעתים קבועים  להנ"ל  כן כתבתי  בזה,  עצה  יחד  ויטכסו 
במרוקו איזה ידיעות, אם ע"ד עבודת חב"ד שם או עכ"פ בכלל ע"ד חסידות און דעם ארום, ובטח 

גם בזה ישתדלו למצוא עצה להדפסה ופרסום באופן המתאים.

ז( נודעתי זה לא כבר שמשך זמן התקיימה במרוקו חברה ושמה "דובב שפתי ישנים" והם 
הו"ל כו"כ ספרים, ומהנכון הי' שישלחו מכל ספרים אלו טופס אחד לכאן, בתור תשורה, איני יודע 
מי, אם כת"ר או מהר"ש טוב יותר שיתעסק בזה להביא לפועל, כמדומה שמראשי החברה הוא 

הרב טולדני ממכנז והרב מהרש"ז הכהן מקסבלנקה, ובטח על אתר יודעים זה ברור.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש אנ"ש שי' במרוקו.
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h dpyn ixiyr wxt oiaexir zkqn

çútä éab ìòL ïBlça çzônä úà ïéçépîe.éñBé éaøøîBà:äéä íéønö ìL ÷eL. ©¦¦¤©©§¥©§©¤©©¥©¤©©¦¥¥¤©¨¦¨¨

ïéãîåò åéäå é"äø äéä çúôîä åá ïéçéðîù ïåìçäå ,ø"äø àéø÷î àì äìéìá úåìåòð äéúåúìãù ïåéë àéä úéìîøëã íéìùåøéá äéäù íéîèô ìù ÷åùî äéì
:é"äøá ïéçúåôå úéìîøëá.oinht:úéìîøëá àìå ø"äøá àì î"øë äëìä ïéàå .èåçùì úåîäá íéîèôîù íéçáè.mixnv ly:øîö éøëåî

`xephxa yexit

ולפתוח  היחיד ברשות לעמוד שמותר  הם, וסוברים הרבים רשות לגבי

היחיד, ברשות ולפתוח הרבים ברשות לעמוד  או הרבים ברשות
במקומו , ולהניחו בו ולנעול  לפתוח אלא למפתח צריך  ואיננו שהואיל

ששנינו  (כמו  בה עומד שהוא לרשות אליו  יביאנו  שמא חוששים אין 

ד ). משנה לעיל 

izdw - zex`ean zeipyn

zekxa zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

.a cenr c sc:`pia` xa xfrl` iax xn`y sqep xac d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
ìàëéîa øîàpM äî ìBãb ,àðéáà øa øæòìà,[l`kin j`lnd lrÎ] ¤§¨¨©£¦¨¨©¤¤¡©§¦¨¥

áéúk ìàëéîa eléàc ,ìàéøáâa øîàpM änî øúBéediryi z`eapa ¥¦©¤¤¡©§©§¦¥§¦§¦¨¥§¦
(e e diryi),'íéôøOä ïî ãçà éìà óòiå'dyere sr `edy rnyne ©¨¨¥©¤¨¦©§¨¦

,miizpia gepl jixv epi`e ,zg` dgixta ezegilyelàåláéúk ìàéøáb éab §¦©¥©§¦¥§¦
milyexi oipa lr lltzde l`xyi i`hg lr dceezdy xg`l ,l`ipc ixaca

ycwnde(`k h l`ipc),dNtYA xAcn ip` cFre' ,øLà ìàéøáb Léàäå §£¦§©¥©§¦¨§¨¦©§¦¥£¤
'åâå óòéa óòeî älçza ïBæçá éúéàø,'axr zgpn zrM il` rbp ¨¦¦¤¨©§¦¨¨¦¨Ÿ¥©¥©§¥¦§©¨¤

.zegixt izya sr l`ixaby cenll yi 'sriA srEn' zelitkdne¨¦¨
:`xnbd zxxanãçà éàäc òîLî éàîon cg`' eze`y rnyn okidn - ©©§¨§©¤¨¤¨¦

,oey`xd weqta xkfend 'mitxVd.àeä ìàëéî:`xnbd daiynéaø øîà ©§¨¦¦¨¥¨©©¦
àéúà ,ïðçBézeaizdn dey dxifba cnlp df xac -àëä áéúk ,'ãçà' 'ãçà'aezk o`k -ãçà éìà óòiå' ¨¨©§¨¤¨©©§¦¨¨©¨¨¥©¤¨

íúä áéúëe ,'íéôøOä ïîl`ipc xtqa ,my aezke -(bi i)qxt ly xydy ,l`ipcl xn` l`ixab j`lndy , ¦©§¨¦§¦¨¨
siqede ,l`xyi z` caryl ekiyni miqxtdy ywiae enr mglp minyayíéøOä (ïî) ãçà ìàëéî äpäå'§¦¥¦¨¥©©¦©¨¦

íéðBLàøä[miaeygdÎ]'éðøæòì àaoexg`d weqta xkfend 'cg`'dy myke .qxt zekln xy ly ezywa lawzz `ly ¨¦¦¨§¨§¥¦
.l`kin `ed oey`xd weqta xkfend 'cg`'d jk ,l`kin `ed

:df oipra mixac dtiqend `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaa epipy -ìàëéîsradgixtìàéøáb ,úçàsr ¨¨¦¨¥¦©©©§¦¥
íézLa,zegixt izya -eäiìàsr `iapdòaøàa,zegixtúånä CàìîesräðîLa.zegixtúòLáe ¦§©¦¥¦¨§©§©©§©©¨¤¦§Ÿ¤¦§©

äôbnägxet zend j`lnadgixt.úçà ©©¥¨§©©
.` cenr d sc:'e`hgz l`e efbx' `xwnd lr ztqep dyxc d`ian `xnbdéaø øîà àîç øa éåì éaø øîà̈©©¦¥¦©¨¨¨©©¦

íãà æébøé íìBòì ,Lé÷ì ïa ïBòîLz` ,qrkl xxeri -øöéd,áBèdngln dyriyøîàpL ,òøä øöé ìò ¦§¤¨¦§¨©§¦¨¨¥¤©¥¤¨©¤¤¡©
.'eàèçz ìàå eæâø'.`hgd on lvpi ef dngln ici lry ,xnelkBçvð íà,ef dnglna rxd exviláèeîaeh - ¦§§©¤¡¨¦¦§¨

,xacd,äøBza ÷Bñòé ,åàì íàå,rxd xvid z` ripki jkae,'íëááìá eøîà' øîàpLdxeza wqrd epiide §¦¨©£©¨¤¤¡©¦§¦§©§¤
.mc` ly eaila zgpen `idyBçvð íà,dxezd wqr ici lr rxd xvil,òîL úàéø÷ àø÷é ,åàì íàå ,áèeî ¦¦§¨§¦¨¦§¨§¦©§©
,'íëákLî ìò' øîàpL.'jakyae' da xn`py rny z`ixwl fnx `edeBçvð íà,rny z`ixw ici lr rxd xvil ¤¤¡©©¦§©§¤¦¦§

Bì øBkæé ,åàì íàå ,áèeîz`,'äìñ enBãå' øîàpL ,äúénä íBémeid eze`ny ,dzind meil fnx `ede ¨§¦¨¦§©¦¨¤¤¡©§¤¨
.mlerl mnec sebd jli`e

:dhind lry rny z`ixw oipra zetqep zexnin d`ian `xnbdìò òîL úàéø÷ àøBwä ìk ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¥§¦©§©©
,Búhîdf ixdelàk`edúBit ézL ìL áøç æçBà[diciv ipyn dcg `idyÎ],Bãéa.miwifnd z` da bexdl ick ¦¨§¦¥¤¤¤§¥¦§¨

øîàpL(e hnw mildz).'íãéa úBiôét áøçå íðBøâa ìà úBîîBø'da minnexn mdy ef rny z`ixw ,xnelk ¤¤¡©§¥¦§¨§¤¤¦¦§¨¨
.mcia zeit izy ly axgk `id ,mpexba l`d z`

:`xnbd zxxanòîLî éàî.rny z`ixwa `ed wqery df `xwnn cenll yi cvik - ©©§¨

רש"י 

òéå.éìà óribxd `le zg` dgixta
:mizpia.óòéá óòåî:zegixt izy
.úçàá:zg` dgixtaåøîà

.íëááìájaal lr aezky dn exn`
:(e mixac).íëáëùî ìòxn`py

:(my) jakya.åîåãå:ok ixg` dpiya
.áåè øöé æéâøéxvi mr dngln dyriy

:rxd.äìñ åîåãåmei `ed dinecd mei
:zinler dinec `edy zendåìéàë

.åãéá úåéô éúù ìù áøç æçåà
:oiwifnd z` bexdl.òîùî éàî

:rny z`ixwac

 עיןיעקב-מסכתברכות
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zekxaריח zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

.a cenr c sc:`pia` xa xfrl` iax xn`y sqep xac d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
ìàëéîa øîàpM äî ìBãb ,àðéáà øa øæòìà,[l`kin j`lnd lrÎ] ¤§¨¨©£¦¨¨©¤¤¡©§¦¨¥

áéúk ìàëéîa eléàc ,ìàéøáâa øîàpM änî øúBéediryi z`eapa ¥¦©¤¤¡©§©§¦¥§¦§¦¨¥§¦
(e e diryi),'íéôøOä ïî ãçà éìà óòiå'dyere sr `edy rnyne ©¨¨¥©¤¨¦©§¨¦

,miizpia gepl jixv epi`e ,zg` dgixta ezegilyelàåláéúk ìàéøáb éab §¦©¥©§¦¥§¦
milyexi oipa lr lltzde l`xyi i`hg lr dceezdy xg`l ,l`ipc ixaca

ycwnde(`k h l`ipc),dNtYA xAcn ip` cFre' ,øLà ìàéøáb Léàäå §£¦§©¥©§¦¨§¨¦©§¦¥£¤
'åâå óòéa óòeî älçza ïBæçá éúéàø,'axr zgpn zrM il` rbp ¨¦¦¤¨©§¦¨¨¦¨Ÿ¥©¥©§¥¦§©¨¤

.zegixt izya sr l`ixaby cenll yi 'sriA srEn' zelitkdne¨¦¨
:`xnbd zxxanãçà éàäc òîLî éàîon cg`' eze`y rnyn okidn - ©©§¨§©¤¨¤¨¦

,oey`xd weqta xkfend 'mitxVd.àeä ìàëéî:`xnbd daiynéaø øîà ©§¨¦¦¨¥¨©©¦
àéúà ,ïðçBézeaizdn dey dxifba cnlp df xac -àëä áéúk ,'ãçà' 'ãçà'aezk o`k -ãçà éìà óòiå' ¨¨©§¨¤¨©©§¦¨¨©¨¨¥©¤¨

íúä áéúëe ,'íéôøOä ïîl`ipc xtqa ,my aezke -(bi i)qxt ly xydy ,l`ipcl xn` l`ixab j`lndy , ¦©§¨¦§¦¨¨
siqede ,l`xyi z` caryl ekiyni miqxtdy ywiae enr mglp minyayíéøOä (ïî) ãçà ìàëéî äpäå'§¦¥¦¨¥©©¦©¨¦

íéðBLàøä[miaeygdÎ]'éðøæòì àaoexg`d weqta xkfend 'cg`'dy myke .qxt zekln xy ly ezywa lawzz `ly ¨¦¦¨§¨§¥¦
.l`kin `ed oey`xd weqta xkfend 'cg`'d jk ,l`kin `ed

:df oipra mixac dtiqend `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaa epipy -ìàëéîsradgixtìàéøáb ,úçàsr ¨¨¦¨¥¦©©©§¦¥
íézLa,zegixt izya -eäiìàsr `iapdòaøàa,zegixtúånä CàìîesräðîLa.zegixtúòLáe ¦§©¦¥¦¨§©§©©§©©¨¤¦§Ÿ¤¦§©

äôbnägxet zend j`lnadgixt.úçà ©©¥¨§©©
.` cenr d sc:'e`hgz l`e efbx' `xwnd lr ztqep dyxc d`ian `xnbdéaø øîà àîç øa éåì éaø øîà̈©©¦¥¦©¨¨¨©©¦

íãà æébøé íìBòì ,Lé÷ì ïa ïBòîLz` ,qrkl xxeri -øöéd,áBèdngln dyriyøîàpL ,òøä øöé ìò ¦§¤¨¦§¨©§¦¨¨¥¤©¥¤¨©¤¤¡©
.'eàèçz ìàå eæâø'.`hgd on lvpi ef dngln ici lry ,xnelkBçvð íà,ef dnglna rxd exviláèeîaeh - ¦§§©¤¡¨¦¦§¨

,xacd,äøBza ÷Bñòé ,åàì íàå,rxd xvid z` ripki jkae,'íëááìá eøîà' øîàpLdxeza wqrd epiide §¦¨©£©¨¤¤¡©¦§¦§©§¤
.mc` ly eaila zgpen `idyBçvð íà,dxezd wqr ici lr rxd xvil,òîL úàéø÷ àø÷é ,åàì íàå ,áèeî ¦¦§¨§¦¨¦§¨§¦©§©
,'íëákLî ìò' øîàpL.'jakyae' da xn`py rny z`ixwl fnx `edeBçvð íà,rny z`ixw ici lr rxd xvil ¤¤¡©©¦§©§¤¦¦§

Bì øBkæé ,åàì íàå ,áèeîz`,'äìñ enBãå' øîàpL ,äúénä íBémeid eze`ny ,dzind meil fnx `ede ¨§¦¨¦§©¦¨¤¤¡©§¤¨
.mlerl mnec sebd jli`e

:dhind lry rny z`ixw oipra zetqep zexnin d`ian `xnbdìò òîL úàéø÷ àøBwä ìk ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¥§¦©§©©
,Búhîdf ixdelàk`edúBit ézL ìL áøç æçBà[diciv ipyn dcg `idyÎ],Bãéa.miwifnd z` da bexdl ick ¦¨§¦¥¤¤¤§¥¦§¨

øîàpL(e hnw mildz).'íãéa úBiôét áøçå íðBøâa ìà úBîîBø'da minnexn mdy ef rny z`ixw ,xnelk ¤¤¡©§¥¦§¨§¤¤¦¦§¨¨
.mcia zeit izy ly axgk `id ,mpexba l`d z`

:`xnbd zxxanòîLî éàî.rny z`ixwa `ed wqery df `xwnn cenll yi cvik - ©©§¨

רש"י 

òéå.éìà óribxd `le zg` dgixta
:mizpia.óòéá óòåî:zegixt izy
.úçàá:zg` dgixtaåøîà

.íëááìájaal lr aezky dn exn`
:(e mixac).íëáëùî ìòxn`py

:(my) jakya.åîåãå:ok ixg` dpiya
.áåè øöé æéâøéxvi mr dngln dyriy

:rxd.äìñ åîåãåmei `ed dinecd mei
:zinler dinec `edy zendåìéàë

.åãéá úåéô éúù ìù áøç æçåà
:oiwifnd z` bexdl.òîùî éàî

:rny z`ixwac

zekxa zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

:`xnbd zx`anàîéúéàå ,àøèeæ øî øîà[z`f xn`y mixne` yieÎ]áø ¨©©§¨§¦¥¨©
,éLàok cenll yiàðéðòc àLéøî,oiprd zligzn -áéúëcxn`p oky - ©¦¥¥¨§¦§¨¨¦§¦

weqta myeiptly(d hnw)ìò eðpøé ãBáëa íéãéñç eæìòé'©§§£¦¦§¨§©§©
,'íúBákLî`ide ,daiky oeyl ea xkfpy `xwn mdita eppxi mdy ,xnelk ¦§§¨

,'jakyae' da xn`py rny z`ixwdéøúa áéúëeeixg`ly weqta xn`pe - §¦©§¥
,'íãéa úBiôét áøçå íðBøâa ìà úBîîBø'`id rny z`ixwy ,o`kne §¥¦§¨§¤¤¦¦§¨¨

.miwifnd z` bexdl mc`d cia axgk
,Búhî ìò òîL úàéø÷ àøBwä ìk ,÷çöé éaø øîàåd eidiy mxebepîéä ïéìéãa ïé÷éfîmiyxten - §¨©©¦¦§¨¨©¥§¦©§©©¦¨©¦¦§¥¦¥¤

,ewifdl mileki mpi`e ,epnnøîàpL(f d aei`)øîàpL ,äøBz àlà 'óeò' ïéàå ,'óeò eäéaâé óLø éðáe' ¤¤¡©§¥¤¤©§¦§¥¤¨¨¤¤¡©
da(d bk ilyn)éòúä'éðéò ó,'epðéàå Bá Ezgkzyn `id cin ,dxezd on rbxl jipir z` dz` xbeq m` ,xnelk £¨¦¥¤§¥¤

.jnnøîàpL ,ïé÷éfî àlà 'óLø' ïéàå(ck al mixac),'éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø éæî',xnelk §¥¤¤¤¨©¦¦¤¤¡©§¥¨¨§ª¥¤¤§¤¤§¦¦
eny `ed 'ixixn ahw'e xg`ne .'ixixn ahw'e 'syx' mda englp oke ,arxa eyprp `xead oevx lr l`xyi exar xy`ky
syx ipae' `xwnd on cenll yiy `vnp .miwifn oiprl xn`p el jenqd 'syx inegl' s`y cenll yi `linn ,cy ly

.miwifnd mdy ,'syx ipa' z` mc`d on zwlqn ,dxezd `idy ,'ser'dy ,'ser ediabi

רש"י 

éòúä.åá êéðéò ózxbqe ltkz m`
:jnn zgkzyn `id dxeza jipiréðáå

.óåò åäéáâé óùø:jnn mwlqn serd
.éøéøî áè÷zkqna mixdvd cy my df

:(:`iw sc) migqt.óùø éîåçìåaizk
eixg`le eiptl yxcp oiwifnl arx oia

:oiwifne oixeqi

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג
ברוקלין.

מחות' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו'

מוה"ר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

שמחתי ביותר לקבל מכתבו מט' אדר כתוב בכתב ידו, וע"פ מרז"ל )מגילה טז, א( כשהם 
עולים עולים לכוכבים הרי בטח גם בדידי' ילך מצב בריאותו הלוך וטוב ות"ח על הבשו"ט בזה. 
בגשמיות  הלשון  הוא  שבברכותיהם  יומיים  היום  בחיים  הוראה  שזהו  הק'  נשיאינו  מנהג  וידוע 
בגשמיות  הבריאות  הטבת  הנה  וא"כ  לרוחניות  גשמיות  ומקדימים  מקשרים  היינו  וברוחניות. 
וכפסק  הוא  ענין  עצמו  מצד  שגם  ובפרט  ברוחניות  הבריאות  הטבת  תומ"י  גורמת  כי  מוכרחת 

הרמב"ם הלכות דיעות רפ"ד היות הגוף בריא מדרכי השם הוא.

ושנים  ימים  יה"ר מהשי"ת שיהי' לאריכות  יום הולדתו ח"י אדר הבע"ל הנה  ולקראת 
וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם אביו כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( טובות עם כל הפירושים. ושואלים 
יחד בטוב  ושנותיהם  ויאריכו ימיהם  זוגתו תחי'  נא לפרוש בשלום  בשלום אשה ע"י בעלה הנה 

ובנעימים בגשמיות וברוחניות.

בברכה.
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  ט"ו אדר, תשי"ג

ברוקלין.
הרב הגאון הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ חו"ב וכו' מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

ל' ע"א. ושואל איך  ויחי דף  במענה על מכתבו מט' אדר מה שהעיר בבאורי זהר פרשת 
אפשר שתהי' השפעה מספי' היסוד שלא ע"י ספי' המלכות,

הנה אף שצדק בדבריו שמוכרח הדבר שכל ההשפעות בעולמות יהיו ע"י ספי' המל', אבל 
יש חילוק בזה אם - בהתלבשות או דרך מעבר. ואם הוא על ידי התלבשות הרי נקרא ע"ש הלבוש, 
ונתבאר הענין בתניא קונטרס אחרון דף קנ"ח ע"א. בהמשך רס"ו )שכמדומני ישנו אצל כת"ר שי'( 

ד"ה כה גו' בריתי יומם ולילה, ובכ"מ בדא"ח.

ת"ח על הערתו בהמבואר בבאה"ז בחילוק דהרהור ומחשבה ממ"ש בחידושי הרשב"א 
ברכות דט"ו, ד"בהרהור לא שייך לשון". אלא באם נלמוד דברי הרשב"א כפי הפשטות - דלא שייך 
לשון, היינו שמחשב הענינים אבל לא האותיות. הנה יוקשה מנ"ל להש"ס דהכתוב גם באופן כזה 
הרהור כדבור דמי דבמילא יש לדעת מהכתוב שמע שני הענינים דצריך להשמיע לאזניו ושנאמרים 
בכל לשון. ואולי יש לדחוק ברשב"א שכוונתו דלא שייך קדושת לשון, ומעלתה - ואז יתאים גם 
לדברי באורי הזהר. - עתה ראיתי בצל"ח )טו, ד( וז"ל: ועיין בחי' רשב"א שכ' דאם יוצא בכוונת 

הלב ממילא מוכח שיוצא בכל ל' דהכוונה עיקר. - והנאני.

בכבוד ובברכה.

למה  ד"ה  בראשית  להאריז"ל  בלקו"ת  עמ"ש  מיוסדים  הזהר  באורי  דברי  א(  הערה: 
התחילה. אשר מחשבה הרהור דבור ומעשה הם נגד אבי"ע. וידוע בטעם השם בריאה שהוא מאין 

ליש וכפירוש הרמב"ן עה"ת בתחלתו, ותחלת מציאות הכלים הוא בבריאה.

סע"ב  רכ"ט  בזח"ג  ממ"ש  צ"ע  ולכאורה  הך.  היינו  וכלים  אותיות  אשר  בכ"מ  ומבואר 
דהרהור ומחשבה הם חו"ב - שהוא היפך כל הנ"ל - )הובא ג"כ בפרדס שער ערכי הכינויים מערכת 
מחשבה(, ועדיין לא מצאתי מי שמעיר ע"ז. ולכאורה י"ל, אשר ישנו הרהור שלמעלה ממחשבה 
והרהור שלמטה ממחשבה, כי הרהור בכללותו היינו דבר קל דלית בי' ממשא, והרהור שלמטה 
ממח' היינו שהוא קל בערך הדבור, וההרהור שלמע' ממח' היינו שהוא קל בערך המחשבה, ויש 

לקשר עם הבא לקמן:

ב( מובן ופשוט שאף שבכ"מ הרהור שולל מחשבה, הרי בכ"מ הוא כולל ג"כ מח' ואפי' מח' 
דקה ביותר. ונמצא זה בכמה משמות הנרדפים שאף שיש חילוק ביניהם בכ"מ ובפרט כשבאים 
שניהם יחד, הנה מצוי שבמקום שבא שם אחד הוא כולל גם את השני והשלישי וכו'. ולדוגמא יש 
להביא מרז"ל הרהורי כו' קשים מעבירה. שזהו ג"כ אם זהו עדיין מח' דקה ביותר שלא נמשכה 
באותיות, ואפי' למעלה מזה - וכמובן ממ"ש בבחיי עה"ת פ' נצבים כט, יח ד"ה ואם ישאל שואל. 
ועיין ג"כ בס' מורה נבוכים פרק ב' )כ"ה בדפוס הבחיי. וכנראה צ"ל: ח"ג פ"ח(. ועד"ז הוא ג"כ 

בתניא פרק יב: אלא מיד בעלייתו כו'.

ג( לכאורה ע"פ החילוק דהרהור ומחשבה יש להסביר הש"ס כריתות י"ט סע"ב בחילוק 
דכוונה ומחשבה, דלכאורה כיון ששכח הרי מנפ"מ בעת הפעולה כוונתו לפני זמן.

וע"כ צ"ל שגם בעת הפעולה ישנה הכוונה אף שמחשב באופן אחר. וע"פ הנ"ל י"ל דזהו 
בהרהור וזהו במחשבה )ול' מחשבה הוא ע"ד גרב בבכורות מא, א(. ואכמ"ל.

מוסג"פ הקונטרס שהצעתי ללומדו בימי הפורים שעברו.

אגרותקודש
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והדר"רכ עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד מא דף ראשון)נזיר (ליום

:dipy `kxit `xnbd dtiqeneúåy ,cere -Czòc à÷ìñ éàm`y - §¦¨§¨©§¨
mby ,jzrc lr dler didãéáò ékglbi m` -éðèéäøáe è÷ìîa ¦¨¦§©§¥¦§¦§¦

,xrza `leãéáò à÷ äåöîok m` ,rxevn zglbz zevn miiwi - ¦§¨¨¨¦
,jxevl `ly xrza epwf glbl xzid epcnll `a epi` 'epwf' ieaixd

áéúk àìcîa glbl xzeny yxetna aezk `l ixdy -øòz,`l` ¦§Ÿ§¦©©
e ,ieaix wx `edøîàc Lé÷ì Léøkay ,oie`l ziigca llkíB÷î ìk §¥¨¦§¨©¨¨

,äNòú àìå äNò àöBî äzàLz` xzeqy minrt dyrd meiwe ¤©¨¥£¥§Ÿ©£¤
,e`ld,íäéðL úà íéi÷ì ìBëé äzà íà,e`ld z` zegcl `le ¦©¨¨§©¥¤§¥¤
áèeî,mpiga e`ld z` zegcl `le ok zeyrlåàì íàåi` m`e - ¨§¦¨

,e`ld z` dgci m` `l` dyrd z` miiwl xyt`äçãéå äNò àáé̈Ÿ£¥§¦§¤
,äNòú àì úàmiiwl xyt`y oeik ,rxevn zglbza s` ok m`e ¤Ÿ©£¤

xzid 'epwf'n cenll oi` ,iphidxe hwlna glbiy ici lr mdipy
.oie`ld ziigc ly llkd z` xzeq df xzidy meyn ,xrza glbl
jixv rxevn odk s`y epcnll `a 'epwf' ly ieaixdy gken `l`

.xrza `weec glbl jixv rxevny gkene ,xrza epwf z` glbl
xeqi`y micneld ,minkg zrc z` `xnbd dx`ia o`k cr
glbn rxevny 'epwf'n micnel md ok lre ,xrza `ed dzgyd
m` mb ezhiyl ixdy ,ok cenll oi` xfril` iaxl mle` .xrza

jixv ,iphidxe hwlna `id rxevn zglbz,'epwf' ly ieaixd z`
hwlna mb `edy owfd zzgyd xeqi` z` dgec zglbzdy cnll

lirl d`aedy dpyna x`eank] iphidxe(:n):`xnbd zl`ey .[
,øæòéìà éaøåàîòè éàîrxevn zglbzy ,ezhiyl xewnd edn - §©¦¡¦¤¤©©§¨

.xrza `weec zeidl dkixv
xfril` iax :`xnbd daiynéìéó`id rxevn zglbzy cnel - ¨¥

xrzaîieaixd,àéðúc .'BLàø'rxevn zglbz iabl weqta xn`p ¥Ÿ§©§¨
(h ci `xwie)z`e FW`x z` FxrU lM z` gNbi iriaXd mFIa dide'§¨¨©©§¦¦§©©¤¨§¨¤Ÿ§¤

,'gNbi FxrU lM z`e eipir zAB z`e FpwføîBì ãeîìz äî 'BLàø' §¨§¥©Ÿ¥¨§¤¨§¨§©¥©Ÿ©©§©
-weqta dxkfp recnxn` xak weqtd `ld ,y`xd zglbz

dlind d`a dne ,'exry lk'a lelk ey`xe ,exry lk miglbny
.epcnll 'ey`x'øîàpL éôìløéæð éabezexifp ini jezaa)(d e xacn §¦¤¤¡©©¥¨¦

'BLàø ìò øáòé àì øòz',xrza ey`x z` glbl xeq`y -ìBëé- ©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ¨
y xnel ayeg iziidòøBöî øéæð óàdxdh zglbz glbl `ay ©¨¦§¨

epic didi ,ezexifp ini jeza,ïkxeq`yey`x xry glbl,xrza ¥
øîBì ãeîìzweqta xn`p -'BLàø'm` s`y cnll ,xzein `edy ©§©Ÿ

ly dyr zevny meyn ,ey`x z` glbn rxhvpy oeik ,xifp `ed
lr xari `l xrY' ly dyrz `ld z` dgec ,rxevn gelib©©Ÿ©£Ÿ©
mikixvy jkne .'FW`x xrU rxR lCB' ly dyrd z` mbe ,'FW`xŸ©¥¤©§©Ÿ
rxevn zglbzy gken ey`x z` glbn rxevn xifpy zeaxl weqt
mb xrza `weec dzid `l rxevn zglbz m`y oeik ,xrza `id
,cgein ieaix dfl mikixv epiid `le ,glbl leki did rxevn xifp

.xrza wx `ed xifp ly gelibd xeqi` ixdy
lirl dzgcy itk ,xfril` iax zhiyl cenild z` dgec `xnbd

:opax zhiyléànî,xrza `l` dpi` rxevn zglbzy oipn - ¦©
àîìcy xnel yi `ny -eléôà íìBòìm`Bèwéì,exryl rxevnd ¦§¨§¨£¦¦§

éðèéäøáe è÷ìîajk mb ,xrza `leãéáò÷ äåöîz` miiwn `ed - §©§¥¦§¦§¦¦§¨¨¨¦
,ezglbz zevnàîéz éëårxevn zglbzy gikedl dvxz m`e - §¦¥¨

dpi`,rxevn zglbza xrz aeig oi` m`y meyn ,xrza `l`
él änì øòzglbl rxevn xifpl xizdl weqtd jxved recn - ©©¨¨¦

xnel xyt`y oeik ,dgked ef oi` ,'ey`x' ly ieaixdn xrza
liaya 'ey`x' dazk dxezdyàøîéîì[xnel-]crxevnl xzen §¥§¨§

ey`x z` glblàðéîà Czòc à÷ìñ ,øòúa eléôàdlri `ly - £¦§©©¨§¨©§¨£¦¨
y ,xnel jzrc lráéiçéî øòúa ãéáò ék øéæð éaâå ìéàBäoeikny - ¦§©¥¨¦¦¨¦§©©¦©©

,zewln aiig xrza ey`x glbnd xifpyok m`òøBöî éabénð- ©¥§¨©¦
,ezxdhl xrza gliby rxevn xifp mbáéiçéì-.zewln aiigzi ¦©©

àìc ïì òîLî à÷-m` s`y epcnll 'ey`x' ieaixd jxved okl ¨©§©¨§Ÿ
glbl jixv rxevny dgked oi` ok m`e .aiig epi` xrza glib

.xrza `weec

`a 'ey`x' dlindn ieaixd jgxk lr :digcd z` zkxet `xnbd
y meyn ,xrza `weec `id rxevnd zglbzy cnllà÷ìñ éà¦¨§¨

Czòcy xnel jzrc lr dlri m`y -ãéáò ékrxevn m` mby - ©§¨¦¨¦
glbiãéáò÷ äåöî éðèéäøáe è÷ìîa,gelibd zevn zaeg ici `vi - §©§¥¦§¦§¦¦§¨¨¨¦

glbl rxevn xifpl xzeny epcnll `a epi` 'ey`x' ieaixd ok m`
,xrza ey`xáúk àìcîyxetna dxeza aezk `l ixdy - ¦§Ÿ¨©

a glbl xzenyøòzoi` df xzidly mrhde ,ieaix wx `ed `l` - ©©
`ed ,exizdl leki yxetn weqt wxe ,'ey`x' ieaixa icLé÷ì Léøk§¥¨¦

miiwl xyt` i` xy`k `l` dyrz `l dgec dyr oi`y xn`y
,iphidxe hwlna glbiy ici lr mdipy miiwl xyt` o`ke ,mdipy
glbl jixv rxevny epcnll `a 'ey`x' ieaixdy jgxk lr `l`

.xrza `weec
:`xnbd zl`eyïðaøåxrza `weec `id rxevn zglbzy ecnly §©¨¨
,'epwf' ieaixdndéa éLøc éàî 'BLàø' éàämiyxec md dn - ©Ÿ©¨§¥¥

rxevn zglbz lr cnll `a xfril` iax itly 'ey`x' ieaixdn
.xrza `idy

:`xnbd daiyneäì éòaéî'ey`x' ly ieaixd z` mikixv opax - ¦¨¥§
äôwäc åàì éçãéîìxeqi` dgec rxevn zglbz zevny cnll - §¦§¥¨§©¨¨

.y`xd ztwdàéðúcweqtd lr `ziixaa(fk hi `xwie)eôéwú àì' §©§¨Ÿ©¦
ìBëé ,'íëLàø úàty ,xnel ayeg iziid -ïk òøBöî óàmby - §©Ÿ§¤¨©§¨¥

,ey`x ze`t siwdl xeq` didi ezglbza rxevnøîBì ãeîìz- ©§©
weqta xn`p'BLàø'rxevn gelib zevny cnll ,xzein `edy Ÿ

`l' ly e`ld z` dgec,dyrz `l dgec dyry iptn ,'etiwz
.gelibd llka ze`td xriy s` okle

:`xnbd dywnázëîì él änìaezkl jixv dn myl -'BLàø' ¨¨¦§¦§©Ÿ
ztwd ly dyrz `l dgec rxevn zglbz ly dyrdy cnll

,y`xddéì ÷etéúå,df oic cenll xyt` `ld -îieaixd,'Bð÷f' §¥¥¥§¨
enkàéðúclirl z`aend `ziixaa(:n)zglbz iabl weqta xn`p , §©§¨

rxevn(h ci `xwie)FW`x z` FxrU lM z` gNbi iriaXd mFIa dide'§¨¨©©§¦¦§©©¤¨§¨¤Ÿ
,le`yl yie ,'gNbi FxrU lM z`e eipir zAB z`e Fpwf z`e'Bð÷æ' §¤§¨§¥©Ÿ¥¨§¤¨§¨§©¥©§¨

øîBì ãeîìz äîweqtd `ld ,owfd zglbz weqta dxkfp recn - ©©§©
d`a dne ,'exry lk'a lelk epwfe ,exry lk miglbny xn` xak

,epcnll 'epwf' dlindøîàpL éôìmipdk iabl(d `k `xwie)úàôe' §¦¤¤¡©§©
'eçlâé àì íð÷æ,xrza owfd ze`t geliba mipdkd exq`py -ìBëé §¨¨Ÿ§©¥¨

y xnel ayeg iziid -óàodkòøBöî,dxdh zglbz glbl `ay ©§¨
epic didi,ïk,xrza epwf z` glbl xeq`yøîBì ãeîìzxn`p - ¥©§©

weqta'Bð÷æ'rxhvpy oeik ,odk `ed m` s`y cnll ,xzein `edy §¨
z` dgec ,rxevn gelib ly dyr zevny meyn ,epwf z` glbn

.'EgNbi `l mpwf z`tE' ly dyrz `ld§©§¨¨Ÿ§©¥
ok m` ,dyrz `l dgec dyry 'epwf'n epcnl m` :`xnbd dywn

å ,'BLàø' ázëîì él änì'ey`x'n epcnl m`y ,jtidl dyw ok ¨¨¦§¦§©Ÿ§
,dyrz `l dgec dyry'Bð÷æ' ázëîì él änì,dxezl dide ¨¨¦§¦§©§¨

.mdipy ekxved recne ,miieaixdn cg` z` wx aezkl
:`xnbd zvxznéëéøö.mikxvp 'epwf'e 'ey`x' miieaixd ipy - §¦¥

,'ey`x' ieaixd z` jixv recn `xnbd zx`aneàðîçø áúk éàc§¦¨©©£¨¨
ieaixd z` wx zazek dxezd dzid eli` -áúk àìå ,'Bð÷æ'`le - §¨§Ÿ¨©

ieaixd z` zazek dzidàðéîà äåä ,'BLàø'mixne` epiid - Ÿ£¨£¦¨
yúôwääôwä dîL àì Làøä ìkgelib dxezd dxq` `ly - ©¨©¨¨ŸŸ§¨©¨¨

xy`k `l` ,ze`td,cal ze`td lhepdeyn jkaexriy
mircvd`y xriylxriyd lk z` lhepyk la` ,egvne epf` ixg

jixv `l ,ey`x lk glbny rxevna ok m`e ,d`eeyd o`k oi`
lk glbl leki rxevn epi`y in s`e ,y`xd ztwd xeqi` zegcl

.ze`td xry mr cgi ey`xeàðîçø áúk éëäìdkxved okl - §¨¦¨©©£¨¨
ieaixd z` aezkl dxezd,'BLàø'gelib xzedy mrhdy epcnll Ÿ

glbna xn`p `l y`xd ztwd xeqi`y iptn epi` rxevna ze`td
.dyrz `l dgec dyry iptn `l` ,y`xd lko`kn gikedl yie

,xeqi` yi y`xd lk ztwda s`y
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miwxt dyelya` cenr `n sc ± iriax wxtxifp
ãéáò éëã êúòã à÷ìñ éà åúåxizdl "epwf"e ,inc xity iphidxae hwlna rxevn Ð

,llk ixzyin `l xrzac `pin` ded xrz dia azk `lcn ,daxc` .`z`c `ed xrz

.'ek `ven dz`y mewn lk :xn`c ,yiwl yixk jl `pin`e ,rxevna xrz aizk `lcn

`we ,"exry lk z` glibe" miiwn iedile ,iphidxae hwlna glbil ,rxevna inp ikd

"eglbi `l mpwf z`te"c dyrz `ll miwen

`l` y`xd ztwd dxez dxq` `lc ,xrza

Ð "epwf" jixhvi` ikdlc dpin rny .xrza

,oi` xrzac `xninle ,rxevna xrz ixyinl

iz`wc ,y`x ztwdc `inec ,`l `pixg` icina

e`l dil igce "exry lk z` glibe"c dyr dil

iaxe .mdipy z` miiwl leki epi`y itl ,dtwdc

hwln xaqwe ,dey dxifb dil zi` xfril`

yiy gelib inp iede ,gelib icar inp iphidxeea

iphidxe hwlna ehwil ik ,ikd meyne ,dzgyd

zekn zkqna yxtn inp ikde .aiig dtwd iab

."oiweld od el`" wxtaàîòè éàî øæòéìà éáøå
lirl ipzc `dl zinwene li`ed ,xnelk Ð

Ð xrzac ,xfril` iaxk `picn sili rxevnc

`nrh i`n ,`l Ð `pixg` icina ,oi`?i`

cvdl dn :lirlck jxtinl `ki` `d Ð `picn

.'ek oday deydéìéåùàøî óiabl aizkc Ð

."ey`x z`e exry lk z` glibe" rxevnåùàø
øîåì ãåîìú äîey`xe ,"exry" aizk `lde Ð

xifp iab xn`py itl `l` !`ed exry llka

xnel cenlz Ð "ey`x lr xeari `l xrz"

iab jl izxn`y enk ,xrza "ey`x z` glibe"

xn`c ,ozpei iaxk dl xaq xfril` iaxe .xifp

,xrza `l` aiigin `l xifp iabc (a,hl) lirl

iab ixiq`c i`d inp ikd .`l `pixg` icinae

dil aiigin `lc i`ne ,rxevn iab ixzyin xifp

ixy `l Ð iphidxe hwln oebk ,xifp iab

.rxevnaéì äîì øòú àîéú éëå:`niz ike Ð

xrz"n slil ,"ey`x" rxevna azkinl il dnl

,xifp iabl xen`d "ey`x lr xeari `l

.xrza elit`e rxevna diixyinlêúòã à÷ìñ
'åë øéæð éáâå ìéàåä àðéîà`ni` mlerl ,`l Ð

Ð iphidxae hwlna ,oi` Ð xrza rxevnc jl

llk xrzac `pin` ded ,ciarw devn iphidxae hwlna ciar ikc jzrc `wlq i`c .`l

z` miiwl el xyt`c oeik `kde .'ek yiwl yixcke ,xrz dia aizk `lc meyn ,`l

inp miiwile ,"exry lk z` glibe"c dyr zevn miiwl iphidxe hwlna ciar Ð mdipy

`ni`e ,xrza `l` y`xd ztwd dxez dxq` `lc ,"xrz xeari `l"c dyrz `l

ixyinl "ey`x" dil jixhvi`c dpin rny e`l `l` .ol rnyn `w ,`l llk xrzac

dyr iz` ikd meyne .`l Ð iphidxe hwln ,oi` Ð xrzac `xninl ,rxevn xifpa xrz

miiwl leki dz` oi`y itl ,"ey`x lr xeari `l xrz"c e`l igce "exry lk z` glibe"c

iphidxe hwlna gliby rxevnc ,mdipy z`ivn `l xfril` iax :melk `le dyr `l

iab xfril` iax xaqwc meyn ,dtwdc "epwf"n iphidxe hwlna `le xrza rxevna sili

rxevn itli evn `l inp opaxe .inc xrzkc ,aiig iphidxe hwlna ehwil elit`c dtwd

hwlna glib ik xifp iab ixaqwc meyn ,xifpc "ey`x"n iphidxe hwlna `le xrza

.oixiarnd lk zeaxl :lirl opixn`ck ,inc xrzkc ,aiig iphidxeàðîçø áúë éëäì
åùàø.dtwd dny y`xd lk ztwd elit`c opireny`l Ð

éàå
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xrz [edl] iz` `l xifpnc xnege lw e`l i` ,`kde .(xifp) ezglbzl xrz oerhc opaxl

xnege lw opitli xity mewn lkn ,xrza xifp zevnc el miw `l elit`c :xnel yie !rxevna

,mixtqna siwna e`l eda `ki`c ,y`xd ztwdc ze`it dicic zglbz igcc ,xifpn

!owf zzgydc e`l dgcie ,xrza s` glbl xzen `diy oky lk `l rxevn .jenqa rnynck

,xrz epirhdl `z` "epwf"c `xw jgxk lr `l`

.mixg` mizigyn `leåúåik jzrc `wlq i`

iphidxe hwlna ciarlr ,gelib zevn miiwc Ð

f"c `xw jgxkciar ivnc xninl `z` `l "epw

iranc .`icda :yexit ,xrz aizk `lcn .xrza

zeyrl xeq`c yiwl oa oerny iaxck xninl ol

Ð mdipy miiwl lekie li`ed ,xrza glble

dgci `le mixtqna e` iphidxe hwlna glbiy

`l :xnel cenlzdl dide .owf zzgydc e`l

xvw cenlzd `l` .xrz azk `lcn xrz opixy

dnka libxe ,`lilw `pyil xifpc .`pyild

"epwf"c `xw jgxk lr `l` .epeyl xvwl zenewn

`lc ,rxevnl xrz oirhdle ,daeg eraewl `z`

.xrza `l` ezglbz ici `vi

éáøåxfril`hwlna ehwil elit` :xn`c Ð

z`ta aiigne ,owfc [z`ta] aiig iphidxe

jixhv` xitye .oizigyn x`ya elit` owfc

inp epiide ,owf zzgydc e`l igcc rxevnc "epwf"

rxevnc zglbz dil `pn Ð oizigyn x`ya

."ey`x"n dl sili ?xrza `weccåùàødn

xnel cenlz`lde ?rxevna aizkc "ey`x: Ð

,"exry lk z` glbi" `xwc `yixa aizk xak

itl ?xnel cenlz dn "epwf z`e ey`x z`"

jez "ey`x lr xeari `l xrz" xifp iab xn`py

xeq` `di jk [rxevn] xifp s` leki ,eizexifp ini

?jgxk lr eteb x`ya Ð `xwc "xry lk"e ,glbl

`l igc rxevnc "glibe"c dyrc xnel oi`c

dyre "ey`x lr xeari `l xrz"c xifpc dyrz

(xry) :xnel cenlz !"ey`x xry rxt lcb"c

glbl aiig rxevne xifp s`c ,xzein "ey`x"

"ey`x" xfril` iax iwen `lc i`de .xrza

[e`l] igcnle ,xifpa `le ,mc` lkc ey`xa

ztwd dil `xiaqc meyn i` Ð [`cixb] dtwdc

xfril` iaxl `wtp [`cixb] dyrz `l igc dyrc meyn i` ,dtwd dny [`l] y`xd lk

e`l `ki`c ab lr s` ;xifpc ey`xl `l` jixhvi` `l "ey`x" ok m` .jenqack ,milicbn

aizkc "ey`x"c `xezin "glibe"c dyr edl igc Ð "rxt lcb"c dyre "xeari `l xrz"c

xiardl xifpa xq`c icinc ,xifpn rxevna xrz xfril` iaxl dil `wtp `zyde .rxevna

slinl (a,n) lirlc `ziixaa xcdn `wc epiide .xrza glbl rxevna oirhd ,ey`x lr xrz

,[xifpc] "ey`x"n dcnell `ed jixve ,dil iz` `le ,`pic on xifpe ,mieln rxevna xrz

`l` iwl `l xifpc xfril` iaxl dil `xiaqe .xrz oerhc rxevnl opitli xifpn mlerle

oirhd ,xrz epiidc Ð xifpa xeq`c icin ,jklid ,lirlc ozpei iaxk `wec xrzae`l

xrz opirci `l izk` Ð xifpa iwlil inp oixiarn x`y lr [i`c] ,rnynck ,rxevna

.oixiarn x`yl Ð "ey`x"c `xw xninl `ki`c ,rxevnaêéøôåelit` `nlc ,lirlck

Ð xrza elit`c ixyinl il dnl :`niz ike !rxevna ciarw devn inp iphidxe hwlna

rnyn `w ,rxevn xifpd didiyk mb ,xnelk ,aiigil inp rxevn iab 'ek `pin` jzrc `wlqc

xzid aizk `lcn ,rxevna ciarw devn iphidxe hwlna ciar ik jzrc `wlq i` :ipyne .ol

dywe .mdipy miiwl xyt` ixdy ,xifpc dyrz `l rxevnc dyr igcl `l Ð yexita xrz

,y`x ztwdc e`l cg `l` `kilc xifp ip`yc xninl `ki` `kdc :xnel yie !'ek ciarw `xeqi`c xifp dne :`pin` `p`e ,dipin `xw wezyl :lirlc `iepiyl `kd inp wiqn `l i`n` :zvw

lecibc dyr cere ,oie`l ixz jpdl rxevnc dyr dgci `l jkle ,y`xd ztwdc e`le "xeari `l xrz"c xifpc e`l Ð oie`l oixz dia zi` rxevn xifp la` .xifpc ezglbz dil igc jkle

.y`xd z`t mewna xifpa `kil `xeqi` cg elit` Ð dtwd dny `l y`xd lk ztwdc "ey`x"c `ziixa jd` (`,gp xifp) "oixifp ipy" wxt xninl irac i`nlc :m"xd uxiz cere .rxt

.digc mey ez `kil mzdc Ð xifpn xnege lw xninl `kileïðáøå"ey`x" jixhvi` xfril` iaxl `nlyac ?il dnl "ey`x" ,lirlck "epwf"n xrza rxevnc zglbzc edl `wtpc Ð

?"ey`x" edl dnl opaxl `l` ,xrza rxevnc zglbzc dipin slinlàéòáéîetiwz `l" `ipzc .dtwdc e`l igcc xnel `xw jixhvi`c ,xifp oi`y rxevna s` dtwdc e`l igcnl edl

,rxevna aizkc xzein "ey`x" xnel cenlz ?ey`x z`t hxinyk e` ,y`xd z`tn [ueg] Ð "exry lk z` glibe" azkc `de ,ok rxevn s` leki ,"mky`x z`t
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miwxtרכב dyelyaa cenr `n sc ± iriax wxtxifp
àðéîà äåä åð÷æ áúë àìå åùàø àðîçø áúë éàåizxz Ð "ey`x" aizkc i`dc Ð

etiwz `l"c dyrz `l igce "exry lk z` glibe" aizkc rxevnc dyr iz`c ,rnyn

y`xd lk ztwdc "mky`x z`t etiwz `l" aizkcn inp rnyne ,"mky`x z`t z`

dil slinl Ð "epwf" `pngx azk ikdl ,ied xrzac epivn `l oiicr la` .dtwd dny

dzgyd dia aizkc "eglbi `l mpwf z`t"n

.xrz epiidc ,[gelibe]éàî åùàø éàä ïðáøå
äéá éùøã"epwf" inp xfril` iax :`iyw i`e Ð

dia yixc i`n?yixcc ab lr s`c ,aiydl yi

xifpn [dey dxifb] xnbe "ey`x" xfril` iax

inp "epwf" ,dyrz `l z` igc dyrc xnel

Ð dicegl xifpn i`c ,mipdkn xnbinl jixhvi`

dyrz `l z` dgecy `ed oica :`pin` ded

Ð mipdkc e`l la` ,dl`ya epyi oky ,xifpc

iab ixenb`l ["epwf"] inp jixhvi` jklid ,`l

dyrz `l igce dyr iz`c xfril` iaxe :onwl opiqxbc ,`ed ikdc `xazqne .mipdk

dil `pn?dne ,'ek xifpl dn jxtinl `ki`c ,opitli `l xifpn i`ce `l` !sili xifpn `de

.dxend on .(a,gp) "mixifp ipy" wxta onwl yxtnck ,'ek mipdkléúàã øæòéìà éáøå
äéìðî äùòú àì éçãå äùò`z` owf zzgydac ,"epwf"n rxevn itlic opaxl `nlya Ð

`pn ,xfril` iaxl `l` .owf zzgydc e`ll dil igce "exry lk z` glibe"c dyr dil

dil?lk z` glibe"c dyr dil iz` `l xfril` iaxlc oeik ,opaxk owf zzgydn i`

ixzyinc `ed xrza diciclc ,owf zzgydc dyrz `l z` ixnbl igcile "exryrxevn

dyrz `l dilekl dil igce `icda dyr dil `iz` `l Ð iphidxe hwlna `l la`

dil igcc ,rxevnc "ey`x"n i`e .iphidxe hwlna `l la` ixzyin xrzac ,`bltl `l`

rxevn odkc "epwf"n i`e .dl`ya epyi oky xifpl dn :jxtinl `ki` Ð xifpac "ey`x"

xn`cke ,lka dey epi`y e`l oky ,opitli `l odknc ,inp jxtinl `ki` Ð xrza xzenc

.'ek `ipzcn dil `wtp :(a,gp) "oixifp ipy" wxta onwl
àä
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.y`xd ztwdc e`l igc rxevnc glibec dyrc opireny`l

[` cenrl jiiy]êéøèöéàåazk `le "epwf" `pngx azk i`c [ey`xe] epwf azkinl

,dtwd [diny `l] y`xd lk ztwdc `pin` ded "ey`x"

,cal ze`td lhepyk `wec epiid `pin` ded "z`t etiwz `l" aizkc dtwd xeqi` xwirc

deynd df Ð dtwd `id efi` :`nlra xn`ck

`ed `rciv :yexit .ezgcte epf` ixeg`l eircv

eipf` ixeg`ne ,mipf`l jenq lcbe daxd xryd

,xry my oi`e ,`ed wlg.xry oi` ezgcta oke

y`xd z`t epiidc ,eircvay mze` lhepyke

ixeg`l dey `edy `vnp Ð xry wlg didie

`edy ecen `nlr ilek `dae .ezgcte eipf`

,ze`td mbe y`xd lk glbna ibilte .e`la

o`nl `ki`e ,dtwd dny xn`c o`nl `ki`c

.dtwd dny `l xn`c

éëäìey`x `pngx azkdyr igcc oeik .dtwd dny y`xd lk ztwdc ol zelbl Ð

`id dtwd dpin rny ,dtwdc e`ll "ey`x glibe"c

éàåizxz rnyn `pin` ded ey`x `pngx azkrnync ,izxz rnyn ik s` ,xnelk Ð

`l xrza [izk`e] ,dtwd dny y`xd lk ztwdc inp rnyne ,dyrz `l igc dyrc

mixtqna elit` aiig y`x z`t ztwd` ixdy ,xrza `wec rxevnc gelib `diy opirci

dpin ,"epwf" `pngx azk Ð `nzq "etiwz `l" `l` `xwa xrz xkfed `ly ,xrza `ly

i`e ."epwf"e "ey`x" izxz ikixv jkld .xrza `wec rxevnc zglbzc lirl opax iyxc

xrz"c e`l ,dyre oie`l ixz xifpc ey`xa `ki`c ,rxevne xifp `edc `kid ,opaxl :`iyw

rxevnc gelibc dyr igcc opaxl edl `pn ,dtwdc e`le ,rxt lecibc dyre "xeari `l

`ed `py `l ,aezkd xac `ln `xwnc ,"ey`x"n edl `wtp lkd :xnel jixve ?edpd lkl

Ð mipdkc dyre e`l gelibc dyr igcc epwfa ol ilbc oeik :cere .xifp epi` `py `le xifp

`xaq oi`c ,dyre oie`l ipy dgciy oicd `ed Ð "eidz miyecw"c dyre ,owf zzgydc e`l

biltn `lc ,[milicba] (`,gp) onwl `pz `ki` ikde .oie`l ipyl cg` e`l oia wlgl mdl

e`l inp ikd Ð lka dey epi` [mipdkc] dyre e`lc ab lr s`e .oie`l ipyl cg` e`l oia

dey epi` oky iz` `l mipdkn xifpc ,`zekixv ciare ,lka dey xifpc e`l aiyg (my) "mixifp ipy" wxta onwle .dtwdc e`l miyp`e oixifpa `l` ,lka dey epi` dtwdc [e`le] xifpc dyre

i`n ,rxt lecibc dyr [mbe] "xeari `l xrz"c e`l igc gelibc dyrc xninle ,xifpc ey`xl "ey`x" iwenc oeik ,xfril` iaxl :xn`z m`e .dl`ya epyi oky iz` `l xifpn mipdke ,lka

ecw"c [dyre] ,owf zzgydc mipdkc e`l igc gelibc dyrc xfril` iaxl ["epwf"] ez jixhvi`:cere .dl`ya epyi oky xifpc ey`xl dn :jxtinl `ki`c !"ey`x"n dil wetiz ?"[eidz] miy

ol ixenb`l xfril` iaxl jixhvi` "ey`x"c !"ey`x"n wezyle "epwf" aezkl :`niz ike .mipdkc dyre e`l gelibc dyr dgci `l jkle ,zexizi zevn aezkd oda daix oky mipdkl dn

.lirl xn`ck mizigyn x`ya `le ,xrza `wec ied rxevnc gelib zevnc

àúùäoi`y dn owfa yiy itl ?xnel cenlz dn "ey`x" :"rxevnd zxez didz z`f" mipdk zxeza `zi` oke xrz `la elit` ied y`xd ztwdc ocic `ibeqa `kd rnyn (`nw wxt)

aiig epi`e ,o`kn `rcivl zg`e o`kn `rcivl zg` mizy aiig :(b wxt zeknc) `ztqeza `ipzc `de .xzen owfde mixtqna xeq` y`xdy ,owfa ok oi`y dn y`xae ,y`xa ok

jgxk lrc ,igcnl `ki` mipdk zxezc `idde .mixtqna elit`e ,xrz oirk epiid inp Ð ezgcte epf` ixeg`l eirciv deyn :xn`wc ,inp (a,k) zeknae .xrz oirk epiid Ð xrza eptiwiy cr

lkl xzen y`xde :ea `pzc ,mzdc `tiq `gken ikde .oixiarn lk zeaxl lirl xn`c o`nl ,mixtqna s`e exfp ini jez ey`x glbl xeq`c ,xifpa `l` ,ixiin y`xd ztwd xeqi`a e`l

lehil `ly xdfil jixv ,edine .oixifp mpi`y mc` lka xzen epi` zglbzc xn`we ,ixiin xifpa `nl` ?mc` lka y`x xzen ji` Ð ixii` y`xd ztwda i`e .mc` lkl xeq` owfde ,mc`

.zexry daxd odircva xiiyl zewepizd oiglbnyk mlerd ebdp oke .xrz oirk exwi` xityc ,mixtqna elit` y`xd z`téáøådil `pn dyrz `l igce dyr iz`c xfril`m`e Ð

ok m` Ð (a,dl) oiyeciwc `nw wxt xn`ck ,miypa `zil "epwf"c e`lc ,`ed lka dey epi`y e`l oky jpdl dnc :`niz ike !dyre e`l elit` dyr igcc "epwf"e "ey`x"n izile :xn`z

`xwn [jixv] ok m`e .dyre e`l `ki`c xifp meyn "ey`x" i`dl iwenc ,xfril` iaxl jixt ikd meync :uxt epiax axd xne`e ?dyrz `l igc dyr `nlrac olpn :dywiz opaxl mb

lk ztwdc opireny`l eze` oicinrn opaxy enk ,dtwdc e`l igcinl `nlrc yipi`c ey`xae ,`cixb e`la `l` dyre dyrz `ll "ey`x"c `xwl inwe`l ivn `l ok `l m`c ,`pixg`

`xd lk ztwdc opirci [ied `l "ey`x" aizk] ded `l i`e .igc dyre e`l elit`c opireny`l "epwf"e ,dtwd dny y`xdyxtn `pixg` zetqezae ."ey`x" ol rnyn `w ,dtwd dny y

iaxl dil `hiyt `nl` ,"eidz miyecw"c dyre owfc e`l Ð mipdkc dyre e`l gelibc dyr igce ,rxevn odka lirl "epwf" iwencn ?dil `pn dyrz `l igcc dyr ,xfril` iaxl :ikd

odka la` ,l`xyic dzgydc e`l igc rxevnc gelibc dyrc opireny`le ,rxevnc l`xyic owfa dinwel ?odka dinwe`l dil `pn Ð ok `l m`c ,`cixb e`l igc dyrc `nlra xfril`

e`l igc rxevnc dyrc oicd `ed ok m` Ðy`xd ztwdc e`l igc gelibc dyrc xninl rxevnc "ey`x" inwenc opaxl `nlyac !miyecwc mipdkc dyre e`l igc `l `nlc Ð rxevn

e`ll oipr edipz Ð lka dey epi`y dyre e`l elit` "epwf"n ol `wtpc ,lka dey epi`yl oipr epi` m` "ey`x"c xninl epivnc ,`gip opaxlc :xn` m"xde .'eke l`xyil jklde ,owf z`tc

,(`,gp xifp) "oixifp ipy" yix dwelg `ibeqd `vnz dfke .dil `wtp [`xaqn] xninl `ki`c !dtwd dny y`xd lk ztwdc opireny`l "ey`x" jixhv` xity `ldc :dnzz l`e .lka deyd

`geexl .dtwd dny y`xd lk ztwdc `ibeqd llka xnel jixv ikd xzae ,dtwd dny y`xd lk ztwdc opireny`l ,`cixb y`x ztwdl "ey`x" iwenc xninl cenlzd ira `xwirnc

`dc ,cenlzd liwy (a,c) zenai zkqna xn`ck `axckl milicb iz` [i`e ,iz`] mi`lk` milicbn dyrz `l dgec dyrc ol `wtp xityc xnel `vnz m` :ikd cenlzd dxn` `zlnc

mbe ,rxevn xifpl "ey`x" iwenc xfril` iaxl la` ,"oixifp ipy" wxt yix wiqnck ,dtwd dny y`xd lk ztwdc xn`p f`e ,"oipr epi` m`"a dyrz `l dgec dyrc `wtp xity opaxl

i`c ,i`dk e`l lka `cixb dyrz `l dgec dyrc dil `wtpc jgxk lr xnel jixv xfril` iaxl la` .dyre dyrz `l dgec dyrc ibiltcxn`p Ð ediipn opixnb i` ,odkl `z` "epwf"

[xn`e] xfril` iax cenlzdl `zyd dil `xiaqc `l` .`cixb dtwdc e`l `l` ,xifpc ztwdc ie`l ixz dia zi`c xifp igcnl e`l `nlc Ð "ey`x"n i`c ?rxevna dil `pn xrz Ð `l

jixhvi`e ,dl`ya epyi oky Ð xifpl dn ,gikei xifp Ð lka dey epi` oky odkl dn :(`,d) zenai zkqn yixa ziyixtck ,jxtnl `ki`c meyn `l` ,dtwd dny `l y`xd lk ztwd

.dilpn lka deyd dyrz `l igc dyrc izk`e .ediiexzéìéómilicbnzenaic zkqn yixa `gip ikdae .mi`lkc dyrz `l igc zivivc dyrc xninl ,mi`lkl ziviv `pngx diknqc Ð

xninl irac zenaic oizrnyc `ibeqc ,dil `gip `zyde .milicb `la igcc opaxl `hiyt `kde ,"epwf"e "ey`x"n lka deyd `cixb dyrz `l dgec dyrc hytinl cenlzd ivn `l

dtwd dny y`xd lk ztwd xaq "oixifp ipy" wxtc `ibeq yix [la`] ."oipr epi` m`"a dyrz `l dgec dyrc igeke`l `kil ikdle ,dtwd dny y`x ztwdc ,ey`xl `xw jixhvi`c

.`xaqn
xn`

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

àðéîà äåä ¯ "Bð÷æ" áúk àìå "BLàø" áúk éàå§¦§©Ÿ§Ÿ§©§¨£¨¨¦¨
,äNòz àì úà éçãå äNò éúàc ;ézøz òîLî©§©©§¥§¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤
ézkàå ,äôwä dîL Làøä ìk úôwäc òîLîe©§©§©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨§©©¦
éaøå ."Bð÷æ" àðîçø áúk éëäì ?ïìðî øòúa§©©§¨©§¨¦§©©£¨¨§¨§©¦
?déìðî äNòz àì úà éçãå äNò éúàc ,øæòéìà¡¦¤¤§¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤§¨¥

éìé ¯,"æðèòL Laìz àì" :àéðúc .íéìéãbî ó ¨¥¦§¦¦§©§¨Ÿ¦§©©©§¥
àä

1

2

3

4

5

6

נזיר.פרקשישי-שלושהמינין-דףמאעמודב-מתוךמהדורת"אבןישראל-)שטיינזלץ("
תוספותרש"י
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והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד מא דף ראשון)נזיר (ליום

áúk éàåwx zazek dxezd dzid m` -áúk àìå ,'BLàø'`le - §¦¨©Ÿ§Ÿ¨©
zazek dzidàðéîà äåä ,'Bð÷æ'it lr s`y mixne` epiid - §¨£¨£¦¨

'ey`x'nyézøz òîLî,oey`xd ,micenil ipy -éçãå äNò éúàc ©§©©§¥§¨¥£¥§¨¥
äNòú àì úà,åy ,ipydòîLîmb,äôwä dîL Làøä ìk úôwäc ¤Ÿ©£¤§©§¨§©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨

z` glbn epi` ixdy ,e`ld z` zegcl jixv did `l ok `l m`y
,ey`x xry lk mr cgi mglbn `l` cala ze`tdézkàåla` - §©©¦

oicd z` ,oiicr`l` dpi` rxevn zglbzyïìðî ,øòúaepl oipn - §©©§¨¨
,cenllàðîçø áúk éëäìmb aezkl dxezd dkxved okl -,'Bð÷æ' §¨¦¨©©£¨¨§¨

o`kne ,xifp ly zglbz xeqi` dgec rxevn xifp zglbzy epcnll
`l rxevn zglbz m`y oeik ,xrza `weec glbl jixvy gken
epiid `le ,glbl leki did rxevn odk mb xrza `weec dzid
wx `ed owfd zzgyd xeqi` ixdy ,cgein ieaix dfl mikixv

.xrza

:`xnbd dywn,øæòéìà éaøå,opaxk 'ey`x' ieaixdn cnl `ly §©¦¡¦¤¤
cnl `l` ,y`xd ztwd ly xeqi`d z` dgec rxevn zglbzy

df ieaixn(`"r lirl)gkene ,xrza ey`x glbn rxevn xifpy
jxved `l okle ,xg` weqtn dyrz `l dgec dyry cnly
,dgcp ,e`l wx ea yiy y`xd ztwd xeqi`y df weqtn cenll

df oic ok m`éúàc`ay -déìðî ,äNòú àì úà éçãå äNòoipn - §¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤§¨¥
.el

xfril` iaxy :`xnbd zvxznéìéódgec dyry oicd z` cnel - ¨¥
dyrz `lîweqtd zyxcàéðúc ,'íéìéãâ'dxeza xn`p ,`ziixaa ¦§¦¦§©§¨

(`i ak mixac)weqta ziviv zevn dknqpe ,'fphrW WAlz `l'Ÿ¦§©©©§¥
eixg`y(ai my),jk zekinqd zyxcpe ,'KN dUrY milcB'àì' §¦¦©£¤¨Ÿ

,'æðèòL Laìú¦§©©©§¥
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  כ"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו ממוצש"ק בשלח עם קטע העתון ע"ד י"ט כסלו המוסגר בו, ות"ח על 
שילוחו אלי. כן נתקבל בעתו מכתבו בצירוף שיחת שבת מברכים אלול העבר שנדפסה באיטלקית, 
וידוע אשר בענין של מצוה אין שייך לומר תודה, כי שכר מצוה מצוה, ומהראוי הי' כמו שכתבתי 
לו כמדומה מכבר, אשר לעתים קרובים ולא רחוקים כל כך אחד מחבירו, יודפס בשפת איטלקית 
ניסן, חג הפסח, ל"ג  ענינים מתורת החסידות מסיפורי' והדרכותי' וכמו בזמן הקרוב בנוגע לב' 
יוכל  והשאר  הנדפסים,  דבורים  ולקוטי  השיחות  בספרי  ימצא  בטח  לזה  והחומר  וכו'  בעומר 

להמציא לו הרה"ג והרה"ח כו' מהר"מ שי' פערלאוו שבודאי נמצא אצלו כמה מהוצאות הנ"ל.

ע"ד  חוברת  באיטלקית  כמובן  להדפיס  רוצה  אשר  הדבר  נכון  הנה  להנ"ל  בהתאם  ב( 
עסקנות חב"ד, ומה טוב שיהי' זה ע"ד הנדפס פה בלה"ק ועתה ג"כ באנגלית, שבהאחרונה נמצא 
ג"כ ידיעות נוספות בנוגע לעבודתינו במרוקו, ומוסג"פ. ובטח ימצא שם מי המבין בשפת האנגלית, 

מובן שאם יהי' רק הזמן גרמא כדאי שיושלח לכאן העתק מההעתקה קודם שיודפס.

ג( במה שכותב שהחוברת תצא לאור מטעם העתון דמילאנא, הנה כיון שאיני יודע מהות 
העתון על ברור, קשה לי להחליט בזה, וטוב הי' שיתייעץ עם הרה"ג פערלאוו והרב גאנזבורג שיחיו 
מטעם  או  חב"ד  ארגון  הוצאת  בתור  החוברת  לאור  שתצא  יותר  הטוב  אתר,  על  נמצאים  שהם 
העתון שיש מעלות בשתיהם, ובכל אופן כדאי שיודפס ג"כ בעתון לעתים קרובים מזמן לזמן מעניני 
תורת  ע"ד  ידיעות  גם בשפת מדינתם  להפיץ  למי שישתדל  בזה  הזכות  גודל  ומובן  וכנ"ל.  חב"ד 

החסידות מנהגי' והדרכותי'.

ד( נהניתי במאד מה שכותב שכבר נגמר בנין המקוה ועשה התעלה ג"כ ממלט חלש, ובטח 
לעת קבלת מכתבי זה כבר ירדו גשמים ובמילא אפשר כבר להשתמש בה, ולבשו"ט בזה אחכה.

ה( מה שכתב במכתבו הראשון בענין מילי דשטותא המובא בזהר שרוצה לפרש על חכמות 
חיצוניות אשר בשם סכלות יקרא לגבי חכמה דקדושה. הנה כיון אל האמת וכמבואר בארוכה בד"ה 

ויאמר משה גו' בחר לנו אנשים, בהמאמר דפורים תש"ט נדפס בקונטרס ס"ג עיין שם פ"ב ואילך.

ו( בטח קיבל הפ"ש שמסרתי לו ע"י מר ציפעל שי'.

בברכה.
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והדר"רכד עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד מב דף שני)נזיר (ליום

àäla` -íäî 'Cl äNòz íéìéãâ'dyrdy ,cgi mizyte xnvn - ¨§¦¦©£¤¨¥¤
`l ok m`e ,fphry ly dyrz `ld z` dgec ziviv zevn ly
zegcle xifp epi`y rxevn zglbz xizdl 'ey`x' ieaixd jxved
rxevnl ieaixd z` xfril` iax cinrd okle ,y`xd ztwd xeqi`

.:xifp `edy
lirl d`aedy dpyna oecl day `xnbd(.n):,øî øîàdyly ¨©©

,miiele rxevne xifp ,devn ozglbze oiglbneçlébL íleëåàlL §¨¤¦§¤Ÿ
eøéiML Bà ,øòúamgelibaúBøòN ézLíeìk àìå eNò àì ,`le §©©¤¦§§¥§¨Ÿ¨§Ÿ§
.mzaeg ici e`vi.

:`xnbd zxne`úàæ ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàúøîBàdny ¨©©©¨§¥§©¦¨Ÿ¤¤
dxezd lkayBaeøaygpBleëk`edàúééøBàcîéànî ,okidn - §¦§©§¨¦©

,jk gkenàðîçø élâcîl dxezd dzliby dnn -éabzglbz,øéæð ¦§¨¥©£¨¨©¥¨¦
aezky s`y(h e xacna)dxezd dtiqed 'FW`x gNbe'éòéáMä íBia' §¦©Ÿ©©§¦¦

'epçlâézglbz `weec jixve xriyd aex geliba ic oi`y cnll §©§¤
`weecy cenll yie ,dnly,àëäkéàc ãòc àeäBlek àoi` ¨¨§©§¦¨

,devnd zniiwznàîìòa àäieaix oi`y zenewn x`ya la` - ¨§¨§¨
s` ,lkd z` jixvdlBaeøaygp..Bleëk§

:xaca ozne `yn d`ian `xnbdé÷úîdì ó[dywd-]éñBé éaø ©§¦¨©¦¥
,àðéðç éaøaéàä,z`ady 'EPgNbi' weqtd -àîè øéæða`nhpy §©¦£¦¨©§©§¤§¨¦¨¥

ezexifp ini jeza,áéúk.dpynd dxac ea mby xedh xifpa `le §¦
àáøòîa dìò eëçîz` egce l`xyi ux` i`xen` eilr ewgy - ©££¨§©£¨¨

,eziiyewéãkîike -c àîè øéæðezglbzïìðî øòúáep` okidn - ¦§¦¨¦¨¥§§©©§¨¨
,z`f micneléìé øBäè øéæpîóok m`e ,epic z` micnel -éúéì- ¦¨¦¨¨¥¥¥

mb `eaióìéìå øBäè øéæðcnlie -àîè øéæpîizyy oicd z` ¨¦¨§¥©¦¨¦¨¥
,jk cnlpe ,zeakrn zexryäîxifpék àîh[m`-]ézL øéiL ©¨¥¦¦¥§¥

ãáò íeìk àìå ,úBøòN,melk dyr `l -énð àëäxifpa o`k mb - §¨§Ÿ§¨©¨¨©¦
xedhék[m`-]ãáò íeìk àìå ,úBøòN ézL øéiL`le dyr `l - ¦¦¥§¥§¨§Ÿ§¨©

.z`f micnel 'epglbi'ny xn` dti ok m`e ,melk
:ey`x lk zglbz oic ihxta dpc `xnbdéòawtzqd -øéæð ,éiaà ¨¥©©¥¨¦

çlébLey`xúBøòN ézL øéiLå`ly ogliby e` oglib `ly ¤¦©§¦¥§¥§¨
aeye ,gelib zevn oiicr miiw `ly `vnpe ,ie`xkçîöxry ¨©

ïçléâå øæçå ,BLàø,oey`xd egeliba xiiyy zexry izy oze`l Ÿ§¨©§¦§¨
,eäîéákòî éîlk dzry oeik gelib zaeg ici `vi `l m`d - ©¦§©§¥

,ey`x xry lk z` aey glbl jixve ,xry `ln ey`xBàizyy
el` zexryàì.oglib seqaly oeik ,ezglbz z` zeakrn Ÿ

:sqep wtqå ,úBøòN ézL çépäå ,çlébL øéæð ,àáø éòaonf xg`l ¨¥¨¨¨¦¤¦©§¦¦©§¥§¨§
úçà çléâodnúçà äøLðå,dipyd -,gelib ici lr `ly,eäî ¦©©©§¨§¨©©©

,ezaeg ici `vi `le zexry izy xiiy oey`xd gelibay oeik m`d
dipyde] gelib xeriy df oi`y zg` dxry wx glib zrk mbe
zrk seq seqy oeiky e` ,gelib zaeg ici `vi `l ,[dil`n dxyp

x.gelib zaeg ici `vi ,llk xry `la ey`
déì éòaéî à÷ äøòN äøòN çléb ,àðéáøì ézôécî àçà áø déì øîà̈©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨¦©©£¨©£¨¨¦¨¥¥

àáøìzg` el` zexry izy gliby xifpa wtzqd `ax ike - §¨¨
dpey`xd dxryd z` glibyk ezglbz miiwy i`ce `ld ,zg`
xeriy ody zexry izy eid dglbl `ayky oeik ,zexzepdn
jk xg`e ,dpey`xd dxrya zglbz zevn miiw ok m`e ,gelib
zvxzn .dxypy ef `ide ,zakrn dpi`y zg` dxry wx dx`yp

:`xnbdàîéà àlà,wtzqp jky xen` `l` -úçà äøLðåxg` ¤¨¥¨¨§¨©©§
jkúçà çléâ,dipyd z` -,eäî,zglbz zaeg ici `vi `l m`d ¦©©©©

izy `edy gelib xeriy o`k did `l glbl `ay dryay oeik
xriy oi` seq seq ixdy gelib zevn dniiwzp `ny e` ,zexry

.ey`xadéì øîàmeiwy ,`ax wtq z` heytl yiyïàk ïéà çeléb ¨©¥¦©¥¨
y meynïàk ïéà øòN.ey`xa ¥¨¥¨

:`xnbd dywnïàk ïéà øòN éàdfk gelib aiygn dz` m` - ¦¥¨¥¨
ok m` ,xriyd zxqdkïàk Lé çelébrecne ,gelibd zevn miiw - ¦©¥¨

:`xnbd zayiin .o`k oi` gelib meiwy zxn`øîà÷ éëäjk - ¨¦¨¨©

y ,mixacd exn`pïàk ïéà øòNL ét ìò óàzg` dxyp ixdy ©©¦¤¥¨¥¨
meiw mewn lkn ,zg` glibe,ïàk ïéà çeléb úåöîmeyn ¦§©¦©¥¨

wx glib dipy zglbzae ,zexry izy xiiy dpey`x zglbzay
:gelib xeriy dpi`y zg` dxry

äðùî
d xzen :exrya xifpd zbdpd jxc z` zx`an ef dpynøéæðzeidl ¨¦

óôBçxzpa elit`e ,ecxble etytyle ewilgdl epiidc ,exry z` ¥
,dnc`aeñtñôîelicadl ick zexryd oia eizerav` xiarn - §©§¥

,zexry epnn eltiy okzi jk ici lry s`e ,efn ef oze` cixtdle
e`ld lr xaer epi`(d e xacna)lre 'FW`x lr xari `l xrY'©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ

dyrd(my),jkl oiekzn epi`y oeikn ,'FW`x xrU rxR lCB'ìáà ©¥¤©§©Ÿ£¨
÷øBñ àìoiekzn `ed i`ce df ote`ay oeik ,wxqna zexryd z` Ÿ¥

:zexry epnn eltiy

àøîâ
epipy :`tiql epzpyn ly `yixd oia ,dxizq dywn `xnbd

xifp :dpynañtñôîe óôBçz` qtqtl e` setgl xifpl xzen - ¥§©§¥
,zexry epnn eltiy okzi jk ici lry s`e ,eicia eizexryépî- ©¦

zhiya ,`id `pz dfi` zhiya epizpynøîàc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨©
yïéekúî ïéàL øácc` -z`vl lelre ,xzid dyrn dyerd m ¨¨¤¥¦§©¥

z` xearl oiekzn epi` `ed m` ,dxiar mb df dyrn jezn
,dxiard,øzeî,ey`x z` qtqtle setgl xzen xifpd mb ok lre ¨

,epipy dpynd jyndae ,zexry epnn eltiy oiekzn epi`e li`ed
÷øBñ àì ìáàs`e ,zexry jka litdl lelr `edy oeik ,wxqna £¨Ÿ¥

,jkl oiekzn epi`y it lrïðaøì ïàúà,minkg zrcl ep`a - £¨¨§©¨¨
oerny iax zrcl ixdy ,xeq` oiekzn epi`y xacy mixaeqd

.xzen xacd zeidl oicd jixv`vnpedyàLéøzhiya `idéaø ¥¨©¦
å ïBòîLdàôéñzhiya.ïðaø. ¦§§¥¨©¨¨

:`xnbd zvxzn,àéä ïBòîL éaø dlek ,äaø øîàxeq`y mrhde ¨©©¨¨©¦¦§¦
y wexql xifpl,÷øBqä ìkïéekúî úBìcìeãî ïéîéð øéñäìezpeek - ¨©¥§¨¦¦¦§§¨¦§©¥

dti zexaegn opi`e ,zvwna eylzp xaky zexry xiqdl mb
df ote`ae ,xeq`d xacl ok mb oiekzn `ed ixd ok m`e ,y`xl

ny iaxl elit` xeq`:oer

äðùî
:zncewd dpynl jynd `id ef dpyn,øîBà ìàòîLé éaølr s` ©¦¦§¨¥¥

mewn lkn ,xzpa elit`e setgl xzeny itóBçé àìey`x z` Ÿ¨
,äîãàa,øòNä úà úøMnL éðtî,zexry eylziy xexa `linne ¨£¨¨¦§¥¤©¤¤¤©¥¨

:xeq`e

àøîâ
:l`rnyi iax zrc z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyidïðz 'øòNä úà úøMî àéäL éðtî'dnc` lky ,dpyna ¦§¥¤¦©¤¤¤©¥¨§©
,dxiynàîìc Bà`ny -éðtî'dnc`,ïðz 'úøMnäyiy epiidc ¦§¨¦§¥©©¤¤§©

lka segl xeq`y exfbe ,xriyd z` dxiyny dnc` ly beq
.dnc` dze` meyn dnc`

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîìoia yi dyrnl lcad dfi` - §©©§¨¦¨
:`xnbd daiyn .miccvd ipyàøúî àìc äîãà àkéàc ïBâkm` - §§¦¨£¨¨§Ÿ©§¨

xifpl xzen didi m`d ,xriyd z` dxiyn dpi`y dnc` didz
.da seglzøîà éà,ïðz 'úøMî àéäL éðtî'ok m`ïðéòãéc àëéä ¦¨§©§¦§¥¤¦©¤¤§©¥¨§©§¦¨

àøúî àìcz` dxiyn dpi` df dnc` beqy mircei ep`y ote`a - §Ÿ©§¨
,xriydøétLl`rnyi iax ixdy ,da segl xzen didi -wx xq` ©¦

,xriyd z` dxiyny dnc`azøîà éà àlà,'úøMnä éðtî' ¤¨¦¨§©§¦§¥©©¤¤
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רכה

miwxt dyelya` cenr an sc ± iriax wxtxifp
êì äùòú íéìéãâ àä."fphry yalz `l"c e`l igc `we Ðáøã äéøá àçà áø øîà

à÷éàaeyg eaexc zxne` z`f Ð melk dyr `l zexry izy exiiyy e` :ipzwcn Ð

dil jixhvin `le "iriayd meia ey`x z` glibe" `kd azkcnc .`ziixe`cn elekk

Ð glebn xriy elek `ki`c cr gelib aiyg `lc xnel "epglbi iriayd meia" azkinl

opireny`l `xw dil jixhvi`cn llkn

`pin` ded `xw i`d e`l i`c .elek glbilc

.`ziixe`c elekk eaexc ,dil ibq eaexacéàäÐ

,aizkc `ed `nh xifpa "epglbi iriayd meia"

z` glibe" `l` aizk `l Ð xedh xifpa la`

.ikd dil rnyn `lc ,"exfp y`x xryåëçî
àáøòîá äìòiaxa iqei iaxc `ztwz` `d` Ð

.`pipgøéæðî ïìðî øòúáã àîè øéæð éãëîã
éìé øåäèóiaxl i` ,xrz dia aizkcn Ð

.lirlcke dil zi`ck `nw `pzle dil zi`ck

dn :`nh xifpn xedh xifp izilc inp oicd `ede

`d ,elek `pngx ilbc `ed `kde .'ek `nh xifp

axc dixa `g` axcke ,elekk eaex Ð `nlra

,xyt` `l `d !dipin xnbil :xn`z m`e .`wi`

.cg`k oiaezk ipy rxevne xifp edl eedc meyn

ìéâå øæçå åùàø çîöåïçizy oze`l inp Ð

.zexryåäîik `xwirnc oeik :opixn` in Ð

,melk `le dyr `l zexry izy oze` xiiy

`le dyr `l Ð gnve xcdc oeik inp `zyd

,inc oxwirn zexry izy glbnc o`nkc ,melk

,edl glbin `w `zydc oeik :`nlc e` .iakrne

.iakrn `le ,opiyiig `l gnv xcdc i`dlçìéâ
àáøì äéì àéòáéî÷ äøòùoeikc `hiyt Ð

,zexry izy jpdn xal ey`x lk z` glibc

Ð dzxiag dxype odn zg` glib xcd ikc

lif`c o`nk digxe` ik glbine lif`wc ,xity

dil ded i`n Ð dxypc `iddle ,exry glbne

carinl?úçà çìéâå úçà äøùð àîéà àìà
äéì àéòáî÷glib exry lkc oeik :opixn` in Ð

xiiy `l `dc ,inc xity Ð zg` xryn ueg

oeik :`nlc e` .gelib `la zexry izy

melk e`l Ð zexry izy el xiiy `xwirnc

dzxiyp xg`l zg` glibe xfg ike ,car

ied `lc oeikc ,car melk e`l inp Ð dzxiagc

ixwi` `l Ð zg` dxry `l` ey`xa `zyd

glib m`c ikid ikc .inc mdipy exypke ,gelib

dlehpk dxryc ,glib xity zg` dxry xiiye

dzexiyp zryn Ð zg` dxyp ik inp ikd ,inc

e`l Ð dglibe xfg ike ,dlehpk dzxiag `ied

zxn` i` dil xn` .`inc dlehpkc ,car melk

xriy yiy ink dil incc Ð o`k oi` gelib

] .o`kaïéà øòéùù [éô ìò óà] àðéîà÷ [éëä
ïàë ïéà çåìéâ úåöî ïàëcarica edine Ð

.inc xityäðùîñôñôîå óôåç øéæðÐ

,(bl mixac) "meid lk eilr steg" enk steg

.x"ixt frlae ,cxbn oeylñôñôîcixtny Ð

.wxqna `l la` ,efn ef eizexry

àøîâïàúàxac :xn`c dcedi iaxl Ð

.xeq` oiekzn oi`yíéìãìåãîä ïéîéð øéùäìÐ

oeike .ixnbl exwrp `l oiicr la` ,y`xd on

xac dil ded wxqna wxeq ik ,xiydl oiekznc

.xeq`e ,oiekznyïðú úøùîä éðôî úøîà éà
àì ììë ììë.zxynd iptn zxyn dpi`y dxifb ,dnc` meya segi `l :rnync Ð
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øîàelekk eaexc zxne` z`f 'eke melk `le eyr `l zexry izy exiiyy e` 'eke xn

`ziixe`cxakc ,jixhvi` `lc "epglbi iriayd meia" xifp iab `pngx ilbcn Ð

.melk dxiiy `ly ,dnily devn zglbz opirac opireny`l `l` ,"glibe" aizk

àëäowf z`t ,edin .iniiw `nlrac :m"xd xne` .elekk eaex `nlra `d elek irac `ed

it `lnc (a,cv zay) "ripvnd" wxt seq xn`

.`zxet rnync ,aiigin befd

é÷úîóxifpa i`d `pipg iaxa iqei iax dl

aizk `nhiriayd meia" aizkc] Ð

s` `rnzyn `ziixae ,elek rnync ["epglbi

.zeakrn zexry izy `diy xedh xifpa

åëçî`axrna dlr:oixcdpqc `nw wxta Ð

epiid Ð `axrna dlr ekgn :xn` (a,fi)

lr ekgn ogky` `kde ,`pipg iaxa iqei iax

.eixac

éãëîsili xedh xifpn [olpn xrzac] `nh xifp

xifpn slile xedh xifp izile (xrzac)

`nh.zeakrn zexry izyc Ð

øéæðzexry izy xiiye glibydry dze`ae Ð

izy glbl oiznd jk xg`e ,dti glib `l

,ey`x [xry egnv] xy` cr zexryoglibe xfge

zglbz eze` :opixn` in .cal zexry izy oze`l

oglibyke [li`ed] ,`ed melk `l zexry izy

.xry `ln ey`xøéæðzexry izy gipde gliby

zg` dxype zg` glibe?edn ,dipyd ,xnelk Ð

gelib e`l zexry izy glib `lc oeik :opixn` in

e` .gelib xeriy eda zi` zexry izyy ,`ed

.llk xry `ki` e`l `din `zyd :`nlc

øîàdxry glib `piaxl iztcn `g` ax [dil]

`axl dil `iran`d ,xnelk .dinza Ð

.gelib xeriy ied glbl `ay oeik ,ied gelib i`ce

àîéàzg` glbe zg` dxypglbl `ayk Ð

`zyd opixn` in :i"yx qxb ikd .xriy

,o`k oi` gelib :[dil xn` ?o`k oi`] xriy `din

.o`k oi` xriyéàgelib o`k yi o`k oi` xriy

gelib zevn o`k oi` xriyy it lr s` xn`w ikd

o`k [oi`]izy xiiy dpey`x zglbzac li`ed Ð

.zg` xry wx did `l z`f zglbzae ,zexry

øéæðqtqtne stegsegiy ,f"rla x"ixt* Ð

minrt ik s` .dnc`ae xzpa ey`x

xzene ,`ed oiekzn oi`y xac Ð xriy xiyny

,efn ef zexry licany Ð qtqtne .oerny iaxl

.xiyny minrt ik s`

ìáàwxeq `lwxeq mzqc rnyn `xnba Ð

.xryd xiqdl oiekzn

éáøsegi `l xne` dcedi.`xnba xn`ck Ð

ìë]zelclecnd oinip xiqdl [wxeqdÐ

.wzpdl oigepe dti zexaegn opi`y

éðôî]opz zxyn [`idysegi `l Ðeze`

`nlc e` .`wec zxyny oin dnc`a

dze` eh` opixfb dnc` lkc Ð zxyny iptn

.zxyncøéæðaiig epi` meid lk oii dzey didy

dzyz l` dzyz l` el exn` zg` `l`Ð

aiig Ð dzey `edy mrte mrt lk lr ea exzdy

,d`neh oke zglbz ok enke .zg`e zg` lk lr

.lif`e yxtnck
xn`
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àì ¯ úBøòN ézL eøéiML Bà ,øòúa àlL eçlébL¤¦§¤Ÿ§©©¤¦§§¥§¨Ÿ
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miwxtרכו dyelyaa cenr an sc ± iriax wxtxifp
áåúëä øáã àìî àø÷î,d`nehd lr exidfdl Ð "mzena mdl `nhi `l" xifpa Ð

z`ia lr exidfde xfg Ð "`ai `l zn zeytp lk lr 'dl exifd ini lk" xn`e xfgyke

.mizy aiig Ð zn ea yiy ld`a qpkpe xfge zna `nhip m`y :jl xnel ,zn eay ld`

äàîåèå äàîåè ìáàzna rbep `edy cera xg` zna rbpe xfge ,zna `nhp m` la` Ð

`l` aiig epi` Ð ea exzdy it lr s` ,oey`x

.i`we `nhin `dc ,zg`øéæð àðåä áø øîàã
úîå åúî åì åèéùåäå úåøá÷ä úéáá ãîåò äéäù

øçài`de .xg` zn e` ezn e` ,xnelk Ð

xzen epi` `edy ,`wec e`l Ð "ezn" xn`wc

.en`a `le eia`a `l ,ely aexw meya `nhil

áééç.odipy ze`neh lr s` zewln Ðäéáéúéà
ìåëé 'åë åôéúë ìò çðåî úî åì äéäù ïäë ééáà
àìå àöé àì ùã÷îä ïîå øîåì ãåîìú áééç àäé

ììçé.inp xifpe heicd odkl oicd `ede Ðåðéàù
ììåçîaezkd xaic ea Ð `nhp `l oiicry Ð

rbepy df `vi .dwel `nhp m`e ,"`nhi `l"

gpeny zn eze`a llegn `ed xaky ,xg` zna

d`nehe d`neha eli`c :dpin rnye .etizk lr

cg`e xifp cg`c ,sqei axl `iywe ,aiig epi` Ð

oiprl eywed olek lecb odk cg`e heicd odk

`ly d`neh.zna `nhilêì éù÷éúå äéì øîà
ïéúéðúîd`neha elit`c opz `dc ,`ziixa` Ð

.zg`e zg` lk lr aiig d`neheïéøåáéçá àìù
.xg` zna `nhpe jlde ,df zna rbpc Ð

zg` lk lr aiiginc oizipzna inp dzeekce

.xg` zna rbpe jlde dfa `nhpy oebk Ð zg`e

z`neha Ð zg` `l` aiig epi`c `kd `ipz ike

rbp etizk lr zn el gpeny ceray ,oixeaig

epi`c `ed `kdc ,`icda dl ipzcke .xg` zna

li`ed ,inc zg` d`nehkc ,zg` `l` aiig

.dpey`x d`nehn wlzqp `leïéøåáéç úàîåèå
d`neh `cgk `ziixe`c dl `ied in Ð?meyn

ikc dl zxn`w oey`x zna oiicr xaegn iedc

d`neh `cg dlekl dl `ied df zna rbp xcd

`ziixe`cn?àì óñåé øá ÷çöé áø øîà àäå
ïéøåáéçá äàîåè åøîàeci rbep mc` m` Ð

`edy ink exiag eze` mb `diy zxn` `l Ð exiag cia dpezp zxg` ecie ,ea fge`e zna

.dray cr oda lek`l leki epi`y ,dnexze miycw oiprl `l` ef d`neha rbepe xaegn

ezeyrl `ly gqt dyerle ,d`nehd lr oaxw `iadle ezexifp xezql ,xifp oiprl la`

.oixeaiga d`neh `dzy opixn` `l Ð `nh `edy liayaàúééøåàãîã úøîà éàåÐ

.`zkix` d`nehk oixeaig z`neh aeyg iedàðù éàîmiycwn gqt dyere xifp Ð

dnexze?úîá íãà éøåáéçá ïàë íãàá íãà éøåáéçá ïàë :ïðéñøâ éëäin :xnelk Ð

inc?`aiyg `l ikd meyne ,exiaga `ede zna rbep dfy ,mc`a mc` ixeaiga `edd

zna [mc`] ixeaig z`neh Ð `kd la` .gqt dyere xifp oiprl oixeaig z`neh dil

`dc ,zg` `l` aiig epi`e ,`cgk `aiyg xeaig z`neh dl `ied ikd meyne ,`ied

mipdke xifp eywede ,llegn `edy df `vi ,llegn epi`y iny xn xn`e ,i`we `nhin

.d`neh zyxtd oiprl zg`käéì àîèéî àä éîð äàéáå äàîåè,ld`a ld`py mcew Ð

aiigin i`n`e?rbp xcd ike ,`nh dil ded my zndy ld`a qpkpc oeikn inp i`ei`n`

aiig?äãùá ïàë úéáá ïàëoebk Ð d`nehd lre d`iad lr aiigc op` opixn` ik Ð

df `vi :oxn`c jci`e .oiiz` iccd icda d`iae d`nehc ,ekezl zndy ziaa qpkpc

itl ,xehtc ,eizgz zny ld`a qpkp xcde dcyay zna rbpy oebk Ð cnere llegny

.cnere llegn `ed xaky
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øîà`ai `l xne` `edyk `nhi `l aezkd xac `ln `xwn `pdk ax xa daxiab Ð

jenqa yxtnck .d`iad lr exidfdl ,d`nehd lr exidfdl ,i`xw ipd iaizk xifp

,mizy dwel Ð "`ai `l" meyne "`nhi `l" meyn ea [exzd] m` ,znd ld`l qpkpyk

l`" ea exzd m` mizy aiigziy dl zgkyn `l d`neh la` .zg` zaa eid mdizye

.iaeze`l oizipzn iziin jenqae ,"`nhz

øîàãzexawd ziaa cnery xifp `ped ax

ezn el ehiyede`ed zexawd lrc Ð

,aiig Ð ea rbpe ,xg` zn e` .lecb odkk xdfen

elit` dpin rny !`niiwe `nhin `d ?i`n`e

.d`nehe d`nehäéáéúéàzn didy xifp iia`

cenlz aiig `di leki 'eke eitizk lr el gpen

elgdl xnel`l" xnel cenlz :aezk ixtqa Ð

zxdf` iab azk `l `dc :mixne` yie ."llgi

`z` "elgdl"c `icda xn` jenqa mbe .d`neh

odkl xifp incne .aizk odka "elgdl"e ,`yxcl

oicinl (`,gn) "lecb odk" wxt onwlc ,lecb

."en`" "en`"n dey dxifbl iccdn

øîà:opzc ,oizipzn jl dywze :sqei ax Ð dil

.zg` `l` aiig epi` meid lk `nhn did

lk lr aiig "`nhz l`" "`nhz l`" el exn`

.cnere llegnc ab lr s` ,zg`e zg`àìà
`iywinwn `ziixa jd inq jgxk lr `l` Ð

.oizipznàì`iywoizipzn uxzl `a iia` Ð

a exzde] znl xaegn `edy o`k :`ziixae[e

dil dedc ,aiigin `l Ð xg` zn el mihiyene

yxity Ð mixeaga `ly o`k .cnere [llegn]

on yxity .xg` zn el ehiyede ,zndn xak

llegn o`k oi` Ð "`nhz l`" el exn`e oey`xd

zna rbepy (drya) meia ea s` ztqeze ,cnere

wxta opiyxcck ,mini zray `nhi [ea] rbepd

ea rbi xy` lk" :(a,fl dxf dcear) "oicinrn oi`"

ixg`e ,a`qin axwice Ð "dray `nhi `nhd

.d`neh ztqez Ð yxity

äàîåèå`ziixe`c oixeaigaike ,xnelk Ð

rbepd didi ike ,rbep x`y `nlra

xn`de ?`ziixe`c axwica axwic meyn `nh

dnexz oiprl `l` ,axwica axwic :yexit ,oixeaiga d`neh exn` [`l] :iqei xa wgvi iax

xezql xifpl la` ,miycwe dnexz `nhl Ð zna rbepk didiy d`neh opixn` dfa .miycwe

`ziixe`c i`e .odixac ecinrd `l Ð gqt zeyrn rpndl oiprl oke ,d`neh oaxw `iadle

?`py i`néøåáçámc`a mc``eddc ,zna rbepa rbepd iyilydy :wgvi epiax yxit Ð

.zna rbepa rbpc `wec Ð `ziixe`c axwica axwic xn` ikc .dray `nh ,opaxcn i`ce

`ziixe`c :jixte .a`qn axwica axwic xfrei oa sqei cird :xn` (my) "oicinrn oi`" wxtae

`ly ,dray `nh oixeaiga Ð `ziixe`c :wiqne !"`nhi `nhd ea rbi xy` lk" `ed

oa sqei `z`e ,dray `nh oixeaiga `ly s` xefbe edpi` ez`e ,axr z`neh Ð oixeaiga

la` .zna rbepa rbpepiid Ð oixeaiga `ziixe`c :[yxtp] wgvi epiax yexitle .`xye xfrei

.ixnbl yxit m` s` ,oixeaiga `ly exfbe edpi` ez`e :mzd yxit i"yxéàîd`neh `py

i`we `nhin `dc `lc d`nehe`d ,(d`neh) dia `pixw [d`neh] ztqez o`k oi`e Ð

xg` zn el ehiyede etizk lr zn oebk ,iwl `lc d`nehe d`nehc `inece ,i`we `nhin

exzde ,znd ld`l jlde etizk lr znc `kid inp [d`iae] d`neh .oey`xd on yxity mcew

rbepa i`e ?d`iad lr iwl i`n`e ,i`we `nhin `d Ð "`nhi `l" meyne "`ai `l" meyn ea

o`k oi` ixdy ,mizy dwel d`nehe d`neh elit` `d Ð znd ld`l qpkpe ,yxite zna

.cnere llegnïàë]iwl f` Ð okl mcew `nhp `le zn ekezay ziaa qpkp Ð [ziaa

.eilr mizy e`a ziad l` d`iaay ,"`ai `l" lre "`nhi `l" lr ,mizyïàëdcyaÐ

rbp m` ixdy ,zg` zaa mizy aiigziy zgkyn `l ld` `la d`nehe d`neh lk ,xnelk

oi`e ,`ed cnere llegn Ð xg` zn el ehiyede ,d`nehd lr ea exzde etizk lr zn oerh did m`e ,`id dicic d`nehc e`lc d`xzdc ,`id d`xzd `cg dlek Ð zg` zaa mizn ipya

.oiadl dyw qxhpewd yexite .m"xd epixen .ipyd on d`neh ztqez o`k
ziaa
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àøîâàìî àø÷î :àðeä áø øîà äaø øîà ,øîzéà¦§©¨©©¨¨©©¨¦§¨¨¥
øîBà àeäLk ,"ànhé àì" áeúkä øac¯ "àáé àì" ¦¥©¨Ÿ¦©¨§¤¥Ÿ¨Ÿ

äæäì ,äàîehä ìò Bøéäæäììáà .äàéaä ìò Bøé §©§¦©©§¨§©§¦©©¦¨£¨
øîà !íéäìàä :øîà óñBé áøå .àì ¯ äàîeèå äàîeè§¨§§¨Ÿ§©¥¨©¨¡Ÿ¦¨©
øéæð :àðeä áø øîàc .äàîeèå äàîeè eléôà àðeä áø©¨£¦§¨§§¨§¨©©¨¨¦
úîe Búî Bì eèéLBäå ,úBøáwä úéáa ãîBò äéäL¤¨¨¥§¥©§¨§¦¥¥
àlà !íéà÷å ànhéî àä ?éànà .áéiç ¯ Ba òâðå ,øçà©¥§¨©©¨©©¨¦©¥§¨¥¤¨
äàîeè eléôà àðeä áø øîà ,dpéî òîL åàì̈§©¦¨£©©¨£¦§¨
ìò çpeî úî Bì äéäL ïäk :ééaà déáéúéà ¯ .äàîeèå§§¨¥¦¥©©¥Ÿ¥¤¨¨¥¨©
àäé ìBëé ,Ba òâðå ,øçà úîe Búî Bì eèéLBäå ,Bôéúk§¥§¦¥¥©¥§¨©¨§¥
,ìleçî BðéàL éîa ¯ "ìlçé àìå" øîBì ãeîìz ¯ áéiç©¨©§©§Ÿ§©¥§¦¤¥§¨
Cì éL÷éúå :déì øîà ¯ !ãîBòå ìleçî àeäL äæ àöé̈¨¤¤§¨§¥£©¥§¦§¦¨
Bðéà ¯ íBiä ìk íéúnì ànhéî äéä :ïðúc ,ïéúéðúî©§¦¦¦§©¨¨¦©¥©¥¦¨©¥
"ànhz ìà" "ànhz ìà" Bì eøîà ,úçà àlà áéiç©¨¤¨©©¨§©¦©¥©¦©¥
ànhéî àä ?éànàå .úçàå úçà ìk ìò áéiç ¯©¨©¨©©§©©§©©¨¦©¥
¯ ïàk ;àéL÷ àì ¯ !éããäà àéL÷ àlà !íéà÷å§¨¥¤¨©§¨©£¨¥¨©§¨¨
ïéøeaéça äàîeèå ¯ .ïéøeaéça àlL ¯ ïàk ,ïéøeaéça§¦¦¨¤Ÿ§¦¦§§¨§¦¦

aø øîà óñBé øa ÷çöé áø øîà àä ?àúééøBàc:éàpé é §©§¨¨¨©©¦§¨©¥¨©©¦©©
,íéLã÷å äîeøúì àlà ïéøeaéça äàîeè eøîà àìŸ¨§§¨§¦¦¤¨¦§¨§¨¨¦
,àúééøBàc zøîà éàå .àì ¯ çñô äNBòå øéæðì ìáà£¨§¨¦§¤¤©Ÿ§¦¨§©§§©§¨
¯ ïàk ,íãàa íãà éøeaéça ¯ ïàk ¯ ?àðL éàî©§¨¨§¦¥¨¨§¨¨¨
àäc ,àì äàîeèå äàîeè ìáà .úîa íãà éøeaéça§¦¥¨¨§¥£¨§¨§§¨¨§¨
ànhéî àä ,éîð äàéáe äàîeè ¯ .íéà÷å ànhéî¦©¥§¨¥§¨¦¨©¦¨¦©¥
.äãOa ïàk ,úéaa ïàk :ïðçBé éaø øîà ¯ !éà÷å§¨¥¨©©¦¨¨¨©©¦¨©¨¤
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רכז

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

àøîâ
:`nhpe xfge `nhpy xifp oica dpc `xnbd,øîzéàøîà äaø øîà ¦§©¨©©¨¨©

áeúkä øac àìî àø÷î ,àðeä áøxifpa xen`d weqta -(f e xacna) ©¨¦§¨¨¥¦¥©¨
'Fzg`lE eig`l FO`lE eia`lànhé àìmznA mdl,'lk milelk §¨¦§¦§¨¦§©ŸŸ¦©¨¨¤§Ÿ¨

ici lr `nhpy] `yn e` rbn z`neh mb mdae ,ze`nehd ibeq
,[zn ea yiy ld`l ez`iaa `nhpy] ld` z`neh mbe [zna dribp

ok m`e ,zewln aiig `nhp m` elld mixwnd lkayøîBà àeäLk§¤¥
sqep weqt aezkl dtiqen dxezdyk -(e e xacna)zn Wtp lr'àì ©¤¤¥Ÿ

,'àáé`a '`nhi `l' weqtdy `l` ,epcnll `a dnìò Bøéäæäì ¨Ÿ§©§¦©
äàîehä`a '`ai `l' weqtde ,znläàéaä ìò Bøéäæäìyiy zial ©§¨§©§¦©©¦¨

`nhpy '`nhi `l' ,mixeqi` ipya xaer qpkp m`y ,zn ea
ea exzd m`e ,znd ld`l `eal el xeq`y '`ai `l'e ,ezqipka

.mdipy lr dwel mixeqi`d ipy meynäàîeèå äàîeè ìáàm` - £¨§¨§§¨
,xg` zna aey rbpe xfg ea rbep ecerae zna dribp ici lr `nhp

àìipta dribp lk lr ea exzd m` elit`e ,miinrt zewln aiigzi Ÿ
,ez`neh lr dtiqen dpi` ipyd zna ezribpy oeikn ,dnvr

.oldl x`eank
íéäìàä ,øîà óñBé áøåy rayp ipixd -àðeä áø øîàdwel xifpy §©¥¨©¨¡Ÿ¦¨©©¨

miinrteléôàa,äàîeèå äàîeèàcãîBò äéäL øéæð ,àðeä áø øî £¦§¨§§¨§¨©©¨¨¦¤¨¨¥
,úBøáwä úéáaeilr lid`d e` xawa rbpy drya `nhp xake §¥©§¨

,zen` rax` jezaøçà úîe Búî Bì eèéLBäåzrayn cg` - §¦¥¥©¥
,mdl `nhidl el xeq`y zny eiaexw,xg` zn e`áéiç ,Ba òâðå§¨©©¨

,le`yl yi dxe`kle ,ea exzd m` zewln ef dribp lréànà- ©©
,aiig recníéà÷å ànhéî àäe` rbp okl mcew i`ce `ld - ¨¦©¥§¨¥

melk dtiqed `l zna ezribpe ,`nh xak `ede xaw lr lid`d
,ez`nehldpéî òîL åàì àlày dnyàðeä áø øîà`l' weqtdy ¤¨¨§©¦¨¨©©¨

df ,miinrt dwel xifpy cnln '`aieléôàly dxwnaäàîeè £¦§¨
,äàîeèådwel f` mby ,zna aey rbp jk xg`e `nh didy epiidc §§¨
.miinrt

éiaà déáéúéà,sqei ax lrïäklecb,Bôéúk ìò çpeî úî Bì äéäL ¥¦¥©©¥Ÿ¥¤¨¨¥¨©§¥
øçà úîe Búî Bì eèéLBäåìBëé ,Ba òâðåy xn`p `ny -áéiç àäé §¦¥¥©¥§¨©¨§¥©¨

,d`neh ea dtqep `ly s` ,ipyd zna ezribp lrøîBì ãeîìz- ©§©
weqta xn`p(ai `k `xwie),ìlçé àìå'rnyne ,'eidl` WCwn z` §Ÿ§©¥¥¦§©¡Ÿ¨

wx `ed `nhidl lecb odkl xeqi`dy weqtdnìleçî BðéàL éîa§¦¤¥§¨
,[`nh-]eiykr `nhp `edy d`nehay ,xedh lecb odk epiidc

,llegn didp `ed,äæ àöé,`nhp xaky lecb odkìleçî àeäL ¨¨¤¤§¨
,ãîBòå.dipyd d`neha llegn didp epi`eoicd ok ef `ziixa itle §¥

xn`y `ped ax mya sqei ax ixac lr o`kn dywe .xifpa mb
.d`nehe d`neha elit` miinrt dwely xifpa

déì øîà,iia`l sqei axïéúéðúî Cì éL÷éúå`ziixad lr ¨©¥§¦§¥¨©§¦¦
,z`adyïðúcepizpyna(`"r)y xifp ,íBiä ìk íéúîì ànhéî äéä ¦§©¨¨¦©¥©¥¦¨©

,zg` mrt wx ea exzdeáéiç Bðéàoaxwe zewlnàlàmrt lr ¥©¨¤¨
,úçàe `nhpy mrt lk iptl ea exzd m` la`'ànhz ìà' Bì eøîà ©©¨§©¦©¥

áéiç ,'ànhz ìà'oaxwe zewlnúçàå úçà ìk ìòminrtdn ©¦©¥©¨©¨©©§©©
,`nhpyéànàå,`nhpy mrt lk lr dwel epizpyna recn -àä §©©¨

å ànhéîíéà÷dpey`xd mrtdn ez`neha cner `ed `ld - ¦©¥§¨¥
,miinrt dwel `nhpe xfge `nhp m`y dpyna x`eane .`nhpy

éããäà àéL÷ àlà,ef z` ef zexzeq `ziixade dpyndy gken - ¤¨©§¨©£¨¥
oi` `linne ,md zerh `ziixad ixacy xnel migxken ep`e

.`ziixadn ixac lr zeywdl
mlerl :sqei ax ziiyew z` uxzn iia`àéL÷ àìdpyndn Ÿ©§¨

,`ziixalïàk,zg` mrt `l` dwel epi`y dxn`y `ziixaa - ¨
dipyd mrta `nhp xifpdy xaecn,ïéøeaéçazna rbpy xnelk §¦¦

wx zewln aiig okle ,oey`xd zna rbep did oiicry drya ipyd
melk dtiqed `l ipyd zna dribpdy oeik ,zg` mrt lr

la` .ez`nehaïàkd`nehe d`neha mby dxn`y dpyna - ¨
dipyd mrta `nhp xifpdy xaecn ,miinrt dwel,ïéøeaéça àlL¤Ÿ§¦¦

,oey`xd zna rebpl wiqtdy ixg` ipyd zna rbpy xnelk
epi`y dryn ixdy ,ez`neha dtiqed ipyd zna ezribpy `vnpe
cr wx ipyd `nhi ,ea rbi xg` mc` m` ,oey`xd zna cer rbep
`nhi ,ea rbi xg` mc` m` ,zna aey rbepyk eiykre ,axrd
siqedy oeike ,oixeaiga zn `nha rbepd oick ,mini zray ipyd

.dilr mb dwel okl ez`neh lr dipyd dribpa
:iia` ly evexiz lr dywn `xnbd,àúééøBàc ïéøeaéça äàîeèå§§¨§¦¦§©§¨

àä`ld -,éàpé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø øîàyeøîà àìz` ¨¨©©¦§¨©¥¨©©¦©©Ÿ¨§
ly oicdì àlà ïéøeaéça äàîeèiab,íéLã÷å äîeøz`nhpdy §¨§¦¦¤¨§§¨§¨¨¦

,mini dray miycwe dnexz zlik`a xeq` 'oixeaiga d`neh'a
,mze` `nhi mda rbi m`eì ìáàiabå øéæðiablçñt äNBò £¨§¨¦§¤¤©

,'oixeaiga d`neh'a e`nhpyàìzna erbp eli`k mpic didi Ÿ
xeq` didi gqt dyerde ,ezexifp z` xezqi xifpdy ,envr
xzeq epi` xifpdy ,zn `nha rbep lkk mpic `l` ,gqtd ziiyra

,gqtd ziiyra xzen gqt dyerde ,ezexifp z`zøîà éàå§¦¨§©§
n 'oixeaiga d`neh'y,àúééøBàc.àðL éàîoicy i`ce `l` §©§¨©§¨

dpyndy x`al xyt` i` ok m`e ,opaxcn `ed 'oixeaiga d`neh'
d`neha zxacn d`nehe d`neha miinrt zewln daiigy
d`neh siqedy ila mby zxaeq dpyndy gkene .oixeaiga

.sqei ax ixacke ,mizy aiig dipyd dribpa
:`xnbd zvxznïàk`id oixeaiga d`nehy xn`y i`pi iax - ¨

xacn ,miycwe dnexz oiprl wx ef d`neh exfb okle opaxcn
aly ote`,íãàa íãà éøeaéçrbepy ,oernya rbep oae`x ,xnelk §¦¥¨¨§¨¨

cr wx `ziixe`cn `nh oae`x df dxwnay ,zna rbepy ,iela
iabl `le] miycwe dnexz iabl mini dray `nh opaxcne ,axrd

la` ,[gqte xifpïàkzewln miinrt xifpd z` daiigy dpyna - ¨
,d`neh ztqez yi dipyd dribpay meyn `nhpe xfge `nhp m`

xaecn,úîa íãà éøeaéçarbepy ,oernya rbep oae`x ,xnelk §¦¥¨¨§¥
rbepk mini dray `ziixe`cn `nh oae`x df dxwnay ,zna
ixdy ,miinrt dwel `nhpe xfge `nhpy xifpd okle ,envr zna

.`ziixe`cn ez`neh lr dtiqed dipyd mrta zna ezribp
uexiz itl :dax zrca iia` xn`y weligd lr dywn `xnbd

xn`y daxy `vnp iia`'àì äàîeèå äàîeè ìáà'wx xacn £¨§¨§§¨Ÿ
d`neh siqen epi` `ed f`y ,oixeaiga `id d`nehdy ote`a

oeik dipyd dribpaíéà÷å ànhéî àäc,ez`neha cner `edy - §¨¦©¥§¨¥
d`neh'ae ,d`neha dpey`xd ezribpn `nh xak `ed ixdy
,znd ld`l qpkpe etizk lr lhen zny oebk ,ote` eze`a 'd`iae

,dyw ok m`e ,miinrt dwely dax dcenyàä énð äàéáe äàîeè§¨¦¨©¦¨
éà÷å ànhéîez`neha cner `ed d`iae d`neha mb `ld - ¦©¥§¨¥

dtiqen dpi` znd ld`l ezqipke ,etizk lr lheny znd zngn
d`neh'ay xnele mdipia wlgl `xaqd dne ,ez`neh lr melk

.miinrt dwel 'd`iae d`neh'ae zg` mrt wx dwel 'd`nehe
:`xnbd zvxznúéaa ïàk ,ïðçBé éaø øîàdax xn`y dn - ¨©©¦¨¨¨©©¦

qpkpe xedh didy dxwna xaecn ,miinrt dwel d`iae d`nehay
df lre ,zg` zaa ze`a d`nehde d`iady ,zn ea yiy zial
mrte '`nhi `l' meyn zg` mrt ,miinrt dwliy dxez dxn`

.'`ai `l' meyn ztqepla`ïàkd`nehay dax xn`y dn - ¨
didy dxwna xaecn ,zg` mrt wx dwel d`neheäãNa`edy - ©¨¤

dwely ote` oi` f`e ,znd ld`l qpkp epi`e bb ea oi`y mewn
meyn ea exzde zg` zaa mizn ipya rbp m` ixdy ,miinrt
ly e`ld lr wx `id d`xzddy oeik ,mizy aiig epi` ,mdipy
m`e ,zg` mrt wx dwele zg` d`xzd wx dzid `linne ,d`neh

lhen zn diddwel epi` ,ea rbpe sqep zn el ehiyede etizk lr
zna rbpy ote`a wxe ,cnere llegn xak `edy oeik ipyd lr
dwely dax xaeq sqep zna rbp epnn yxity ixg`e cg`

.d`neh ztqez yi dipyd dribpay oeik ,miinrt
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`l' weqtdn `ped ax cnl ji` ,dax zhiyl :`xnbd dywn
,dipyd d`nehd lr dwel epi` cnere llegn `ed m`y 'llgi

`ldénð úéáa`ly xaecny epcnrdy d`iae d`neha mb - §©¦©¦
d`neh xeqi` lr xeariy zexyt` oi` ,zial qpkpy mcew `nhp
`lnk `ed znd ld` ixdy ,cg`k znd ld`a d`ia xeqi`e

e ,ellg lka d`neháàzñéà déãé ìéòàc ïåékz` qipkdyk cin - ¥¨§©¦¨¥¦§¨©
qipkd zial qpkpyky xazqne ,envr zna rbp eli`k `nhp eci
cr aiig epi` znd ld`a d`ia lr z`f znerle ,dligza eici

y `vnpe ,ld`d jeza eteb aex z` qipkiyéàä élek ìééò ék- ¦¨¥¥©
,znd ld`l eteb aex z` qipkdykàeä àîèqipkdy dryn xak ¨¥

ld`d l` ez`iae ,zg` zaa mixeqi`d ipy lr xar `le ,eci z`
cnere llegn `edy s`y gkene ,ez`neh lr melk dtiqed `l

.miinrt dwel ,znd ld`l eci zqipka `nhpy ici lr
:`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîà àlàm` zn`aóøéö[hiyed-] ¤¨¨©©¦¤§¨¨¥©

Bãé,eteb aex z` qipkd jk xg`e ,znd ld`l dligzaíeMî ¨¦
àkéà äàîeèla` ,d`nehd lr aeig yi -àkéì äàéa íeMî- §¨¦¨¦¦¨¥¨

dtiqed `l d`iade cnere llegn `edy oeik ,d`iad lr aeig oi`
,ez`neh lr melkåm` wxBôeb óøéöl` qpkpy xnelk ,eicil §¥©

,ziad jezl dligz eici z` hiyed `le ,cgia eicie eteba ziad
eúà÷ éããä éãäa äàéáe äàîeèd`iad aeige d`nehd aeig - §¨¦¨©£¥£¨¥¨¨

.cg`k e`a znd ld`l
:`xnbd dgecàä,miinrt zewll jixv epi` df dxwna mb `ld - ¨

y oeikàLéøa BîèBç ìéiò àìc øLôà éàzial qpkiy okzi `l - ¦¤§¨§Ÿ©¥§§¥¨
,eteb lk iptl dligz qpki enhegy ilaåf` xakäàîeè déì úéçð §¨¦¥§¨

eteb x`y z` qipkdyke ,znd ld`a did enhegy ici lr `nhp -
zqpkda d`neh mey dtqep `l ixdy cnere llegn did xak

.d`iad lr xeht didie ,eteb
:`xnbd zvxzn,àáø øîà àlàm` zn`añéðëäz`Bãéz` e` ¤¨¨©¨¨¦§¦¨

,eteb aex z` qipkd jk xg`e ,znd ld`l dligza enhegíeMî¦
,àkéì äàéa íeMî àkéà äàîeèm` wxeñéðëäaex z`Bôebiptl §¨¦¨¦¦¨¥¨¦§¦

eteb z` wx qipkde xeg`l ey`x z` dhdy oebk ,enhege ey`x
za,etebl zecenv eid eici mbe ,dligà÷ éããä éãäa äàéáe äàîeè§¨¦¨©£¥£¨¥¨

ïééúàixdy ,cg`k e`a znd ld`l d`iad aeige d`nehd aeig - ©§¨
,cnere llegn epi`e ,d`ia meyn mb aiigzd `nhpy rbx eze`a

.miinrt dwel okle
:`xnbd dgecàLéøa déòøëc àzòaöà ìéiò àìc øLôà éà àäå- §¨¦¤§¨§Ÿ©¥¤§©§¨§©§¥§¥¨

`id ixdy ,dligz qpkiz elbx rav`y ila zial qpkiy okzi `l
,eteb iptl zhleaåf` xakäàîeè eäì úçðici lr `nhp - §¨©§§¨

.znd ld`a dzid elbx rav`y
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîà àlàxaecnñðëpL ïBâkzialajez ¤¨¨©©¨¨§¤¦§©§

äcéLjeza e`ìcâîe äáéz`vnp `edyky ,lcbn jeza e` - ¦¨¥¨¦§¨
,d`nehd oiae epia mivveg md mkezaúà åéìò òøôe Bøéáç àáe¨£¥¨©¨¨¤

äáéæònälhiae lcbnd e` daizd e` dciyd dqkn z` xiqde - ©©£¦¨
,d`nehd oiae epia dvivgd z` jkaéããä éãäa äàéáe äàîeèc§§¨¦¨©£¥£¨¥

ïééúà÷epi`e cg`k e`a d`iad aeige d`nehd aeig df ote`ay - ¨¨§¨
.miinrt dwel okle ,cnere llegn

,øîà éMà áø øa øîxaecnìéiòc ïBâkld`l qpkpy -àeäLk ©©©©¦¨©§§©¥§¤
ññBbáéúécà déúîLð ÷ôðå ,d`vi ,my ayei `edy cerae - ¥§¨©¦§¨¥©§¨¦

,zne qqebd ly eznypïééúà÷ éããä éãäa äàéáe äàîeèc. §§¨¦¨©£¥£¨¥¨¨§¨
:qqeb ly epica dpc `xnbd,ïðaø eðzxeqi` oiprl weqta aezk ¨©¨¨

odka d`neh(c `k `xwie),','FNgdl eiOrA lrA `OHi `ldaizdne Ÿ¦©¨©©§©¨§¥©
'Blçäì'`nhn epi` zenl cnerd mc`y micnlúeîiL äòL ãò §¥©©¨¨¤¨

[eixai` ekzgpy] ciebn `ed m` la` ,'llg' `xwp `ed f`y ,ynn
.xifp iabl mb oicd oke ,`nhn epi` qqeb e`,øîBà éaøz`f micnl ©¦¥

xifpa weqtdn(f e xacna),'`OHi `l Fzg`lE eig`l FO`lE eia`l§¨¦§¦§¨¦§©ŸŸ¦©¨
mznA mdl,'daizdny'íúBîa'ynn ezeniy dryn wxy micnl ¨¤§Ÿ¨§¨

la` ,mdl ze`nhidl xifpl xeq`ànhémda rebpl el xzen -ãò ¦©¨©
úeîiLdlegd.odk iabl mb oicd oke , ¤¨

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.iaxe `nw `pz oia weligd dn -øîà ©¥©§¨©
eäééðéa àkéà ïéLøBc úeòîLî ,ïðçBé éaøweqt dfi`n ewlgp - ©¦¨¨©§¨§¦¦¨¥©§

e .qqeb lr mixdfen xifpe odky df oic yexcl xzei rnynLéø¥
,eäééðéa àkéà ññBb ,øîà Lé÷ìøîàc ïàîìcenll yiyîweqtd ¨¦¨©¥¦¨¥©§§©§¨©¥

,'Blçäì'ok m` ,exdfed 'llg' lr wxy `ed cenildeeléôàaññBb §¥©£¦¥
miqqeb aexy meyn ,'llg' `xwp qqeb mby oeik ,rebpl mdl xeq`

,dzinlla`øîàc ïàîìweqtdn miyxecy,'íúBîa'epiidc §©§¨©§¨
,exdfed zn lr `weecyïéà ,úeîiL ãòla` ,mixdfen md ok` - ©¤¨¦

`edy dryaàì ,ññBb.exdfed ¥Ÿ
:miweqtd ipyn mi`pzdn cg` lk yxec dn dpc `xnbdïàîìe§©

øîàcmicnlyîweqtdáéúëä ,'Blçäl'mb,'íúBîa'`ed dne §¨©¥§¥©¨§¦§¨
.df weqtn cneléaøãëì déì éòaéîdaizd z` `ed jixv - ¦¨¥¥§¦§©¦

,iax ly epic z` cenll ick 'mzena'àéðúc,`ziixaa,øîBà éaø §©§¨©¦¥
,'íúBîa',znl epiidc,ànhî Bðéàíúáéæáe íúòâða ànhî ìáà- §¨¥¦©¥£¨¦©¥§¦§¨¨§¦¨¨

mi`nh md m` mixg`l e` eiaexwl ze`nhidl el xzen la`
cnel df oice .zrxv e` daif oebk ,miiga mcera zxg` d`neha

.'mzena' weqtdn `nw `pz
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìeweqtdn micnlyàä ,'íúBîa' §©§¨©§¨¨

àøáñ éàäì déì éòaéîcenll ick weqtd z` jixv `ed `ld - ¦¨¥¥§©§¨¨
ipy cnel `ed ji`e ,afl e` rxevnl ze`nhidl xifpl xzeny

:`xnbd daiyn .cg` weqtn mipicàø÷ àîéì ïk íàjixv did - ¦¥¥¨§¨
mdl `nhi `l' weqta aezk zeidl,'úBîae,'íúBîa' éàî`l` §©§¨

ézøz dpéî zòîLmb ,mipic ipy weqtdn micnel df xezi gkn - ¨§©§¦¨©§¥
rxevnl ze`nhidl xifpl xzeny mbe ,qqebd lr xdfen `l xifpy

.afe
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìeweqtdn micnlyáéúëä ,'íúBîa' §©§¨©§¨¨§¦

mb aezk `ld -,'Blçäì'daiyn .df weqtn cnel `ed dne §¥©
:`xnbdàúàc àeä éëäì 'Blçäì'lirl epxn`y oicl da weqtd - §¥©§¨¦§¨¨

(:an),ìleçî BðéàL éîallegn epi`e `nhp `l oiicry xifp wxy - §¦¤¥§¨
,zna rbp m` aiig ezexifpnãîBòå ìleçnL äæ àöéxaky xifpy - ¨¨¤¤§¨§¥

ne `nhpepi`y oeik ,zna aey rbep m` aiig epi` ezexifpn lleg
.ez`neh lr melk siqen

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìemicnlyîweqtdéòaéî àä ,'Blçäl' §©§¨©¥§¥©¨¦¨¥
àøáñ éàäì déìxifpy cenll ick weqtd z` jixv `ed `ld - ¥§©§¨¨

`ed ji`e ,dipyd d`nehd lr aiig epi` `nhpe xfge `nhpy
:`xnbd daiyn .cg` weqtn mipic ipy cnelàø÷ àîéì ïk íà- ¦¥¥¨§¨

einra lra `nhi `l' weqta aezk zeidl jixv did,'ìçäìeéàî §©¥©
,Blçäì`l`ézøz dpéî zòîLweqtdn micnel df xezi gkn - §¥©¨§©§¦¨©§¥

xfge `nhp m`y mbe ,zn lr `l` xdfen epi` xifpy mb ,mipic ipy
.dipyd d`nehd lr aiig epi` `nhpe

xeq`y `nw `pz zrcy xn`y yiwl yix lr dywn `xnbd
:qqeba rebpl xifpl,éáéúéîdpyna epipy(e"n `"t zeld`),Bðéà íãà ¥¦¥¨¨¥

eléôàå ,BLôð àözL ãò àlà ànèî`ed m`ãéieâîekzgpy - §©¥¤¨©¤¥¥©§©£¦§¨
,ig `ed oiicr la` mirvt `ln `ede eixa`åeléôà`ed m`ññBb ©£¦¥

.zeniy cr ,`nhn epi`,dyweøîàc ïàîìe`nw `pz itl - §©§¨©
yxecyîweqtd,'Blçäl'xdfen xifpy eixaca yiwl yix x`ane ¥§¥©

,dyw ,'llg' `xwp `ed mby oeik qqeba mbéðz÷ àäepipy `ld - ¨¨¨¥
yxetna ef dpynacqqeb.ànèî Bðéà:`xnbd zvxznïéðòì §¥§©¥§¦§¨

ééenè`nhn epi` qqeb zn`a ,znk `nhl oiprl -à÷ôðc ãò ©¥©§©§¨
déLôðla` ,zenie eytp `vzy cr -éìeçúà ïéðòì`xwiy - ©§¥§¦§©¦§¥

,'llg' qqebdìéçúéà àäixdy ,'llg' `xwp xak `ed ezqiqba - ¨¦§¦
rebpl xeq` xifple ,dzinl miqqeb aexy oeik zenl `ed cner
weqtdn xeqi`d z` ecnl ixdy ,`nhp epi`y elit` llg lka

:'elgdl'
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רכט

miwxt dyelya` cenr bn sc ± iriax wxtxifp
úéáámizy aiig i`n` Ð?yipi`c digxe`c ,dici liirc oeikc ,iccda oiiz` `l `d

liirc cr ied `l d`iae ,inc miptay znd z`neha rbpc o`nkc ,dil inhi` Ð ikda

.diteb dilekåãé óøéö øæòìà éáø øîà àìà.dlgz qpkil eci hiyedc `kid lk Ð

àëéì äàéá íåùî àëéà äàîåè íåùîicda d`iae d`neh oiiz`c o`nk ied `le Ð

llegn xak ixdy ,zg` `l` aiig epi`e ,iccd

sxivc Ð opiwqr i`na `kd `l` .`ed cnere

d`nehc ,cg`k eteb lk qipkdy xnelk ,eteb

.oiiz`w iccd icda d`iaeåôåâ óøéöe`l Ð

sxiv xn`w ,eci sxiv xn`c icii` `l` .`wec

.etebàùéøá åîèåç ìééò àìã øùôà àì àäåÐ

ikl ypi`c digxe`c ,sevxtd on hleac meyn

dil zigpe ,`yixa ey`x dgeyc diziaa liir

,dilek dil liirc cr [d`ia] `ied `le ,d`neh

.i`we inhin `d Ð diteb dilek liir ikeàìà
'åë åãé ñéðëä àáø øîàzgkyn ikid `l` Ð

,sewf `edyk qpkpy ,eteb qipkdc oebk Ð dl

.mizy aiige ,iccda d`iae d`neh edl oiiz`c

dirxkc `zrav` liir `lc xyt` `l izk`e

.'ekñðëðù ïåâë,zn z`neh dkezay zial Ð

.lcbne daiz dciyaìòá àîèé àì ïðáø åðú
úåîéù äòù ãò åìçäì åéîòáweqrl xzen Ð

epi`e ,eadry cr "llgi `l" meyn eilr xaer

.xifpl oicd `ede ,odka i`w `xw i`de .zeniy

úåîéù ãò íúåîá íäì àîèé àì øîåà éáøÐ

.odka oicd `ede ,i`w xifpa `xw i`deúåòîùî
ïéùøåãcrc `xw i`dn dil rnyn xnlc Ð

ied `l dia wiqrc ab lr s` ,zeniy dry

."elgdl"c `xw i`dn xnle ,llegnùé÷ì ùéøå
åäééðéá àëéà ññåâ øîàdil rnync o`nlc Ð

,"llgi `l"a i`w qqeba elit` Ð "elgdl"n

ol `niiwc ,llg zeidl eteq qqeb `edy oeikc

`lc xn`we ,dzinl oiqqeb aex :(`,gk oihib)

cr Ð "mzena"n dil rnync o`nle .'ek llgi

,xifp `le odk `l "`nhi `l"a xaer epi` zeniy

.da ol zil qqeba la`àîèéî ìáàxifp oia Ð

rbna mixaer mpi`e ,mzaifae mrbpa odk oia

`l" meyn `le "llgi `l" meyn `l afd

."`nhiàøáñ éàäì äéì éòáéî àämzena Ð

.mzaifae mrbpa oi`nhn la` ,oi`nhn oi`

åìçäì äéì ùéøãã ïàîìå`d ,qqeb meyn Ð

.llegn epi`y inl ,ikdl inp `z`ïë íàÐ

`xw `nip ,`nrh cg `l` dil yexcp `lc

,llegn epi`y in oiprl rnync ,"lgdl"

.izxz dpin rny Ð "elgdl" xn`wcneéáéúéî
íãàxerd"a `ziixac `yix `ied ikd Ð

."ahexdeãééåâîikd elit`e ,eixai`l jezg Ð

dil rnync ,yiwl yixl `iywe .`nhn epi`

`vzy cr `nhn `lc `ed Ð iienh oiprl `iyw `l .xeq` qqebl elit`c "elgdl"n

."llgi `l"c e`la i`w Ð qqeb iedc oeikn ,ileg` oiprl la` ,qqeb `edyk `le eytp
øîà
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úéááa`zq` dici lir`c oeik inpeci hiyedy cine ,inc d`neh `ilnk znd ld`c Ð

`nh Ð i`d ilek liir ike ,"`ai `l" opixw `l izk`e ,zna rbp eli`k Ð miptan

llegn `edy [oeik] ,"`nhi `l" mr "`ai `l" aeig `vnz `l ixz`e .`ed cnere llegne

,izixg` dyxcl `l` ,`ed cnere llegn hrnl "elgdl" zeaxl epl did `l Ð cnere

.jenqackàìàzial eci sxiv xfrl` iax xn`

meyn ,sebl mcew zial dqipkdy ,xnelk Ð

llegnc ,`kil Ð d`ia meyn ,`ki` Ð d`neh

.cnereóøéöetebzetexv eici eid ,xnelk Ð

d`neh Ð dligz oqipkd `le ,etebl zetehye

ab lr s` :m"xd xne`e .oiiz`w iccd icda d`iae

:(a,bl oileg) "hgeyd" wxta xn` rbepnd ziac

Ð ld`a `nhn rxevn ik s` ,opaxc ze`nh eici

ok enky ,d`neh ilin enk jk lk epi` mewn lkn

,rbp `l elit` `nh my qpkpd rbepnd ziaa

lk dvign yi m`c zeipyna zipyp ikd elit`e

zn z`neha eli`e .ep`nhi `l Ð rxevnl `edy

.d`nehd `ian gth gzet s` Ðàäxyt` i`

`l` d`neh dil zgpe `yixa enheg liir `ly

`ki` d`neh meyn eci qipkd `ax xn`Ð

.`yixa liir enhegc meyn :yexitñéðëäeteb

`nehoiiz`w iccd icda d`iae d,xnelk Ð

oenb`k sekld" enk .zial ueg ey`x dtek didy

.(gp diryi) "ey`xàäåliir `lc xyt` `l

dlgz dirxkc `rav`inwe`l ivn `le Ð

xn`ck ,d`ia [diny `lc ,zipxeg` zial e`eaa]

oilegc `nw wxtae (a,fi) zereayc ipy wxta

`lc xyt` `l `d :jxtinl ivn edlekle .(a,i)

qpki mxha dil `nhne `yixa `herin liir

.ekxckïåâë`ae lcbne daiz dciya qpkpy

icda d`iae d`nehc ,daifrnd eilr rxte xg`

`iz` `w iccdriiqn [`edc] xnel jixve Ð

.ixii` zewlnl ea exzda `dc daifrnd xiqdl

øî[qqeb `edyk] liirc oebk xn` iy` ax xa

d`iae d`nehc ,mzd aizic` `znyp wtpe

. `iz`w iccd icdaàëäîxeq` odkc rnyn

[xak `nehn `edyk s` mixg`l `nhil]

itl s`c `ed .cnere llegn ik s`e ,eiaexwl

xg` ixdy ,`nhil xeq` yxit m` dax ixac

lid`n [m`] mizn x`y lr dwlieznn yextiy

epax oeyl .iaxax ily`n izrny oke .odilr

zn z`fk zr `ede ziaa ayei xifpdy .wgvi

.my `edy ziaaåìçäì.aizk heicd odka

ãò] dry"elgdl"c ,ciiebn iwet`le Ð [zeniy

:llg dyrpy xg`l rnynxne` iax

mdl `nhi `l en`le eia`l" aizk xifpa .mzena

."mzenaøîà[oiyxec] zernyn opgei iax

ediipia `ki`qqebe ciiebn hrnn i`dc Ð

."mzena"n i`de ,"elgdl"níúåîámrbpa `nhn la` `nhn oi`ipixg`a elit` Ð

[mipdk zxeza .oeilb] "`ai `l zn zeytp lk lr" aezky ,zn z`neha m` ik xdfen epi`

.dxeyae ctqda `ed ayei la` ,"`nhi `l mzena" [azk]íài`n lgdl `xw `nip ok

ciiebn elit`e eytp `vzy cr `nhn epi` mc`d iaizin elgdleceb" oeyl :yexit Ð

.mzd i`pz dia ibilte ,`l `iign `d Ð `nhn `l iienh ,iig `l ciiebnc `ziixa jdn [wiic] (a,kw zenai) "dy`d" wxta mzde .[minbte] mirvt `ln ,(c l`ipc) "`pli`ïàîìåxn`c

zeniy cr `nhn epi`e ipzw `d elgdln.'ek `ziixa jdc iiepyl ivn iede .lelig meyn qqeb s` exidfdl ,"elgd"l eknq eli`k "`nhi `l"c e`l yxcp mewn lkn Ð

àëäîå`axk dkld df itle .yiwl yix mewna `axe ,opgei iax mewna iia` qixb zelecb zeklda ,edine .yiwl yix iabl opgei iaxk ol `niiwc Ð qqebd lr xdfen epi` odkc opirny

.qqeb lr xdfen odk `di [`vnp ,eixiagn `le] exiagn iaxk dkld ol zi`e ,opaxe iax ibilt [`axle] .iia`c iabl
rhwp
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élek ìééò ék ,áàzñéà ¯ déãé ìéòàc ïåék ,éîð úéáa ¯§©¦©¦¥¨§¨¥§¥¦§©©¦¨¥¥
,Bãé óøéö :øæòéìà éaø øîà àlà !àeä àîè éàä©¨¥¤¨£©©¦¡¦¤¤¥¥¨
Bôeb óøéöå .àkéì ¯ äàéa íeMî ,àkéà äàîeè íeMî¦§¨¦¨¦¦¨¥¨§¥¥

äàîeè ¯øLôà éà àä ¯ .eúà÷ éããä éãäa äàéáe §¨¦¨©£¥£¨¥¨¨¨¦¤§¨
àlà !äàîeè déì úéçðå ,àLéøa BîèBç ìééò àìc§¨¨¥§§¥¨§¨¥¥§¨¤¨
íeMî ,àkéà ¯ äàîeè íeMî ,Bãé ñéðëä :àáø øîà£©¨¨¦§¦¨¦§¨¦¨¦
éããä éãäa äàéáe äàîeè ¯ Bôeb ñéðëä .àkéì ¯ äàéa¦¨¥¨¦§¦§¨¦¨©£¥£¨¥
àzòaöà ìééò àìc øLôà éà àäå ¯ .ïééúà à÷̈¨§¨§¨¦¤§¨§¨¨¥¤§©§¨
áø øîà àlà !äàîeè eäì úçðå ,àLéøa déòøëc§©§¥§¥¨§©¥§§¨¤¨£©©
Bøéáç àáe ìcâîe äáéz äcéLa ñðëpL ïBâk :àtt©¨§¤¦§¨§¦¨¥¨¦§¨¨£¥
éããä éãäa äàéáe äàîeèc ,äáéæònä úà åéìò òøôe¨©¨¨¤©©£¦¨§§¨¦¨©£¥£¨¥
àeäLk ìééòc ïBâk :øîà éLà áø øa øî .ïééúà÷̈¨§¨¨©©©¦£©§§¨¥§¤
éãäa äàéáe äàîeèc ,áéúécà déúîLð ÷ôðe ,ññBb¥§©¦§¨¥©§¨¥§§¨¦¨©£¥
,úeîiL äòL ãò ¯ "Blçäì" :ïðaø eðz .ïééúà÷ éããä£¨¥¨¨§¨¨©¨©§¥©©¨¨¤¨
éàî .úeîiL ãò ¯ "ànhé íúBîa" :øîBà éaø©¦¥§¨¦©¨©¤¨©
àkéà ïéLøBc úeòîLî :ïðçBé éaø øîà ?eäééðéa¥©§¨©©¦¨¨©§¨§¦¦¨
ïàîì ;eäééðéa àkéà ññBb :øîà Lé÷ì Léø .eäééðéa¥©§¥¨¦£©¥¦¨¥©§§©
øîàc ïàîì ,ññBb eléôà ¯ "Blçäì"î øîàc§¨©¦§¥©£¦¥§©§¨©
øîàc ïàîìe .àì ¯ ññBb ,ïéà ¯ úeîiL ãò ,"íúBîa"§¨©¤¨¦¥¨§©§¨©
.éaøãëì déì éòaéî ¯ !"íúBîa" áéúëä ,"Blçäì"î¦§¥©¨§¦§¨¦¨¥¥§¦§©¦
ànhî ìáà ,ànhî Bðéà íúBîa :øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥§¨¥¦©¥£¨¦©¥
éòaéî àä ,"íúBîa" øîàc ïàîìe .íúáéæáe íúòâða§¦§¨¨§¦¨¨§©§¨©§¨¨¦¨¥

àø÷ àîéì ïk íà ¯ !àøáñ éàäì déìéàî ,"úBîa" ¥§©§¨¨¦¥¥¨§¨§©
øîàc ïàîìe .ézøz dpéî zòîL ¯ "íúBîa"§¨¨§©§¦¨©§¥§©§¨©
àeä éëäì "Blçäì" ¯ !"Blçäì" áéúëä "íúBîa"§¨¨§¦§¥©§¥©§¨¦
¯ .ãîBòå ìleçnL äæ àöé ,ìleçî BðéàL éîa :àúàc©£¨§¦¤¥§¨¨¨¤¤§¨§¥
!àøáñ éàäì déì éòaéî àä ,"Blçäì"î øîàc ïàîìe§©§¨©¦§¥©¨¦¨¥¥§©§¨¨
zòîL ¯ "Blçäì" éàî ,"ìçäì" àø÷ àîéì ïk íà ¯¦¥¥¨§¨§¨¥©§¥©¨§©§
àözL ãò àlà ànèî Bðéà íãà :éáéúéî .ézøz dpéî¦¨©§¥¥¦¥¨¨¥§©¥¤¨©¤¥¥
øîàc ïàîìe .ññBb eléôàå ãéieâî eléôàå ,BLôð©§©£¦§¨©£¦¥§©§¨©
¯ ééenè ïéðòì ¯ !ànhî Bðéàc éðú÷ àä "Blçäì"î¦§¥©¨¨¨¥§¥¦©¥§¦§©©¥
.ìéçúéà àä ¯ éìeçúà ïéðòì ,déLôð à÷ôðc ãò©§¨§¨©§¥§¦§©¦§¥¨¦§¦
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miwxtרל dyelyaa cenr bn sc ± iriax wxtxifp
åéáà ìù åùàø òè÷ð àãñç áø øîàrhwp xake li`ed ,sebd cva y`xdy it lr s` Ð

en`l ,eil` aexwd ex`yl m` ik ,einra `nhi `l ytpl" `xw xn`c ,`nhin epi` Ð

onfa `le ,dfn df eixa` ecxtzp `ly ,mly `edy onfa Ð "eia`ledf oebk ,xqg `edy

.ey`x rhwpyàú÷ôá.drwaa Ðúåáøòã.my oievn oihqle miapby Ðéáðâ å÷ñôå
àîèé àìã éîð éëä äéùéøì`edy liaya Ð

xqg?äéì øîàil ziziin `w devn znn Ð?
dicegl `ed `l` dicda zilc oeik mzd ip`y

.inc devn znk Ð diab i`wøîåì ùé àúùäå
àîèéî éðéøçàáezeg`l :onwl opixn`ck Ð

Ð devn znl `nhn la` ,`nhn epi`c `ed

.oky lk `l eia`àøá äéì úéà àäåeli`e Ð

ied `le ,edi` dil ipr `d Ð a` dil `xew ded

!devn zn diläì 'åâå äìåúáä åúåçàìå éáéúéî
àîèé.dnily `idyk Ðäéøáàì àîèéî åðéàå

dzena oia diiga oia ,xa` dpnn cxtp m`y Ð

`l `nhin mc` oi`y itl ,dl `nhin epi` Ð

,igd on xa` lr oiaexw x`yn cg` lr `le dl

`edy zenkl exifgdl leki epi`y itl

oi`y ,znd on xa`l inp oicd `ede .dligzn

xya `l` igd on xa`l znd on xa` oia

.yxetdéëä .äøåòùë íöò ìò àåä øéæçî ìáà
åìéàã äøåòùë íöò ìò àåä øéæçî éàî :ïðéñøâ

àúøåô øñçîda rbpy dryac ,xnelk Ð

,dxeryk `zxet mvr jdl xqg ded `yixa

oicd `ede .dl `nhil xzen did ikd elit`e

`iywe .mly epi`e xqg `edc ab lr s` ,eia`l

.`id lkd ixacl `nzq `dc ,`cqg axlàì
àéä äãåäé éáø àéääiax `xtiq mzqc Ð

inp xn`c dcedi iaxl dil opirnye ,`id dcedi

.[`peeb i`dka]:ïðéñøâ éëäå ,àéðúãäãåäé éáø
ïéàù éôì äéøáàì àîèéî åðéàå àîèé äì øîåà
àåä ìáà åéáàî äøåòùë íöò ìò àîèéî íãà

åéáàî äøåòùë íöò ìò øæåç,xnelk Ð

,ezena oia eiiga oia `nhin epi`c `ed eixai`l

mvr lr dligz `nhin mc` oi`y itl

`nhil dxez dxizd `ly itl ,eia`n dxeryk

jled `ed xqgp m`e ,dlgzkl sebd xwirl `ed `nhin la` .ea sebd xwiry xaca `l`

,dcedi iaxc dilr ibiltc opaxk dl `pin` `p`e .dxeryk mvr lr elit`e ,eixg` wceae

epi`y itl" oda aezky mixtqe .ea `nhil xzen epi` aey Ð zvwna xqgpy oeik :ixn`c

,`id `zyay Ð "eia` ly znd on xa`l `nhin la` eia` ly igd on xa`l `nhin

,`nhinc `ed epipn aexe epipa aex oebk ,ea ielz eteb lky lk s` :jenqa `pdk ax ipzcn

zipyipc dl ogky` `l :cere .dcedi iaxk inp `iddl dl `pniwene ,cg` xa`l `l la`

oi`y itl :op` dl opiqxbck `l` ,ikd dl ipzw `l `dc ,ikd dcedi iax mya ef dpyn

.'ek dxeryk mvr lr `nhin mc`øæòéìà éáøá àðäë áø éðúäå`ziixaa ,xnelk Ð

.awri oa xfril` iaxcìöð úéæëlvp oi`e .epnn yxety znd on `veid dgil = lvp Ð

iax itn .'d yxt`e = (`l ziy`xa) "midl` lvie" opinbxzny enk ,dyxtd oeyl `l`

.(`,p) "xifpe lecb odk" wxta yxwy znd xya onwl yxtn ,mewil`àðäë áø éðúäåÐ

hxt ,dixa`n cg`l `le ,mly dteba Ð `nhin dl :awri oa xfril` iaxc `ziixaa

.dl `nhin epi`y 'ek znd on zifkl'åë úìåâìåâìå äøãùì àîèé àì ìåëéli`ed Ð

.mixa`l `nhin epi`y ok xne` dz`eøîåà àåäùëoxd` ipa mipdkd l` xen`" Ð

izy oebk Ð dpiipa aexe dxcyac ,zxg` d`neh aezkd jl siqed Ð "mdil` zxn`e

lekiy ,dpnid mixai` dynge mixyr d`n oebk Ð dpiipn aexae ,zg` jxi miiwey

.`nhil
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òè÷ð`nhin epi` eia` ly ey`xodka `le ,eia`l `nhil xzeny ,ixiin heicd odka Ð

.xifpe lecbøîàzeaxrc `zwta lif` `wc `edd `pepnd ax dildrwa Ð

.l"x dn l"v ?dil `nhil `l inp ikd ,dea`c diyixl iapb dewqte ,iapb da oiievny

øîàg`a [odk] `zyd zxn`w devn zn?oky lk `l eia`a ,aiigin ,oiaexw opi`yÐ ipix

éàäåzn edfi` `ipzde .dinza ,`ed devn zn

eze` oiper mixg` oi`e `xewy lk devn

oiper el yie zexwl leki znd m`y ,xnelk Ð

xekyl el yi `de .devn zn df oi` Ð oiaexw

Ð `gxe`a lif` `wc oeik !ea oiwqrzn mixg`

.mzd iypi` igiky `lc .inc oixaew el oi`y ink

yi m` ,devn zna lthil `ad :wgvi epiax yxit

`l Ð oiaexw opi` ik s` ,lthl lekiy l`xyi my

wxta xn`c ,di`xe .miaexw [mipdk] oda lthil

lecb odk :devn zn iab (`,fn xifp) "lecb odk"

odk oky lke ,odk `nhi l`e xifp `nhi Ð xifpe

jixve .odk `nhi l`e l`xyi `nhi Ð l`xyie

iab (a,ht zenai "dax dy`d") wxtc [i`dn] oeir

xewrl gk oi`e ,dl `nhine dyxei dphw ezy`

oeik :ipyne ?`nhi [i`n`e] .dxezd on xac

.da opixw dl [ipr `le ixw dl izxi] `l oiaexwc

Ð mixg` miwqrzn `kilc i` ?inc ikid `zyde

elit`c dil wetiz ?ezy` mrhn `ixi` i`n

`ki`c `l` !`id xenb devn zn ,inp izixg`

Ð devn znk aeyge ,wqrzdl milekic mixg`

epi`e l`xyi my yie ,eiptl zne odk `nl`

epiax xn`e !devn zn aiyg Ð lthil yyeg

itl wx ,mzd devn zn e`l oicd on i`cec :wgvi

znk opax deiey dpnn milyxzn diaexwy

on xac xewrl minkg cia gk oi` ik s`e .devn

xaca mrhe mipt yiy mewna ,dyre mewa dxezd

ilekac ,rcz .xewrl gk yi `nlr ilekl i`ce Ð

xnel zpn`py dy`n iziin (`l) mzdc `ibeq

,dyre mewa dxez xac dxwer ixdc ,ilra zn

gk yi mrhe mipt yiy mewna i`ce :`nl`

oixingny xneg jezn ,`aqpne `wiice .xewrl

.dteqaéáéúéîheicd odk iab ,`nhi dl

ze`nhdl i`yx epi`y ,znd on xa`e ezeg` ly igd on xa`l hxtdl `nhn epi`e .[aizk]

i`yx epi` xzei aexwd eia`a s`y ,xnelk .eia` ly igd on xa`l `nhin epi`y itl :oda

tp "eia`l"n ?"`nhi" [il dnlc] oeir jixve .eia` xa`l ze`nhl!`w

ìáàdxeryk mvr lr `ed xifgni`n .sebd x`yl xak `nhp m` :yexit ,exaewl Ð

.el `nhin Ð ekxra xqg eia` ik inp ikd ?`zxet xqgc [e`l] xifgnéáødcedi

on xa`l `nhin epi`y itl mixa`l `nhin epi`e `nhin dl xne` dcedi iax `ipzc `id

eia` ly znd on xa`l `ed `nhin la` eia` ly igdx`y l` `nhp m` ,[dxfg] ici lr Ð

`iddc `tiqae .lirlc `ziixak ,`nhi `lc dcedi iax dcen i`ce dligzkl la` .sebd

`ed xifgn la` ,eia`n dxeryk mvrl `nhin epi` xne` iax :mipdk zxeza `ipz lirlc

e`l `yixc llkn ,`tiqa ixiin ixde ,dcedi iaxk `pniwe`c dniz xace .dxeryk mvr lr

.`id dcedi iax dlek xn`p `l m` ,`id dcedi iaxäìdixa`l [`nhin epi`e] `nhin `ed

lvp zifke znd on zifkl hxtsk `ln Ð awx ceexz `lne ,znd on d`veid dgil Ð

.znd seb oeawxe zixextrìåëédpiipn aexle zleblebe dxcyl `nhi `lyxit onwlÐ

.mixa` [dynge mixyr d`n] oipn Ð dpiipn aex :dl yxtne ,`icda

àåäùëzxn`e xen` xne`d`neh aezkd siqed "zxn`e mipdkd l` xen`" aizkc Ð

ixii`c ,ezeg`` "zxn`e xen`" cinrdl `ed `xaqe .`nhil lkezy zxg`

dxcyl `nhi `l leki .dpiipn aexe dpiipa aexl ze`nhl lkeiy siqedle ,mixa` ihernl

:zxn` ?["`nhi dl"] aizkc ,dxezay mixg` miaexw ly epiipa aexle epiipn aexle zleblebe

."dl" da aizkc ezeg`n opixnb `l i` ,mixa`l s` mixg` miznl `nhi leki :xninl dil ded oicd one .exaewl eilr zlhene ezaexw ixdy xnelk Ð ea ielz dteby zcgein ezeg` dn

.`pz i`d ik xn`c `cqg axe dcedi iax oa xfril` iaxk inp `idd :ipyne
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¯ åéáà ìL BLàø òè÷ð :áø øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©¦§©Ÿ¤¨¦
àø÷ øîà ¯ àîòè éàî .Bì ànhî Bðéà¯ "åéáàì" ¥¦©¥©©£¨¨©§¨§¨¦

déì øîà ¯ .øñç àeäL ïîæa àìå ,íìL àeäL ïîæa¦§©¤¨¥§Ÿ¦§©¤¨¥£©¥
úBáøòc àz÷ôa ìéæà÷ ,äzòî àlà :àðeðîä áø©©§¨¤¨¥©¨¨¨¥§©§¨©£¨
?déì àîhéì àìc éîð éëä ,déLéøì éápb de÷ñôe§©©¨¥§¥¥¨¦©¦§¨¦¨¥¥
øîBì Lé àzLä ?zøîà÷ äåöî úî :déì øîà ¯£©¥¥¦§¨¨¨§©§¨§¨¥©
úî éàäå ¯ ?ïkL ìk àì åéáàa ¯ áéiçéî éðéøçàa§©£¦¦¦©©§¨¦Ÿ¨¤¥§©¥

?àeä äåöîïéàL ìk ¯ äåöî úî eäæéà :àéðúäå ¦§¨§¨©§¨¥¤¥¦§¨¨¤¥
úî äæ ïéà ¯ BúBà ïéðBò íéøçàå àøB÷ .ïéøáB÷ Bì§¦¥©£¥¦¦¥¤¥
àçøBàa ìéæà÷c ïåék ¯ !àøa déì úéà àäå .äåöî¦§¨§¨¦¥§¨¥¨§¨¨¥§§¨

:éáéúéî .éîc íéøáB÷ Bì ïéàL éîk ¯¯ "ànhé dì" §¦¤¥§¦¨¥¥¦¥¨¦©¨
BðéàL éôì ,äéøáéàì ànhî Bðéàå ,ànhî àeä dì̈¦©¥§¥¦©¥§¥¨¤¨§¦¤¥
ìò àeä øéæçî ìáà .åéáà ìL éçä ïî øáàì ànhî¦©¥§¥¤¦©©¤¨¦£¨©£¦©

öò?äøBòNk íöò ìò àeä øéæçî éàî .äøBòNk í ¤¤¦§¨©©£¦©¤¤¦§¨
éaø àéää ,àì ¯ ?àzøet øqçéî éàc àøîéîì åàì̈§¥§¨§¦¦©©§¨¨©¦©¦
ànhéî dì :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .àéä äãeäé§¨¦§©§¨©¦§¨¥¨¦©¥
ïî øáà ìò ànhéî BðéàL ,äéøáàì ànhéî Bðéàå§¥¦©¥§¥¨¤¨¤¥¦©¥©¥¤¦
ìL únä ïî øáàì àeä ànhéî ìáà .åéáà ìL éçä©©¤¨¦£¨¦©¥§¥¤¦©¥¤
:á÷òé ïa øæòéìà éaøá àðäk áø àéðúäå ¯ .åéáà̈¦§¨©§¨©¨£¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
ïî úéfëì èøt ¯ íéøáàì ànhéî Bðéàå ,ànhéî dì̈¦©¥§¥¦©¥§¥¨¦§¨§©©¦¦
ànhé àì ìBëé .á÷ø ãååøz àìîe ,ìöð úéfëå ,únä©¥§©©¦¤¤§Ÿ©§¨¨¨¨Ÿ¦©¨
áéúk ?dðééðî áBøìe dðééða áBøìe ,úìBbìebìå äøãMì©¦§¨§©§¤§¦§¨¨§¦§¨¨§¦

éñBä "íäéìà zøîàå".úøçà äàîeè áeúkä Eì ó §¨©§¨£¥¤¦§©¨§¨©¤¤
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רלא

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

,miaexwd zrayl `nhil i`yxd heicd odk oica dpc `xnbd
dzid `l xy` dlezad ezeg`e eig` ,ezae epa ,en`e eia` mdy

:df oic xn`p izni` ,ezy`e ,yi`lñç áø øîàòè÷ð ,áø øîà àc ¨©©¦§¨¨©©¦§©
åéáà ìL BLàø`l` sebd cvl `vnp y`xdy s` ,heicd odk ly Ÿ¤¨¦
,xaegn epi`y.Bì ànhî Bðéààø÷ øîà ,àîòè éàî(a `k `xwie) ¥¦©¥©©§¨¨©§¨

,'åéáàì'epid eia`l `nhil odkl xziddy ,dfn miyxeceïîæa §¨¦¦§©
àeäL,eia` -íìL,eixa` lkaøñç àeäL ïîæa àìå,oi`y xg`ne ¤¨¥§Ÿ¦§©¤¨¥

.el `nhil i`yx epa oi`e ,mlyk aygp epi` sebl xaegn y`xd
:jk lr dywn `xnbdàðeðîä áø déì øîà,`cqg axläzòî àlà ¨©¥©©§¨¤¨¥©¨

m`úBáøòc àz÷ôa ìéæà÷,zeaxr dnyy drwaa eia` jld - ¨¨¦§©§¨©£¨
,da miievn miapbedéLéøì éápb de÷ñôeey`x z` miapbd erhwe - ©§©©¨¥§¥¥

,eia` lydéì àîhéì àìc énð éëä`nhil epa lr xq`ii m`d - ¨¦©¦§Ÿ¦¨¥¥
oi` ixd ,mly sebd oi`y xg`n elwqrzdl lkeiy xg` mc` o`k

.a`d zxeawa
déì øîà,`pepnd axl `cqg axzøîà÷ äåöî úîdz` l`ey - ¨©¥¥¦§¨¨¨§©§

,epxawiy in oi`y xg`n devn znk eia` aygp eay dfk ote`n
c ,ef dl`yl mewn oi`y i`ceáéiçéî éðéøçàa øîBì Lé àzLä- ©§¨¥©§©£¦¥¦©©

,el `nhidl eilr daeg ,oixaew el oi`y ,xg` devn zna m`y
ïkL ìk àì åéáàa. §¨¦Ÿ¨¤¥

:`xnbd zl`ey,àeä äåöî úî éàäåàéðúäåepipy ixde - §©¥¦§¨§¨©§¨
,`ziixaaäåöî úî eäæéà,el `nhil odkd i`yxyBì ïéàL ìk ¥¤¥¦§¨¨¤¥

,ïéøáB÷m` la`BúBà ïéðBò íéøçàå àøB÷did eli`y ,xnelk - §¦¥©£¥¦¦
,el miper miaexw eid zexwl leki zndäåöî úî äæ ïéàxg`n ¥¤¥¦§¨
,ezxeawa wqrzdl miaexwd milekiyàøa déì úéà àäå- §¨¦¥§¨

miyp` xekyl `ed lekie eil` jenqa `vnp epa ixd df dxwnae
epa oi`e ,devn znk oecip eia` oi` ok lre ,eia` zxeawa ewqrziy

.mly eteb oi`y oeik ax ixac itl el `nhil i`yx odkd
:`xnbd zvxznéîc íéøáB÷ Bì ïéàL éîk àçøBàa ìéæà÷c ïåék- ¥¨§¨¨¦§§¨§¦¤¥§¦¨¥

ozipy miyp` my miievn oi`e ,jxcd m` lr lhen a`dy xg`n
i`yxe devn znk `ed oecip ok lr ,ezxeawa wqrzdl mxkeyl

.el `nhil epa
`nhil i`yx oad oi`y xaeqd ax ly epic lr dywn `xnbd

:mly eteb oi`yk eia`l,éáéúéîweqta xn`p(b `k `xwie)Fzg`le' ¥¦¥§©£Ÿ
d dlEzAdWi`l dzid `l xW` eil` daFxT,'ànhé dìyie ©§¨©§¨¥¨£¤Ÿ¨§¨§¦¨¦©¨

yexcldìmly dtebyk -ì ànhî Bðéàå ,ànhî àeäcg` ¨¦©¥§¥¦©¥§
nåéáà ìL éçä ïî øáàì ànhî BðéàL éôì .äéøáéàeia`l s`y - ¥¨¤¨§¦¤¥¦©¥§¥¤¦©©¤¨¦

mixa`dn cg`l `nhil i`yx epi` ezeg`n xzei eil` aexwd
,jk oicd ezeg`ly i`ceaeäøBòNk íöò ìò àeä øéæçî ìáà- £¨©£¦©¤¤¦§¨

gkep okn xg`le ,eia` zxeawa ewqrzda odkd `nhp xak m`y
`nhile aeyl `ed i`yx ,dxeryk mvr eia` ly etebn xqgy

.dzhiwla
:`xnbd zxxanäøBòNk íöò ìò àeä øéæçî éàîokzi cvik - ©©£¦©¤¤¦§¨

,eia` ly dxeryk mvr lr `nhpe `ed xfegy dfk ote`åàì̈
àzøet øñçéî éàc àøîéîìxawy dryay dfk ote`a `l m`d - §¥§¨§¦¦£©§¨

lkne ,mly sebd did `le dxeryk mvr etebn xqg did eia` z`
odk i`yxy o`kn gikedl yi ok m`e ,el `nhil i`yx did mewn

.mly eteb oi` xy`k s` eia`l `nhil
:`xnbd zvxznàì,ax ixack `ly ef `ziixan gikedl oi` - Ÿ

y xg`nàéääk ,ef `ziixa -àéä äãeäé éaøodk i`yxy xaeqd ©¦©¦§¨¦
minkg zrck xaeq axe ,mly sebd oi`yk s` eia`l `nhil

.mixqe`d
:dcedi iax zrc zx`ean day `ziixa `xnbd d`ianéaø àéðúc§©§¨©¦

'dì' ,øîBà äãeäé`ed ezeg`l -ì ànhéî Bðéàå ànhéîcg` §¨¥¨¦©¥§¥¦©¥§
nL ,äéøáàixdànhéî Bðéàs`,åéáà ìL éçä ïî øáà ìòxg`n ¥¨¤¨¤¥¦©¥©¥¤¦©©¤¨¦

,cg` xa`l dligza `nhil i`yx odk oi`yàeä ànhéî ìáà£¨¦©¥
åéáà ìL únä ïî øáàì,eia` ly ezxeawa `nhp xak m`y - §¥¤¦©¥¤¨¦

.znd on xypy cg` xa` lr s` `nhile aeyl `ed i`yx
i`yx odkd oi` cg` xa` lr wxy ,`ziixad ixacn x`eane
xqgpy `l` epiptl elek sebd `vnp m` j` ,dligza `nhil
zrc j` ,dcedi iax zrc efe .`nhil odkd i`yx ,cg` xa` epnn
m` `nhil i`yx odkd oi` epiptl elek sebd m` s`y minkg

.minkgk ax zrce ,cg` xa` xqgp
i`yx odk oi`y xaeqd ax zhiy lr ztqep `iyew dywn `xnbd

:mly eteb oi`yk eia`l `nhil(àéðúäå)[éðúäå]dpy -àðäk áø §¨¨¥©©£¨
éáãaly eyxcn ziaa dpzypy `ziixaa -,á÷òé ïa øæòéìà éaø ¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
'dì'`ed ezeg`l -,íéøáàì ànhéî Bðéàå ànhéîodkd oi`y ¨¦©¥§¥¦©¥§¥¨¦

,epiide ,ezeg`n cg` xa`l `nhil i`yxúnä ïî úéæëì èøt- §¨§©©¦¦©¥
,znd on zifkl `nhil i`yx odkd oi`yìöð úéæëådgil - §©©¦¤¤

,znd on z`veidá÷ø ãååøz àìîeoeawxe zixextr d`ln sk - §Ÿ©§¨¨¨
`nhil i`yx odkd oi`y mixa` llka mpid el` s`y ,znd seb

.mdlànhé àì ìBëés` odkdäøãMìznd zxcy lk xy`k - ¨Ÿ¦©¨©¦§¨
,zniiwúìBbìebìå,zniiw zleblebdy ote`a e` -dðééða áBøìe- §©§¤§¦§¨¨

cg` weye mikxi ipy epiidc ,znd oipa aex epiptl `vnp xy`k e`
,cg` jxie miiwey ipy e`dðééðî áBøìemi`vnp xy`k e` - §¦§¨¨

xn`pe ,mixa` dynge mixyr d`n epiidc ,znd ixa` aex epiptl
oi` .mdl `nhil i`yx odkd oi`e mpid mixa` llka el` s`y

c ,ok xacdáéúk(` `k `xwie)'oxd` ipA mipdMd l` xn`zøîàå §¦¤Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨©§¨
,'íäéìàzxn`e' zeaizy `vnp 'mipdkd l` xen`' aezky xg`ne £¥¤

y minkg o`kn eyxc ok lre ,md zexzein 'mdil`éñBäEì ó ¦§
úøçà äàîeè áeúkäcg` xa`l `nhil i`yx odkd oi`y s`y - ©¨§¨©¤¤

e` oipn aex e` zlebleb e` dxcyl `nhil `ed i`yx ,ezeg`n
iabl `weeca eazkp `l 'mdil` zxn`e' zeaizy s`e .oipa aex
epi`y dxezd dhriny xg`ny xacd xazqn mewn lkn ,ezeg`

.ezeg` iabl xn`p df ieaix s` ,ezeg` on xa`l `nhp
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והדר"רלב עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד מד דף רביעי)נזיר (ליום

ìL Bðééðî áBøìe Bðééða áBøìe úìBbìebìå äøãMì ànhé àì ìBëé̈Ÿ¦©¨©¦§¨§©§¤§¦§¨§¦§¨¤
miaexwBa éeìz dôebL úãçeéî BúBçà äî zøîà ,íéøçà,epiidc - £¥¦¨©§¨¨£§¤¤¤¨¨

,dzxeawa wqrzdl eilr lhene ezaexw `idyànhéîe`ed ¦©¥
ìk óà ,dðééðî áBøìe dðééða áBøìe úìBbìebìå äøãMìx`yn cg` ©¦§¨§©§¤§¦§¨¨§¦§¨¨©¨

miaexwdBa éeìz BôebL,ezxeawa wqrzdl eilr lheny -ànhéî ¤¨¦©¥
`ed.Bðééðî áBøìe Bðééða áBøìe úìBbìebìå äøãMìoi`y s`y epiide ©¦§¨§©§¤§¦§¨§¦§¨

`nhil `ed i`yx mewn lkn ,cg` xa`l `nhil i`yx odk
df ixde ,mixa` epnn mixqgy s` ,epiptl sebd xwir xy`k

i`yx odkd oi`y xaeqd ax ixacl dxizq`l` eiaexwl `nhil
.ixnbl mly sebd xy`k

:`xnbd zvxznàéä äãeäé éaø énð àéää,àpz éàä ék øîàc áøå ©¦©¦©¦§¨¦§©§¨©¦©©¨
,dfa xqe`d xg` `pz zrck `ed xaeq -åéáà únL äNòî ,àéðúc§©§¨©£¤¤¥¨¦

÷çöé éaø ìLodkdìL øçàì eäeòéãBäå eàáe ,÷æðéâaíéðL Lonfn ¤©¦¦§¨§¦§©¨§¦§©©¨Ÿ¨¦
,ezxihtíéð÷æ äòaøàå òLéìà ïa òLBäé éaø úà ìàLå àáe¨§¨©¤©¦§ª©¤¡¦¨§©§¨¨§¥¦
,[BnòL]ick exawn e`ivedle eia`l `nhil `ed i`yx m`d ¤¦

,eizea` ixawl e`iadleøîàåzaizny xg`n ,i`yx epi`y el §¨§
'åéáàì'wx eia`l `nhil odkl xzedy miyxec ep`àeäL ïîæa §¨¦¦§©¤

,øñç àeäL ïîæa àìå íìLsebd oi`y i`ce mipy yly xg`le ¨¥§Ÿ¦§©¤¨¥
:eixack xaeq axe ,mly

äðùî
:mdipiay miweligde xifpd ixeqi` z` zhxtn dpyndìLäL §Ÿ¨

ïéðéîäàîehä ,øéæða ïéøeñà,znlúçìâzäå,ey`x xryaàöBiäå ¦¦£¦§¨¦©§¨§©¦§©©§©¥
ïôbä ïî.mnvr miapr oky lke ,miapr ipirxb e` oii oebk ¦©¤¤

yiúçìâúáe äàîeèa øîBçxzeiäàîehäL ,ïôbä ïî àöBéaî ¤§§¨§¦§©©¦§¥¦©¤¤¤©§¨
ïéøúBñ úçìâzäåini z` lhan glbzd e` `nhp m`y ,ezexifp z` §©¦§©©§¦

,mixg` zexifp ini zeyrle xefgl jixve mincewd ezexifpåeli` §
n lk`e xar m`ïôbä ïî àöBiäøúBñ Bðéà.mincewd minid z` ©¥¦©¤¤¥¥

yieïôbä ïî àöBéa øîBçxzeiïî àöBiäL ,úçìâúáe äàîeèaî ¤§¥¦©¤¤¦§§¨§¦§©©¤©¥¦
Bììkî øzeä àì ïôbä,llkd on `veid xzid ote` mey el oi` - ©¤¤Ÿ©¦§¨

,xeq` `ed devn jxevl s`eåeli`ïììkî eøzeä úçìâúå äàîeè §§¨§¦§©©§¦§¨¨
epiideäåöî úçìâúam`y ,devn `idy ,rxevn ly zglbz - §¦§©©¦§¨

,glbzdle rxevnd zevn miiwl el xzen xifpd rxhvpúîáe§¥
äåöîxifpl xzen ,epxawie ea lthiy in oi`e zny mc` - ¦§¨

.exaewl ick el `nhidløîBçåyiäàîeèaxzei,úçìâúaî §¤§§¨¦§¦§©©
ìkä úà úøúBñ äàîehäLini lk mixzqp ,xifpd `nhp m`y - ¤©§¨¤¤¤©Ÿ

zexifpd ini z` aey zepnl jixve eiykr cr dpny ezexifp
,mei miyely lr dxzi ezexifp m` s`e ,mzligznå,`xneg cer §

yïaø÷ äéìò ïéáéiç,xifpd `nhp m` -åeli`úøúBñ dðéà úçìâú ©¨¦¨¤¨¨§¨§¦§©©¥¨¤¤
ìL àlàíéLly lr dxzi ezexifp m`e ,meidpniy eic ,mei miye ¤¨§Ÿ¦

,ezexifp meiq cr zglbzd zryn mei miyelyåmbäéìò ïéáéiç ïéà §¥©¨¦¨¤¨
ïaø÷.:ezexifp jeza xifpd glbzp m` ¨§¨

àøîâ
:dpynd ixac z` zxxan `xnbdåy xn`p `l dnlàì äàîeè §§¨Ÿ

dììkî øzezn ,devn znl s` `nhidl xifpd xeq` didieì÷ ©¦§¨¨©
î øîBçåziizy xeqi`,ïéiäîexeqi`ïéilw `edyLixdøúBñ Bðéà ¨¤§©¦©©¦¤¥¥

aezkd ea xingd ok it lr s`e ,dzy m` zexifpd z`yøzeä àìŸ©
,Bììkî,zezyl xifpd xeq` devn jxevl s`eok m`äàîeè ¦§¨§¨

epnn dxeng `idyLixdúøúBqike ,zexifpd z`àlL ïéc Bðéà ¤¤¤¥¦¤Ÿ
dììkî øzeú.devn jxevl s` `nhidl xeq` xifpd `dieãeîìz ©¦§¨¨©§

øîBìxifp z`neh xeqi`a(f e xacna)Bnàìe åéáàì'Fzg`lE eig`l ©§¨¦§¦§¨¦§©Ÿ
,'ànhé àìxn`p xaky ,xzein df weqt `lde(e e my)zn Wtp lr' Ÿ¦©¨©¤¤¥

`l` ,'en`le eia`l' hxt recne ,df llka en`e eia`e '`Fai `lŸ¨

`weecy wiicl ickúîì àeä ànhéî ìáà ,ànhé àì Bnàìe åéáàì§¨¦§¦Ÿ¦©¨£¨¦©¥§¥
.äåöî¦§¨

åy xn`p `l dnlBììkî øzeé ïéé,devn jxevlnøîBçå ì÷ §©¦©¦§¨©¨¤
äàîehî,dllkn dxzedyäàîeh äî,dxeng `idyàéäL ¦§¨©§¨¤¦

úøúBñezexifp ini z`ok it lr s`e ,dììkî äøzeäzn jxevl ¤¤§¨¦§¨¨
,devnziizy xeqi` ok m`ïéédpnn lw `edyøúBñ BðéàLz` ©¦¤¥¥

,dzy m` zexifpdBììkî øzeiL ïéc Bðéà.devn jxevl`l`øîà ¥¦¤©¦§¨¨©
àø÷(b e xacna),'øéfé øëLå ïéiî','yexti oyie ycg oiin' eyexity §¨¦©¦§¥¨©¦

xn`p xaky ,xzein `ede(c e my)'ebe oiid otbn dUri xW` lMn'¦¨£¤¥¨¤¦¤¤©©¦
epicnll xeqi`d z` ltke aezkd xzii `l` ,'lk`i `løBñàì ŸŸ¥¤¡

xifpl.úeLø ïéék äåöî ïéé¥¦§¨§¥§
åy xn`p `l dnl,ìkä úà øBzñé ïéénäî ,äàîehî øîBçå ì÷ §©¦¦§¤©Ÿ©¨¤¦§¨©

äàîeèdlw `idyLixddììkî äøzeälr s`e ,devn zn jxevl §¨¤§¨¦§¨¨
`idy df xneg da yi ok it,ìkä úà úøúBñok m`ïéé`edy ¤¤¤©Ÿ©¦

dpnn xengLixdBììkî øzeä àlike ,devn jxevlàìozip ¤Ÿ©¦§¨Ÿ
jxca cenll'ïkL ìk'øBzñiL.dzy m` zexifpd z``l`øîà ¨¤¥¤¦§¨©

àø÷`nhpy xifp iabl(ai e xacna)íéðLàøä íéîiäå'eìtéini-] §¨§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§
,[ycgn mzepnl jixve ,elhai ez`nehl encwy zexifpdàîè ék¦¨¥

,'Bøæð`weecy eprinydl ,'exfp `nh ik' aezkd siqedäàîeè ¦§§¨
.øúBñ ïéiä ïéàå úøúBñ¤¤§¥©©¦¥

åxn`p `l dnlyìkä úà øBzñz úçìâzä,zexifpd ini lk z` - §©¦§©©¦§¤©Ÿ
a cenll yi okyäàîehî øîBçå ì÷,lkd z` zxzeqyäîe ©¨¤¦§¨©

äàîeèepivn ixdy dlw `idyda eNò àlLànhéîk ànèî- §¨¤Ÿ¨¨§©¥©¦©¥
xifpd lr enk xifpd z` `nhny mc` lr aezkd xingd `ly
lr s`e ,xeht e`nhnd la` dwel `nhpd xifpdy ,`nhpy envr

ok itúçìâz ,ìkä úà úøúBñdpnn dxeng `idyda eNòLz` ¤¤¤©Ÿ¦§©©¤¨¨
d mc` ly xeqi`d xnegçlâîxifpd z`çlbúîkly xnegk - §©¥©©¦§©¥©

,glbznd xifpd,miwel mdipyy.ìkä úà øBzñzL ïéc Bðéà`l` ¥¦¤¦§¤©Ÿ
àø÷ øîà(ai e xacna),,'Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå'siqed ¨©§¨§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¦¨¥¦§

nh ik' aezkd`weecy eprinydl ,'exfp `ìkä úà úøúBñ äàîeè§¨¤¤¤©Ÿ
,ìkä úà úøúBñ úçìâz ïéàå.mei miyely `l` §¥¦§©©¤¤¤©Ÿ

åy xn`p `l dnl,ànhénk ànèî da äNòð äàîeènøîBçå ì÷ §§¨©£¤¨§©¥©¦©¥©¨¤
úçìâz äîe ,úçìâzîlw dxeqi`yLixdúøúBñ dðéàini lk z` ¦¦§©©©¦§©©¤¥¨¤¤

zexifpdàlàìLíéLok it lr s`e ,meida äNòz` aezkd ¤¨§Ÿ¦¨¨¨
d ly exeqi`,çlbúîk çlâîok m` ,e`la xaer glbnd s`y §©¥©©¦§©¥©

äàîeè,zglbzn dxeng `idyLixdBðéà ,ìkä úà úøúBñ àéä §¨¤¦¤¤¤©Ÿ¥
ànhéîk ànèî da äNòpL ïéc.`l`àø÷ øîàzny xifp iabl ¦¤©£¤¨§©¥©¦©¥¨©§¨

zexifpd rvn`a eiaexwn cg`(h e xacna)rztA eilr zn zEni ike' ,§¦¨¥¨¨¤¤©
m`zR,'Bøæð Làø ànèå`l` xeqi`d oi`y aezkd zernynìxifp ¦§Ÿ§¦¥Ÿ¦§©

y envrànèîz`,Bøæð Làøy`x z` `nhny xg` mc`l `le §©¥Ÿ¦§
.xifpd

åy xn`p `l dnllbúîk çlâî da äNòð àì úçìâú,çnøîBçå ì÷ §¦§©©Ÿ©£¤¨§©¥©©¦§©¥©©¨¤
äàîeè äîe ,äàîehîdxeng `idyLixdìkä úà úøúBñ àéä- ¦§¨©§¨¤¦¤¤¤©Ÿ

ok it lr s`e ,zexifpd ini lk z`,ànhéîk ànèî da eNò àìm` Ÿ¨¨§©¥©¦©¥
okúçìâzdlw `idyLixdúøúBñ dðéàzexifpd lk z`àlà ¦§©©¤¥¨¤¤¤¨
ìL.çlbúîk çlâî äNòð àlL ïkL ìk àì ,íBé íéL`l`àø÷ øîà §Ÿ¦Ÿ¨¤¥¤Ÿ©£¤§©¥©©¦§©¥©¨©§¨

(d e xacna)'Fxfp xcp ini lM'BLàø ìò øáòé àì øòzly oikq - ¨§¥¤¤¦§©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ
,ey`x z` glbze xearz `l gilydéa éø÷jezn oiadl jl yi - §¥¥

od ,aezkd zernyny,àeä øBáòé àìmr,ely ey`x lr xrzåod Ÿ©£§
yøBáòé àìmc`xrz mr,øçàìmdipyy ,ey`x lr ,xifpl epiidc Ÿ©£§©¥

aezkd xq`e ,'ey`x lr xeari `l xrz' zernyna millkp
xn` `le ,xiarnd `ed in yxit `le xifpd y`x lr xrz zxard
xifpd z` glbndy o`kne ,'ey`x lr xrz [xifpd] xiari `le'

.e`la xaer
åy xn`p `l dnl,dììkî øzez àì úçìâúnäîe ,ïéiî øîBçå ì÷ §¦§©©Ÿ©¦§¨¨©¨¤¦©¦©
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רלג

miwxt dyelya` cenr cn sc ± iriax wxtxifp
ìåëélr zlebleba `le dxcya `l Ð mixg` lya `l la` ,xzen `edy ezeg`a Ð

.miaexw x`yäá éåìú äôåâùe` dfa e` ielz sebd xwir jkay ,zleblebe dxcya Ð

x`ya lk s` ,dfaaexa e` epiipa aexa e` zlebleba e` dxcya e` `nhil leki miaexw

sebd x`yn xqg `edy it lr s`e ,epiipn?it lr s` eia`l `nhil xzenc dpin rnye

iax `ki`dc `cqg axc dywize ,xqg `edy

dpin rnye .ikd inp xn`wc awri oa xfril`

onfa xn`c ,`cqg axc edl zil `nlr ileklc

!xqg `edy onfa `le mly `edyéáø éîð àä
àéä äãåäé,dcedi iaxk xn`c `ed xnelk Ð

.`pz i`d ik xn`c [`cqg] axeäùòî àéðúã
åàáå ÷æðéâá ïäëä ÷çöé éáø ìù åéáà úîù
éáø úà ìàùå àáå íéðù ùìù øçàì åäåòéãåäå

åîòù íéð÷æ äòáøàå òùéìà ïá òùåäéedn Ð

eizea` ixawa e`iadle `nhil?åì åøîàå
øñç àåäù ïîæá àìå íìù àåäù ïîæá åéáàìÐ

.xqg epi`y el xyt` i` mipy yly xg`le

äðùîåøúåä úçìâúå äàîåèåzglbza Ð

.devn znae rxevnìëä úà úøúåñ äàîåèäù
.daexn zexifpa elit` Ðïáø÷ äéìò ïéáééçåÐ

.dpei ipa e` oixeze ,my`úøúåñ äðéà úçìâúå
íåé íéùìù àìà.daexn zexifpa elit`e Ð

àøîâàîèé àì åîàìå åéáàì øîåì ãåîìú
"eia`l" ,"zn zeytp lk lr" aizk ickn Ð

il dnl?`l eia`lc :`z`c `ed ikdl `l`

.devn znl `ed `nhin la` ,`nhiøúåé ïééå
åììëîeilr raypy devn oii iab oebk Ð

.'ek d`neh dne :xnege lwn ,ezezylïéé øåñàì
äåöîiaxcke ,zeyx oiik ,eilr raypy Ð

xzenc i`de .(a,b) oizkqnc `nw wxta oerny

,`zlca`e `yeciwaxzed dil aiyg `lc

,zexifp mlern eilr lg `lc meyn Ð ellkn

xzene .`ed ipiq xdn cnere raypc meyn

xg`e liigc `kid `l` dil aiygw `l ellkn

.eda ixzyin jkàîèî äùò àìù äàîåè äîå
àîèéîëxaer epi` xifpd z` `nhndy Ð

.jenqa gkencke ,eilrçìâî äá äùòù úçìâú
çìâúîëe`la xaer xifpd z` glbndy Ð

:dia ixw ,"ey`x lr xeari `l xrz" ,onwlck

.xg` dil xiari `låøæð ùàø àîèå àø÷ øîà
åøæð ùàø àîèîìel `nhe" aizk `lcn Ð

."exfp y`xåð÷æå åùàø àðîçø øîàÐ

xifp rxevnl xizdl ,lirl opixn`ck ,ixziinc

.glbløòéù ìåãéâ ïðéòázevn ea miiwl ick Ð

.`kile ,eizepaxw z`ad meia gelibàåä éãéî
àîòèmeyn `l` Ð xzeqc ,zglbzc Ð

iab `kd eli`e ,xriy lecib dil iedizc opirac

xzqinl dil dnl oii?ifgc exry i`w `d

.gelibl
äðùî

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

åàáådvex didy ,epwf [ryil`] oa ryedi iax z` l`ye mipy yly xg`l edericede

.mly `edy onfa Ð "eia`l" el xn`e .eizea` ixawa exawløîåçd`neha

oixzeqy zglbzaezxzeqy zglbze ."elti mipey`xd minide" aizk `icda d`neh Ð

`diy ,zexifp mzq xriy lecib ick xriy lecib opirac meyn ,onwl opixn`ck Ð miyly

.devn zglbz zrya xryd

àöåéäåxzeq epi` otbd onopihrnn `icda Ð

.`xnba diløîåçxzed `ly otbd on `veia

ellknm`y ,zeyxd oiik devn oii xeq`l Ð

xeq` Ð xifpa xcp jk xg`e "dzy`y" rayp

,rxevn zglbza dxzed zglbze .[oiia]

"ey`x"n ,(`,gp) [onwl opixn`ck]d`nehe ,

.devn zna dxzedïééåellkn xzeiinl Ð

."dzy`y" raypyøîàÐ xkye oiin `xw

.(a,b lirl) `nw wxta opixn`ck ,xzeincéë
.`ed `herin exfp (`nh ik xzeq exwirn) `nh

àìù`nhink `nhn dyrepi` xifpd `nhnÐ

.dwel

åùòùglbnd daÐ glbznk ,xifpd z` Ð

opiyxcck ,odipy ewlie ,envr xifpk

.jenqa

øîàey`x `xwrxevn xizdl ,rxevn iab Ð

.xifp

úçìâúxezqz `ly oic epi` dllkn dxzedy

yie !gikez d`neh :xn`z m`e Ð

.lkd z` zxzeq oky d`nehl dn :xneläîå
zxzeq dllkn dxzedy zglbz:xn`z m`e Ð

xn`z ,glbznk glbn da dyr oky zglbzl dn

:xnel yie !dzeyk dwyn dyr `ly [oiia]

la` .[dzeyk] dwyn ea dyrp `nrh i`dnc

`lc `ed oic Ð [xzeq epi`] oiic ipync xza

.xzeq `lc li`ed ,dzeyk dwyn ea dyrp
glbne
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áBøìe úìBbìebìå äøãMì ànhéîe ,Ba éeìz dôebL¤¨¨¦©¥©¦§¨§©§¤§
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.øñç àeäL ïîæaäðùîìL:øéæða ïéøeñà ïéðéî äL ¦§©¤¨¥§¨¦¦£¦§¨¦
äàîeha øîBç .ïôbä ïî àöBiäå ,úçìâzäå ,äàîehä©§¨§©¦§©©§©¥¦©¤¤¤©§¨
úçìâzäå äàîehäL ,ïôbä ïî àöBiaî úçìâzáe©¦§©©¦©¥¦©¤¤¤©§¨§©¦§©©
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eøzeä ¯ úçìâúå äàîeèå ,Bììkî øzeä àì ¯ ïôbä©¤¤Ÿ©¦§¨§§¨§¦§©©§
äàîeha øîBçå .äåöî úîáe äåöî úçìâúa ,ïììkî¦§¨¨§¦§©©¦§¨§¥¦§¨§¤©§¨
äéìò ïéáéiçå ìkä úà úøúBñ äàîehäL ,úçìâzaî¦©¦§©©¤©§¨¤¤¤©Ÿ§©¨¦¨¤¨

ìL àlà úøúBñ dðéà úçìâúå ,ïaø÷ïéáéiç ïéàå ,íéL ¨§¨§¦§©©¥¨¤¤¤¨§¦§¥©¨¦
.ïaø÷ äéìòàøîâì÷ ,dììkî øzez àì äàîeèå ¨¤¨¨§¨§§¨Ÿ©¦§¨¨©

,Bììkî øzeä àì øúBñ BðéàL ïéi äîe ;ïéiî øîBçå̈¤¦©¦©©¦¤¥¥Ÿ©¦§¨
¯ ?dììkî øzez àlL ïéc Bðéà ¯ úøúBqL äàîeè§¨¤¤¤¥¦¤Ÿ©¦§¨¨

øîBì ãeîìzúîì àeä ànhéî ìáà ¯ ànhé àì Bnàìe åéáàì ,"ànhé àì ...Bnàìe åéáàì" ©§©§¨¦§¦Ÿ¦©¨§¨¦§¦Ÿ¦©¨£¨¦©¥§¥
ïéé ,dììkî äøzeä úøúBñ àéäL äàîeh äî ;äàîehî øîBçå ì÷ ,Bììkî øzeé ïééå .äåöî¦§¨§©¦©¦§¨©¨¤¦§¨©§¨¤¦¤¤§¨¦§¨¨©¦
äåöî ïéé øBñàì ¯ "øéfé øëLå ïéiî" :àø÷ øîà ¯ ?Bììkî øzeiL ïéc Bðéà ¯ øúBñ BðéàL¤¥¥¥¦¤©¦§¨¨©§¨¦©¦§¥¨©¦¤¡¥¦§¨

úBñ dììkî äøzeäL äàîeh äî ;äàîehî øîBçå ì÷ ,ìkä úà øBzñé ïééå .úeLø ïéékúø §¥§§©¦¦§¤©Ÿ©¨¤¦§¨©§¨¤§¨¦§¨¨¤¤
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da eNòL úçìâz ,ìkä úà úøúBñ ànhénk ànèî da eNò àlL äàîeh äîe ;äàîehî¦§¨©§¨¤Ÿ¨¨§©¥©¦©¥¤¤¤©Ÿ¦§©©¤¨¨
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miwxtרלד dyelyaa cenr cn sc ± iriax wxtxifp
äðùîéòéáùáå éùéìùá äæî äéä ãöéë äàîåè úçìâújky ,laeh did jk xg`e Ð

d`fd xg`ly ,"dxezd zweg z`f"a `xw eda yxtnck ,z`hg in dfnd lr daeg

ezxdh meia ey`x glibe" dia aizkck ,iriay epiidc ,meia ea glbn dide .dliah oiperh

."mixez izy `iai ipinyd meiae ,epglbi iriayd meiaåéúåðáø÷ àéáî éðéîùá çìéâ íàå
íåéá åá.envr ipinyd Ðïåôøè éáø åì øîà

òøåöîì äæ ïéá äî,rxevna epipy ok s`y Ð

dia yxtnck ,iriaya dipy zglbz `ed s`y

mina ugxe exry lk z` glibe" (ci `xwie) `xw

xdhemeiae ,mini zray eld`l uegn ayie

eizepaxw `iane "exry lk z` glbi iriayd

`ian ipinya glib m`e :mipdk zxeza .ipinya

.ipinya eizepaxwåì øîàmelk odipia oi` Ð

.oaxw z`ad oiprläæù àìàezxdh ,xifpd Ð

ied lahe dfedy oeik iriaya ,einia dielz

Ð "ezxdh meia ey`x glibe" aizkck ,xedh

,glbn `edyk cnere xedh `ed xaky rnync

.meia ea glbn epi` m` elit`eåúøäè òøåöîå
åúçìâúá äéåìúglbny mcew lah m`y Ð

meia dide" aizkc ,glbny cr xedh epi` oiicr

z` ugxe" xcde "exry lk z` glbi iriayd

eizepaxw `ian epi` xifpe ."xdhe mina exya

iriaya laehy ,yny axern did ok m` `l`

lah `l m` oke ,ipinya eizepaxw `iane

`iadl leki epi` Ð ipinyl cr iriaya

rxevn la` .iriyzd cr meia ea eizepaxw

`iadl leki Ð ely ipiny meia laehe glbnd

itl ,yny axrd jixv epi`e ,meia ea eizepaxw

dpey`x dliah zryn cnere xedh `edy

dia aizk `dc ,dpey`xd zglbza lahy

."xdhe"àøîâäéðéî äìáé÷,oetxh iax Ð

ipiny] yny axrd jixv epi`e ,meia ea eizepaxw `iadl lekiy ipinya xifp glib m`y

iriyzd cr oizndl jixv epi`e ,[envr?àéáî éðéîùá øéæð çìéâ ììä éðúã òîù àú
éòéùúá åéúåðáø÷.dipin dlaiw `l dpin rnye Ðàáø øîà`de ,dlaiw mlerl Ð

ipinya glib m` ixn` ikc ,`iyw `l Ð ipinya iziil dipin dlaiwc `zi` m` zxn`c

.ipinya eizepaxw `ianéòéáùá ìáèã`ian lld ipzc `de .yny axrd el didy Ð

lah `lc oebk Ð iriyza eizepaxwxifp :xn`c ,dinrhl `aiwr iaxe .ipiny cr iriaya

oizipzna `aiwr iaxc `ail` iyxtnc `ki`e .yny axerna `l` eizepaxw `ian epi`

axerna `l` `ian epi`y itl ,iriyza cr eizepaxw `ian epi` ipinya gliby rxevnc

`ian ipinya glib m`c mipdk zxeza dl ipzw `icdac ,`id `zyaye .iriyza yny

.xifpl df oia dn :mzdl oetxh iax el xn` inp ikde ,ipinya eizepaxwééáà øîà
ìáèù ïîæá 'åâå 'ä éðôì àáå éøîà÷å éáúéã àéòùåä øá ïúð áøã äéøáçì åäðéúçëùà

ùîù áøòä äùòådixza aizke ,"mini zray el xtqe eaefn afd xdhi ike" aizkcn Ð

mpzpe cren ld` gzt l` 'd iptl `ae dpei ipa ipy e` mixez izy `iai ipinyd meiae"

'd iptl `ae" mzd opixn`ck Ð `iadl 'd iptl `a `ed izni` :rnync ,"odkd l`,"

aixrde lahy xg`l epiidc ,ipinyd meia epiide ,oz`ad letiha aiig `edy cnln

yny axrd dyr `l .dxfrl qpkil xzenc ,oi` Ð yny axrd dyr ikc `nl` .eyny

.`l Ðéîã áæë áæ ìù íåé ìåáè øáñ÷ àîìà,diel dpgna qpkil xeq` afc ikid ikc Ð

.af ly mei leah inp ikd ,dxfra epiidcøéæð éáâ äúòî àìàey`x z` glbe" aizkc Ð

,'ebe "mixez izy `iai ipinyd meiae" dixza aizke ,"epglbi iriayd meia ezxdh meia

.`l Ð ikd inwn la` ,eyny aixrde lahy onfa Ð `a `ed izni` :ikd inp `nip
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çìâîåipinya epaxw `iaie iriayaezxdh meia ey`x (z`) glbe" dyxta aizkck Ð

."my`l yake mixez izy `iai ipinyd meiae epglbi iriayd meiaøîàiax el

rxevnl df oia dn oetxhdide" dipy zglbza rxevn zyxta xn`py .jnn izrnyy Ð

miyak ipy gwi [ipinyd] meiae xdhe mina eicba qake exry lk z` glbi [iriayd] meia

glbi rxevnc jnn izrny ,'ebe "zg` dyake

.iriyza epaxw `iaie ipinya

øîàxg` Ð einia dielz ezxdh dfy el

ezxdh rxevne ,iriaye iyily [ziifd]

jixv Ð iriaya lah ik s` ,zglbza dielz

leah ied ,ok m`e .gelib xg` zxg` mrt leahl

`ian epi`e ,mei leah `xwp ipiny cr .glbl mei

ixdy ,yny axern did ok m` `l` eizepaxw

z`ada rxevn z`nehn xdhiy aezkd citwd

.zepaxw glyl ecia oi` [ok m`] ,eizepaxw

äìáé÷dipinxifp ,`aiwr iaxn oetxh iax Ð

eizepaxw `ian ipinya gliby

?`l e` [ipinya]éðúã`ian ipinya glib lld

iriyza eizepaxwiabc cenlzdl dil miwe Ð

`l i` `nlya ,`ipzcn ,`zyde .`iipzn xifp

i` `l` .`id oetxh iax ipn `d ,dipin dlaw

izil `nlr ilekl Ð dlawc jzrc `wlq

!ipinya eizepaxw

àäiriaya lah `lcoizndy lld ipzc `d Ð

`pngx citwe li`ed ,ipinya cr leahl

`l mei leah ecerae ,dxdha epaxw xifp `iaiy

.zepaxw glyi `l mb zepaxw `iaiøîàiia`

ike" rxevn zyxta aizk ,af iab `ipzc `d Ð

eicba qake mini zray el xtqe eaefn afd xdhi

izy el gwi ipinyd meiae xdhe miig mina ugxe

pzpe cren ld` gzt l` 'd iptl `ae mixezl` m

.yny axrd dyre mei ceran lahyk Ð `a `ed izni` ,'ebe "xdhe odkd eilr xtke odkd

úøåúáå)leahln oizndl lkeiy :yexit ,ipiny meia ea leahi leki :jk iz`vn mipdk

'd iptl `ae" xnel cenlz Ð ipinyd mei crdyre mei ceran lah `l` ?`a `ed cvik ."

,diel dpgnl qpkil xeq` mei leahc `pzl dil `hiyt ikid :dnzz l`e .yny axrd

dpgna qpkil xzen znc mei leah `ld ,mei ceran lah ok m` `l` qpkp cvik xn`wc

Ð "ipinyd meia 'd iptl `ae" ikd `xw dil rnync xnel yic !jenqa rnyn oke ,diel

.qpkil xeq` ipinyd mei mcewc llkn

àîìàinc afk mei leah xaqwixg` :`iryed iaxa ozp axc ediixag mixne` eid jk Ð

leah ik s` ,diel dpgna qpkil xeq`c mei leahc `pzl dil `xiaqc oi`ex ep`y

oiprl (`nw wxtac) afk afc mei leahc `pzl dil `xiaqc llkn Ð oixzen uxye znc mei

oi`c ,zepaxw gelyl lkei `l Ð ipinyd mei cr lahe oiznd m`e ,eilr oiwxefe oihgey oi`c

afk afc mei leah xn`c o`nlc (`,i) zezixkc ipy wxta `zi` ikdc .eilr oiwxefe oihgey

d`nehc li`ed ,afk mei leah wcwcl ivny :izrny ip`e .eilr oiwxefe oihgey oi` Ð inc

dpgna qpkil xeq`c ,mixetk xqegn epi`y ,zei`x izy lraa elit` Ð etebn eilr d`vei

.dielàðéîàådzrn `l` `p` edl,eyxit `le odixac enzqy dn itl ,xnelk Ð

,gikeny mixaeq mz`e ?diel dpgna qpkil xeq` afc mei leahc `pzd giken `kidn

xeq` mei leah `ede li`ed [ipinya] lah m`c llkn Ð "ipinyd meia `ae" [aizkcn]

.qpkiláéúëãepglbi iriayd meia ezxdh meia ey`x glibe" `nh xifp iab ,`yp zyxta

yak `iade 'ebe cren ld` gzt odkd l` dpei ipa ipy e` mixez izy `iai ipinyd meiae

.yny axrd dyre lahyk Ð `ian `ed izni` ,inp ikd ,'ebe "my`l ezpy oa
xry
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äðùîéLéìMa äfî äéä ?ãöék äàîeè úçìâz¦§©©§¨¥©¨¨©¤©§¦¦
.éðéîMa åéúBðaø÷ àéáîe ,éòéáMa çlâîe ,éòéáMáe©§¦¦§©¥©©§¦¦¥¦¨§§¨©§¦¦
éøác ,íBia Ba åéúBðaø÷ àéáî ¯ éðéîMa çléb íàå§¦¦¥©©§¦¦¥¦¨§§¨©¦§¥
äæ ïéa äî :ïBôøè éaø déì øîà .àáé÷ò éaø©¦£¦¨£©¥©¦©§©¥¤
,åéîéa äéeìz Búøäè ¯ äæ :déì øîà ?òøBöîì¦§¨£©¥¤¨¢¨§¨§¨¨
ïaø÷ àéáî Bðéàå ,Bzçìâúa äéeìz Búøäè òøBöîe§¨¨¢¨§¨§¦§©§§¥¥¦¨§¨

.LîL áøBòî äéä ïk íàààøîâBà dépéî dìaé÷ ¦¥¨¨§©¤¤¦§¨¦¥
àéáî ¯ éðéîMa çléb :ìlä éðúc ,òîL àz ?àì̈¨§©§¨¥¦¥¦¥©©§¦¦¥¦
dépéî dìaé÷ Czòc à÷ìñ éàå .éòéLza åéúBðaø÷̈§§¨©§¦¦§¦¨§¨©§¨¦§¨¦¥
àä :àéL÷ àì :àáø øîà ¯ !éðéîMa åéúBðaø÷ éúéì¥¥¨§§¨©§¦¦£©¨¨¨©§¨¨
:ééaà øîà .éòéáMa ìáè àìc ¯ àä ,éòéáMa ìáèc ¯¦§©©§¦¦¨§¨§©©§¦¦£©©©¥
ïéáúéc àéòLBä øa ïúð áøc déøáçì eäðézçkLà©§©§¦§§©§¥§©¨¨©©£¨§¨§¦
íðúðe ãòBî ìäà çút ìà 'ä éðôì àáe" :ïéøîà÷å§¨¨§¦¨¦§¥¤¤©Ÿ¤¥§¨¨
äNòå ìáè àeäL ïîæa ?[àa] àeä éúîéà ,"ïäkä ìà¤©Ÿ¥¥¨©¨¦§©¤¨©§¨¨
¯ LîL áøòä äNòå ìáè àì ,ïéà ¯ LîL áøòä¤¡¥¤¤¦Ÿ¨©§¨¨¤¡¥¤¤

:øáñ÷ àîìà .àìàðéîà .éîc áæk áæ ìL íBé ìeáè ¨©§¨¨¨©§¤¨§¨¨¥¨¦¨
áéúëc ,éîð àîè øéæð éab ,äzòî àlà :àðà ïBäì§£¨¤¨¥©¨©¥¨¦¨¥©¦¦§¦

)""ãòBî ìäà çút ìà ïäkä ìà (íúBà àéáäå§¥¦¨¤©Ÿ¥¤¤©Ÿ¤¥
;LîL áøòä äNòå ìáhL ïîæa ¯ [àa] àeä éúîéà¥¨©¨¦§©¤¨©§¨¨¤¡¥¤¤
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רלה

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

äðùî
glble ez`nehn xdhidl jixv ,ezexifp onfa zna `nhpy xifp
dpynd .dligzn ezexifp ini z` aey dpen jk xg`e ,exry z`

:zglbzde dxdhd xcq z` zx`anúçìâzzngn d`ad ,xifpd ¦§©©
ãöék ,äàîeè.ziyrp `id xcq dfi`a - §¨¥©

äéäxifpdäfîdnec` dxt xt` in ly d`fd lawn -amei ¨¨©¤©
dáe éLéìMd meiéòéáM,zn `nh oickçlâîeey`x xry z`amei §¦¦©§¦¦§©¥©©
dàéáîe ,éòéáMz`åéúBðaø÷,`nhpy lrad meiéðéîM.çléb íàå §¦¦¥¦¨§§¨©§¦¦§¦¦©
ameidéðéîM,ezeevnk iriaya `leàéáîz`,íBia Ba åéúBðaø÷ ©§¦¦¥¦¨§§¨©

,zxgnl oizndl jixv oi`e.àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨
ïBôøè éaø Bì øîà,`aiwr iaxläîweligd mrhäæ ïéaxifpd - ¨©©¦©§©¥¤

,òøBöîìiriayd meia glbzdl epic xdhpy rxevn mb ixde ¦§¨
meia glibe xgi` m`y jnn izrnye ,ipinya zepaxw `iadle
,zxgnl `l` glbzpy meia eizepaxw `ian epi` ,ipinyd

.iriyza
Bì øîày itl ,rxevnl xifp dnec epi` ,oetxh iaxl `aiwr iaxäæ ¨©¤

hpy xifpd-][zna `nåéîéa äéeìz Búøäèze`fdd inia - ¨¢¨§¨§¨¨
meia dliahe iriaye iyily inia ze`fd] cala dliahde
ipicn wx `id gelibd zevny] zglbzd ici lr `le ,[iriayd
jkay iptn `le ,glbzdl jixv xdhpe `nhpy xifpdy ,zexifp
leki ,lahy xg`l iriayd meia ixnbl xdhpy oeik okle ,[xdhp
,meia ea gelib zevn miiw m` s` ,ipinyd meia oaxw `iadl

ez`f znerläéeìz Búøäè ,òøBöîmb,Bzçìâúaxg`l wxe §¨¨¢¨§¨§¦§©§
glibe xgi` m` okle ,dxdhd znlydl leahl leki gelibd

,xdhp meid wxy `vnp ,lahe ipinyaïaø÷ àéáî Bðéàåíà àlà §¥¥¦¨§¨¤¨¦
,LîL áøBòî äéä ïkxdhp f`y lahy xg` dng drwyy epiidc ¥¨¨§¨¤¤

:eizepaxw z` `iadl leki epi` zglbzd meiay `vnpe ,ixnbl

àøîâ
,eixac z` oetxh iaxl `aiwr iax ayiiy xg`l :zxxan `xnbd

m`ddìaé÷oetxh iaxdépéîxifpy] epic z` `aiwr iaxn - ¦§¨¦¥
,enir mikqde [meia ea eizepaxw `ian ipinya glibyàì BàŸ

,laiw.eilr wlg `l`
h iaxy di`x `xnbd d`ian:`aiwr iax ixac z` laiw `l oetx

ìlä éðúc ,òîL àzm` ,`ziixaa lld dpyy -çlébxifpdamei ¨§©§¨¥¦¥¦©©
d,éòéLza åéúBðaø÷ àéáî éðéîM.`aiwr iax ixack `lc dfeéàå §¦¦¥¦¨§§¨©§¦¦§¦

Czòc à÷ìñoetxh iaxy jzrca dlrz m`e -dépéî dìaé÷- ¨§¨©§¨¦§¨¦¥
,iriyzl oizndl `ziixad dkixvd recn ,`aiwr iaxnéúéì- ¥¥

`iai,éðéîMa åéúBðaø÷iax mby xg`n ,df oicl micen lkd ixdy ¨§§¨©§¦¦
`l oetxh iaxy jgxk lr `l` ,`aiwr iax ixacl mikqd oetxh

.ezhiy itl diepy `ziixade ,mixacd z` laiw

:`xnbd dgecàéL÷ àì ,àáø øîà`ziixad on zeywdl oi` - ¨©¨¨Ÿ©§¨
,xnel xyt`y itl ,dpnn gikedleàä`iany `aiwr iax ixac - ¨

ote`a mixacn ,ipinyd meia eizepaxw,éòéáLa ìáècdrwyyke §¨©©§¦¦
leki ipinyd meia glibyk cin okle ,ixnbl xdhp iriaya ynyd

la` ,eizepaxw `iadlàäeizepaxw `iany `ziixad ixac - ¨
,iriyzd meiaote`a mixacnéòéáLa ìáè àìclah ipinya `l` §Ÿ¨©©§¦¦

xdhp epi` ixdy ,meia ea eizepaxw `iadl leki epi` ok lre ,glibe
.llk ewlgp `le ,yny axrd cr

aixrd `l oiicre meid ezxdhl lahy afa dpc epiptl `xnbd
yd:diel dpgnl qpkidl xzen m`d ,yneäðézçkLà ,éiaà øîà̈©©©¥©§©§¦§

déøáçìeixagl iz`vn -ïéøîà÷å ïéáúéc ,àéòLBä øa ïúð áøc- §©§¥§©¨¨©©§¨§¨§¦§¨¨§¦
afd zyxta aezkd lr `ziixaa epipy ,jk mixne`e miayei eidy

(ci-bi eh `xwie)minA FxUA ugxe 'ebe Fzxdhl mini zraW Fl xtqe'§¨©¦§©¨¦§¨¢¨§¨©§¨§©¦
dpFi ipA ipW F` mixz iYW Fl gTi ipinXd mFIaE ,xdhe miIgàáe ©¦§¨¥©©§¦¦¦©§¥Ÿ¦§¥§¥¨¨

,'ïäkä ìà íðúðe ãòBî ìäà çút ìà 'ä éðôìexya ugxy rnyny ¦§¥¤¤©Ÿ¤¥§¨¨¤©Ÿ¥
cenll yie ,ipinyd meia eizepaxw aixwne iriayd meiao`kn

yéúîéàote` dfi`a -[àa] àeädxfrd gzt cr `eal i`yx - ¥¨©¨
,odkd l` eizepaxw ozile,ïéà ,LîL áøòä äNòå ìáè àeäL ïîæa¦§©¤¨©§¨¨¤¡¥¤¤¦

ok` ,ezliah xg`l ynyd aixrd xake lenz` lah m` xnelk
m` la` ,dxfrd gzt cr `eal `ed lekiáøòä äNòå ìáè àìŸ¨©§¨¨¤¡¥

LîLxg`l ynyd aixrd `l oiicry `vnpe meid lahy - ¤¤
,dliahdàìo`kn migiken eide .dxfrd gzt cr `eal leki Ÿ

,`iryed xa ozp ax ly eixagøáñ÷ àîìày ,`pzdìL íBé ìeáè ©§¨¨¨©§¤
áæ,eyny aixrd `l oiicre lahy af -éîc áæk,ynn afk epic - ¨§¨¨¥

afa xaecn weqtd mpn`e .af oick diel dpgnl qpkidl el xeq`e
wlgl oi` df oic iabl mle` ,zepaxwa aiigy zei`x yely lra
xq`p `nhpe af dyrpy oeikn ixdy ,zei`x izy lra af oial epia
epcnl weqtd one ,[cala zei`x izya s`] diel dpgnl qpkidl
xeq`e afk epic eyny aixrd `ly onf lk ,lahy xg`l mby

.myl qpkidl
:mdixac z` dgec iia`àðà ïBäì àðéîà,ip` mdl izxn` -àlà £¦¨§£¨¤¨

àîè øéæð éab äzòî`iadle xdhidl jixve zna `nhpy xifp - ¥©¨©¥¨¦¨¥
zepaxwénð,ok yexcl xyt`áéúëcxifpa ea(i e xacna)mFIaE' ©¦¦§¦©
ipinXd(íúBà àéáäå)dpFi ipA ipW F`ìäà çút ìà ïäkä ìà ©§¦¦§¥¦¨§¥§¥¨¤©Ÿ¥¤¤©Ÿ¤
,'ãòBî,afa enk yexcl xyt` ok m`e[àa] àeä éúîéàxifpd - ¥¥¨©¨

dxfrd gzt l` eizepaxw mr`weec ,áøòä äNòå ìáhL ïîæa¦§©¤¨©§¨¨¤¡¥
,LîLmeia lahy xg`l dfa dpeekde 'ipinyd meiae' xn`py ¤¤

`l ,[ezliah xg`l] ynyd aixrdy mcew la` ,oick iriayd
`ziixad dyxc oky ,eizepaxw aixwdl dxfrd gzt cr `eai
zncew dliahy ixtqd ixacn dlrd (`nh d"c :q) ,af iabl
xcqa xikfd (`"id e"t zexifp) m"anxd mle` ,dxdh zglbzl

.dliahd iptl zglbz dxdhd
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והדר"רלו עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד מה דף חמישי)נזיר (ליום

axrd mcew eizepaxw mr `eal xifpd lr xeq`py okzi `l dfe
ik ,dxfrd gzt cr ynydéãkîy xg`n -øBðwéð éøòLgztay ¦§¦©£¥¦¨

dxfrdàëéämd okid -äéiåì éøòLa ,ïéîéi÷,diel dpgn leaba - ¥¨©¨¦§©£¥§¦¨
xifpd lr xeq`l okzi ike ,dpiky dpgn aygp dnipte myn wxe

,my cr `eal lahe zna `nhpyàéðúäå,`ziixaaøzeî úî àîè §¨©§¨§¥¥¨
eläéiåì äðçîa ñðkéì,[dfa xq`py afd on lw `ede]àîè àìå ¦¨¥§©£¤§¦¨§Ÿ§¥

eléôà àlà ãáìa úîd z`Bîöò úî,myl qipkdl xyt`øîàpL ¥¦§¨¤¨£¦¥©§¤¤¡©
(hi bi zeny),'Bnò óñBé úBîöò úà äLî çwiå','Bnò' éàî'Bnò' ©¦©Ÿ¤¤©§¥¦©¦¦

,äéiåì äðçîa 'Bnò' ,Búöéçîaixdyxyt` i`y ixd .iel did dyn ¦§¦¨¦§©£¥§¦¨
meiay ,ipinyd meia eizepaxw `iaiy xifpa aezky dnn wiicl
aezkd zpeek jgxk lre ,diel dpgnl `eal el xeq` iriayd
yxtl yi ,jky oeikne ,cala zepaxw z`ad aeig zr ricedl
,ipinyd meia eizepaxw `iaiy afd zyxta aezkd z` mb ef jxca
meiay wiicl `a `le oaxw z`ad aeig ricedl aezkd `ay
dpgnl `eal afl xeq` [mei leah `ede lahy xg`l] iriayd

.diel
:xg` ote`a `ziixad z` zyxtn `xnbdìeáè ,(éiaà øîà) àlà¤¨¨©©©¥§

,éîc áæk [åàì] áæ ìL íBédpgnl qpkdl el xzene`ly dne ,diel ¤¨¨§¨¨¥
,ozp iax ly eixag ixack `le ,jkn erpen oi` eyny aixrd

éëä eléôàåoaxw `ian epi`y ,zei`x izy lra af wx edf ©£¦¨¦
,zei`x yely lra af la` ,ezxdhläøtk øqeçîc ïåék,oaxw - ¥¨¦§©©¨¨

iicre lahy xg`l iriayd meiay `vnp ,xdhil ickaaixrd `l o
mb el dxqg dfl sqepa ixd yny axrd jixvy dn caln ,eyny

ok lr ezxdhl zepaxwd z`adìééò àì.diel dpgnl qpki `l - Ÿ¨¥
.zei`x yely lra afa mixaecn `ziixad ixace`ziixad zpeeke

,'cren ld` gzt' mewnl `xw aezkdy ,`idådywäðçîa éà §¦§©£¥
éà÷ äéiåì`ed ixd oaxw `ian `edy dry dze`ay oeikn - §¦¨¨¥

mcew `nh lk ixdy ,dpiky dpgna `le diel dpgna `vnp
`xnbdy itk dpiky dpgnl qpkdl xeq` eizepaxw `iady

ok m` ,oldl d`iandéì éø÷ à÷ éànàz` aezkd dpkn recn - ©©¨¨¥¥
gzt' mya ezcinr mewn'ãòBî ìäàixdy ,dpiky dpgn edfy Ÿ¤¥

,dpiky dpgn `idy dxfrd jeza ievn cren ld` gzti`ce `l`
aezkd `aàøîéîìdpgnl diel dpgn zencl yiy [eprinydl-] §¥§¨

,dpikyíúä äî,cren ld` gztl -ìééò àì äøtk øqeçîin - ¨¨¨§©©¨¨Ÿ¨¥
jkn cenll yi ,qpki `l ezxdhl zepaxw z`ad el dxqg oiicry

y,énð äéiåì äðçîì óàmb `ed m`äøtk øqeçî,mei leah mbeàì ©§©£¥§¦¨©¦§©©¨¨Ÿ
ìééò:`xnbd zl`ey .qpki `l -íúäådxtk xqegna -ïìðî ¨¥§¨¨§¨¨

,dpiky dpgnl qpki `ly,àéðúcdqipk xeqi` iabl dxeza xn`p §©§¨
[dpiky dpgnl-] ycwnl d`neha(bi hi xacna)znA rbPd lM'¨©Ÿ¥©§¥

'ebe zEni xW` mc`d WtpA,'äéäé àîè,od zexzein el` zeaize §¤¤¨¨¨£¤¨¨¥¦§¤
,e`a cnlleíBé ìeáè úBaøìxn`p cer ,dxfrl qpkdl xeq`y §©§

my'Bá Búàîè ãBò',e`a cnll `l` ,zexzein el` zeaiz mbe ª§¨
äøtk øqeçî úBaøì:dxfrl qpkdl xeq` `ed mby §©§©©¨¨

äðùî
d :eizepaxw zaxwde xifp zglbz xcq z` zx`an dpyndúçìâz¦§©©

ini meiqa xifpd dyeryäøähä,ãöék ,ìL àéáî äéä,úBîäa L ©¨¢¨¥©¨¨¥¦¨§¥
l dyak,úàhçl yakå äìBòl li`íéîìMä úà èçBLå .íéîìL ©¨¨§§¨¦§¥¤©§¨¦

,dpey`xaíäéìò çlâîe,mzaxwd xg`l ,xnelk ,minlyd lr - §©¥©£¥¤
äéä àì ,øîBà øæòìà éaø .äãeäé éaø éøácxifpdçlâîlr ¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨¥Ÿ¨¨§©¥©

,minlydúàhçä ìò àlà,z`hgd zaxwd xg`l -itl ¤¨©©©¨
íB÷î ìëa úîãB÷ úàhçäLzepaxwl dpey`x daixw zeidl ¤©©¨¤¤§¨¨

,dnr mi`ad.aixwny oey`xd oaxwd lr glbiy ie`xeçlb íàå§¦¦©
ìMî úçà ìòzLï-,didzy efi`àöé.carica ©©©¦§¨§¨¨¨

:zepaxwd zyxtd ote` z` zx`an dpyndìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

,øîBàm`ìL àéáäúBîäa L,eizepaxwl oyicwdl ickLøét àìå ¥¥¦¨§¥§Ÿ¥©
el`' xn` `l` ,minly efi`e dler efi`e z`hg didz odn efi`

dndade ,oaxw zyecw odilr dlg ,'izexifplúàhçì äéeàøäly ¨§¨©©¨
,xifp,úàhç áø÷zdie`xdäìBòìáø÷z ,l,äìBòdie`xde ¦§©©¨¨¨¦§©¨

ìíéîìL,íéîìL áø÷z ,el` zenda yely yixtdy jezn ik ¦§¨¦¦§©§¨¦
,die`x `idy dnl dnda lk yixtdl ezpeeky gken ezexifpl

:dyixtn `ed oaxw dfi`l dnya zg` lk `xw eli`ke

àøîâ
:dpyna xen`d zece` `ziixa d`ian `xnbdø eðz,ïðaxn`p ¨©¨¨

xifpd zyxta(gi e xacna),'Bâå 'ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå'`le §¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥§
y yexcl yie ,glbn oaxw dfi` lr yxtzp,øaãî áeúkä íéîìLa¦§¨¦©¨§©¥

øîàpLminly zaxwd zyxta(a b `xwie)'ãòBî ìäà çút BèçLe' ¤¤¡©§¨¤©Ÿ¤¥
.'cren ld` gzt' ea xkfpy oaxw eze`l o`k aezkd zpeeke

:`ziixad zl`eyøîBà äzày,øaãî áeúkä íéîìLaBà`ny ©¨¥¦§¨¦©¨§©¥
y xn`pBðéà,okàlàl aezkd zpeekLnî ãòBî ìäà çút,zpeeky ¥¤¨¤©Ÿ¤¥©¨

ld` gzta exry z` glbl xifpd jixvy ricedl ,eheytk aezkd
:`ziixad daiyn .xaecn oaxw dfi`a cnll `a `le ,crenzøîà̈©§¨

,jkïk íàixdy dywiàeä ïBéfa Cøc`l` ,ycewd lv` glbl ¦¥¤¤¦¨
lr glbiy `l` ynn my glbny xnel aezkd `a `l i`ce

.minly epiidc ,'cren ld` gzt' ea xn`py oaxwd
éøö Bðéà ,øîBà äiLàé éaøCjxca bedpl xeq`y `xaqn cenll ©¦Ÿ¦¨¥¥¨¦

y ,cren ld` gzta glble oeifaäøBz äøîà éøäziilr ote` iabl £¥¨§¨¨
gafnl odkd(ak k zeny),úìòîá äìòú àì'[zebxcna-]'éçaæî ìò Ÿ©£¤§©£Ÿ©¦§§¦

`ny yegl yi zelrn iab lr eziilr jxcay itl ,yaka `l`
n zelrl elbx z` mixiy drya] odilr ezeexr dlbYdlrn ¦

zrya odkl elit` aezkd xidfd m`e ,ceak jxc df oi`e ,[dlrnl
,mipa`e mivr `l` epi`y ,gafnl ezeexr dlbz `ly ezcearì÷©

ì øîBçåedf ixdy ,cren ld` gzta glbi `ly xifpïBéfa Cøã ¨¤§¤¤¦¨
zcearl zkiiy ezglbz oi` mbe ,ycewd lv` ok dyery ,ynn

.devn meiw `l` [gafnd iab lr odkd zkildk] ycewd
çñeð]øçàepivnLøãnadax(á"îø óã) àNð äLøôa(`k i)xn`p , ©¥©¦§¨§¨¨¨¨Ÿ

xifpd zyxta(gi e xacna)øéæpä çlâå'yxtzp `le ,'crFn ld` gzR §¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥
.glbn oaxw dfi` lr,øaãî áeúkä íéîìLa ,øîBà äiLàé éaøoky ©¦Ÿ¦¨¥¦§¨¦©¨§©¥

,minlya enk 'cren ld` gzt' o`k xen`d on cenll yiBðéà Bà¥
'eëåjixvy zernynd zehytk `l` ,ok aezkd zpeek oi` `ny - §

ik ,ok xnel oi` ,cren ld` gzta glbläøBz äøîà Ck íàodka ¦¨¨§¨¨
gafnl dlerd(ak k zeny)'eëå äìòú àì'ick ,'igAfn lr zlrna Ÿ©£¤§§©£Ÿ©¦§§¦

,ezeexr dlbz `lyøácì øîBçå ì÷oeifa `edyçlâé àlLxifpd ©¨¤©¨¨¤Ÿ§©©
lv`àlà ,ãòBî ìäà çútaezkd ixac yxtl oi`y xg`n - ¤©Ÿ¤¥¤¨

ick 'cren ld` gzt' xn`py yxtl jixv jgxk lr ,mheytk
y epcnll.[øaãî áeúkä íéîìLa¦§¨¦©¨§©¥

éøö Bðéà ,øîBà ÷çöé éaøCyi aezkd ixac seb jezn ik ef `xaql ©¦¦§¨¥¥¨¦
y ,z`f gikedløîBà àeä éøäxifpd zyxta(gi e xacna)úà ç÷ìå' £¥¥§¨©¤

'Bâå Làä ìò ïúðå Bøæð Làø øòNjixv - 'minlXd gaf zgY xW` §©Ÿ¦§§¨©©¨¥§£¤©©¤©©§¨¦
lyany y`d lr epzile ey`xn xiqdy xryd z` zgwl xifpd

a xacn aezkdy rnyn ,minlyd xya z` dilrøqeçî BðéàL éî¦¤¥§¨
äçé÷ì àlàey`xn xryd lyäðéúðe`ll y`d lr xryd ly ¤¨§¦¨§¦¨

,ztqep dlert meyäæ àöéld` gzta glbnd z` hrnl yi - ¨¨¤
,crenxg`näçé÷ì øqeçî àeäLeäàáäleyia mewn l` ¤§¨§¦¨£¨¨

minlydäðéúðe,efl ef zekenq d`adde dgiwld oi`e ,y`d lr §¦¨
epiidc ,eztixyl creind mewnd lv` glbl eilr okneql icke
zpeek 'crFn ld` gzR xifPd gNbe' xn`py dne .mixifpd zkyla§¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥

mda xn`py minlyd lr glbny xnel aezkd(a b `xwie)gzt'
.'cren ld`
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רלז

miwxt dyelya` cenr dn sc ± iriax wxtxifp
øåð÷éð éøòù éãëî`nw wxta dheq zkqna opiqxbck ,dxtk ixqegn lk oiler myy Ð

z` oixdhne ,zeheqd z` oiwyn myy ,xepwip xryl ,gxfn ixryl dze` oilrn :(`,f)

,zeafe oiaf oebk ,dxtk ixqegn x`yl oicd `ede .mirxevnd z` oixdhne ,zecleid

.`xnba mzd yxtnckäééåì éøòùá éîéé÷ ååä [àëéä]zn elit` diiel dpgna eli`e Ð

,ded zn `nh xifp i`de .qpkil leki did envr

yny axrd ciarc cr qpkil leki epi` i`n`e?

`weec e`l inp mzd Ð `weec e`l `kdcn `l`

Ð lahc oeik ,eyny aixrd `l elit`e ,af iabl

.myl qpkil leki:ïðéñøâ éëäíåé ìåáè íìåòì
äøôë øñåçîã ïåéë éëä åìéôàå éîã áæë áæ ìù
äéì éø÷ éàîà éà÷ äééåì äðçîá éàå ìééò àì

'åë`irye` iaxa ozp iaxc dixagc ,xnelk Ð

af ly mei leah mlerl :iia`l dil ixcdn `w

dliahac `zrnyc `iwec eed `le ,inc afk

.`zlin `ilz dxtka `l` ,i`w yny axrde

`nhpy zn `nh xifpn jl ziazen `wc i`de

qpkil leki envr zn ixde ,my qpkil leki epi`c

mizn i`nh x`yc ab lr s` ;`iyw `l `d Ð

zn `nh xifp i`d Ð diiel dpgna qpkil mileki

inp `de .dxtk xqegn meyn ,qpkil leki epi`

dz`c "cren ld` gzt l`" [aizkc] zxn`c

,diiel dpgn epiidc ,`xw irzyn dxfrac xeaq

Ð 'ek "xepwip xry ickn" zkxt `w ikd meyn

`xw irzyn `w diiel dpgna i`c ,ied `l `d

"cren ld`" dil ixw i`n?`nei) `ipz `d

azk ikdl `l` !lkid df Ð "cren ld`" :(`,`q

xqegn lkida mzd dn :`xninl Ð "cren ld`"

iptl `ae" izni` :rnyn ikde .liir `l dxtk

'd`al ie`x `edy onfa Ð diiel dpgna epiidc "

`iad `l m` `d .ezxtk `iadc ,cren ld` l`

oiqpkp oirxevn `de :xn`z m`e .`l Ð ezxtk

`l `d !zendad lr oifn myy ,xepwip ixrya

.d`ia dny e`l zvwna d`iac ,`iywïìðîÐ

.liir `l dxtk xqegncúåáøì äéäé àîè àéðúã
íåé ìåáè.dxtk `iadl jixv epi`y Ðúåáøì

äøôë øñåçîepi` eyny aixrdc ab lr s`e Ð

.ezxtk `iaiy cr qpkil lekiäðùîúàèçäù
íå÷î ìëá úîãå÷aixwde" (d `xwie) aizkck Ð

migaf) ol `niiwe ,"dpey`x z`hgl xy` z`

zlerl s` zncew serd z`hg elit`c (a,v

`idy epivn zenewn x`yae li`ed .dnda

`diy ick ,zncew `dz xifpa o`k s` Ð zncew

.dilr glbn xifpàìåùøéô.z`hgl odn dfi` Ð

úàèçì äéåàøä.dzpy za dawp dyak oebk Ð

äìåòì äéåàøä.ezpy oa xkf yak Ðäéåàøäå
íéîìùì.mipy izy oa li` Ðàøîâïðáø åðú

áåúëä íéîìùá ãòåî ìäà çúô øéæðä çìâå
øáãî,glbn `diy xne` `ed minlyd lr Ð

epivn `le "cren ld` gzt" o`k xn`p ixdy

`l` cren ld` gzt oiperh miycw x`y

dcedi axcke .oexec ody liaya ,cala minlyl

onfa Ð "cren ld` gzt ehgye" :l`eny xn`

minlyl o`kn ,lerp `edy onfa `le gezt `edy

oileqty lkidd zezlc zgizt mcew ohgyy

.(`,a oiaexr)ãòåî ìäà çúô àìà åðéà åàÐ

.xg` mewna `le ,glbn `di lkidd gztaúøîà
ïë íàÐ lkidd gzta `l` glbn `di `ly Ð

.i`yx dz` i`e ,oeifa jxc edføîåà äéùàé éáø
êéøö åðéà,oeifa jxc xeq`y o`kn xnel Ð

.oeifa jxc ea bedpi `ly xnege lw ,eilr dexr xya zelbl `ly ,yak jxc `l` "igafn lr zelrna dlrz `l" aizkck ,`wtp izixg` `zkecncêéøö åðéà øîåà ÷çöé éáøxnel Ð

.'ebe "exfp y`x xry z` gwle" aizkc ,uegan `l` glbl leki epi` oeifa ea `di `l elit`y ,lkid gzt` glbi `l oeifa `edy meyncäæ àöéÐ lkid gzt lr glbn `di m`y Ð

.xacn aezkd minlya Ð "cren ld` gzt xifpd glbe" aizkc i`de .minly ly cecd cva `l` glbl leki epi` jkld ,cecd zgz dpizpe dxfrl d`ade dgiwl xqegnyøîåà ïðç àáà
.gezt cren ld` gzt oi`y onf lk glbl leki epi`y Ð "gzt" ea xn`p jkl Ðäøéæð àìå øéæð.dpicna `l` ,dxfra zglbn `l dy`dy Ð
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øòùxepwipcvik" wxta migqta xn`ck ,diiel dpgn my cre ,miyp zxfr `idy Ð

dpgn oic el yie ,dpiky dpgn [zyecwa] ycwzp `l xepwip xry :(a,dt) "oilev

'd iptl [`ae" aizkc] `d jgxk lre .diieldxfra 'd iptl [xnel oi`c] ,`ed xepwip xry Ð "

ixqegn zeaxl Ð "ea ez`neh cer" jenqa [opixn`e] ,`ed dxtk xqegn ixdy Ð ynn

.dpiky dpgnl qpkp m` zxk aiigy ,mixetk

éãëî'ek xepwip xry`l mzdc ikid ike Ð

[ipinyd] mei crc llkn wcwcl lkez

`l` .lif`e yxtnck ,`zil `dc ,qpkil xeq`

Ð "`iai ipinyd meiae" `xw hiwp ik ,i`ce `d

exqe`l `a `le ,zepaxw z`ad onf epl ricedl

dil `pn izk` ,inp af iabe .okl mcew my qpkil

xninl [`ki`c] oicd `ede ?qpkil xeq`c `pzl

lkidd gzt xnel yie ,"cren ld` gzt"

"cren ld` gzt ehgye" minly iab ogky`ck

lkidd zezlc [eidiy] :(a,dp) migafa opiyxce

znc mei leah i`cec jl `ni` mlerle .oigezt

:xnel yie !dpiky dpgn `edc ,my qpkil xeq`

`nh" aizk `dc ,(`nhl) jixhvi` `l `dlc

lkc jenqa ol `wtpc ,mei leah zeaxl Ð "didi

i`ce `l` .dpiky dpgna qpkil xeq` mei leah

`le ipinya zepaxw z`ad onf xnel aezkd `a

`nip inp ikd Ð qpkil exqe`l `le ,dl mcew

:opiqxb ikd .ikdàìàafc mei leah iia` xn`

`l dxtk xqegnc oeik ikd elit`e inc afk e`l

liirafk `l (xn`p) dil `xiaqc i`d la` Ð

mewn lkne ,eilr oiwxefe oihgeyc oiprl inc

liir `l mixetk xqegne li`ed ,qpkil xeq`

.diel dpgnaéàå],xnelk Ð [i`w diiel dpgna

dil ixwil i`n` diiel dpgna qpkil xzen m`c

.xacn aezkd diiel dpgna ixdy !"cren ld`"

lk qpkil xeq`y df `ed dpiky dpgna jgxk lr

gzt" dil ixw i`n`e ,mixetk xqegn `edy onf

,lkidd iptl dxfrd jez rnync ,"cren ld`

minlya aezkd "cren ld` gzt ehgye" enk

cren ld` dn :`xninl ,dxfrd jez ehgypy

pn cren ld`e ,liir `l mixetk xqegnÐ ol

xeq`y ,mei leah zeaxl Ð "didi `nh" aizkc

ixac ipyne iia` xfeg ixd .dpiky dpgna qpkil

,[mal zxaqn mixne`] eidy dnn ozp axc eixiag

dyxit `ly dne .afk afc mei leah :xaqw `nl`

xeq` afc ,(xeq`) afk mei leahc giken did j`id

qpkil leki xifpe cren ld` gzt l` qpkil

,`ed mixetk xqegn e`l ixdy ,dpiky dpgna

d`nehy inl `l` mixetk xqegn ixwn `lc

.etebn d`veiúçìâú`ian cvik dxdh

glbne minlyd z` hgeye minlye dler z`hg

mdilr`xnba opiyxcc meyn `nrhc d`xpe Ð

ld` [ea xn`py dna] Ð "cren ld` gzt glbe"

lry aezkd xn`y ixg` .minly epiidc ,cren

ok m` :dywe .enicwiy `ed oic Ð glbi minlyd

?minlyl dlere z`hg micwd dnl

éáølr `l` glbn did `l xne` xfril`

dlerl mewn lka zncew z`hgy z`hgd

minlyemigaf) "xiczd lk" wxta [opixn`ck] Ð

.(`,v

äéåàøäz`hgl.yak Ð dlerl .dayk Ð

.li` Ð minlyl

[a cenr oldl zetqezd jynd]
minlya
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,äéiåì éøòLa ¯ ïéîéé÷ àëéä øBð÷éð éøòL éãkî¦§¦©£¥¦¨¥¨©§¦§©£¥§¦¨
àìå ,äéiåì äðçîa ñðkéì øzeî úî àîè :àéðúäå§¨©§¨§¥¥¨¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ
çwiå" øîàpL ,Bîöò úî eléôà àlà ãáìa úî àîè§¥¥¦§©¤¨£¦¥©§¤¤¡©©¦©
Bnò ¯ "Bnò" éàî "Bnò óñBé úBîöò úà äLî¤¤©§¥¦©¦¦
(:ééaà øîà) àlà !äéiåì äðçîa Bnò ,Búöéçîa¦§¦¨¦§©£¥§¦¨¤¨¨©©©¥
øqeçîc ïåék ,éëä eìéôàå ,éîc áæk áæ ìL íBé ìeáè§¤¨§¨¨¥§£¦¨¦¥¨¦§©
à÷ éànà ,éà÷ äéiåì äðçîa éàå .ìééò àì ¯ äøtk©¨¨¨¨¥§¦§©£¥§¦¨¨¥©©¨
øqeçî íúä äî :àøîéîì ?"ãòBî ìäà" déì éø÷̈¥¥Ÿ¤¥§¥§¨¨¨¨§©
äøtk øqeçî ¯ éîð äéiåì äðçîì óà ,ìééò àì äøtk©¨¨¨¨¥©§©£¥§¦¨©¦§©©¨¨
¯ "äéäé àîè" :àéðúc ¯ ?ïìðî íúäå ¯ .ìééò àì̈¨¥§¨¨§¨©§©§¨¨¥¦§¤
øqeçî úBaøì ¯ "Bá Búàîeè ãBò" ,íBé ìeáè úBaøì§©§§¨§©§©

.äøtkäðùîäøähä úçìâzàéáî äéä ?ãöék ©¨¨¦§©©©¨¢¨¥©¨¨¥¦
ìLúà èçBLå ,íéîìLe äìBò úàhç ,úBîäa L ¨§¥©¨¨§¨¦§¥¤

øæòìà éaø .äãeäé éaø éøác ,íäéìò çlâîe íéîìMä©§¨¦§©¥©£¥¤¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨
úàhçäL ,úàhçä ìò àlà çlâî äéä àì :øîBà¥Ÿ¨¨§©¥©¤¨©©©¨¤©©¨

ìMî úçà ìò çlb íàå .íB÷î ìëa úîãB÷ïzL ¤¤§¨¨§¦¦¥©©©©¦§¨§¨
:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîù ïaø .àöé ¯ìL àéáäL ¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥¥¦¨

,úàhç áø÷z ¯ úàhçì äéeàøä ,Løét àìå úBîäa§¥§Ÿ¥©¨§¨§©¨¦§©©¨
ì ,äìBò áø÷z ¯ äìBòì.íéîìL áø÷z ¯ íéîìL §¨¦§©¨¦§¨¦¦§©§¨¦

àøîâ"ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå" :ïðaø eðz̈©¨©§¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥
çút BèçLe" øîàpL ,øaãî áeúkä íéîìLa ¯ 'åâå¦§¨¦©¨§©¥¤¤¡©§¨¤©
,øaãî áeúkä íéîìLa øîBà äzà ."ãòBî ìäàŸ¤¥©¨¥¦§¨¦©¨§©¥
íà :zøîà ?Lnî ãòBî ìäà çút àlà Bðéà Bà¥¤¨¤©Ÿ¤¥©¨¨©§¨¦

éøö Bðéà :øîBà äiLàé éaø .àeä ïBéfa Cøc ïk,C ¥¤¤¦¨©¦Ÿ¦¨¥¥¨¦
äøBz äøîà éøä"éçaæî ìò úBìòîa äìòú àì" £¥¨§¨¨Ÿ©£¤§©£©¦§§¦

äùøôá ùøãîá øçà çñåð] .ïBéfa Cøãì øîBçå ì÷©¨¤§¤¤¦¨
:øîBà äiLàé éaø ,"øéæpä çlâå" :(á"îø óã) àùð§¦©©¨¦©¦Ÿ¦¨¥
äøîà Ck íà ,'åëå Bðéà Bà ,øaãî áeúkä íéîìLa¦§¨¦©¨§©¥¥¦¨¨§¨
çlâé àlL øácì øîBçå ì÷ ,'åëå "äìòz àì" äøBz¨Ÿ©£¤©¨¤©¨¨¤Ÿ§©¥©
éaø .[øaãî áeúkä íéîìLa àlà .ãòBî ìäà çút¤©Ÿ¤¥¤¨¦§¨¦©¨§©¥©¦

éøö Bðéà :øîBà ÷çöéà àeä éøä ,Cúà ç÷ìå" øîB ¦§¨¥¥¨¦£¥¥§¨©¤
BðéàL éî ¯ 'åâå "Làä ìò ïúðå Bøæð Làø øòN§©Ÿ¦§§¨©©¨¥¦¤¥
øqeçî àeäL äæ àöé ,äðéúðe äçé÷ì àlà øqeçî§¨¤¨§¦¨§¦¨¨¨¤¤§©
:øîBà ÷çöé éaø :éøîàc àkéà .äðéúðe äàáä äçé÷ì§¦¨£¨¨§¦¨¦¨§¨§¦©¦¦§¨¥
áeúkä íéîìLa øîBà äzà .øaãî áeúkä íéîìLa¦§¨¦©¨§©¥©¨¥¦§¨¦©¨
ãeîìz ?Lnî ãòBî ìäà çút àlà Bðéà Bà ,øaãî§©¥¥¤¨¤©Ÿ¤¥©¨©§
äéäL íB÷î ¯ "Bøæð Làø øòN úà ç÷ìå" øîBì©§¨©¤§©Ÿ¦§¨¤¨¨
éaø íeMî øîBà ïðç àaà .çlâî äéä íL ìMáî§©¥¨¨¨§©¥©©¨¨¨¥¦©¦
ïéàL ïîæ ìk ¯ "ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå" :øæòéìà¡¦¤¤§¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥¨§©¤¥
éøeæL ïBòîL éaø .çlâî Bðéà çeút ãòBî ìäà çút¤©Ÿ¤¥¨©¥§©¥©©¦¦§§¦
äøéæð àìå ¯ "ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå" :øîBà¥§¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥§Ÿ§¦¨
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miwxtרלח dyelyaa cenr dn sc ± iriax wxtxifp
.dpedk igxt da exbzi `ly ickúñ÷åôå úìçåë äðéà äèåñ,ira `w dleepl `dc Ð

.da iiexbi`l ez` `l Ð dleepnc oeike

äðùîçìùîåzgz glyne exfp y`x xry lhep did :oizipzna opiqxb ikd .gipne Ð

,mixen` mixac dna .cecd zgz glyn did `l dpicna glib m`e ,cecd

Ð d`nehd zglbza la` ,dxdhd zglbza

:xne` xi`n iax .cecd zgz glyn did `l

`nhd on ueg ,cecd zgz oiglyn lkd

epzpyna oda aezky mixtqe .cala dpicnay

Ð "`vi my` ly cecd zgz gliy m`"

`l` ,oizipzna dil opiqxb `lc ,`id `zyay

.'ek ahexd z` lhep jk xg`e opax epz :`xnba

y`x xry lhep did :oizipznc `yexit ikde

glib m`e ,minly ly cecd zgz eglyne exfp

ly cecd zgz eglyn did `l Ð dpicna

.minlyäøäèä úçìâúá íéøåîà íéøáã äîá
,cecd zgz glyn ycwna glib m`y exn` Ð

zglbza la` .dpicna gliby onfa `l la`

epi` Ð ycwna glbny onfa elit` ,d`nehd

glyn jl oi`y ,my` ly cecd zgz glyn

dyry iptn ,ycwnay xedhd `l` cecd zgz

.ezevnk ezexifpïéçìùî ìëä øîåà øéàî éáø
ãåãä úçú`nh oia dpicna gliby xedh oia Ð

cecd zgz glyn epi`y jl oi`e ,dxfra gliby

.cala dpicna `nhd on ueg `l`

àøîâxifpa my`" opiqxb `l `xnbc `yixae

opax epz :opiqxb ikd `l` ,"`ki` in

ly xryd lr ozepe ahexd z` lhep jk xg`e

.minly ly cecd zgz glyne ezexifp y`x

z`hg lye my` ly cecd zgz gliy m`e

`ki` in xedh xifpa my` .`vi?ikd ,`ax xn`

ly cecd zgz glyn `nh xifp m`e :xn`w

.`vi Ð my`øîà àáø øîà éìéî éðä àðîàø÷
íéîìùä çáæ úçú øùàxy` :rnync Ð

gafd on :jl xnel ,minlyd gaf `di eizgz

.eizgz `di envrìù ãåãä úçú çìéù íàå
çáæ áéúëã àîòè éàî àöé íùà ìùå úàèç

íùàå úàèç úåáøìzgz gleyy xedhdy Ð

`ed `nh m`e ,`vi Ð z`hg epiidc ,ely gaf

.my` epiidc ,ely gaf zgz geliy oerh Ðéëä
õåç ãåãä úçú ïéçìùî ìëä ïðáø åðú :ïðéñøâ
éáø éøáã øá÷ð åøòùù éðôî äðéãîáù àîèî

ïàëå ïàë íéøåäè øîåà äãåäé éáø øéàîoia Ð

o`k Ð mi`nh ,oiglyn eid dpicna oia ycwna

.oiglyn eid `l o`keàì ìëä íéøîåà íéîëçå
ùã÷îáù øåäèî õåç ãåãä úçú ïéçìùî åéä

åúåöîë äùòðù éðôîocic oizipzn mzqe Ð

.lirl opiyxtcke ,minkgc `ail`äùòðù
åúåöîë.ezevnk ycwna gliby Ð

äðùîï÷ìåù åà.f"rla x"cewyee ,dti lyean epi`y Ðäìùá òåøæä úà`ki` Ð

oileg zkqna ,li`d mr dlyazpy rexfa xn`c o`nl `ki`e ,dnly xn`c o`nl

.(a,gv)
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íéîìùáxacn aezkdoda xn`py ,glbi minly lr :xn`c ,oizipznc dcedi iaxke Ð

."cren ld` gzt ehgye"

éáøzelrna dlrz `l xne` `ed ixd jixv epi` xne` diy`i,dcear cearl jled ik Ð

?xnege lwn `l` `xaqn yxcnl jixv epi` i`nc :dywe .oeifa jxc jk lk epi`e

lk `l` ,"xne` diy`i iax" `qxibd oi` ixtiqae

epi` e` :mzd `zi` ikde ,`nw `pz ixacn df

jxc ok m` :zxn` ?ynn cren ld` gzt `l`

`ivedl oi`c xnelk Ð ynn `l` epi` e` .oeifa

`l" xne` `ed ixd Ð ernynn weqtd `xaqn

.oeifa xacl xnege lw ,"dlrz

àìådpizpe dgiwle d`ad xqegny inaÐ

m`e ,xird lka oilk`p minly ixdy

ixd Ð ira minly cece cren ld` gzt glbn

.dpizpe dgiwl d`ad xqegn

çìéâå`edy onfa cren ld` gzt xifpd (z`)

geztld` gzt e`l jgxk lr ,xnelk Ð

onfa `l` ,oeifa jxc dil ded ok m`c ,ynn cren

.[gezt] gztàìådxifp`nrhy rnyn Ð

gzt glbz m` dpedk igxt da exbzi `ny `xwc

mewna zglbn dpicna `l` .ynn cren ld`

.dpedk igxt de`xi `le ,repv

äðéàzqwete zlgekmy zcner dheqd Ð

oixyew eid :(a,f) dheqa xn`ck ,[leeipa]

.'ek ixvnd lagçìùîåcecd zgzÐ

.ea minlydyíàdpicna glibel yiy Ð

aizkc ab lr s`e .dvxiy mewna glbl zeyx

cren lde` gzt e`l Ð "cren ld` gzt l`"

.`xnba opiyxcck ,xn`w

àìcecd zgz glyn didmewn lknc d`xp Ð

,`xwc `hyt ipd`c `pzl dil `hiyt

glbn did m`e ,glbn `ed milyexiac rnync

`xwa aizkc ,cecd zgz glbn did `l oileaba

y`x xry z` gwle cren ld` gzt xifpd glbe"

."minlyd gaf zgz xy` y`d lr ozpe exfp

xqegny df `vi :`xnba yixcc `pz `ki`e

z`ad xqegn inp ikde ,dpizpe d`ad dgiwl

minlyd cec zgz mzzl milyexil uegn exry

.milyexiaìáàglyn did `l d`neh zglbz

cecd zgzz`hge `nh xifp my` ly cec Ð

cecd zgz xry zpizp aezkd dlz `ly ,serd

.xedha `l`éáø] xne` xi`noiglyn lkd

`nh xifp oiae dpicna xedh xifp oia .[cecd zgz

.[ycwna]õåç`xnba .dpicnay `nhd on

nz idly oke ,xawp exryy iptn :opixn`dxe

.oeir jixve xawpc olpn :dyw la` .(`,cl)

ìèåðey`x xry`ede ,`ziixaa xn`ck Ð

.lif`e yxtnck ,ahexd on lhepïìðî`xw xn`

eizgz `di egafn minlyd gaf zgz`xezin Ð

.egafn ozi minlyd zgz :ikd opiyxc "gaf"c[úàèç]zeaxl "gaf" `xw xn` my`e

.zeny`e ze`hgíàminlyd gaf i`n gafe minly `xw `nil ok,"gaf" jnqcn Ð

.gafd on didi minlyd zgz :yxcnl

éðôîxawp exryy.olpn yxtzp `l Ðïàëo`ke.dpicnae ycwna ÐåàowleyÐ

.[i`cn] xzei leyiaøçàåoiia zezyl xifpd xzed jkfril` iaxk `pz i`dc d`xp dxe`kl Ð.yxtny miyrnd lk xg` cr oii zezyl xeq`c `xnba xn`c ,x

ïåéëmincd on cg` [eilr wxfpy].icigi dyrn xg` :`xnba opiyxcck Ð
xg`
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éøáãì :Bì øîà .äpeäë éçøt da eøbúé ànLäèBñ ,E ¤¨¦§¨¨¦§¥§¨¨©¦§¨¤¨
'ä éðôì dãéîòäå" da áéúëc ,çéëBzïðéLééç àìå " ¦©¦§¦¨§¤¡¦¨¦§¥§¨¨§¦©

úìçBk Bæ ïäì øîà ¯ !äpeäë éçøt da eøbúé ànL¤¨¦§¨¨¦§¥§¨¨©¨¤¤¤
.úñ÷Bôe úìçBk dðéà Bæ ,úñ÷BôeäðùîìèBð äéä ¤¤¥¨¤¤¤¤¨¨¥

çléb íàå ,ãecä úçz çlLîe Bøæð Làø øòN§©Ÿ¦§§©¥©©©©§¦¦¥©
íéøác äna .ãecä úçz çlLî äéä àì ¯ äðéãna©§¦¨Ÿ¨¨§©¥©©©©©¤§¨¦
äàîehä úçìâúa ìáà ,äøähä úçìâúa ¯ íéøeîà£¦§¦§©©©¨¢¨£¨§¦§©©©§¨
ìkä :øîBà øéàî éaø .ãecä úçz çlLî äéä àìŸ¨¨§©¥©©©©©¦¥¦¥©Ÿ
.ãáìa äðéãnaL àîhä ïî õeç ,ãecä úçz ïéçlLî§©§¦©©©¦©¨¥¤©§¦¨¦§©

àøîâøçàå :ïðaø eðz ."Bøæð Làø øòN ìèBð"¥§©Ÿ¦§¨©¨©§©©
,Bøæð Làø øòN ìò ïúBðå ,áèBøä úà ìèBð Ck̈¥¤¨¤§¥©§©Ÿ¦§
úçz çléL íàå .íéîìL ìL ãecä úçz çlLîe§©¥©©©©¤§¨¦§¦¦©©©
[øBäè] øéæða íLà ¯ .àöé ¯ íLàå úàhç ìL ãecä©¤©¨§¨¨¨¨¨¨§¨¦¨
àîè øéæð íàå :øîà÷ éëä :àáø øîà ¯ ?àkéà éî¦¦¨£©¨¨¨¦¨¨©§¦¨¦¨¥
?éléî éðä àðî .àöé ¯ íLà ìL ãecä úçz çlLî§©¥©©©©¤¨¨¨¨§¨¨¥¦¥
"íéîìMä çáæ úçz øLà" àø÷ øîà :àáø øîà£©¨¨¨©§¨£¤©©¤©©§¨¦

L íàå .åézçz àäé Bçáfî ¯ìL ãecä úçz çlé ¦¦§§¥©§¨§¦¦©©©©¤
úBaøì ¯ "çáæ" àø÷ øîà ?àîòè éàî ,àöé úàhç©¨¨¨©©£¨¨©§¨¤©§©
"çáæ" éàäì déz÷étà àäå ¯ .íLàå úàhçä úà¤©©¨§¨¨§¨©¦§¥§©¤©
éàî ,"íéîìMä áèBøî" àø÷ àîéì ïk íà ¯ !áèBøî¥¤¦¥¥¨§¨¥¤©§¨¦©
àîéàå ¯ .íLàå úàhç úBaøì dpéî òîL ¯ "çáæ"¤©§©¦¨§©©¨§¨¨§¥¨
àîéì ïk íà ¯ !àúàc àeä íLàå úàhçì dlek¨§©¨§¨¨§¨¨¦¥¥¨
dpéî òîL ¯ "íéîìMä çáæ" éàî ,"çáæå íéîìL"§¨¦§¤©©¤©©§¨¦§©¦¨
õeç ,ãecä úçz ïéçlLî eéä ìkä :ïðaø eðz .ézøz©§¥¨©¨©©Ÿ¨§©§¦©©©
éaø éøác ,øa÷ð BøòOL éðtî ,äðéãna çlébL àîhî¦¨¥¤¦¥©©§¦¨¦§¥¤§¨¦§¨¦§¥©¦
eéä ïàëå ïàk ¯ íéøBäè :øîBà äãeäé éaø .øéàî¥¦©¦§¨¥§¦¨§¨¨
íéîëçå .ïéçlLî eéä àì ïàëå ïàk ¯ íéàîè ,ïéçlLî§©§¦§¥¦¨§¨Ÿ¨§©§¦©£¨¦
õeç ,ãecä úçz ïéçlLî eéä àì ìkä :íéøîBà§¦©ŸŸ¨§©§¦©©©

.Búåöîk äNòpL éðtî ,Lc÷naL øBäè ïîäðùî ¦¨¤©¦§¨¦§¥¤©£¨§¦§¨
ïäkä .ï÷ìBL Bà íéîìMä úà ìMáî äéäìèBð ¨¨§©¥¤©§¨¦§¨©Ÿ¥¥

ïî úçà ävî älçå ,ìéàä ïî äìLa òBøfä úà¤©§©§¥¨¦¨©¦§©¨©¨©©¦
,ïôéðîe øéæpä étk ìò ïúBðå ,úçà ävî ÷é÷øe ,ìqä©©§¦©¨©©§¥©©¥©¨¦§¦¨

ì øéæpä øzeä Ck øçàå.íéúnì àîhäìe ïéé úBzL §©©¨©©¨¦¦§©¦§¦¨¥©¥¦
éáø
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והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד מה דף חמישי)נזיר (ליום

rhdeglbzzy ie`x oi` ik ,dxifpl xifp oia aezkd wligy m
yegl yi ik ,cren ld` gzta dxifpdäpeäk éçøt da eøbúé ànL, ¤¨¦§¨¨¦§¥§¨

dxifpd z` aezkd hriny jkne .ielbe gezt mewn `edy oeikn
.aezkd zehytk cren ld` gzta glbn xifpdy gkenBì øîà̈©

,ixefy oerny iaxl opg `a`éøáãì,Eexbzi `ny aezkd yygy ¦§¨¤
ixdy dyw ,daäèBñçéëBz,ok yeygl oi`yda áéúëcd xacna) ¨¦©¦§¦¨

(fh,''ä éðôì dãîòäå',`iqdxtae ielba ,dxfra epiidcïðéLééç àìå §¤¡¦¨¦§¥§Ÿ©§¦¨
äpeäk éçøt da eøbúé ànL,yyg dxifp iably zxn` ji`e ¤¨¦§¨¨¦§¥§¨

.aezkd,ïäì øîày oeik ,dheqn cenll oi`Bædxifpd -úìçBk ¨©¨¤¤¤
úñ÷Bôeeig dl oi`y] miypd lk jxck zhywzn -rpnidl a ¤¤

la` ,[jknBædheqd -,úñ÷Bôe úìçBk dðéàmileepn daxc` `l` ¥¨¤¤¤¤
,diyrna dcezy ick dze`:da exbzi `ny yeygl oi` okle

äðùî
meiq xcqa zwqerd zncewd dpynl jynd dpid ef dpyn
xg` ey`x xrya xifpd dyer did dn x`azi dae ,zexifpd

.zglbzdìèBð äéäz`Bøæð Làø øòN,[ezexifpa lciby xryd-] ¨¨¥§©Ÿ¦§
çlLîey y`d lr [gipn-]ãecä úçzz` ea milyany ,xiqd - §©¥©©©©

m` `weec ,mixen` mixac dna .sxyp xryd did mye ,minlyd
,milyexia glibäðéãna çléb íàå,milyexil uegn -äéä àì §¦¦©©§¦¨Ÿ¨¨

ãecä úçz çlLîycwnd zia l` xryd z` `ian did `l - §©¥©©©©
.minlyd zgz etxeyl

:xifpd zeglbz lka xn`p `l df oicy zxne` dpyndíéøác äna©¤§¨¦
íéøeîà`weec ,cecd zgz exry glynyäøähä úçìâúa- £¦§¦§©©©¨¢¨

,ezexifp meiq zra dyery zglbzaúçìâúa ìáàzngn d`ad £¨§¦§©©
,äàîehäjixv ,ezexifp onfa zna `nhp m`y ,xifpd oic oky ©§¨

,`nhpy lr zepaxw `iadle exry z` glble ez`nehn xdhidl
ef zglbzaçlLî äéä àìexry z`ãecä úçzmy`d ly Ÿ¨¨§©¥©©©©

.xedh xifpa `l` df oic xn`p `ly .z`hgdeîBà øéàî éaø,ø ©¦¥¦¥
ìkäglbnd oia ,`nh oia xedh oia ,miglbzny mixifpd lk - ©Ÿ

,dl dvegn glbnd oiae milyexiaïî õeç ,ãecä úçz ïéçlLî§©§¦©©©¦
xifpdL àîhäglib,ãáìa äðéãnala` .cecd zgz glyn epi`y ©¨¥¤©§¦¨¦§¨

oke ,dpicna glib m` s` cecd zgz glyn dxdh zglbza
:cecd zgz glyn ,milyexia glib m` ,d`neh zglbza

àøîâ
:dpyna epipy.Bøæð Làø øòN ìèBð`ziixa d`ian `xnbd ¥§©Ÿ¦§

:dpynd ixac z` zx`andCk øçàå ,ïðaø eðzgliby xg`l - ¨©¨¨§©©¨
,ey`x xry xifpdáèBøä úà ìèBð,minlyd z` ea elyiayïúBðå ¥¤¨¤§¥

epnnçlLîe ,Bøæð Làø øòN ìòy`d lr ahexd mr xryd z` ©§©Ÿ¦§§©¥©
xy`.íéîìL ìL ãecä úçz,dligzkl zeyrl el yi okåmle` ©©©¤§¨¦§

caricaìL ãecä úçz çléL íàdå úàhçdíLàly `le ¦¦©©©©¤©¨§¨¨
,minlydàöé.ef devn zaeg ici ¨¨

:mipexg`d `ziixad ixac lr ddnz `xnbd[øBäè] øéæða íLà̈¨§¨¦¨
àkéà éîglyn' epipyy xg`n xnelk .xedh xifpa my` yi ike - ¦¦¨

xifpa zxacn `ziixady yxetn ixd 'minly ly cecd zgz
ok m`e ,minly `ian epi` `nhpy xifp ik ,ezexifp miiqy xedh
xifp `lde ,`vi my` ly cecd zgz gliy m`y zniiqn j`id

.my` `le minlye dler z`hg wx `ian ezexifp meiqa xedh
:`ziixad ixac z` ayiin `axøîà÷ éëä ,àáø øîàyi jk - ¨©¨¨¨¦¨¨©

,minly ly cecd zgz glyn xedh xifp ,`ziixad z` yxtl
.àöé ,íLà ìL ãecä úçz çlLî àîè øéæð íàåzpeek oi`e §¦¨¦¨¥§©¥©©©©¤¨¨¨¨

xifp epiidc] mcewn xaecnd xifp eze`l dixac meiqa `ziixad
.`nhpy xifpl `l` [xedh

:zxxan `xnbdéléî éðä àðîiptl xifpd xry lr ahexd on ozepy §¨¨¥¦¥
,cecd zgz eglynyàø÷ øîà ,àáø øîà(gi e xacna)z` gwle' ¨©¨¨¨©§¨§¨©¤

W`d lr ozpe Fxfp W`x xrU,'íéîìMä çáæ úçz øLàzaiz ixde §©Ÿ¦§§¨©©¨¥£¤©©¤©©§¨¦

`a `l` ,zxzein 'gaf'y epcnllBçáfîepiidc ,egafn wlg - ¦¦§
,ahexdåézçz àäéxikfd okle .y`d lr ,minlyd zgzn - §¥©§¨

.xryd mr y`d lr ozip gafd mby jl xnel ,'gaf' zaiz aezkd
ciqtdl xeq`y itl ,y`d lr zzl leki epi` minlyd xyan ixde

.ahexd lr dpeekd i`ceae ,dlik`l miie`xy onf lk miycw
:`ziixaa epipyìL ãecä úçz çléL íàåd.àöé úàhçzl`ey §¦¦©©©©¤©¨¨¨

:`xnbdàîòè éàîgaf zgz' xne` aezkd `lde ,dfa `vei ©©§¨
.'minlyd

:`xnbd zx`an'çáæ' àø÷ øîà`weec e`le ,mzq 'oaxw' ernyny ¨©§¨¤©
,minly,íLàå úàhçä úà úBaøìm` ,ef devn llka md s`y §©¤©©¨§¨¨

oky ,minlyd zgz ozil jixv dligzkl mpn` .carica ok dyr
.'minlyd gaf' weqta yxetn

,'gaf' zaizn cenll xyt` ji` :`xnbd zl`eydéz÷étà àäå§¨©¦§¥
[eze` z`ved ixde-]áèBøî 'çáæ' éàäì,zyxc xak ixde ,xnelk §©¤©¥¤

,x`azpy enk ,cecd zgz ahexdn oziy ,ahex oicl ef daizn
.my`e z`hg zeaxl mb epnn yexcl xyt` ji`e

ik ,ahexd zpizp iabl wx ef daizn cenll oi` :`xnbd zvxzn
àø÷ àîéì ïk íày`d lr oziy yxetn ote`a aezkd xn`i - ¦¥¥¨§¨

'çáæ' éàî ,'íéîìMä áèBøî'zaiz zxkfda df oic fnx dnl - ¥¤©§¨¦©¤©
`l` ,'gaf'dpéî òîLmb `ayíLàå úàhç úBaøì,z` ozp m`y §©¦¨§©©¨§¨¨

gaf zgz' aezkd oeyl oky .`vi ,mdizgz carica xryd
lk zgzy epiidc ,mzqa 'gaf zgz' mb ezexwl xyt` 'minlyd
x`azpy enk zxzein 'gaf' zaizy oeikn] carica `vi gaf

.[lirl
:`xnbd zl`eydlek ,àîéàå'gaf' zaiz xezin dyxcd lk - §¥¨¨

àúàc àeä íLàå úàhçì,carica my`e z`hg wx zeaxl `a - §©¨§¨¨§¨¨
.xryd lr ahexd on zzl jixvy mb o`kn cenll jl oipne

:`xnbd zayiiníàxn`zïk,dywiàîéìozpe' aezkd xn`i - ¦¥¥¨
zgz,'çáæå íéîìLoicy xg`n ,xg` gaf e` minly e` ,rnyny §¨¦§¤©

,epcnll aezkd `a df,'íéîìMä çáæ' éàîzeaxl `ay rnyny ©¤©©§¨¦
xnel 'minlyd gaf zgz' azkp jkitle ,minlyd iabl mb oic

ok m` ,xiqd zgz ozi minlyd gafn mbyézøz dpéî òîLipy - §©¦¨©§¥
.cegl mdn cg` wx cenll oi`e ,ef daiz xeziin micnlp mipicd
oiprd iabl ziyily drc dpyiy x`azi epiptl z`aend `ziixaa

:epizpyna oecipdìkä ,ïðaø eðzoia ,mzglbz zra mixifpd lk - ¨©¨¨©Ÿ
a glbnd oia ,`nh oia xedhdl dvegn glbnd oiae milyexieéä̈

ïéçlLîmxryî õeç ,ãecä úçzxifp,äðéãna çlébL àîhepi`y §©§¦©©©¦¨¥¤¦¥©©§¦¨
cecd zgz glynäãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,øa÷ð BøòNL éðtî¦§¥¤§¨¦§¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨

,øîBàmixifpíéøBäè,mzexifp meiqa miglbzndïàëå ïàkoia - ¥§¦¨§¨
,dl dvegn miglbzn m` oiae milyexia miglbzn m`ïéçlLî eéä̈§©§¦

mixifp la` ,minlyd xiq zgz mxryíéàîèzngn miglbznd §¥¦
,mz`neh.ïéçlLî eéä àì ïàëå ïàkglib okid welig oi` ezrcle ¨§¨Ÿ¨§©§¦

.glyn epi` mlerl `nhe glyn mlerl xedh xifp `l` ,xifpd
ïî õeç ,ãecä úçz ïéçlLî eéä àì ìkä ,íéøîBà íéîëçåxifpøBäè ©£¨¦§¦©ŸŸ¨§©§¦©©©¦¨

LglibLc÷nak äNòpL éðtî ,xwirBúåöîynn df ote`a oky - ¤©¦§¨¦§¥¤©£¨§¦§¨
epnn yexcl oi`e ,minlyd y`a xryd ztixy oic xn`p

:mixg` mipte`l

äðùî
:xifpd inly leyia ote` z` zx`an dpyndúà ìMáî äéä̈¨§©¥¤

ï÷ìBL Bà ,íéîìMädid jk xg`e ,ax leyia mlyan -ìèBð ïäkä ©§¨¦§¨©Ÿ¥¥
òBøfä úàxy`k y`xd l` daexwd lbxd ly oeilrd dwlg - ¤©§©

`idäìLazlyean -ìéàä ïî,minlyd lyïî úçà ävî äìçå §¥¨¦¨©¦§©¨©¨©©¦
ìqä,`iadl xifpd lry zevnd lyúçà ävî ÷é÷øeïúBðå ,odkd ©©§¦©¨©©§¥

el` lk z`ïôéðîe øéæpä étk ìòdlrn `iane jilen ,dtepz ©©¥©¨¦§¦¨
,cixeneCk øçàåe ixnbl zexifpd dniizqpì øéæpä øzeäïéé úBzL §©©¨©©¨¦¦§©¦

.íéúîì ànhäìe§¦©¥©¥¦
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והדר"רמ עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד מו דף שישי)נזיר (ליום

,øîBà ïBòîL éaømiyrnd lk xg` cr mikynp eixeqi` oi` ©¦¦§¥
`l` ,exkfedyåéìò ÷øæpL ïåék,gafnd lr ,eliaya -ïî ãçà ¥¨¤¦§©¨¨¤¨¦

íéîcä,zepaxwd cg` ly mc -ì øéæpä øzeäànhéäìe ïééa úBzL ©¨¦©©¨¦¦§©©¦§¦©¥
íéúîì: ©¥¦

àøîâ
,ïðaø eðzxifpd zepaxw zaxwd xcq seqa dxeza xn`p(k e xacna) ¨©¨¨

,'ïéé øéæpä äzLé øçàå'eyexit 'xg`' aezkd xn`y dnøçà §©©¦§¤©¨¦¨¦©©
,ïlek íéNònäel` ,zglbzde zepaxwd lk zaxwd epiidcéøác ©©£¦¨¦§¥

øæòéìà éaø.lk z` miiqy cr oii zezyl xeq` eixac itle ©¦¡¦¤¤
.elld miyrnd,íéøîBà íéîëçå`' zaizdyexit 'xgäNòî øçà ©£¨¦§¦©©©£¤

,éãéçéit lr s` ,mincd on cg` eilr wxfpy xg` ,mdixac itle §¦¦
xzene xifp epi` aey ,glib `l mbe zepaxwd x`y z` aixwd `ly

.xifpd ixeqi` lka
:`xnbd zl`ey,ïðaøc eäééîòè éàîzernyn zehyta ixde ©©§©§§©¨¨

lk epiidc ,okl mcew yxetnd xcqd mlypy xg`l wxy aezkd
minkg exn` dnle ,oiia xifpd xzen ,aezka mixkfend miyrnd

:`xnbd zx`an .mincd on cg` zwixfa eicyàëä áéúkxg` §¦¨¨
xifpd zepaxw zaxwdíúä áéúëe ,'ïéé øéæpä äzLé øçàå'dze`a - §©©¦§¤©¨¦¨¦§¦¨¨

dyxt(hi e my)dtepz dyery ,,'Bøæð úà Bçlbúä øçà'ecnle ©©¦§©§¤¦§
,'xg`' 'xg`' deey dxifba minkgíúä äîxg`' weqtay myk - ©¨¨

`id dpeekd ,'exfp z` eglbzdéãéçé äNòî øçà,zglbz lyóà ©©©£¤§¦¦©
ïàk`id dpeekd 'oii xifpd dzyi xg`e' weqta mb -äNòî øçà ¨©©©£¤

éãéçé`ed xzen zepaxwdn cg` ly mcd zwixf xg`ly - §¦¦
.oii ziizya

dyrn xg`ly dey dxifbdn cenll jl oipn :`xnbd zl`ey
,d`nehe oiia xzen icigieäééååøz àkéàc ãò àîéàxn`p `ny - ¥¨©§¦¨©§©§

aezkd ixac ixdy ,zglbzde zepaxwd lk xg`l cr xzen epi`y
zepaxwd lk zaxwd xg`l mb mixaecn 'exfp z` eglbzd xg`'

.[zglbzd z` `l` aezkd xikfd `ly it lr s`]

:`xnbd zvxznéëä éà,ok xn`z m` -äåL äøæb,'xg` xg`' ly ¦¨¦§¥¨¨¨
,él änìaezkd zernynn ixdy ,melk dpnn epcnl `l ixd ¨¨¦

miyrnd lk xg`l dpeekdy oiadl yi 'oii xifPd dYWi xg`e'§©©¦§¤©¨¦¨¦
d`a i`ce `l` ,zxzein dey dxifbd ok m`e ,okl mcew mixen`d
zwixf xg`l epiidc ,icigi dyrn xg`ly epcnll dey dxifbd

\:d`nehe oiia xzen ,zepaxwd cg` ly enc
eze` zakrn xifpd zyxta dxen`d dtepzd m` dpc `xnbd

:miznl `nhidlne oii zezyln,úákòî øéæða äôeðz ,áø øîà̈©©§¨§¨¦§©¤¤
.oii zezyl xeq`e ezexifpa x`yp sipd `ly onf lke

:`xnbd zxxanïàîc àaélà,ok ax xn` dhiy efi` itl -àîéìéà ©¦¨§©¦¥¨
-ok xn`y xn`p m`ïðaøc àaélà,`ziixaa minkg zhiy itl - ©¦¨§©¨¨

dywi ok m` ,icigi dyrn xg`l oiia xzen xifpdy mixaeqd
elit` ixdyúçìâzynn xifpd seba ziyrpd dlert `idyéøîà ¦§©©¨§¥

ïðaøy,àákòî àìm` ,oaxwd zaxwd xg` cin oii ziizya xzene ©¨¨Ÿ§©§¨
okäôeðz,eizepaxwa `l` xifpd seba dpi`yàéòaéîjixv ike - §¨¦©§¨

okzi `le akrz `ly `ed heyt ixd xnelk ,zakrn dpi`y xnel
.zakrn `idy mdixac itl ax xn`y

àlàepic z` xn` axy xnel jixvøæòéìà éaøc àaélàxaeqd ¤¨©¦¨§©¦¡¦¤¤
dtepzd s`y ax siqede ,oiia xifpd xzen miyrnd lk xg`l wxy

,jtidl dyw ok m` mle` ,zakrnàèéLtxacd heyt ixd - §¦¨
ixdyøîàä[xn` ixd-]øçà øæòéìà éaødíéNòîdyxtay ¨¨©©¦¡¦¤¤©©©£¦
,ílekycgl ax jxved `le ,miyrnd mze` llka dtepzd mbe ¨

.eixac itl z`f
:`xnbd zvxznàîéúc eäîy xne` ziid `ny -ïéðòìc ïåék ©§¥¨¥¨¦§¦§©

äøtky oeik ,zakrn dtepzd oi`àéä äåöî éøéLsebn dpi`e ©¨¨§¨¥¦§¨¦
d`ay dxtkd z` zakrn dpi` d`yr `l m`e ,dnvr devnd

ok m` ,oaxwd ici lrénð àëäoii ziizy xzid iabl mb -àì ¨¨©¦Ÿ
,ákòz,miakrny xfril` iax xn`y miyrnd lk llka dpi`e §©¥

ïì òîLî à÷.zakrn dtepzd df iably ax ¨©§©¨
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ב' אדר, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר זאב יהודא שי' הלוי

שלום וברכה!

... אקוה אשר המברק שלי בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע נתקבל במועדו, ובטח התועדו במסיבת רעים וע"פ מרז"ל גדולה לגימה שמקרבת כו' 
ומשרה שכינה )סנהדרין קג, סוף ע"ב( על כו' הרי להבדיל עאכו"כ כשעשרה מישראל מתקבצים, 
שבלאה"כ בקבוצם לחוד שכינתא שריא אם אפילו אינם עושים מאומה )אגה"ק סי' כ"ג. ועיין ג"כ 
]יו"ד[(, ובפרט כשגם נשמע דברי תורה, הרי מובטחני  קרבן העדה בירושלמי ערובין פ"א הלכה 

שההחלטות הטובות נמשכות בפועל בענינים דמחשבה דיבור ומעשה.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל בקשר עם ימים הקרובים ליום ההילולא הנ"ל, ובו המאמר אשר 
חיבה יתירה נודעת לו מכ"ק מו"ח אדמו"ר וכמ"ש במכתבו הנדפס בתחלת הקונטרס.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש המחכה לבשו"ט.
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רמא

miwxt dyelya` cenr en sc ± iriax wxtxifp
àøîâïìåë íéùòî øçàiax ixac zakrn zglbze ,zglbz xg`e oaxw xg` Ð

.xfril`éãéçé äùòî øçà íéøîåà íéîëçå,glib `l oiicry ab lr s`e ,oaxw xg` Ð

.`akrn `l zglbzcéãéçé äùòî øçà íúä äîaizkck ,dtepz ciar gelib xg`lc Ð

."exfp z` eglbzd xg` xifpd itk lr ozpe"åäééåøú àëéàã ãò àîéàåxg` mzd dnc Ð

inp o`k s` "eglbzd xg`" aizkck ,zglbz

.eglbzd xg`áø øîàúáëòî øéæðá äôåðúÐ

.miznl `nhile oii zezylnäøôë ïéðòìã ïåéë
àéä äåöî éøéù:(`,d `nei) xn xn`cke Ð

zxtkn dtepz ike ,"xtkl dtepzl"?oi` `lde

ytpa `ed mcd ik" aizkck ,mca `l` dxtk

ixiy dtepzl dyr m`y ,jl xnel `l` !"xtki

,xtik [`l] eli`k aezkd eilr dlrn Ð devn

.ol rnyn `w ,akrn `l inp xifp iab .xtike
éîå
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7

8

9

10

11

12

13

øçàicigi dyrnxn`y in" wxta ipzcke ,oizipzna rnynck ,mincd on cg` s` Ð

.(`,gk xifp) "exiag rnyeäîicigi dyrn xg` mzdaezkd "xg`" eze`y Ð

.icigi dyrn `edy ,zglbzl jenqàîéàediieexz `ki`c cr`de ,zglbze zepaxw Ð

dnl "xg`" "xg`"c dey dxifb ok m` !zepaxwd zecear lk xg` Ð xn`c ezglbz xg`

.iläôåðúzakrn xifpa.oii zezyln Ð

àúùäzglbz`l ,xifpd seba `idy Ð

Ð mewn lka zakrn oi`y dtepz ,zakrn

?`iranéøéù`id devn`nw wxta xn`ck Ð

dtepzl dyr m`y :(a,e) migafc

`l eli`k ixd Ð d`yr `ly xnelk ,devn ixiy

oi`c Ð xtike ,xgaend on devn miiw `ly ,xtik

.zakrn

[a cenrl jiiy df lk]àéðúäåzxez z`f

oia xifpd

mitk el oi`y oia Ð mitk el yiy`wlq `we Ð

y myk :eyexit ikdc oizrcxa epi`e mitk el oi`

`ly mitk el yi zeeydl `a jk ,sipi `lc dtepz

ikd jgxk lr oizrc `wlq `we .dtepzd akrl

z`f"n wezyl ok m`c ,`id opax e`l eyexit

,"xg`" "xg`"c dey dxifbn dil wetize "zxez

dtepzac dpin rny ,`id [xril` iax] `l`

.dcenàìàåoia xifpd zxez z`fe `ipzc `d

akrn `lc xry el oi` oiae xry el yiyzglbz xn`c `id xfril` iaxle ,`wtp "xg`" "xg`"c dey dxifbn opaxle .akrn `l zglbzy xnel ,el oi`l el yi zeeydl oeekc yxtze Ð

lr sipdl wewfy xnel ,el yil el oi` zeeydl `a inp ikde ,[ehxen] lr xrz xiari dfe [ey`x] lr xrz el xiari xry el yiy myk :xnel ,el yil el oi` zeeydl `a jgxk lre ,zakrn

.xrz xiardl jixv mixne` lld ziae xrz xiardl jixv oi` mixne` i`ny zia hxenn xifp `ipzde .iiezi`l dil `gip ,`icda hxena `zi`c `ziixal rcic icii`e .mitk el oi`yk erexf

ixn`c opaxle ,oiia mlerl xq`i Ð zakrn zglbz xn`c xfril` iaxle .melk lirei `l Ð ey`x lr xrz xiardy hxennd ,xnelk .dpwz el oi` Ð i`ny zial jixv epi` i`n :opiqxb ikd

ixd .devnd miiwl opaxle ,oiia exizdl zglbz mewna xrz zxard `di xfril` iaxl ;xrz zxarda hxennl dpwz el yi Ð lld zial `d .devnd miiw `l Ð akrl `le devnl zglbz

xry el yi i`ny zial i`c .lld zial oia i`ny zial oia ,opaxl oia xfril` iaxl oia el oi`l el yi zeeydl ,el oi`y oia xry el yi oia "xifp zxez" xn`c `d i`ny zial xyt` [i`]

[yia] `dl jgxk lr ?el yi zeeydl [`a] dn oiprl lld zial i`e .dpwz el oi` Ð el oi`ae ,dpwz el yi Ðziae ,xrz xiardl jixv [inp] el oi`c ,xrz zxarda aizk `icda xry el

exn` [xfril` iaxe] i`ny zia :xn`c ,dpwz el oi` i`ny zialc `piax xn`c `d Ð zct iaxc epiide .el yic oicd `ede ,erexf lr dtepz ewiwfdle el oi` `iadl `a inp ikd .`id lld

.cg` xacïéàlbxe ci oda el.aizkck `xw opirac ,zinler dxdh el oi` ,rxevnd Ðìò.odad mewn .enewnéà`ed zn` cenlzd eyxit `l ik s`c `hiyt xfril` iaxc `ail`

.`nw `pyill `ipzcke ,'ek devn ixiy dxtk oiprl oeik `nizc edn .xfril` iaxk[éîå]`akrn `l`pyil i`dle .el oi` oia [mitk] el yi oia xifpd zxez z`f :`ipzde .opaxl :yexit Ð

`l` ."miyrnd lk xg`"n dil wetiz xfril` iaxl i`e .zakrn dtepz [inp ikd] Ð zakrn dlia dlial ie`x epi`y [lkc ,akrzy] `ed oic mitk el oi`ay myk :eyexit ikdc ol `xiaq

zia hxenn xifp :`ipzde ?`akrnc inp ikd Ð xry el oi` oia el yi oia `ipzc `d `l`e ."zxez z`f" ilbc ,`akrn dtepz la` ,xn`w mincd on cg` Ð icigi dyrn xg` ixn`c opaxl

`xiaqe .dpwz el [yi] Ð i`ny zial `d .zakrn dlia dlial ie`x epi`y lkc ,dpwz el oi`c Ð lld zial jixv i`n `piax xn`e ,jixv mixne` lld ziae 'eke jixv oi` mixne` i`ny

zeeydl `a inp ikde .ey`x lr xrz xiari hxenndy ,el yil el oi` zeeydl i`ny zial el oi` oia xryel yi oia ["xifpd zxez] z`fe" ,el yil el oi` yiwn i`ny zial `pyil i`dl ol

leki did ikd e`lac ,hxenn xifpc `ziixan [zeywdl el yil] el oi` lld ziale ,el oi`l el yi zeeydl `a mlerlc :denzl yie .erexf lr sipdl dpwz el yiy xnel ,el yiyl el oi`

.`wtp miyrnd lk xg`n Ð xfril` iaxl ,`akrn `l zglbz opaxlc :zeywdl

àâéìôåzct iaxc,dpwz el yi i`ny zial hxenn xifpc `piax xn`c Ð`vexize ,`pia` iax (mbxz) [`pixg` `pyil] .cg` xac mixne` xfril` iaxe i`ny zia :xn`c zct iaxc `bilt

xriy el yiyac myk :ikd `ziixad yexite .dpwz el yie jixv jzrc `wlq `we .jixv mixne` lld ziae ,'ek hxenn xifp `ipzde ,'ek xriy el yi oia `ipzde :eyexit ikde ,`ed

oi` jk Ð devnl sipn mitk el yiy myk ,`ziixa jci` inp ikd ,akrl e` devnl e` jka dpwz el yie xiardl jixv Ð xriy el oi` ,xfril` iaxl `aekirl e` opaxl devnl e` xiardl

epiid ok m`c ,oeir jixve .`aekir da yi xriy el oi`y myk :xn`w ikde ,lld zial [xzei] dpwz el oi`e jixv i`cec ,`aekir `kilc gikez `l [`kdn] :`piax igce .rexfa sipn mitk el

wxta xn`wc xfril` iaxke ,`z` `nlr ileklc xnel yi ["unewd" wxtac `d] mb ok m` Ð [ef `iyewl] yyeg epi` ik xnel ep`a m`e !"miyrnd lk xg`"n dil wetiz ,xfril` iaxk

ok" aizkc oeik :ipyne !zakrn xifpa dtepz :ax xn`e ,"xifp zxez" aizkc xifp ixde ,opira izxz jzrc `wlq `w .akrl Ð dwege dxez dxn`py mewn lk :(`,hi zegpn) "dax unewd"

yxtne ,df z` df oiakrn [xifpay mipin ipy] (`,fk zegpna) opzc `d :eze !miyrnd lk xg` Ð "xg`" aizkc meyn ,xfril` iaxk dl inwel `zrny jde .inc dweg aizkc o`nk "dyri

[d`xpe] .mzdc oiakrn dyw izk` ,edin .rnyn oiakrn oi` [mewn lkn] la` ,df z` df oiakrn i`cec opaxk `iddc :ipyn yie ?xfril` iaxc opaxl df oi` ike ,"dyri ok" aizkc `xnba

opaxc `ail` i`e ,`hiyt Ð xfril` iaxc `ail` i` :jixte ,oii zezyl zakrn :eyexit ikdc d`xp dxe`kl .zakrn xifpa dtepz `ax xn` :eyexit ikde ,`xza `pyilk mzdc `ibeqc

z` df miakrn xifpay oipin ipy :zegpna `ipzcke ,opaxl minlyd zakrn mewn lkn zglbzc dyw ,opaxl oiid zezyln xifpd zakrn oi` ik s` xnelk ,`akrn `l zglbz `zyd Ð

,dyri (lv` oikneqa) mzd ipynck e` ,akrl rnyn dxezc (`,hi my) "dax unewd"a xn`ck ,akrl "zxez z`f" :yexit ,mitk el yi oia Ð "zxez z`f" [s`] :`ipzde .opaxk s` `idde ,df

g` minly zeyrl jixhvi`e ,minlyd akrn mewn lkn Ð oii zezyln akrn oi`c idpc,zakrn dxez [oeylc] xnel dvxz inp ikd Ð el oi` oia xriy el yi oia :`ipzc `d `l` .mix

?opaxk oaxwa akrl axc dizln inwn aezk dilpn akrn `l hxennc lld zial `nl` ,dpwz el [yie] jixvc `zyd dil `xiaqe ,xrz xiardl jixv mixne` lld zia hxenn xifp opzd

."unewd" wxtc `idd ik ,"dyri oke" meyne
`vnpe
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miwxtרמב dyelyaa cenr en sc ± iriax wxtxifp
àáëòî éîå.xifpa Ðíéôë åì ùéù ïéá øéæðä úøåú úàæ àéðúäå,dtepz zevn miiwl Ð

'ek mitk el yiy oia ipzc `dc `xaqze :zakrn dpi` dtepzdy ,mitk el oi`y oiae

oi` ikc inp ikd 'ek xifpd zxez z`f `ipzc `d `l`e ,zakrn dpi`c xninl ira `wc

`akrin `l xry el?xriy el oi`y it lr s` "exfp y`x xry z` glbe" aizkc `dc

ikd zxn` zivn ine .`vi?xifp :`ipzde

epi` :mixne` i`ny zia ,xriy el oi`y ,hxenn

lld ziae ,exya lr xrz xiardl jixv

.jixv :mixne`àðéáø øîàå`iddc dlr Ð

.i`ny zia ixn`wc "jixv epi`" :oizipznåì ïéà
äð÷úzevn ea miiwl oileki oi`e li`ed Ð

edcicl Ð jixv ixn`c lld zial la` .gelib

it lr s`e ,`nlra xrz zxarda dpwz el yi

.epnn glbn `diy xriy my oi`yéáøã åðééäå
úãôi`ny ziac ,izixg` `zlikna xn`c Ð

i`ny zia .cg` xac exn` xfril` iaxe `kdc

leki oi`e li`ed ,dpwz el oi`y ,oxn`c `d Ð

.gelib zevn ea miiwlïéà àéðúã øæòéìà éáøå
úéîìåò äøäè åì ïéà ìâø ïäáå ãé ïäá òøåöîì
lr onye mc ozn ea miiwl leki oi`y itl Ð

ziac zct iax xn`wcnc dpin rny .eci oda

opirnye ,cg` xac exn` xfril` iaxe i`ny

xriy zglbzc ixn`c i`ny zial edl

iaxc ,`akrnÐ ediizeek i`w inp xfril`

oizipzn ji`de .`akrn dtepzc edl zi`c

jgxk lr Ð 'ek mitk el oi`y oia :ipzc

dtepz ax xn` :xg` oeyl .rnyn `akrnc

iaxl elit`e `akrn in dtepze .zakrn xifpa

xfril`?'ek "xifpd zxez z`f" :`ipz `de

`lc `xaqze .`akrn `lc `nl` ,lirlck

`akrn?dl znwen i`e .'ek `ipzc `d `l`e

xifp :`ipzc `d ,`akrn `lc oebk `iddl

,'ek jixv oi` :mixne` i`ny zia ,hxenn

lld ziae ,oiia xzen dxard `la elit`y

leki epi`cne ,xrz xiardl jixv :mixne`

`dc ,gelib jixv `ede gelib zevn ea miiwl

el oi` xriy el oi`y xifpc `nl` Ð jkl jixv

`akrn `dcne .`akrn xriy zglbzc ,dpwz

:`pia` iax xn` !axcke ,`akrn inp dtepz Ð

ol rnyn `wc i`de ,`akrn `l dtepz mlerl

i`nc ,`ied `kti` Ð lld ziae i`ny ziac

el oi`c Ð xn`wc i`ny zial "jixv epi`"

xiardl jixv epi` :i`ny zia ixn` ikde .dpwz

iptn ,xzen `di `l oiicr Ð ey`x lr xrz

el yi lld zial la` .xry zxard my oi`y

lr xrz xiardl dfl jixv :rnyn ikde .dpwz

ici `vi Ð xriy my oi`y it lr s`e ,ey`x

zial mlerle .gelib `kilc ab lr s`e ,ezaeg

zakrn dtepz ax xn` ,dl ixn` xg` oeyl Ð `vie l`ny oda lr epzep oini oda el oi` mixne` minkge .zct iaxc epiide .axl `iywe ,dtepzl oicd `ede ,`akrn `l gelib lld

opaxl elit`e ,`akrn `l ine .'ek xifpa?`akrn ine !`akrn dtepzc ,dtepz jixvc rnyn ,mitk el oi`y oia Ð "xifpd zxez z`f" `ipz `de?"xifpd zxez z`f" `ipzc `d `l`e

oia" ipzc inp `d ,`nl` .dpwz el yic ,`akrn `lc ,`vie ey`x lr xiaric rnync ,ey`x lr xrz xiardl jixv :mixne` lld zia ,hxenn xifp :`ipzde ,xriy el oi`y oia Ð

yi Ð i`ny zial `d .`akrnc ,dpwz el oi`e jixv Ð lld zial "jixv" i`n ,`axk `akrnc jl `ni` mlerl :`piax xn` !`axl `iywe ,`akrn `lc inp ikd Ð "mitk el oi`y

.'ek cg` xac exn` xfril` iaxe i`ny ziac xn`c ,zct iaxc `bilte ,dpwz eläðùîçìéâ.eigafn cg` lr Ðäìåñô åúçìâú ìåñô àöîðåyixtdy eigafe ,miyly xzeqe Ð

.onewna mixg` `iadl jixve ,elr `l eiykräîùì àìù úàèç ìò çìéâ ãöéë.z`hg myl `ly ziyrpy ,xnelk Ðåéúåðáø÷ øàù àéáä êë øçàå.onyl ,minlye dler oebk Ð

.ozyly mewna mixg` zepaxw `iane ,miyly xzeqe dleqt ozglbz oleke .onyl `ly eyrpy minlyd lr e` dlerd lr glib m` okeøîåà ïåòîù éáødlerd lr glib m` Ð

ezglbzc `nrh epiide .enewna xg` gaf `iaie ,el dlr `l cala gafd eze` la` .el elr migaf x`ye ,dxyk ezglbz Ð onyl `iad zepaxw x`ye ,onyl `ly minlyd lr e`

mewna la` .ezglbzl dxyk inp ikd Ð daeg myl milral elr `ly `l` ,oixyk onyl `ly ohgyy migafd lk :[migaf yixa] opzc ,`ed xyk `nlra xg` gafe li`edc ,dxyk

.dleqt dnyl `ly dhgyy z`hgd on ueg 'ek migafd lk :opzck ,`ed leqt egafy itl ,dleqt ezglbzc oerny iax dcen Ð dnyl `ly d`yry z`hgd lr glibyçìéâ íàå
ïúùìù ìò.oileqtd mewna migaf x`y `iaie ,glib inp xyk gaf lr ixdy ,lkd ixacl dxyk ezglbz Ð xyk odn cg` `vnpe ,mzq Ðàøîâäáäà øá àãà áø øîàÐ

.dxyk ezglbz ,daeg myl milral dlr `lc ab lr s` ,xyk gaf lr glib ik oerny iax ipzcnàöé äáãð éîìù ìò çìéâù øéæð ïåòîù éáø øáñ÷ã úøîåà úàæ`iaiy calae Ð

,dacp `di Ð e`l m`e ,xcp `di Ð zxcpy enk m` ,"dacp jidl` 'iil zxcp xy`k" :(my) xn xn`c ,dacp Ð eed i`n onyl `ly minlyd lr glib ik eli`c .mlyn eizepaxw

.dxyk ezglbzc oerny iax xn`eàø÷ øîàãxifp inly rnyn ded "einly" xn`p eli`c ,"einly lr" aizk `le ,"minlyd gaf zgz xy` y`d lr ozpe" aizke ,"xifpd glbe" Ð

.`vi dacp inly lr elit` `nl` Ð "minlyd" aizkc `zyde ,ynn
äðùî
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àöîðåleqt.`nhp e` ,`vi e` ,enc jtyp Ðåúçìâúdleqtzryae li`edc Ð

,mihql edeglbk dil ded Ð xykda mincd on cg` elit` wxfp `l ezglbz

.miyly opaxl ,dray xzeq xfril` iaxl :oiwxit yix opixn` z`ln xg`l mihql eglibe

åéçáæåel elr `lli`edc .el elr `l dleqt zglbzd ixg` aixwdy migafd x`y Ð

,exry lcbiy cr (ivn `l) zedyl jixv dide

Ð zglbzl ie`x did `l migafd x`y zaxwdae

jez e` ,mcew aixwd eli`k migafd aiygdl yi

.z`ln

çìéâ'ek dnyl `ly z`hgd lrol `niiwc Ð

`ly egafpy migafd lk :[migaf yix]

myl milral elr `ly `l` ,mixyk Ð onyl

.z`hge gqtd on ueg ,daeg

çìéâminlyd lr e` dnyl `ly dlerd lr

ezglbz onyl x`yd aixwd jk xg`e

dleqtdler daeg myl elr `le li`edc Ð

inlye dler lr glibk dil ded Ð xifpc minlye

.lirei `le ,dacpéáøgafd eze` xne` oerny

,daeg myl el dlr `l ,dnyl `ly hgypy Ð

lk x`ye .[enewna xg` gaf] `iadl jixve

glbn :xn`c ,`xnba oerny iaxk ,el elr migafd

.`vi dacp inly lrøçàozyly ezeyr

xyk odn cg` `vnpeÐ mileqt mixg`de Ð

ixacl dxyk ezglbz.lkd

øáñ÷dacp inly lr gliby xifp oerny iax

`viohgyy xifp inlye dler ixdy Ð

.dacpk od ixd onyl `lyéàîxn`c `nrh

`xw(e xacna) minlyd [gaf zgz]aezk `le

einlywxta opiyxc [migafa] `xw ipycn Ð

,xifp inly zeaxl (`,gr zegpn) "dcezd"

iywnc oicd `ede .mixac dnkle onyl iieyw`l

eilr glib m` minly `idy dceze [xninl] edl

.`vi Ð
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éøö Bðéà :íéøîBà éànL úéaìò øòz øéáòäì C ¥©©§¦¥¨¦§©£¦©©©
éøö :íéøîBà ìlä úéáe ,BLàøìò øòz øéáòäì C Ÿ¥¦¥§¦¨¦§©£¦©©©
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,øòN Bì ïéàL ïéáe øòN Bì LiL ïéa ¯ "øéæpä úøBz©©¨¦¥¤¥¥¨¥¤¥¥¨

:àéðúäå ?àákòîc éîð éëäéànL úéa ,èøBîî øéæð ¨¦©¦¦§©§¨§¨©§¨¨¦§¨¥©©
éøö Bðéà :íéøîBàúéáe ,BLàø ìò øòz øéáòäì C §¦¥¨¦§©£¦©©©Ÿ¥
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ì àlL úàhçä ìò çléb .Bì eìò àì åéçáæe ,äìeñt Bzçìâz ¯àéáä Ck øçàå ,dîL ¦§©§§¨§¨¨Ÿ¨¦¥©©©©¨¤Ÿ¦§¨§©©¨¥¦
ì åéúBðaø÷íéîìMä ìò Bà äìBòä ìò çléb .Bì eìò àì åéçáæe ,äìeñt Bzçìâz ¯ ïîL ¨§§¨¦§¨¦§©§§¨§¨¨Ÿ¨¦¥©©¨¨©©§¨¦

ì àlLì åéúBðaø÷ àéáä Ck øçàå ,ïîLéaø .Bì eìò àì åéçáæe ,äìeñt Bzçìâz ¯ ïîL ¤Ÿ¦§¨§©©¨¥¦¨§§¨¦§¨¦§©§§¨§¨¨Ÿ¨©¦
ìL ìò çléb íàå .eìò íéçáæ øàL ìáà ,Bì äìò àì çáfä BúBà :øîBà ïBòîLïzL ¦§¥©¤©Ÿ¨¨£¨§¨§¨¦¨§¦¦¥©©§¨§¨

.íéçáæ øàL àéáéå ,äøLk Bzçìâz ¯ øLk ïäî ãçà àöîðåàøîâàcà áø øîà §¦§¨¤¨¥¤¨¥¦§©§§¥¨§¨¦§¨§¨¦¨©©©¨
éàî .àöé ¯ äáãð éîìL ìò çlébL øéæð :ïBòîL éaø øáñ÷ :úøîBà úàæ :äáäà øa©©£¨Ÿ¤¤¨¨©©¦¦§¨¦¤¦¥©©©§¥§¨¨¨¨©
."åéîìL ìò" áúk àìå "íéîìMä çáæ úçz øLà Làä ìò ïúðå" àø÷ øîàc ¯ àîòè©£¨§¨©§¨§¨©©¨¥£¤©©¤©©§¨¦§¨¨©©§¨¨
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:dywn `xnbdéîem`d -àákòîoii zezyln xifpd lr dtepzd ¦§©§¨
,xfril` iax zhiylàéðúäå,`ziixaaxn`p(`k e xacna)úàæ' §¨©§¨Ÿ

,'øéæpä úøBz,xifp lkl deey oice zg` dxez rnynyéaïxifpLiL ©©¨¦¥¤¥
ïéa ,íétk Bìxifpíétk Bì ïéàLdxe`kle ,eici zetk erhwpy - ©©¦¥¤¥©©¦

zakrn dtepzd oi` mitk xqegn xifpay myky `id dpeekd
,zakrn dpi` mitk el yi m` ok enk ,sipdl leki oi`y xg`n

.axl dywe
:`xnbd daiynàlàå,oywnd ,jixaclàéðúc àä`ziixaa §¤¨¨§©§¨

xn`p ,zxg`,'øéæpä úøBz úàæ'y o`kn cenll yieïéaxifpLiL Ÿ©©¨¦¥¤¥
,øòN Bìïéaxifp,øòN Bì ïéàLz` yxtl yi jixacle ,deey mpic ¥¨¥¤¥¥¨

zakrn zglbzd oi` xriy el oi`y xifpay myky `ziixad
oi` xriy el yiy xifpa oicd `ed ,zexifpd ixeqi` z` xizdl

,ea zakrn zglbzdénð éëäxnel xyt` ike -okczglbzàì ¨¦©¦§Ÿ
àéðúäå ,àákòî,zxg` `ziixaaèøBîî øéæðxriy el oi`y - §©§¨§¨©§¨¨¦§¨

,llkéøö Bðéà ,íéøîBà éànL úéaBLàø ìò øòz øéáòäì Cick ¥©©§¦¥¨¦§©£¦©©©Ÿ
,zglbz zevn miiwl,íéøîBà ìlä úéáeok it lr s`éøöøéáòäì C ¥¦¥§¦¨¦§©£¦

Bðéà' éàî ,àðéáø øîàå ,BLàø ìò øòzéøöì 'Czhiy,éànL úéá ©©©Ÿ§¨©¨¦¨©¥¨¦§¥©©
éøö Bðéà''Cy epiidäðwz Bì ïéàjixv epi`y ,gelib zevnl ¥¨¦¥©¨¨

yi eixacne ,melk el lirei `l df ik ey`x lr xrz xiardl
y wcwcläðwz Bì Lé ìlä úéáì àäey`x lr xrzd z` xiarny ¨§¥¦¥¥©¨¨

d`a `ziixady yxtl xyt` i`y `vnp .ezevn miiwn dfae
,zakrn dpi` zglbzy cnlle ,el oi`l xriy el yi zeeydl
,xriy el yiy xifpl xriy el oi`y xifp zeeydl d`a `l`
zia zrcke ,ey`x lr xrz zxarda aiig gxiwd s`y cnlle
xifpy ,dpey`xd `ziixaa mb ok yxtl yiy gken dfne .lld
ici lr sipne ,mitk el yiy ink sipdl aiig mitk el oi`y
,zakrn dpi` dtepzy xnel d`a `le ,el exzepy eizerexf

.xac ax lr dyw `l dzrne
:i`ny zia zrc yexita `piax ixacl zriiqn `xnbdeðééäådn §©§

eixack edf `piax xn`yéànL úéa ,úãt éaø øîàc ,úãt éaøc§©¦§¨§¨©©¦§¨¥©©
,ãçà øác eøîà øæòéìà éaøå,md zg` dhiyay,øæòéìà éaø éàî §©¦¡¦¤¤¨§¨¨¤¨©©¦¡¦¤¤

àéðúceci odea lr my`d mcn odkd ozepy ,rxevn zxdh iabl §©§¨
,rxevnd ly zipnid elbx odea lre zipnid,ìâøå ãé ïäa Bì ïéà¥Ÿ¤¨§¤¤

,úéîìBò äøäè Bì ïéàdxdhd xcq z` miiwl leki epi`y oeik ¥¨¢¨¨¦
,xen`depçéðé ,øîBà ïBòîL éaø ,øæòéìà éaø éøácmy`d mc z` - ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦¦§¥§¦¤

BîB÷î ìò,odead zeidl ie`xy mewna rxevnd seb lr -àöéåici ©§§¥¥
,ezaegçéðé ,íéøîBà íéîëçåmcd z`ìòodeaìLlbxe ciìàîN ©£¨¦§¦¨¦©©¤§Ÿ

,oini ly mewnaàöéåoi` m`y mixaeq mdipyy ,ezaeg ici §¥¥
iaxl ,xdhdl leki xifpd oi` ,eazkk weqtd z` miiwl zexyt`
,xry el oi` xy`k i`ny ziale ,odea el dxqgyk xfril`

.mdixaca `piax ly eyexitke
:epziibeql xg` gqep d`ian `xnbddì éøîà ,àðéøçà àðMéì- ¦§¨©£¦¨¨§¥¨

,zxg` epziibeq z` e`iady yi,úákòî øéæða äôeðz ,áø øîà̈©©§¨§¨¦§©¤¤
:`xnbd zxxan .oii zezyl xifpd xeq` sipd `ly onf lkeàaélà©¦¨

ïàîcn` dhiy efi` itl -,ok ax xàîéìéàok xn`y xn`p m` - §©¦¥¨
øæòéìà éaøc àaélàlirl d`aedy `ziixaa(`"r),dyw ,,àèéLt ©¦¨§©¦¡¦¤¤§¦¨

øîàäxn` ixdy -øæòéìà éaøwx oii zezyl xzenyløçàlk ¨¨©©¦¡¦¤¤©©
díéNòîzexifpd meiq zyxta mixen`d,ílek,miakrn mleky ©£¦¨

.zakrn dyxt dze`a zxkfend dtepzd s`y heyteàlài`ce ¤¨
xaic axïðaøc àaélàxzen icigi dyrn xg` elit`y mixaeqd ©¦¨§©¨¨

,dyw j` ,oii zezyløîBì Lé àzLäiabl s`y xg`n -úçìâz ©§¨¥©¦§©©
,xifpd seba ziyrpd dlert `idyïðaø éøîàc,àákòî àìs`e ¨§¥©¨¨Ÿ§©§¨

iabl ok m` ,oiia xzen glib `l m`äôeðz,xifpd seba dpi`y §¨
àéòaéîj`ide ,akrz `ly i`ce `ld ,z`f eprinydl jixv ike - ¦©§¨

:dywn `xnbd .zakrny ax xn`éîe[ike-]àákòî àìdtepzd ¦Ÿ§©§¨

,opaxlàéðúäåxn`p -(`k e xacna),'øéæpä úøBz úàæ'rnyny §¨©§¨Ÿ©©¨¦
,xifp lkl deey oice zg` dxezïéaxifpïéae íétk Bì LiLxifp ¥¤¥©©¦¥

íétk Bì ïéàLenky dpeekdy yxtl yie ,eici zetk erhwpy - ¤¥©©¦
,dtepz zeyrl leki epi`y oeik ,mitk el oi`y xifpa zakrny
xeq` sipd `l m`e ,mitk el yiy xifpa zakrn `idy oicd `ed

.oiia
:`xnbd daiynàlàå,jixaclàéðúc àäxn`p ,zxg` `ziixaa §¤¨¨§©§¨

å ,'øéæpä úøBz úàæ'zeeydl cenll yiïéaxifpïéáe øòN Bì LiL Ÿ©©¨¦¥¤¥¥¨¥
xifp,øòN Bì ïéàLxriy el oi` m`y enky yxtl yi jixacle ¤¥¥¨

,ezexifpa x`ype ,glbl leki epi`y oeikn oii ziizya xzen epi`
,glbzd `ly onf lk ezexifpa x`yp xriy el yi m` oicd `ed

,dyw j` ,eilr zakrn zglbzdyénð éëäok xnel xyt` ike - ¨¦©¦
àákòîc,zglbzdàéðúäå,`ziixaaèøBîî øéæðxriy el oi`y - ¦§©§¨§¨©§¨¨¦§¨

,llkéøö Bðéà ,íéøîBà éànL úéaúéáe ,BLàø ìò øòz øéáòäì C ¥©©§¦¥¨¦§©£¦©©©Ÿ¥
éøö ,íéøîBà ìläC.ezaeg ici dfa `veie ey`x lr xrz xiardl ¦¥§¦¨¦

lre ,ea zakrn zglbzd oi` xriy el oi`y in s`y x`ean ixd
jixv xriy el yiy iny myk ,jk `ziixad z` yxtl jixv jgxk
dfne .ey`x lr xrz xiardl jixv xriy el oi`y in s` ,glbzdl
el yiy iny myk ,dpey`xd `ziixaa mb ok yxtl yiy gken

oi`y in s` ,sipn mitkdpc `le ,eizerexf ici lr sipi mitk el
.xac ax lr dyw `le ,zakrn dtepz oica

:`ziixadn gxkdl diigc d`ian `xnbdàðéáà éaø øîà̈©©¦£¦¨
,[`piax-]éàîéøö'C'ey`x lr xrz ixardl,ìlä úéáìdpeekd ©¨¦§¥¦¥

éøöCglbleglbl leki epi`y oeiknäðwz Bì ïéàmiiql leki epi`e ¨¦¥©¨¨
e ,ezexifpéànL úéáìglbl jixv oi`y dpeekd ,'jixv epi`' exn`y §¥©©

`l` ,ynnäðwz Bì Lés` ey`x iab lr xrz zxard ici lr ¥©¨¨
,xry zcxed `llàâéìôe-lr ,ef `pyil itl ,`pia` iax wleg §¦¨

úãt éaøcixdy ,cg` xac exn` xfril` iaxe i`ny ziay xn`y §©¦§¨
jixvy oeik ,odea el oi` m` dpwz rxevnl oi`y xn` xfril` iax
yiy exn` i`ny zia z`f znerle ,eazkk aezkd z` miiwl
aezkd z` miiwl jixv oi`e ,xriy el oi` m` s` ,dpwz xifpl

ixaa ok yxtl yi ,akrn gelib lld zialy dzrne .eazkk`zi
ea s`y xriy el yiy xifpl xriy el oi`y xifpn ecnly ,dipyd
,dpey`xd `ziixaa mb ok yxtl yi df it lre ,zakrn zglbz
dtepzd ea s`y mitk el yiy xifpl mitk el oi`y xifpn ecnly

:axk `lye ,zakrn

äðùî
:leqt epaxw `vnpe gliby xifpd ly epicçáfä ìò çlébxifp - ¦©©©¤©

xg`le ezexifp meiqa `iadl jixvy zepaxwd on cg` aixwdy
,eizepaxw x`y z` `iady mcew ,exry z` glib oknàöîðå§¦§¨

oaxw eze`ìeñt,oaxwd z` milqetd mixacdn cg`aBzçìâz ¨¦§©§
,äìeñt,dleqt ezglbze xyk oaxw lr glib `ly `vnpyex`y §¨

åéçáæ,ezexifpl jk xg` aixwde siqedyBì eìò àìoeikn ,ezaegl §¨¨Ÿ¨
xefgl leki epi` ixdy ,zglbzl ie`x did `ly onfa maixwdy
okle ,ezexifp ini jeza meaixwd eli`ke ,mei eze`a glbzdle

m` oke .aey zepaxwd lk z` `iai ,exry lcbie oizniy xg`çléb¦©
úàhçä ìòdzid daxwdd onfae [z`hgd daxwedy xg`l-] ©©©¨

aixwnd zpeekì àlLdîL,jka dlqtpe z`hgd lyCk øçàå- ¤Ÿ¦§¨§©©¨
gliby xg`làéáäx`y z`ø÷åéúBðaznlyda `iadl aiigy ¥¦¨§§¨

[minlye dler epiidc] ezexifpì,äìeñt Bzçìâz ,ïîLxg`ny ¦§¨¦§©§§¨
,xyk oaxw mey xg` glib `ly `vnp z`hgd dlqtpye`linn

x`yåéçáæ,jk xg` aixwdyBì eìò àìm`e .ezaeglçlébìò §¨¨Ÿ¨¦©©
íéîìMä ìò Bà äìBòäeaxwedyì àlL,ïîL`l` mixyk mdy ¨¨©©§¨¦¤Ÿ¦§¨

,mzaeg ici milrad z` `ivedl miliren oi`yàéáä Ck øçàå§©©¨¥¦
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äðùî
,eizepaxwn cg` aixwdy xg`l `nhpy xifp iabl dpc dpynd

:gliby mcewíéîcä ïî ãçà åéìò ÷øæpL éîmilydy xifp - ¦¤¦§©¨¨¤¨¦©¨¦
,oick gafnd lr enc wxfpe eizepaxwn cg` z` aixwde ezexifp

àîèðå,zepaxwd x`y z` aixwdle glbl witqdy mcew znaéaø §¦§¨©¦
ìkä úà øúBñ øîBà øæòéìàxdhiykle ,eizepaxw lk z` xzeq - ¡¦¤¤¥¥¤©Ÿ

,aixwd xaky oaxwd z` s` `iadle xefgl jixvíéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦
øäèéå åéúBðaø÷ øàL àéáézepaxwd x`y z` `iai xdhiykl - ¨¦§¨¨§§¨§¦§¨

jixv oi` dxdha aixwdy dn la` ,xedh ecera aixwd `ly
.aey `iadl

Bì eøîà,xfril` iaxl minkgúéãBîøzä íéøîa äNòîxirn - ¨§©£¤§¦§¨©©§¦
,dxifp dzidy ,cenxzíéîcä ïî ãçà äéìò ÷øæpLcg` ly ¤¦§©¨¤¨¤¨¦©¨¦

,dzexifp znlyda d`iady dizepaxwndì eøîàå eàáemcew ¨§¨§¨
,zepaxwd x`y z` `iadl dwitqdyúðkeñî äúéäL dza ìò- ©¦¨¤¨§¨§¤¤

,zenl dhepe dpkqa `idyäëìäådza l`,äúnL äàöîe §¨§¨¨§¨¤¥¨
,dzngn d`nhpeíéîëç eøîàå,xec eze`ayøàL àéáz §¨§£¨¦¨¦§¨
øäèúå äéúBðaø÷la` ,dizepaxw x`y z` `iaz xdhzykl - ¨§§¤¨§¦§¨

dfe .dxedh dcera daixwdy dpaxw z` `iadl zxfeg dpi`
:epixack

àøîâ
:xfril` iax zhiy z` zx`an `xnbdéðz÷dpey `pzd - ¨¨¥

,dpyna,ìkä úà øúBñ øîBà øæòéìà éaøxnel ezpeeky rnyne ©¦¡¦¤¤¥¥¤©Ÿ
yi df lr ,aey mzepnl jixve zexifpd ini lk z` xzeqy

,zeywdløîàäå[xn` ixde-]ìk ,øæòéìà éaøxifpnhpy`øçà §¨¨©©¦¡¦¤¤¨©©
úàìî,ezexifp iniøúBñ äòáLmday ,mini dray wx xzeq - §Ÿ¦§¨¥

`nh `edy xg`n ,ezexifp miiqle eizepaxw `iadl leki epi`
z` zepnle xefgl jixv oi` la` ,el` mini jyna xdhidl wewfe
z` `iai minid zray etlgiy xg`l `l` ,ezexifp ini lk
ini lk z` xzeqy epizpyna xn` recn dywe ,dxdha eizepaxw

.zexifpd
:`xnbd zayiinøæòéìà éaø øîà÷c énð 'øúBñ' éàî ,áø øîà- ¨©©©¥©¦§¨¨©©¦¡¦¤¤

oi` ,'xzeq' epizpyna dpyy xfril` iax ly ezpeek `id dn
`l` ,zexifpd lk z` xzeqy ezpeekøúBñlk z`åéúBðaø÷ ¥¨§§¨

.m`iadle xefgl jixv xdhiy xg`ly ,`nhpy mcew `iady
iax zrcly ,zepaxwd oiprl epizpyna ewlgpy df itl `vnp
oi` minkg zrcle ,`iady zepaxwd exzqp `nhpy oeik xfril`

.xedh epcera `iad xaky el` z` `iadle xefgl jixv
:ax ixacl zriiqn `xnbdàøazñî énð éëäxazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨

xfril` iax zrcly ,ax yxity enk ,dpynd ixac jynd jezn
,ezexifp ini z` `le xifpd ly eizepaxw z` xzeqíéîëçå ,éðz÷c§¨¨¥©£¨¦

øäèúå äéúBðaø÷ øàL àéáz íéøîBà,ini iabl melk exn` `le §¦¨¦§¨¨§§¤¨§¦§¨
`id mzwelgny rnyn .['ezexifp z` xzeq epi`' oebk] zexifpd

zrcly ,zepaxwd oiprl,aixwd xaky dn z` xzeq xfril` iax
.df lr ewlg minkgedpéî òîLzernyn jezn ok gken ok` - §©¦¨

.dpynd
:mzhiyl minkg e`iady di`xd on ok gikedl dtiqen `xnbd

,exn` okyïî ãçà äéìò ÷øæpL úéãBîøzä íéøîa énð äNòîe©£¤©¦§¦§¨©©§¦¤¦§©¨¤¨¤¨¦
äàöîe äëìäå úðkeñî äúéäL dza ìò äeòéãBäå eàáe ,íéîcä©¨¦¨§¦¨©¦¨¤¨§¨§¤¤§¨§¨¨§¨

,øäèúå äéúBðaø÷ øàL àéáz íéîëç eøîàå ,äúnLxkfp `le ¤¥¨§¨§£¨¦¨¦§¨¨§§¤¨§¦§¨
,zepaxwd iabl `l` zexifpd ini iabl melkdpéî òîLjkn - §©¦¨

lre ,minkge xfril` iax ly mzwelgn dzid df iabl wxy gken
`iadl wx deaiig minkgy zicenxzd mixnn di`x el e`iad df

:d`iad `l oiicry dizepaxw x`y z`

ïéðéî äùìù êìò ïøãä

ekldy odke xifpa oce ,xifpl zn z`neh ipica oecl jiynn wxtd
ze`neh el`a ,ipyd ipt lr devn znl `nhiy sicr mdn in cgi
el` lre ,glbn epi` el`ae d`neh zglbz mdilr glbn xifp

.ycwn z`ia lr miaiig ze`neh

äðùî
`l` ,miznl `nhidl mixeq` lecb odke heicd odk dxez oicn
lecb odka la` ,eiaexw zrayl `nhidl xzed heicd odky

xn`p(`i `k `xwie)`l FO`lE eia`l `ai `l zn zWtp lM lre'§©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ§¨¦§¦Ÿ
lecb odkk epic xifpd .eiaexwl elit` `nhidl xeq`e ,'`OHi¦©¨

xn`py ,eiaexwl elit` `nhidl xeq`y(f e xacna)FO`lE eia`l'§¨¦§¦
zn `vnpy ote`a mle` .'mznA mdl `OHi `l Fzg`lE eig`l§¨¦§©ŸŸ¦©¨¨¤§Ÿ¨
`nhidl mixzen mlek ,'devn zn' `xwpd `ede mixaew el oi`y

:el
ïäéáBø÷ì ïéànhéî ïéà øéæðå ìBãb ïäk,eznyúîì ïéànhéî ìáà Ÿ¥¨§¨¦¥¦©§¦¦§¥¤£¨¦©§¦§¥

äåöîb`ciy in oi` mcalne ,jxca lhen ede`vny znl - ¦§¨
.ezxeawl

eéäxifpde lecbd odkdCøca ïéëläîcgia,äåöî úî eàöîeice ¨§©§¦©¤¤¨§¥¦§¨
,el `nhi mdn cg`yøîBà øæòéìà éaøy sicrìàå ìBãb ïäk ànhé ©¦¡¦¤¤¥¦©¨Ÿ¥¨§©

.øéæð ànhéíéøîBà íéîëçåy sicrèBéãä ïäk ànhé ìàå øéæð ànhé ¦©¨¨¦©£¨¦§¦¦©¨¨¦§©¦©¨Ÿ¥¤§
.lecb odk `ly oky lke
øæòéìà éaø íäì øîàsicr ,enrh z` mdl yxite ,minkgl ¨©¨¤©¦¡¦¤¤

yànhédïäk,jk lk dxeng ezyecw oi`yLs` ,znl `nhp m` ¦©¨Ÿ¥¤
,xeqi` xaryànhé ìàå ,Búàîeè ìò ïaø÷ àéáî BðéàdàeäL øéæð ¥¥¦¨§¨©§¨§©¦©¨¨¦¤

Búàîeè ìò ïaø÷ àéáîdyxta x`eank ,xdhpy xg`(i e xacna). ¥¦¨§¨©§¨
lr xifpd ly ezyecw zlrnl oniq `ed oaxw `iadl aeigde

.odkd zyecw
Bì eøîày sicr ,xfril` iaxl minkg eaiyd -ànhédøéæð ¨§¦©¨¨¦

,odkn xzei dlw ezyecwyíìBò úMeã÷ BúMeã÷ ïéàLepi`y - ¤¥§¨§©¨
,xifpd zyecwa eiig lk yecwànhé ìàådúMeã÷ BúMeãwL ïäk §©¦©¨Ÿ¥¤§¨§©

,íìBò:xifp lyn xzei ezyecw dxenge ¨

àøîâ
zna erbt ,`nhidl mixeq`d mipyy mipey mixwna dpc `xnbd

:devnàîìLaa `ed heyt oic -øéæðå ìBãb ïäk,devn zn e`vny ¦§¨¨Ÿ¥¨§¨¦
càäøáñ émixaeq minkgy -ìBãb ïäkéãòóokle xifpn ezyecwa ©¨©Ÿ¥¨¨¦

,xifpd `nhiøáñ éàäåxaeq xfril` iaxe -éãò øéæðóezyecwa §©¨©¨¦¨¦
oke .dpyna mdizexaq ex`azpy enke ,odkd `nhi okle odkn

lecb odkäçLnä ïîLa çeLîonya gynpy ici lr dpnzpy - ¨©§¤¤©¦§¨
,dgynd
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רמה

miwxt dyelya` cenr fn sc ± iriax wxtxifp
äðùîúéãåîøúä íéøîámewn my ,cenxzn Ð.äúîù äàöîå äëìäå úðëåñî àéäù

.'ek minkg exn`e ,dilr z`nhpe Ðàøîâéðú÷:xne` xfril` iax ,oizipzna Ð

`kd `de .`l eze ,xzeq dray z`ln xg` lkc xn`c dil opirny `de .lkd z` xzeq

!`ed z`ln xg`åéúåðáø÷ øúåñ øæòéìà éáø øîà÷ã éîð øúåñ éàî áø øîàikde Ð

eze`e ,xdhiy xg`l eizepaxw lk `iai :xn`w

mlerle .el dlr `l enc wxfpy oey`x gaf

`dae .lkd ixacl ,`l eze xzeqc `ed drayd

`l oey`x gaf eze` xaq xfril` iax :ibilt

eizepaxw x`y mr enewna xg` `iaie ,el dlr

.dray xg`l xdhiykl ,yixtdyéîð éëäå
àøáúñîminkge :ipzwcn ,i`w eizepaxw`c Ð

llkn Ð xdhie eizepaxw x`y `iai mixne`

dlr `l oey`x s`c dil `xiaq xfril` iaxlc

i`n ax xn` :xg` oipr : xg` `iadl jixve ,el

z` xzeq Ð xfril` iax xn`wc inp xzeq

dler epi`c oey`x gaf `irain `le .eizepaxw

,silgdl jixv dlgz yixtdy eze` `l` ,el

eze` :mixne` minkge .enewna xg` `iaie

xg` `iadl jixve ,el dlr `l cala oey`x

epi` Ð yixtdy zepaxw x`y la` .enewna

ikd .mze` `iai xdhiykl `l` ,silgdl jixv

opax ixn`wcn ,ibilt zepaxw`c `xazqn inp

dipin irnyc `nl` ,xdhie zepaxw x`y `iaic

yixtdy zepaxw oze` elit`c xfril` iaxc

dil exn`e ,eizepaxwl `iadl leki epi` dlgz

.'ek inp dyrne ,`ian :opax

ïéðéî äùìù êìò ïøãä

äðùîïäéáåø÷ì ïéàîèéî ïéà øéæðå ìåãâ ïäë
.`xnba onwl ,d`nehl i`xw oda yxtncke Ð

àøîâøéæðå ïäë àîìùáid edl opirny Ð

lecb odk ixaq opaxc ,dligz `nhil ediipin

xifp xaq xfril` iaxe ,mler zyecw ezyecwy

odk `nhie ,ez`neh lr oaxw `ian oky ,sicr

`nhi l`e ez`neh lr oaxw `ian epi`y lecb

.xifp
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àîèðålkd z` xzeq xne` xfril` iaxiax `dc ,`xnba yxtnck ,minid lk `le Ð

xzeq Ð z`ln xg`l `nhp (a,fh) iyily wxta [lirl] xn`c `ed xfril`

miyrnd xg` :`xnba xn`c ,dinrhl xfril` iaxe ,xn`w zepaxw` xzeq `l` .dray

Ð zepaxwd x`y `iaiy] cr mincd on cg` wxfpyk ixd .glbne oii zezyl xzen mlek

[mcew] `nhpe li`ede ,zglbzl [ie`x epi`

s` eaixwd iptl zixgy `nhpk Ð mlek aixwdy

iede ,meid lk zglbzl ie`x `le ,inc odn cg`

,z`ln jez e`iad eli`k `iady oey`x oaxw

.inc zglbzl llk ie`x `ly minia

íéøîåà íéîëçåeizepaxw x`y `iai

xdhie:yexit Ð

dyrn mzq :inlyexia yxtn jk .xdhiykl

gafd eze` i`ce .zepaxw `iai jk xg`e ,dxdhc

,ediinrhl opaxe .`iaie xefgi `l xykda didy

oii zezyl xzen icigi dyrn xg` :ixn`c

,zglbzl [ie`x] `nhpy mcew `ed ixd ,glbne

aixwdy migafd [la`] ?eze` xezqi dnle

`iaiy `xw citw `dc ,xezqi Ð `nhpyn

el didie xdhiyk jk xg`e .dxdha xifp zepaxw

.[dxizq oipnl] m`iai iriaye iyily z`fd

íéøîázicenxzdn Ð.cenxz

øîàäåiyily wxtae (a,e) `nw wxta lirl

xzeq z`ln xg`lc d`nehc (a,fh)

izyxit `nw wxtae .[miyely] opaxle [dray]

,wtqn `ad dxizqa dxezd onc ,`ed opaxcnc

cg` wxfpy ,zglbzl ie`x `cgae li`ed rnync

.dray zxizqa [eic inp] opaxl Ð mincd on

øúåñwiic ,oizipzna izyxitck Ð zepaxw

ezii`cn ,ixii` zepaxwac `ziixaa inp

x`y" minkg exn`y mdixacl dii`x opax

."zepaxw

ïéðéî äùìù êìò ïøãä

ïäëmdiaexwl oi`nhin opi` xifpe lecbÐ

`le ,devn znl `nhin la` ,`id ixtqa

eizekld lecb odk .`xnba gkenck dil opiqxb

."`yp" zyxta xifpe "mipdkd l` xen`" zyxta

ìàåxifp `nhioeik ,`ticr ezyecwy Ð

dn .ez`neh lr oaxw `iadl dxez ezwiwfdy

`nhi l`e xifp `nhic xn`c o`nl,odka ok oi`y

.heicd odk elit`e odkàîèéodkelit`e Ð

.lecb odk

øéæðdry zyecw ezyecw.(`,d xifp) mei miyly ied zexifp mzq mewn lkn ,mler xifp xn` elit`e Ðàîìùásicr xifp xaq i`de sicr lecb odk xaq i`d xifpe lecb odk`nrhe Ð

.oizipzna xn`c o`ncïëådgynd onya geynwxta `zi`ck ,dyn dyry dgynd ony fpb ediy`ic .dgynd ony fpbpyn ixw micba daexne dgynd onya gynpy lecb odk Ð

d `le .micba dpenya eici mi`lnn eidy ,ony `la micba daexn `l` dgynd onya geyn odk did `l eixg`e ,(a,ap `nei) "el e`ived",ea geynl xg` dgynd ony zeyrl oileki ei

dlgzny ,ea eyrp miqp daxd `lde ?did dgynd onya cg` qp ike :(a,d) zezixkc `nw wxta `zi`cke ,xg` `le Ð df ,"mkizexecl il df didi ycw zgyn ony" (l zeny) aizkck

il df didi ycw zgyn" xn`py ,`al cizrl miiw eleke ,miklne milecb mipdk egynp eae ,mi`elnd ini zray lk eipae oxd`e eilk lke okynd gynp eae ,bel xyr mipy `l` did `l

exqenl :inp i` .xeht e`yr m` ,dyn inia epiid (ezeyrl erciy mcnll) xeavl exqenl ipzwc `d ,xeht Ð xeavl exqenl e` ea cenll onyd mhtnd :(`,d) mzd xn`c `de ."mkizexecl

dlibnc `nw wxta opax epzc .dgiyn `la jka xyke ,micba dpenya caer `l` dgynd onya gynp odk did `l ediy`i ixg` `zyde .epnn egyniy `le ,ezeyrl erciy mcnll xeavl

jezae lecb odkl cg` gynpy oebk ,cg` xeca dl zgkyn micba daexne geyn `zyde ."giynd odkd" xnel cenlz ?olpn micba daexn ,dgynd onya `l` il oi` Ð "geyn" :(a,h)

ifg `l micba daexne ,dcearl ifg geyn xninl dil ded ok m`c :dywe .mixetikd meia dcear zeyrl ,micba daexn ,eizgz xg` epine geynd odka ixw ea rxi`e ,dgynd ony fpbp jk

oey`xd s` m`y .mipy dnk yniye ,xak onyd fpbpy oebk ,micba ieaxa eizgz xg` epine ,dlb lecb odky oebk :xnel d`xpe !xary geyn iab xn`wck ,ezcearl xfeg oey`xc ,dcearl

giynd odkd m`" aizkck ,zevnd lk lr `ad xt `ian geyn eli`c (b"d) [a cenrl jiiy] .'ek jxca oikldn mdipy ixde .mipy dnk eizgz df yniy ixdy ,ezcearl xfeg epi` Ð ay

`le eaixwn geyn odky xnelk Ð xeav ly xac mlrd xt `ian geyn :iyextl `kile .geyn `wec giynd odkd zyxta aizkc ,`l micba daexne ,'ebe "xt `iade mrd zny`l `hgi

el did `l mixetikd mei xg` ixiin i` :xn`z m`e (b"d) eaixwn heicd odk s`c `icda gken mipdk zxezac ,`zil `de Ð "xtd mcn giynd odkd gwle" diab aizkck ,micba daexn

mixetikd meia mlerlc :xnel yie !mixetikd meie zay oky lke ,aeh mei igc `l ,devn zn zxeaw `de Ð mixetikd meia devn zn e`vn i`e ,"xary" `l` "micba daexn" dfl ezexwl

d lk lr `ad xt iziinc ,sicr geync .lvl dngn micba daexnd `nhne ,sicr onya geync xn`w `d`e .zaya elit` ixyc ,lvl dngn elhlhl `l` ,exawl `le ,ixii` envrzevn

.eyexite xacd xwir (a,`i) zeixedae .cigik dxiry e` dayk `ian `l` ,aizk `wec "giyn"c ,zevnd lk lr xt `ian epi` micba daexn la` .ez`xeda drhe dxed giynd odkd m`

.xeaivl oic zia z`xedk envrl giyn odk z`xedy ,ez`xedk dyre envra dxedy ,`ian envr `edy xta epiid Ð zevnd lk lr `ad xte
daexn
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äðùî,àîèðå íéîcä ïî ãçà åéìò ÷øæpL éî¦¤¦§©¨¨¤¨¦©¨¦§¦§¨
:íéøîBà íéîëçå ,ìkä úà øúBñ :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¥¤©Ÿ©£¨¦§¦
íéøîa äNòî :Bì eøîà .øäèéå åéúBðaø÷ øàL àéáé̈¦§¨¨§§¨§¦§©¨§©£¤§¦§¨
eøîàå eàáe ,íéîcä ïî ãçà äéìò ÷øæpL úéãBîøzä©©§¦¤¦§©¨¤¨¤¨¦©¨¦¨§¨§
,äúnL äàöîe äëìäå ,úðkeñî äúéäL dza ìò dì̈©¦¨¤¨§¨§¤¤§¨§¨¨§¨¤¥¨

.øäèúå äéúBðaø÷ øàL àéáz :íéîëç eøîàåàøîâ §¨§£¨¦¨¦§¨¨§§¤¨§¦§©
øîàäå ,ìkä úà øúBñ øîBà øæòéìà éaø :éðú÷̈¨¥©¦¡¦¤¤¥¥¤©Ÿ§¨¨©
¯ !øúBñ äòáL ¯ úàìî øçà ìk :øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©©§Ÿ¦§¨¥
¯ øæòéìà éaø øîà÷c éîð "øúBñ" éàî :áø øîà£©©©¥©¦§¨¨©©¦¡¦¤¤
íéîëçå :éðú÷c ,àøazñî éîð éëä .åéúBðaø÷ øúBñ¥¨§§¨¨¦©¦¦§©§¨§¨¨¥©£¨¦
.dpéî òîL ,øäèúå äéúBðaø÷ øàL àéáz :íéøîBà§¦¨¦§¨¨§§¤¨§¦§©§©¦¨
ïî ãçà äéìò ÷øæpL úéãBîøzä íéøîa éîð äNòîe©£¤©¦§¦§¨©©§¦¤¦§©¨¤¨¤¨¦
,úðkeñî äúéäL dza ìò äeòéãBäå eàáe íéîcä©¨¦¨§¦¨©¦¨¤¨§¨§¤¤
øàL àéáz :íéîëç eøîàå ,äúnL äàöîe äëìäå§¨§¨¨§¨¤¥¨§¨§£¨¦¨¦§¨

.dpéî òîL ,øäèúå äéúBðaø÷̈§§¤¨§¦§©§©¦¨

ïéðéî äùìù êìò ïøãä

ïäkìáà ,ïäéáBø÷ì ïéànhéî ïéà øéæðå ìBãb Ÿ¥¨§¨¦¥¦©§¦¦§¥¤£¨
eàöîe Cøca ïéëläî eéä .äåöî úîì ïéànhéî¦©§¦§¥¦§¨¨§©§¦©¤¤¨§
ìBãb ïäk ànhé :øîBà øæòéìà éaø ,äåöî úî¥¦§¨©¦¡¦¤¤¥¦©¥Ÿ¥¨
ìàå ,øéæð ànhé :íéøîBà íéîëçå .øéæð ànhé ìàå§©¦©¥¨¦©£¨¦§¦¦©¥¨¦§©
ànhé :øæòéìà éaø íäì øîà .èBéãä ïäk ànhé¦©¥Ÿ¥¤§¨©¨¤©¦¡¦¤¤¦©¥

,Búàîeè ìò ïaø÷ àéáî BðéàL ïäkànhé ìàå Ÿ¥¤¥¥¦¨§¨©§¨§©¦©¥
:Bì eøîà .Búàîeè ìò ïaø÷ àéáî àeäL øéæð̈¦¤¥¦¨§¨©§¨¨§
ànhé ìàå ,íìBò úMeã÷ BúMeã÷ ïéàL øéæð ànhé¦©¥¨¦¤¥§¨§©¨§©¦©¥

.íìBò úMeã÷ BúMeãwL ïäkàøîâïäk àîìLa Ÿ¥¤§¨§©¨¦§¨¨Ÿ¥
éãò ìBãb ïäk :øáñ éàä ¯ øéæðå ìBãbéãò øéæð øáñ éàäå ,óäçLnä ïîLa çeLî .ó ¨§¨¦©¨©Ÿ¥¨£¦§©¨©¨¦£¦¨©§¤¤©¦§¨
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miwxtרמו dyelyaa cenr fn sc ± iriax wxtxifp
çåùîíéãâá äáåøîå äçùîä ïîùáonya gynpy lecb odkc ol `hiyt `de ,xnelk Ð

odke ,ediy`i inia dgynd onye [oxd`] ly elwne ond zpvpv fpbpy mcew dgynd

ziaa elit` ,dgynd ony fpbpy xg`l ezpedka cnery dgynd onya gynp `ly lecb

micba dpenya ynyny Ð micba daexn `edy `l` heicd odk oial epia oi`e ,oey`x

ynyn epi` heicd odke ,adf icbae oal icbaa

eid m`y ,`hiyt inp `d Ð drax`a `l`

daexn `nhinc devn zn e`vne jxca oikldn

meyn ,dgynd onya geyn `nhi `le micba

lk lr mlrd xt `ian oky ,sicr edi`c

m`e" (c `xwie) aizkck ,xeav enk zevnd

lr oaxw `ian `edy xnelk ,'ebe "giynd odkd

daexn la` .ozny` lr xeav enk ezny`

.cigik `l` epic epi` micbaøáòù çåùîåÐ

ixw rxi`e ,dgynd ony fpbpy mcew ,xnelk

xg`e ,edegyne eizgz xg` epine ,lecb odka

ipye ,ezcearl xfeg Ð lecb odk xdhpyk jk

.el xaeràåä äãåáò øá åàì øáòù çåùîåÐ

zkqna opixn`ck ,mixetikd mei eze` `l`

epi` ipye ,ezcearl xfeg oey`x :(a,ai) `nei

meyn ,heicd odkl `le lecb odkl `l ie`x

.oicixen `le ycewa oilrncäîçìî çåùî ïäë
äãåáòì éæç àì.zeixed zkqna opixn`ck Ð

ïâñì íãå÷ äîçìî çåùî àéðúäå:rnync Ð

zkqna .ith sicr edi`c ,el mcew xac lkl

.i`w zeixedíéáø äéá åìúãdngln ciarc Ð

.miax liayaéâéìô àì ïàë ãòxfril` iax Ð

iccda ilf`wc xifpe lecb odka `l` opaxe

.`yixa `nhil ediipin id ,devn zn egky`e

.'ek dicegl cg la`àáé àì úî úåùôð ìë ìò
,oiaexwl `l` `a `l Ðixd Ð miwegxl i`c

aezkd `a `le li`ede .heicd odkn epcnl xak

,oiaexw meyn `l` zn zeytp lk lr xidfdl

"eia`l" xnel cenlz dn?xnel `l` `a `l

znl `ed `nhin la` ,`nhin epi` eia`l :jl

[`,gn scl jiiy] .devnåîàìåodka xen`d Ð

xnel cenlz dn ,lecb?
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äáåøîxary geyne micbadaexn e` ,xary geyne geyn hwpinl ivnc oicd `ede Ð

Ð geyn xary eze` elit`c ,hwp `zeax `l` .xary micba daexne micba

daexn rnyn dxe`kl .xary geyne micba daexn :qixb ikd .epnn sicr micba daexn

epine ixw ea rxi`e ,micba daexn lecb odk dide ,dgynd ony fpbp xaky oebk Ð micba

aeye ,mixetkd mei xare ,edegyne eizgz xg`

.ezcearl xfeg micba daexn `edy oey`xd

.xary geyne micba daexn epiptl yi `zyde

ipyd egyny df dyrp ji`c ,ok xnel xyt` i`e

yiy oebk :yxtl yi `l` ?oey`xd egyn `le

ixw ea rxi`e ,(xary) geyn lecb odk o`k

,cg` mixetikd mei care ,eizgz xg` egyne

dnk care ezcearl xfg oey`xd geynd aeye

oiae ,(ezcear) xar ipyd geyne ,ok ixg` mipy

oey`x geynd dfe .dgynd ony fpbp jk oiae jk

eizgz xg` epine ,dipki mr dlb ezcearl xfgy

dpnzn epi` xary geyn la` .micba daexn

,dleba `vi ik s` oey`xd ly eiig ini lk eizgz

Ð geynd znc xninl `kil ikdle .dai` meyn

,dlb `l` .eizgz dpnzi xary geyn ok m`c

xary geynd `zyde .eizgz micba daexn epine

ony did oiicry onfa micba daexnl mcew

geynde micba daexnd ,mdipy `zyde .dgynd

,dcear cary Ð sicr micba daexn ,xary

xa e`l Ð xary geyn eli`e ,dcearl ie`xy

(a,ai) `neic `nw wxt opixn`ck ,`ed dcear

odkl `le ,dai` meyn ie`x epi` lecb odklc

dizrnyk ,oicixen `le ycwa oilrnc heicd

`le lecb odkl `l ie`x epi` :xn`c ,iqei iaxc

.heicd odkl

øáòenen zngn xare eiexw zngnmen oia Ð

sicr eiexw zngn Ð xaer men oia reaw

enen zngne ,xgnl dcearl ifgccr [ciar] `l

.enen `txziyçåùîediipin id obqe dngln

sicr`irain `de ,il `hiyt ipd lk ,xnelk Ð

dpnzpy ,dnglnl ifgc sicr dngln geyn :il

e` .miax dia elze dnglnl mrd mr z`vl jkl

meia :yexit dcearl ifg `dc sicr obq `nlc

odka ixw rx`i m`y jkl dpnzpy ,mixetkd

ik `vnp .obq `xwpe ,eizgz `ed qpkiy lecb

geyn iepin xwire ,dceara ynyl eiepin xwir

.dnglnl Ð dngln

àúdngln geyn `nhi devn zn e`vne jxca oikldn eid m`y `l` obql geyn oia oi` `ipzc rnymicbaa :(a,ar `nei) "el `a" idliya `zi`ck ,ediipia `ki` `aehc :dywe Ð

,rxet `l :dyxta mixen`d mixac dyngd lk :eze .lecb odk zgz inp mixetikd meia caery enk ,heicd enk micbaa caer obqe (rnyn) ,ynyn dngln geyn ynyn lecb odky

geync `ki` ilin `aeh i`cec :x"nxd xne`e !i`xwn (a,ai) zeixedc `xza wxta opiaxnck ,dngln geyna oibdepe obqa oibdep opi`c Ð dpnl`a xeq`e ,dlezad lr deevn ,mxet `le

"ebdpy mewn" wxt opixn` inp ikde .obq `nhi `le dngln geyn `nhiy Ð jd [`l`] obqa bedpz `ly dngln geyna zbdepy `lew oi`c ,ipzw ilew ilew `pze .obqn xeng dngln

.ipzw ilew ilew `pz (`,dp migqt)

àéðúäåobql mcew dngln geynÐ lbd z` eilr gwtl ,ezeigdl oiprl `ipzn (`,bi) zeixedac dywnd xity rcic yxit qxhpewa `l` .xn`w ilin lkl micwc jzrc `wlq `we Ð

eilr gwtl ezeigdl oiiprl i`cec ,`xhef xn ipyne .obqd lr dlgz lbd z` gwtl ol ded Ð d`neh oiprl sicr obq i`c ,jixt mewn lkne .mdipy lr lb ltp m`c ,obql mcew

`icda zipyp `l `ziixaac rnyn ,`kd ik ezeigdl oiprl cenlzd dl iwen zeixeda mb ,edine .dcearl dpnzpc ,sicr obq d`neh oiprle .miax dia elzc ,sicr dngln geyn Ð lbd z`

.ezeigdl oiprl jdäîìlecb odkl obq epwz.epinil yexit ,epinin obq dnl :opiqxb (`,hl `nei) "itlwa sxh" wxtae Ðãòla` iccd icda ilf` ik xifpe lecb odka `l` ibilt `l o`k

oepi` iienhi` ipa dicegl cg cgdpynd lr l`yi ?ediizbelta wcwcl el dnl ok m`c ,`yixa "devn znl oi`nhine" yexita epzpyna qexbl oi`y gken o`kn .devn znl :yexit Ð

.olpn :`icdlàðîilin ipd."xen`" zyxta aizk lecb odka ,"`nhi `l en`le eia`l `ai `l zn zeytp lk lr" :opax epzc ?devn znl `nhin xifpe odkc Ðéàxnege lw miwegxa

miaexwl `nhiny heicd odk dne heicdn?miwegxl `nhi `ly oic epi` Ð "`nhi `l en`le eia`l" aizkck ,miaexwl `nhin epi`y lecb odk ,miwegxl `nhin epi` ,`xw aizkck Ð

`de ?"eia`l" xziin ikid :xn`z m`e .devn znl `ed `nhin la` ,`nhin epi` eia`l :yxcinl" eia`l xzii`e ,xacn aezkd miaexwa "`ai `l zn zeytp lk lr"c `xw jgxk lr `l`

epi`e ,`wec e`l xn`wc xnege lwc :xnel yie ?"eia`l" azkp `l m` `d olpne ,miaexwl `nhin epi`y lecb odk :oicd miiqn jky ,eia`l aezkd xn`py `l m` xnel jiiy oi` xnege lw

lr xdfedy ,heicd odk didyn cnere xdfen `ed ixd Ð xidfdl `a miwegx lr i`c ,miaexwa "`ai `l zn zeytp lk lr" `xwc jigxk lr :ok xne` did eli`k ,`zlinc `geexl `l`

,`yxcl "en`le eia`l" el xzii` ,oda ixy heicd odkc ,exidfdl `a miaexwd lr jigxk lr `l` ?`lf` `kidl ezyecwe ?heicd odk zyecw drwt lecb odk dyrpyn eh`c ,miwegxd

.devn znl `ed `nhin la` ,`nhin epi` eia`l :xnel
en`le
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éãò äçLnä ïîLa çeLî ¯ íéãâá äaeøîeeléàc ,ó §¥§¨¦¨©§¤¤©¦§¨£¦§¦
,úBönä ìk ìò àaä øt àéáî äçLnä ïîLa çeLî̈©§¤¤©¦§¨¥¦¨©¨©Ÿ©¦§
øáòL çeLî .àéáî ïéà ¯ íéãâá äaeøî eléàå§¦§¥§¨¦¥¥¦¨©¤¨©

éãò íéãâa äaeøî ¯ íéãâá äaeøîeäaeøîc ,ó §¥§¨¦§¥§¨¦£¦¦§¥
øa åàì øáòL çeLî eléàå ,äãBáò ãéáò íéãâá§¨¦¨¥£¨§¦¨©¤¨©¨©
Bîeî úîçî øáòå Béeøé÷ úîçî øáò .àeä äãBáò£¨¨©¥£©¥§¨©¥£©

éãò Béeøé÷ úîçî øáò ¯äãBáòì éæç éàä eléàc ,ó ¨©¥£©¥£¦§¦©£¦©£¨
.äãBáòì éæç àì Bîeî úîçî øáò eléàå ,øçîì§¨¨§¦¨©¥£©¨£¦©£¨

éãò eäéépéî éä ,ïâñe äîçìî çeLî :eäì àéòaéà?ó ¦©£¨§§©¦§¨¨§¨¥¦©§£¦
éãò äîçìî çeLîàîìc Bà ,äîçìîì éæçc ¯ ó §©¦§¨¨£¦©£¦§¦§¨¨¦§¨

éãò ïâñïéà :àéðúc ,òîL àz ?äãBáòì éæçc ¯ ó §¨£¦©£¦©£¨¨§©§©§¨¥
ïéëläî eéä íàL àlà ,ïâqì äîçìî çeLî ïéa¥§©¦§¨¨©§¨¤¨¤¦¨§©§¦
äîçìî çeLî ànhé ¯ äåöî úî eàöîe Cøca©¤¤¨§¥¦§¨¦©¥§©¦§¨¨

äîçìî çeLî :àéðúäå ¯ .ïâqä ànhé ìàåíãB÷ §©¦©¥©§¨§¨©§¨§©¦§¨¨¥
çeLî ¯ BúBéçä ïéðòì :àøèeæ øî øîà ¯ !ïâqì©§¨¨©¨§¨§¦§©©£§©

éãò äîçìî.íéaø déa eìúc ¯ àîòè éàî ,ó ¦§¨¨£¦©©£¨§¨¥©¦
éãò ïâñ ¯ äàîeè ïéðòìeïa àðéðç éaø ,àéðúc .ó §¦§©§¨§¨£¦§©§¨©¦£¦¨¤

íàL ?ìBãb ïäëì ïâñ eðwz änì :øîBà ñBðâéèðà©§¦§¥¨¨¦§§¨§Ÿ¥¨¤¦
ãò .åézçz LnLîe ñðëð éøä ¯ ìeñt Ba òøéà¥©§£¥¦§¨§©¥©§¨©
éìæà à÷ ék øéæðå ìBãb ïäëa àlà éâéìt àì ïàk̈¨§¦¦¤¨§Ÿ¥¨§¨¦¦¨¨§¦
ééenhéà øa ¯ déãeçì ãç ãç ìáà ,éããä éãäa©£¥£¨¥£¨©©§¥©¦©¥

:ïðaø eðzc ?éléî éðä àðî .ïepéàúBLôð ìk ìò" ¦§¨¨¥¦¥§¨©¨©©¨©§
íé÷Bçøa éà ?øaãî áeúkä äna ,"àáé àì úî¥Ÿ¨Ÿ©¤©¨§©¥¦¨§¦
ànhéî àeäL èBéãä ïäk äîe :àeä øîBçå ì÷ ¯©¨¤©Ÿ¥¤§¤¦©¥
BðéàL ìBãb ïäk ,íé÷Bçøì ànhéî Bðéà ¯ íéáBøwì©§¦¥¦©¥¨§¦Ÿ¥¨¤¥
?íé÷Bçøì ànhéî BðéàL ïéc Bðéà ¯ íéáBøwì ànhéî¦©¥©§¦¥¦¤¥¦©¥¨§¦

.äåöî úîì àeä ànhéî àä ,ànhéî Bðéàc àeä åéáàìe .øaãî áeúkä íéáBø÷a àlà¤¨¦§¦©¨§©¥§¨¦§¥¦©¥¨¦©¥§¥¦§¨
"åîàìå"
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רמז

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד מז דף קודש)נזיר שבת (ליום

ãâa äaeøîeíé,dpedk icba dpeny yaly ici lr dpnzpy odk - §¥§¨¦
,devn zna erbtyéãò äçLnä ïîLa çeLîódlecb ezlrn - ¨©§¤¤©¦§¨¨¦

,mrhde .devn znl `nhpd `ed micba daexnd odkde ,xzei
äçLnä ïîLa çeLî eléàccifnay dxiara bbeya `hg xy`k §¦¨©§¤¤©¦§¨

,zxk dilr aiigznàéáîepaxwløtz`hgúBönä ìk ìò àaä ¥¦©©¨©¨©¦§
,zxk mpecfy 'd zeevn lkn zg` lr xaery lecb odk e`iany -

àéáî ïéà íéãâa äaeøî eléàåe` dayk `l` ,df cgein oaxw §¦§¥§¨¦¥¥¦
.efk dxiara `hgy l`xyin yi` lk ly z`hg oaxwk dxiry

lecb odk ,devn zna erbt m` okeçeLîdgynd onyaøáòL ¨©¤¨©
,ezpedknålecb odkíéãâa äaeøî,dlecb dpedka zrk ynyny §§¥§¨¦

y xexa oicdéãò íéãâa äaeøîógeynde ,xzei dlecb ezlrn - §¥§¨¦¨¦
,mrhde .devn znl `nhpd `ed xaryäãBáò ãéáò íéãâa äaeøîc¦§¥§¨¦¨¦£¨

,ycwnd ziaaàeä äãBáò øa åàì øáòL çeLî eléàåie`x epi` - §¦¨©¤¨©¨©£¨
,dcearl.devn znl `ed `nhie

odk devn zna erbt m` okey lecbøáòdlecb dpedka ynyln ¨©
Béeøé÷ úîçî,ixw z`neha `nhpy -åodky lecbúîçî øáò ©£©¦§¨©©£©

Bîeî,dcearl ie`x epi`e xaer men oiae reaw men oia ,ea ltpy
y odkdy ,xexa oicdéãò Béeøé÷ úîçî øáòóodkd lr ezlrna ¨©©£©¦¨¦

,mrhde .enen zngn xaryéàä eléàc,ixw d`xy df odk -éæç §¦©£¦
`ed ie`x -øçîì äãBáòì,eyny aixrie xdhiy xg`eléàåodk ©£¨§¨¨§¦

yéæç àì Bîeî úîçî øáòie`x epi` -äãBáòì.enen `txziy cr ¨©©£©Ÿ£¦©£¨
odkd okl ,xzei dlecb ezlrn dcearl ie`x zeidl mcewdy oeike

.devn znl `nhi men zngn xary
:devn znl `nhi in wtq yi eay dxwn d`ian `xnbdàéòaéà¦©§¨

eäìdl`y dl`yp -oicd edn ,daiyid ipal efaäîçìî çeLî- §§©¦§¨¨
mz`ivi mcew mrd l` xacl dpnzpe dgynd onya gynpy odk

,dnglnlïâñeynyi lecb odka leqt rx`i m`y edepiny odk - §¨
,eizgz `ed,devn zna erbtyeäéépéî éämdn in -éãòó- ¥¦©§¨¦

,dxizi ezlrn:wtqd iccv z` `xnbd zx`an .exiag `nhie
m`déãò äîçìî çeLîómeyn ,obqd lräîçìîì éæçc- §©¦§¨¨¨¦©£¦§¦§¨¨

,dnglnl ie`x geyndyàîìc Bà`ny e` -éãò ïâñólr ¦§¨§¨¨¦
meyn ,dngln geyndäãBáòì éæçcmeia cearl dpnzp obqdy - ©£¦©£¨

`ed eiepin xwiry oeike ,lecb odka leqt rx`i m` ,mixetikd
.dngln geynn dxizi ezlrn ,dceara ynyl

:wtqa miccvd cg`l di`x d`ian `xnbdL àzòîdnn ,di`x ¨§©
àéðúc,`ziixaaïéàdpedkd ipica lcadïâñì äîçìî çeLî ïéa, §©§¨¥¥§©¦§¨¨¦§¨

àlà,cala df xaceéä íàLcgi mdipyúî eàöîe Cøca ïéëläî ¤¨¤¦¨§©§¦©¤¤¨§¥
,äåöî`ed oicd ,ezxeaw jxevl `nhi mdn cg`y jka ice ¦§¨

y.ïâqä ànhé ìàå äîçìî çeLî ànhé,`ziixadn wtqd hytpe ¦©¨§©¦§¨¨§©¦©¨©§¨

.`nhpy `ed dnglnl geynd odky
:zxg` `ziixan df oicl dxizq dywn `xnbdàéðúäåixde - §¨©§¨

`ztqeza epipy(h"d a"t zeixed),íãB÷ äîçìî çeLîezlrna,ïâñì §©¦§¨¨¥¦§¨
,obqd lr dngln geyn sicr xac lkly `ztqezdn rnyne
obqd ,devn zna mdipy erbt m`y df oica mb el `ed mcewe
x`ean zncewd `ziixaay dywe ,dngln geynd `le `nhi

.`nhp dngln geyndy
:`xnbd zvxzn,àøèeæ øî øîàdxaic `ztqezdïéðòìl,BúBéçä ¨©©§¨§¦§©©£

dfaeéãò äîçìî çeLîózletn dltp m`e ,obql mcewe ezlrna §©¦§¨¨¨¦
geynd z` milivn ,mdn cg` wx livdl xyt`e mdipy lr

,dnglnàîòè éàîmeyn ,sicr geyndyíéaø déa eìúc- ©©§¨§¨¥©¦
.miax liaya dngln dyery ,ea miielz miaxyådiepy `ziixad §

äàîeè ïéðòì,jtidl oicd dfae ,devn znldyéãò ïâñó,ezlrna §¦§©§¨§¨¨¦
epcnl ,sicr obq d`neh iably mrhde .`nhi dngln geynde

dnnàéðúc,`ziixaaeðwz änì øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø §©§¨©¦£¦¨¤©§¦§¥¨¨¦§
zepnl,ìBãb ïäëì ïâñickòøéà íàL[rx`i-]ìeñt Ba,lecb odka §¨§Ÿ¥¨¤¦¥©§

éøäobqd.åézçz LnLîe ñðëðik ,sicr obqd d`neh oiprl okle £¥¦§¨§©¥©§¨
cearle qpkdl obqd jixv didie ,lecb odka leqt rx`i `ny

.jkl oken zeidl `ed jixve ,eizgz
:devn znl `nhdl xzidl xewnd dn dpc `xnbdàì ïàk ãò©¨Ÿ

éâéìt,dpyna minkge xfril` iax ewlgp `l -àlà`weecïäëa §¦¥¤¨§Ÿ¥
éããä éãäa éìæà à÷ ék øéæðå ìBãb,devn zn e`vne cgi ekldy - ¨§¨¦¦¨¨§¥©£¥£¨¥

,el `nhi mdn inìáàote`ajldydéãeçì ãç ãçcg` lk - £¨©©§¥
,devn zna rbte envrlïepéà ééenhéà øa,md d`neh ipa - ©¦©¥¦

.devn znl `nhidl md mixzen xnelk
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî,el` mixac epcnl oipn -ïðaø eðúc §¨¨¥¦¥§¨©¨¨

lecb odka xn`p ,`ziixaa(`i `k `xwie),'àáé àì úî úLôð ìk ìò'©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ
äna'zn zeytp' dfi`a -,øaãî áeúkä`nhidl eilr xqe`e ©¤©¨§©¥

,mdléàxn`p xeqi`dy xn`p m` -íé÷Bçøaixd ,eiaexw mpi`y ¦¦§¦
àeä øîBçå ì÷,heicd odkn xnege lwa df oic cenll xyt` - ©¨¤

àeäL èBéãä ïäk äîezeidl xzeníéáBø÷ì ànhéîànhéî Bðéà , ©Ÿ¥¤§¤¦©¥¦§¦¥¦©¥
íé÷Bçøì,miaexw mpi`yìBãb ïäkxengdíéáBø÷ì ànhéî BðéàL ¦§¦Ÿ¥¨¤¥¦©¥¦§¦

,'`OHi `l FO`lE eia`l' weqtd seqa xn`py enkBðéàL ïéc Bðéà §¨¦§¦Ÿ¦©¨¥¦¤¥
íé÷Bçøì ànhéî.àlàweqtd zligz z` cinrdl yiy gxkda ¦©¥¦§¦¤¨

y '`ai `l zn zWtp lM lr'øaãî áeúkä íéáBø÷a`nhi `ly ©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ¦§¦©¨§©¥
,`id zxzein 'eia`l' zaiz ,oky xg`ne .mdlå,df xeziin epcnl §

`weecyàeä ànhéî àä ,ànhéî Bðéàc àeä 'åéáàì'lecb odkd §¨¦§¥¦©¥¨¦©¥
äåöî úîì. §¥¦§¨
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חב"ד רמח 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

äôæðèòL ãâa ìèìèì íéøñBà Lé[cyzìàøNé ìL[dyzBôeb Cøöì elôà[eyzéeàø BðéàL éðtî ,BîB÷îe ¥§¦§©§¥¤¤©©§¥¤¦§¨¥£¦§Ÿ¤§¦§¥¤¥¨
íeìëì[fyzäL÷ ãâa Bðéà íà åézçz Bòéväì àìå ,Ba Laìúäì àì ,[gyzäøBéa øàaúpL Cøc ìò , ¦§Ÿ§¦§©¥§Ÿ§©¦©§¨¦¥¤¤¨¤©¤¤¤¦§¨¥§¤

.à"ù ïnñ äòã¥¨¦¨
åéìò éìk úøBz Lé íB÷î-ìknL éðtî ,BîB÷î Bà Bôeb Cøöì íéøézî Léå[hyzøeqàì BzëàìnL àlà ,[iyz. §¥©¦¦§Ÿ¤§¦§¥¤¦¨¨¥©§¦¨¨¤¨¤§©§§¦

äðBLàøä àøáñk øwòäå[`iyzãáìa úaLa øeqàì BzëàìnL éìëì àlà ìéòBî éìk úøBz ïéàL éðtî , §¨¦¨¦§¨¨¨¦¨¦§¥¤¥©§¦¦¤¨¦§¦¤§©§§¦§©¨¦§¨
ì ììk éeàø Bðéà úaLa íà óàL ,øzäì Bzëàìî ìça ìáàBìèìèì øzî ¯ LéîLz íeL[biyzÎaiyz,ìéàBä £¨§Ÿ§©§§¤¥¤©¦§©¨¥¨§¨§©§¦ª¨§©§§¦

הלכה  ביאורי
æðèòù ãâá [ãùú יחדיו ופשתים מצמר העשוי בגד –

ישראל  ללבישת ראוי .648ואינו
ìàøùé ìù [äùú מותר – נכרי של שעטנז בגד –

אם 649בטלטול  אף בטלטול אסור ישראל של אבל ,
לנכרי  למכרו .650עומד
åôåâ êøåöì [åùú השבת קודם ייחדו כן אם אלא –

בשבת  המותר .651לשימוש
íåìëì éåàø [æùú עליו אין לכלום ראוי שאינו כיון –

ואבנים. כעצים הוא והרי כלי תורת
äù÷ ãâá [çùú להציעו מותר קשה שעטנז בגד אבל –

עליו  ולשבת .652תחתיו
åéìò éìë úøåú [èùú ותואר צורת עליו יש כי –

בו  להאהיל או כלים בו לכסות ראוי וכן מלבוש,

מראשו. למעלה
øåñéàì åúëàìîù [éùú לאיסור שמלאכתו כלי –

ומקומו  גופו לצורך בטלטול .653מותר
äðåùàøä àøáñë [àéùú שעטנז בגד לטלטל שאסור –

ומקומו. גופו לצורך אפילו
åìèìèì øúåî [áéùú הסיבה עוד כל לטלטלו מותר –

איסור  היא בשבת תשמיש לשום ראוי שאינו
.654מלאכה 

åìèìèì øúåî [âéùú כלי טלטול האוסרים לדעת –
אינו  אם ומקומו גופו לצורך אפילו לאיסור שמלאכתו
לכסות  לפחות שראוי כאן לפרש צריך דבר, לשום ראוי

כלי  .655בו

והוספות  ציונים
עליך.648) יעלה לא שעטנז כלאים ובגד יט: יט, ויקרא
ומותר 649) גמור כלי הוא הרי ללבשו לנכרי שמותר כיון

עצמו, לצורך ואף ומקומו גופו לצורך לטלטלו לישראל אף
הרי  – בעליו להנכרי מוכן שהוא כיון ס"ו: שכה סי' וראה

לכל. מוכן זה
למכרו 650) העומד וטריפות נבילות לבשר דומה ואינו

יש  שלמאכל משום ט), סעיף (לעיל בטלטול שמותר לנכרי
(כדלהלן  לאכילה עומד לא אם אף עצמו מצד אוכל תואר
שנחלב  חלב (כגון לאכילה ראוי וכשאינו תרסג), הערה
חוזר  לנכרי למכירה עומד ואם בטלטול, נאסר בשבת)
עצמו  מצד כלי תואר לו שאין שעטנז בגד אבל להיתרו,
שיחזור  בו לומר שייך אין – ללבישה עומד כן אם אלא
ואבנים  כעצים הוא והרי לנכרי, למכירה כשעומד להיתרו
וצ"ע  השבת, לאחר למכירה או לישיבה לייחדם שבדעתו
מובאת  זו (סברא מלבוש ותואר צורת לו שיש יועיל אם
שמועיל  כשם לנכרי למכירה ועומד ההלכה) בהמשך

אינה  כלי" ותואר "צורת ולכאורה, בחול, גם האסור במאכל
בכל  כלי תורת על עדיפה מאכל ותורת בעלמא, סברא אלא
העומד  בבגד המתירים שיש תרנח הערה להלן (וראה עניין

לתקנו). העומד שעטנז בגד ולעניין לנכרי, למכירה
ואבנים.651) עצים כדין והוא ההלכה, בהמשך כמבואר
ציונים.652) ראה
יב.653) סעיף לעיל
אסור 654) שאינו תשמיש לאיזה ראוי עדיין אם אבל

תשמיש  בו לעשות שלא מואסים או שמקפידים אלא בשבת
עליו  יש אם אף בטלטול אסור – אליו) מיוחד (שאינו אחר
לעיל  (שנתבאר מיאוס' מחמת 'מוקצה הוא והרי כלי, תורת
דֿו). סעיפים (לעיל כיס' חסרון מחמת 'מוקצה או עג) סעיף

תרסג 655) הערה ולהלן בזה, השיטות כה הערה לעיל ראה
אך  האוסרים, כדעת ההלכה מסיום שדייק נזר אבני משו"ת

ל  ראוי "שלא הלשון ראוי פשט אינו שהכלי שימוש" שום
תרסא. הערה להלן גם וראה כלי, לכיסוי לא ואפילו לכלום

 מתורתרבותינונשיאיחב"ד
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רמט

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

ìça Bzëàìîì àeä éeàøL eðéäc ,éìk úøBz åéìò Léå[ciyzéeàø Bðéà úaLaL ,èôð Ba ïé÷éìãnL øð ïBâk , §¥¨¨©§¦§©§¤¨¦§©§§Ÿ§¥¤©§¦¦¥§§¤§©¨¥¨
íeìëì[ehyzéeàø Bðéà ìça íb íà ìáà .äìòîì øàaúpL Bîk ,éìk úøBz åéìò LiL éðtî Bìèìèì øzîe , ¦§ª¨§©§§¦§¥¤¥¨¨©§¦§¤¦§¨¥§©§¨£¨¦©§Ÿ¥¨

éeàøL óàL ,ììk Leaìîe éìk úøBz åéìò ïéà ¯ ìça íb Ba Laìúäì øeñàL æðèòL ãâa ïBâk ,äëàìîì¦§¨¨§¤¤©©§¥¤¨§¦§©¥©§Ÿ¥¨¨©§¦©§§¨¤©¤¨
,elà íéLéîLúa àöBiëå ,BLàøî äìòîì Ba ìéäàäì Bà ,íéìk Ba úBqëì ïBâk ,øçà LéîLz Ba LnzLäì§¦§©¥©§¦©¥§§©¥¦§©£¦§©§¨¥Ÿ§©¥§©§¦¦¥
Bîk ,Cëì Bãçé ïk íà àlà ,éìk úøBz åéìò ïéãéøBî ïðéà ¯ Ck ìéáLa äNòð àìå íäì ãçéî ãâaä ïéàL¤¥©¤¤§ª¨¨¤§Ÿ©£¨¦§¦¨¥¨¦¦¨¨©§¦¤¨¦¥¦£§¨§
íà àlà Cë éãé ìò éìk úøBz íäéìò ïéà ïë ét ìò óàå ,íéìk éeqëì íééeàø íäL íéðáàå úBøBøö ìkL¤¨§©£¨¦¤¥§¦§¦¥¦§©©¦¥¥£¥¤©§¦©§¥¨¤¨¦

Leaìî øàúå úøeö åéìò LiM äî ãâaäì ììk ìéòBî ïéàå .äìòîì øàaúpL Bîk ,Cëì íãçé ïk[fhyzïåék , ¥¦£¨§¨§¤¦§¨¥§©§¨§¥¦§¨§©¤¤©¤¥¨¨©§Ÿ©©§¥¨
øàz åéìò LiL éðtî ìeèìèa Bøézäì úaLa äìéëàa øeñàä ìëàîì ìéòBî ïéàL Bîk ,BLáìì øeñàL¤¨§¨§§¤¥¦§©£¨¨¨©£¦¨§©¨§©¦§¦§¦§¥¤¥¨¨Ÿ©

ìëà[fiyzéãò ìëà úøBúå ,éìk úøBzî ó[giyz: Ÿ¤§©Ÿ¤¨¦¦©§¦
פה  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

הלכה  ביאורי
ìåçá åúëàìîì [ãéùú אם אפילו בטלטול מותר –

למלאכתו  ראוי שיהא כדי תיקון מותר 656צריך ולכך ,
ציציותיה  שנקרעו טלית שעטנז 657לטלטל בגד אבל ,

לאו  אם לתקנו עומד אם בין בטלטול ובגד 658אסור .
אסור  אם לבדיקה, ועומד שעטנז בו יש אם שספק

בטלטול  אסור – .659בלבישה
íåìëì éåàø [åèùú שנר נתבאר ב) (סעיף לעיל –

כלים, בו לכסות בשבת ראוי נפט בו שמדליקין

של  שימוש כי זה, שימוש כאן נזכר לא ומכלֿמקום
כלי  תורת לתת כדי דיו חשוב אינו כלים" ,660"כיסוי

לכלום" ראוי כ"אינו בשבת נחשב הנר .661ועדיין
ùåáìî øàåúå úøåö [æèùú שעטנז לבגד אין אמנם –

אפילו  לבישה של שימוש לו שאין מצד כלי תורת
לא  המלבוש ותואר צורת מדוע לבאר יש עדיין בחול,

כלי  דין לו ?662נותנים
ìëåà øàåú [æéùú מועיל אינו 'אוכל' שתואר כשם –

והוספות  ציונים
שברי 656) לעניין רנח הערה כדלעיל לתקנו הדרך אם

שעט  ובהערה הכלים, דלתות לעניין שיג ובהערה כלים,
שנפסקה. הסנדל רצועת לעניין

כאן 657) דאין פשוט ולדידי לא: סי' ח"ג הלוי שבט שו"ת
דשאני  מוקצה, דלי"א הנ"ל לשעטנז דומה ואין מוקצה,
זה  טלית משא"כ בגד בגדר ואינו למחר גם חזי דלא שעטנז
הא... היום חזי דלא משום ואי בגד, בגדר והוא למחר דחזי
כמבואר  ציצית בלי לאחרים חזי ציצית בו שאין דטלית כיון
החולק  להר"ן וגם כלל, מוקצה סרך בזה אין ס"ג י"ד סי'
בהם  שאין אנפי בכמה חזי לדידי' דגם בגד שאני בזה...

פשוטים. והדברים ציצית, חיוב
שבת'658) מה'כלכלת שהביא קמג הערה פ"כ בשש"כ

לתקנו  ועומד שעטנז אחד חוט בו שיש בגד בין לחלק
עומד  הסתם שמן שעטנז כולו ארוג לבין בטלטול ואסור
בזה  לחלק אין שוע"ר בפשטות והנה בטלטול, ומותר לנכרי
לא  שעדיין לכלי דומה כי לתקנו עומד אם  לטלטל ואסור
תרנ. הערה לעיל ראה – לנכרי למכירה עומד ואם הושלם,

בו 659) שיש חדש בגד לטלטל אסר סל"ח פ"כ בשש"כ
בגדים  סוגי טלטול שהתירו יש אך שעטנז, חשש משום
ללא  בלבישה מותרים הדין ומצד שעטנז בהם אין שלרוב
שלא  המחמירים לאלו אף בטלטול ומותרים בדיקה,

ללובשם.
איזה 660) בו להשתמש שרגילים חפץ שכל הוא הכלל

מכל  בעלמא, מעשה או ייחוד ידי על בטלטול מותר שימוש
ייחוד  וצריך זה מכלל יוצא כלים כיסוי של שימוש מקום
שמותרים  כלים שברי וכן של), הערה לעיל (ראה לעולם
ייחודם  יועיל לא אחרת למלאכה מייחדם אם בטלטול

מהמבואר  ולהעיר רעז; רמח, הערות לעיל (ראה כלי לכיסוי
המיטה  כרעי סמיכת או קינוח של ששימוש שפ הערה לעיל
כלים), שברי ייחוד (לעניין כלי כיסוי של משימוש גרוע

להלן. המבואר בו" "להאהיל של השימוש גדר וצ"ע
אלא 661) כלים' בו לכסות 'שראוי ב בסעיף הוזכר ולא

(כדלעיל  מאיסותו מחמת כלי תורת ממנו בטלה שלא לומר
והיה  מאוס דבר שאינו שעטנז בגד משא"כ כה), הערה
האוסרים  ולדעת דבר; לשום ראוי אינו אפילו בטלטול מותר
בשבת  דבר לשום ראוי שלא לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל

גופ  לצורך תרנה,אפילו כה, הערות לעיל (ראה ומקומו ו
לא  לכלום" ראוי ש"אינו לומר צריך תרסג), הערה ולהלן
ראוי  שעטנז בגד וגם כלים, כיסוי של שימוש ממעט

זה. לשימוש
מעצם 662) בטלטול שמותרים במאכלים שמצינו כפי

כלל. לאכילה עומדים או מיוחדים שלא אף מאכל, היותם
בטלטול 663) שמותר במאכל קולא שישנה שאף נמצא

במאכל  חומרא ישנה אך לאכילה, הראוי מאכל היותו מעצם
המאכל  תואר את מאבד לאכילה ראוי שאינו שבשעה
לאיסור  שמלאכתו כלי ואילו בטלטול, ואסור מאליו שהגיע
שלא  בו יש קולא לשימוש, ייחודו ידי על בטלטול שהותר
בשעה  גם הכלי' 'תורת את ומשמר זה ייחוד את מאבד
להלן  עוד וראה קכא, הערה (וכדלעיל למלאכתו ראוי שאינו
לעיל  (ראה לתקנו העומד מכלי גרע ולא תרסה), הערה
שמלאכתו  כלי טלטול האוסרים ולשיטת תרנו); הערה
אפילו  ראוי אינו אם ומקומו גופו לצורך אפילו לאיסור
שאין  לומר צריך תרסא), תרנה, הערות (לעיל כלי בו לכסות
נה  סי' נזר אבני שו"ת (עיין מאכל. גבי על בכלי קולא שום
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חב"ד רנ נשיאי רבותינו מתורת

הלכה  ביאורי
מועיל  אינו 'מלבוש' תואר כך לאכילה, ראוי אינו אם

ללבישה  ראוי אינו .663אם
éãò [çéùúéìë úøåúî ó מקבל לאכילה הראוי דבר –

עומד  אינו אפילו בטלטול ומותר "אוכל" תואר מאליו
מחמת 664לאכילה  לאכילה ראוי אינו אם ומכלֿמקום ,

בא  שלא כלי תואר ואםֿכן, בטלטול, אסור – איסור
הותר  לא עדיין לשימוש הראוי חפץ שהרי מאליו,

(ומיוחד  עומד אם אלא כל666ֿלשימוש )665בטלטול ,
לשימוש  ראוי אינו אם בטלטול שאסור .667שכן

והוספות  ציונים
על  עדיף אוכל "שתורת להלן מהמבואר זו כשיטה שהוכיח
תורת  על כלי בתורת מעלה אין שלעולם היינו כלי", תורת

מאכל).
בידים 664) שהקצהו או לסחורה העומד מאכל כגון

אפילו  הוא שכן סד סעיף לעיל וראה ס"ב, שי סי' (כדלהלן
ס"ד. כדלעיל לסחורה העומד כלי משא"כ בהמה), במאכל

ייחוד 665) של סוג שום מצינו לא שבמאכלים להעיר,
הקצאה  בהם מצינו לא ומאידך מאכל, תורת הנותן לאכילה
חסרון  מחמת "מוקצה בדוגמת מאכל תורת מהם המבטלת
לסחורה  העומד כלי (ולכך מיאוס" מחמת "מוקצה או כיס"
סי' כדלהלן במאכל משא"כ ד, סעיף כדלעיל בטלטול אסור
מחמת  "מוקצה הם הרי ראויים אינם אם אלא ס"ב) שי
גזירת  בכלל היו לא מאכלים ולכך מעצמו), (דהיינו גופו"

שעומדים  מצד היה מלכתחילה טלטולם שהיתר כלים
מותר  המאכל כלים גזירת ביטול לאחר וגם לשימוש,
שמלאכתו  אפילו כלי משא"כ לצורך, שלא אפילו בטלטול

סי"ז). (כדלעיל להיתר
בצורת 666) כשנעשה כלי תורת לו שיש נאמר אפילו או

שראוי  זה שבעצם למאכל דומה אינו עדיין מלבוש, ותואר
מחשבה). או מעשה שום (ללא מאכל תורת מקבל לאכילה

ממנו 667) פקעה לא לשימוש, כלי מייחדים שכאשר אלא
הערה  כדלעיל למלאכה ראוי אינו כעת אם גם כלי תורת
זה  בכלל אינה מלבוש וצורת בתואר בגד עשיית אך תרסג,
ומאידך  בשימוש), אסור (שהרי לשימוש ייחוד אינה כי

תרסו. הערה כדלעיל מאכל מתורת גם גרעא

$
â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום
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âéäãáàð åà äìëàðå úçà äèç àìà äáøòúð àì åìéôàå
ãçéá éøëä ìë ïåçèé àìù øäæéì êéøö çñôä íãå÷
øåñà åìåë äéäéå ãçéá çî÷ä ìë áøòúé àìù çñôä êåúá
åîò äðçèðå éøëä êåúá úöîåçîä äèç äøàùð àîù ÷ôñî
éøáãë ø÷éòù éøëä ìë çî÷á ììáðå äçî÷ áøòúðå
çî÷ èòî ïéàå äôé ììáðå áøòúî çî÷á çî÷ù íéøîåàä
úöîåçîä äèçä çî÷î åäùî åá äéäé àìù éøëä çî÷î

:ì÷äì úå÷éôñ 'á ãåò ïàë ïéàå

ãéìàøùé äøîùù äöîá àìà åúáåç éãé àöåé íãà ïéà
úåöîä úà íúøîùå øîàðù çñôä íùì õåîéçî
úåöî íùì íéøîåà ùéå äöî úåöî íùì ìàøùé äðøîùéù
íéîé úòáù úåöî íùì íéøîåà ùéå úåöî åìëàú áøòá
'æá äðìëàéù äöî íùì äøîù íàù åðééäã úåöî åìëàú

:ø÷éò ïëå äá àöåé çñôä éîé

åèäúåà äàåøùë àåä äøåúá øåîàä äæ øåîéù åäîå
àìù äá ìãúùéå äðøîùé õåîéç éãéì àáì äáåø÷
íéî äéìò åàá øáëù êìéàå äúùéì úìçúî ïåâë õéîçú
íéãéá äá ÷ñòúäì øäîé àì íà õéîçäì äáåø÷ àéäå
÷ñòúäì úòã ïá ìàøùé êéøö äúééôàå äúëéøòå äúùéìá

ïè÷å äèåù ùøç àìå éøëð àì ìáà äöî íùì åììä íé÷ñòá
.ñ"ú 'éñá øàáúéù åîë

êéøö ïéà äùéìä íãå÷ åðééäã íéî äéìò åàáù íãå÷ ìáà
íäéìò àáé àìù çî÷ä úà åà ïâãä úà ìàøùé øåîùéù

åø åðà ïéàå åðéðôì àáù ïâã ìë àìà íéîùùç íåù ïéà
åðà ïéàå åðéðôì àáä çî÷ ìë ïëå çñôì åðçåèì øúåî õåîéç
úöî åìéôà åðîî ùåìì øúåî õåîéç ùùç íåù åá ïéàåø
íéî äìôðù äàåáúî àá äæ çî÷ àîù ïéùùåç ïéàå äåöî
øàáúéù åîë ÷ôñî øåñéà ïé÷éæçî ïéà éë äöîçúðå äéìò

:æ"ñú 'éñá

æèøåîùì ìàøùé ìë åâäð øáë ìáà ïéãä ø÷éòî äæ ìëå
æàù éôì êìéàå äðéçè úòùî äåöî úöî ìù íéèçä
íéîä ìà ïúåà ïéáø÷î éøäù õåîéç éãéì àáì íéáåø÷ íä
ïéðçåèùë íâå ïåçèì íéî ìù íééçøä úéáì ïúåà ïéàéáîùë
íéèçä õåçøì äðùä úåîé øàùá àåä úåìéâø ãé ìù íééçøá
êéøö êëéôì õåîéç éãéì àáì ïéáåø÷ ïäå ïúðéçè íãå÷
äðéçèä ìáà äðéçèä úòùá õåîéçî íøîùé ìàøùéù
÷ø ãé ìù íééçøá ïåâë éøëð éãé ìò åìéôà úøúåî äîöò
äôåñ ãò äðéçèä úìçúî åéáâ ìò ãåîòé úòã ïá ìàøùéù
ìù íééçøá ïðçåèùë ïéãä àåäå ïè÷å äèåù ùøç àì ìáà
ìåãâ ìàøùé àìà ïè÷å äèåù ùøç íù øåîùé àì íéî

:úåöîä ììëì òéâäù
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âשני âיום
æéíøîùì íéèç àåöîì øùôà éàù ÷çãä úòù àåä íàå

øúåîå ïéãä ø÷éò ìò ïéãéîòî êìéàå äðéçèä úòùî
àîù ïéùùåç ïéàå äåöî úöîì åìéôà ÷åùä ïî çî÷ ç÷éì
øàáúðù åîë íéî äéìò åìôðù äàåáúî àá äæ çî÷

.äìòîì

äðéçèä íãå÷ íéèçä õåçøì ïéâäåðù úåîå÷îá íå÷î ìëîå
÷åùä ïî çî÷ úåð÷ì øåñà ïîæ äæéà íéîá ïúåà ïéäåùå
åéìò åäùå íéî åéìò åìôðù ïâã ìëù ÷çãä úòùá åìéôà
:æ"ñú 'éñá øàáúéù åîë õåîéç éãéì àá àåä ìéî øåòéùë

çéçî÷ éøëåîä úö÷îù åðì òåãéùë íéøåîà íéøáã äîá
óàå äðéçèä íãå÷ ãéîú íéèçä õåçøì íëøã øéòáù
íéøéëî åðà ïéàù ïåéë íå÷î ìëî íéöçåø ïðéà íáåøù éô ìò
ç÷éìå íäéúáì íìöà êìéì åðì øåñà ïéöçåø ïðéàù íúåà
ãçàå ãçà ìë øéòá íéòåá÷ íä íéøëåîäù ïåéë çî÷ íäî
íìöà êìéì øåñà ïëå äöçî ìò äöçîë òåá÷ä ìëå åúéáá
åðì òåãé ïéà íà ìáà íù øåëîì ÷åùá ïéòåá÷ ïäù íå÷îì
ïéà íéèçä ãéîú õåçøì ïéìéâø çî÷ä éøëåî úö÷îù éàãåá
ïéëìåä êëéôìå øåøá øåñéà åðéàù ïåéë òåá÷ øåñéà àø÷ð äæ
êìéì åìéôà øúåîå ïéöçåø ïðéàù çî÷ éøëåî áåø øçà
íéîåúçðä ïî ç÷é àì íå÷î ìëîå íäî ç÷éì íäéúáì
éðéî 'ã øàù ìù çî÷ ìáà íéèçä õåçøì íëøã éàãåáù

.íúåà õåçøì íëøã ïéàù íäî ç÷éì øúåî ïâã

íéàéáîä íéøôëä éðá ïî íéèç çî÷ åìéôà ç÷éì øúåî ïëå
íéèçä õåçøì íëøã ïéàù éôì íéøôëä ïî çî÷ íåé ìëá
åùøéô éøä íéèçä íéöçåø íúö÷îù åðì òåãé íà óàå
åìéôà ïëåïéöçåø ïðéàù áåøä øçà ïéëìåäå íúåòéá÷ íå÷îî
øúåî ìàøùéä úéáì çî÷ àéáäù øéòáù çî÷ éøëåîî ãçà
íéöçåø ïðéà øéòáù íéøëåîä áåøù åðì òåãé íà åðîî ç÷éì
àåäù øîåì ïéìåú åðà åúòéá÷ íå÷îî ùøéôù ïåéëã íéèçä

.íéöçåø ïðéàù áåøä ïî

åðîî äúåà ç÷éì øåñà äé÷ð úìåñ øëåî íà íå÷î ìëîå
ïäî úåùòì ïúôéì÷ øéñäì íéîá íéèçä åììáð éàãåáù

:úìåñ

âשלישי âיום
èéìàøùé ÷çãä úòùá àìù ìáà ÷çãä úòùá äæ ìëå

éîé ìë ìù úåöîá åìéôà øéîçäì ïéâäåðå íéùåã÷
ïî çî÷ ç÷éì àìå êìéàå äðéçè úòùî íúåà øåîùì çñôä

.÷çãä úòùá øúåîä êøãá åìéôà ÷åùä

íøîùì øùôà íà øéîçäì áåè äåöî úöî ìù íéèçä ìáà
íéøîåà ùéù éôì íéî íäéìò åìôé àìù êìéàå äøéö÷ úòùî
äöîá àìà çñôá åúáåç éãé àöåé íãà ïéà íéøôåñ éøáãîù
àáì äéåàø äúéäù äòù úìéçúî õåîéçî ìàøùé äøîùù

íà æàù øáåçîäî íéìáùä úùéìúá ãéî åðééäã õåîéç éãéì
øáåçîá íãåòá ìáà) ïéöéîçî åéä íéî íäéìò íéìôåð åéä
øàáúðù åîë ò÷ø÷ì íéëéøö íä íà õåîéç éãéì íéàá íðéà

:(æ"ñú 'éñá

ëíéîá ïúåà ïéììåáù åðééäã íéèçä úà úåúìì øúåî
íäá ïé÷ñåòå ïúåà ïéììåáù ïîæ ìëù éôì äðéçèä íãå÷
íðéàå íéù÷ íä íéèçäù õåîéç éãéì íéàá íðéà íéãéá
àìù íðçèì êéøö äúéúìä øîâ øçà ãéîå õéîçäì íéøäîî
íéøåòùä úà úåúìì øåñà ìáà õéîçäì úåäù íäì äéäé
ùéå õéîçäì íéøäîîå íéëø íäù ïåôéùå ìòåù úìåáùå

:äúéúìä úòùá õåîéç éãéì åàåáé àîù ùåçì

àëäúéúì ìë åøñà íéðåàâä ìáà àøîâã àðéãî äæ ìëå
àìù äôé úåúìì ïéàé÷á åðà ïéàù éôì íéèç ìù åìéôà
èòî åäùé àîù ãåòå äúéúìä úòùá õåîéç éãéì åàåáé
õåîéç éãéì åàåáéå äðéçèä íãå÷ äúéúìä øîâ øçà
úåäùäì øúåî ìáà äìéëàá àìà åøñà àì íå÷î-ìëîå
ìáà äúéúìä øçà ãéî íðçèì øäæéù ÷ø íéúåúìä íéèçä
éãë íäéìòù íéîä çåìçìá åäù àìà ãéî íðçè àì íà
ïééò æ"ñú 'éñá øàáúéù åîë íúåäùäì øåñà ìéî êåìéä

:íù

áëäðéçèä íãå÷ íéèçä õåçøì íéðçåèä êøãù úåîå÷îá
íééçøä ìòáî íéèç åç÷é àìù íò ïåîäì øéäæäì ùé
ìë åìöà íéðçèðä íéèç ìëî íéèç úåãî ç÷åì àåäù éôì

:íéøçàì åøëåîå äðùä

âëïúéì äöåø íà äðùä ìë çî÷ íäá íéðúåðù íé÷ù
àìà ïðåöá ñåáéëá íäì éã àì çñô ìù çî÷ íäá
úåàëä ùåøéô) äèéáçå øôà íò ïéîçá ñåáéë ïéëéøö
çî÷äù éôì (ïúñéáë úòùá íéãâáä ìò äëî ñáåëäù
÷ùá øúåé ÷áãúîå ïéððåö íéî é"ò ÷öá äùòð ÷ùá ÷åáãä
ãò ïðåöá íéîòô äîë åðñáëé åìéôàå åðîî ãøôð åðéàå
úçðåî äúéäù äôî ïëå äèéáçå øôà íò ïéîçá åðñáëéù
äéìò ìåëàì äöåø íà çñô ìù åìéôà çî÷ ìù ÷ù ìò
äñáëì êéøö àìà ïðåöá ñåáéëá àìå øåòéðá äì éã àì çñôá

:äèéáçå øôà íò ïéîçá

âרביעי âיום
ãëúååö÷áù úåøéôúä ìë øéúäì êéøö ñåáéëä íãå÷å

íä íàå åúôù ìòù àøîéàáù úåøéôúä ïëå íé÷ùä
ñåáéëä íãå÷ íéàìèáù úåøéôúä ìë øéúäì êéøö íéàìåèî
åìéôàå ñåáéë éãé ìò àöåé åðéà úåøéôúä êåúáù çî÷äù
äöåø íà çñô ìù çî÷ úçà íòô íäá ïúðù íéùãç íé÷ù
,ñåáéëä íãå÷ íäáù úåøéôúä ìë øéúäì êéøö íñáëì
úåøéôúä øéúä àìù íéðùé íé÷ù åìéôà ãáòéãá íå÷î-ìëîå
øéúäì ùé çñô ìù çî÷ íäá ïúðå ñåáéëä íãå÷ íäáù

:çñôì çî÷ä
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äëéîì øçáåîä ïî äåöî ìáà ïéãä ø÷éòî äæ ìëå
÷åçø éë çñôì íéùãç íé÷ù åì äð÷éù åì øùôàù

åáã ÷öá åäùî äéäé àìù øáãäøçà ÷ùä éá÷ðî ãçàá ÷
:ñåáéëä

åëäùéìä íãå÷ íéîåé åà íåé íéèçä ïåçèì øäîì êéøö
ïéá íéîé 'á úåäù àäéù äàøé åì øùôà íàù åðééäã
'á úåäù íäéðéá äéäéù åì øùôà éà íàå äùéìäì äðéçèä
úòì úòî ãçà íåé íäéðéá úåäù äéäéù ìãúùé íéîé
úà øø÷î äìéìäù äìéì úðéì íäéðéá ú÷ñôî àäú úåçôìå
ïçèðù íåéá åá ìáà äðéçèä úòùá çúåø äéäù çî÷ä
íîçî àåä éøä íåéá åá åúåà ùåìé íàå çúåø àåä ïééãò
ïçèð åìéôàå õéîçäì äçåð äñéòä ïë éãé ìòå íéîä úà
øáò íà íå÷î-ìëîå ,íåéá åá åúåà ùåìì øåñà çñô áøòá
äðøîùéå çñôì äñéòä øåñàì ïéà ïçèðù íåéá åá åúåà ùìå
øàùî øúåé úåæéøæá äá ÷åñòéù åðééäã õåîéçî áèéä

:úåñéò

æëøàùî åà íééçøä ïî çî÷ ïäá ùéù íé÷ùä ïéëéìåîùë
åéìò ïéàù øåîç åà ñåñ éáâ ìò íçéðäì øåñà íå÷î
óåâá íîçúî çî÷äù éôì íé÷ùä úçú áò øåò åà óëåà
øäîî àåä ïë éãé ìòå ùîî äáâ ìò çðåîùë äîäáä
òéæäì àåä úåîäáä úåìéâøù ãåòå äùéìä úòùá õéîçäì
àéä äîäáä úòéæ àîù ÷ôúñäì ùéå àùîä ãáåë úçú
éáâ ìò íé÷ùä ïúðå øáò íà íå÷î-ìëîå ,íéî åîë úöîçî
äèåð úòãäù éôì çñôì çî÷ä øåñàì ïéà ùîî äîäáä óåâ
åîë úöîçî äðéàù íãà úòéæì äîåã àéä äîäáä úòéæù
åà íåé úåäù äéäéù êéøö íå÷î-ìëîå å"ñú 'éñá øàáúéù
óåâî íîçúðù çî÷ä úà øø÷ì äùéìäì åæ äëìåä ïéá íéîåé

:äîäáä

çëäáøä çéðäì àìù øùôàù íå÷îá äìçúëì øäæéì ùé
íé÷ùáù çî÷ä íîçúé àìù äæ â"ò äæ çî÷ íò íé÷ù
íàå íäéìòù íéðåéìòä íé÷ù àùî ãáåë úîçî íéðåúçúä
øàáúðù åîë äùéìä íãå÷ íéîåé åà íåé ïéúîé íçéðäå øáò
ìù çî÷ åá ùéù ÷ù ìò áùéì àìù äìçúëì øäæéì áåè ïëå

:åúáéùé ãáåë úîçî çî÷ä íîçúé àìù çñô

âחמישי âיום
èëçî÷ íäá åðçèéù íãå÷ íééçøä ø÷ðì ìàøùé ìë åâäð

äúåúì äàåáú íäá åðçè íéîòôìù éôì çñô ìù
íäá ïéðçåè äðùä ìëù åìà úåðéãîá ïëù-ìëå ,úìåñì
íé÷áãðå úö÷ íéçì íãåòá (õ"ìàî ïéøå÷ù) íéöåîç íéøåòù

:íééçøá ãåàî

ìåø÷ðù øçàì íééçøá ïçèðù ïåùàøä çî÷ù ïéâäåðå
åø÷ð àì àîù ïéùùåçù) çñôá åúåà ïéìëåà ïéà íúåà
åðîî áøòúðå õîç çî÷ èòî íäá ÷åáã øàùðå áèéä íúåà
øçàì ãò åúåà ïéòéðöî (êëéôì ,ïåùàøä äæ çî÷ êåúì
úåñëì åâäðù åéùëòå çñôä íãå÷ åúåà ïéìëåà åà çñôä

íâ øéúäì ùé øå÷éðä øçà ïúùô ãâáá íééçøä (áéáñ)
:çñôì ïåùàøä çî÷ä

àììáà çñôä éðôìù íåé 'ì êåúá ïçåèùë äæ ìëå
øå÷éð éìá ïåçèì øéúäì ùé íåé 'ì íãå÷ ïçåèùë
êåúá óà íø÷ðì êéøö äéä àì ïéãä ø÷éòî éøäù íééçøä
çñô ìù çî÷ä êåúì õîç èòî áøòúé íà óàù íåé 'ì
øåòéðå øæåç åðéàå çñôä íãå÷ 'ñá åëåúá ìèáúî àåä éøä
åîë çñôä íãå÷ úåöîä åðîî äôåà íà ìëä éøáãì çñôá
íåé 'ì íãå÷å íø÷ðìå øéîçäì åâäðù àìà äìòîì øàáúðù
úåð÷ú ìë ïééãò ìç àìù åîë äæ âäðî úáåç åéìò ìç àì
óàå [å]"ìú 'éñá øàáúðù åîë çñôä ììâá åð÷úù íéîëç
ø÷ðì ì÷á øùôà éàù ÷çãä úòù àåä íà íåé 'ì êåúá
éë íø÷ðì øùôà äéäéù ãò ïéúîäì øùôà éà íâå íééçøä
éìá ïåçèì øúåîå ïéãä ø÷éò ìò ïéãéîòî çñôì êåîñ àåä
øäæéì áåè íå÷î-ìëîå çñôä íãå÷ ïçåè íà íééçøä øå÷éð

:äìòîì øàáúðù íòèî çñôä íãå÷ úåöîä ìë úåôàì

áìúéáá çñôì [çî÷] (íãå÷) åðçèé àìù øäæéì êéøö
éô ìò óà äúåúì äàåáú åá ïéðçåèù äòùá íééçøä
ïåçèì íéöåøù íééçøäî ÷åçø úøçà íééçøá äúåà ïéðçåèù
áøòúîå çøåô äìù ÷áàä íå÷î-ìëî ,çñôì çî÷ íäá
íéøáã äîá .ãçà úéáá íäéðùù ïåéë çñô ìù çî÷á
íà ìáà äúåúì àéä äàåáú äúåàù åðì òåãéùë íéøåîà
çñôä íãå÷ ïðçåè íà ì÷äì åâäð øåøéáá òåãé øáãä ïéà
äìù ÷áàä áøòúðå äúåúì àéä äàåáú äúåà íà óà éøäù
íãå÷ 'ñá ìèáúð éøäù ãáòéãá øåñéà ïéà çñô ìù çî÷á

:çñôá øåòéðå øæåç åðéàå çñôä

âììà íîöòá êìéì ïéìéâø úåöîá íé÷ã÷ãîä äùòî éùðà
ïëù íäéçî÷ úðéçè íîöòá íä úåàøì íééçøä íå÷î
ïéâäåð åéä êëå åçåìùáî øúåé åá äåöî úåöîä ìëá àåä

:àøîâä éîëç éìåãâ

âשישי âיום

È„È ‡ˆÂÈ ÂÈ‡ ‰ˆÓ ÂÊÈ‡· „˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ
:Â˙·ÂÁ

àïéáåñ ìù úôá àì çñôá åúáåç éãé àöåé íãà ïéà
àìå (äúùéúë úòùá äèçä ïî úøùåðä äôéì÷ ùåøéô)
úàéöé øçà äôðá úøàùðä ä÷ã äôéì÷ 'éô) ïñøåî ìù úôá
åîë) äìç ïéðòì íçì íééåø÷ ïðéàù éôì (äëåúî çî÷ä
íéîé úòáù äøîà äøåúäå ([ã]"ëù ïîéñ ã"åéá øàáúðù
íëìëàá äéäå øîåà àåä ïìäìå 'åâå íçì úåöî åéìò ìëàú
äåù äøéæâì íçì íçì åãîì äòåîùä éôîå 'åâå õøàä íçìî
ïéðòì íçì éåø÷ä úôá àìà çñôá åúáåç éãé àöåé íãà ïéàù

:äìç

áåáù ïñøåîäå ïéáåñä íò çî÷ä úà ùåìì øúåî ìáà
ùé íà äìçá úáééç åæ äñéò éøäù åúáåç éãé åá àöåéå
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úà ùéøôä íà ìáà ïåøùò åðééäã äìç áåéç øåòéùë äá
ùìå åëåúá åáøéòå øæçå çî÷ä ïî ïñøåîä úà åà ïéáåñä
ïë íà àìà äìçá úáééç äðéà åæ äñéòù ïåéë äñéò åðîî
àöåé åðéà ïñøåîä åà ïéáåñä ïî ãáì äìç øåòéùë äá ùé
ïî åà ïéáåñä ïî ãáì úéæë ìëà ïë íà àìà äöî úáåç éãé
äöî úéæëì ïéôøèöî ïñøåîä åà ïéáåñä ïéàù åðééäã ïñøåîä

:äìç ïéðòì ïåøùòì ïéôøèöî ïðéàù åîë

âéôì ïéáåñ úôá ïéàöåé ïéàù øîåì íéîëç åëøöåäù êåúî
àåáì ïéìåëé ïéáåñäù ãîì äúà ïàëî ,íçì äéåø÷ äðéàù
ìåëéù úôá àìà ïéàöåé ïéà éøäù íéîá åàåáéùë õåîéç éãéì
äôéì÷ àåäù ïéáåñá íéøåîà íéøáã äîá õåîéç éãéì àåáì
àá åðéà ø"àééøôù ïéøå÷ù ù÷î äôéì÷ ìáà äîöò äèçäî

:õåîéç éãéì

ãåìéôà äé÷ð úìåñî äéåùòä äöîá åúáåç éãé íãà àöåé
åàø÷ áåúëäù éô ìò óà äîìù ìù åúöîë äôé àéä
íéîòô äáøä úöî úöî äøåúä äúáø øáë éøä éðåò íçì
íçì øîåì ãåîìú äî ë"à äîìù ìù åúöîë åìéôà úåáøì
äá áøéòù ïåâë íãà éãéá äøéùò úéùòðù äöîì èøô éðåò
ïîéñá øàáúéù åîë ïé÷ùîä ìë øàù åà ùáã åà ïîù åà ïéé

:á"ñú

âקודש âשבת
äàéäå äôéàä úéùù åîë äìåãâ à÷ñåìâ äàùò íà ïëå

äöî åæ éøä äìåãâå úåáéùç êøã àåäå äùéùà úàø÷ð
äöîä úåùòì àìù øäæéì áåè êëéôì äá àöåé åðéàå äøéùò

:äùéùà ïéòë äàøð àäú àìù éàãî øúåé äáçø äåöî ìù

åùì ë"çàå äùéìä íãå÷ ïéçúåøá çî÷ä èìç íà ïëå
åîë øåðúá äàôàå äáò åúìéìáù äñéò åðîî äùòå åúåà
äöî åæ éøä ïéçúåøá äèìçù ïåéëã äá àöåé åðéà úô øàù
ìáà (åðáìì éãë çî÷ä èåìçì íéøéùòä êøã ïëù) äøéùò
äëø äúìéìáù äñéò åðîî äùò çî÷ä èìçðù øçàì íà
äöî åæ ïéà äëø äúìéìáå ìéàåä äá àöåé øåðúá äàôàå

.äøéùò

äëø ïúìéìáù ïéá úåöîä øàù ìáà äåöî ìù äöîá äæ ìëå
êëá ïéà ïéçúåøá çî÷ä èìçðù øçàì äáò ïúìéìáù ïéáå
çî÷ä õîçúð øáë àîù øîåì õåîéç ùùç ïàë ïéàå íåìë
íéãéá äá ÷åñòì ìéçúäù íãå÷ ïéçúåøä êåúá äéäùë
úà ìùáì úøäîî ïéçúåøä úçéúøù éôì äëéøòå äùéìá
õåîéç éãéì äàá äðéà áåù ìùáúðù ïåéëå íãå÷ çî÷ä
éåôàä øáãù åîë íúçéúøî ïéçúåøä åçðù øçàì óà íìåòì

:â"ñú 'éñá øàáúéù åîë íìåòì õåîéç éãéì àá åðéà

æïéî ìë åðì åøñà íéðåàâä ìáà àøîâã àðéãî äæ ìëå
ïéçúåøä úèéìçá ïéàé÷á åðà ïéàù éôì ïéçúåøá äèéìç

.äôé äôé íéîä úà çéúøé àì àîù ùåçì ùéå

äøéã÷áù ïéçúåøä êåúì äöî ìù äñéò úëéúç äìôð íàå
øåñà äøéã÷áù äî ìë éøä ãéî äàéöåäù éô ìò óà
çñôä øçàì ãò úåäùäì åà äàðäá øúåî ìáà äìéëàá
êë ìë ïéøéîçî åðà ïéàù äñéòä ãâðë 'ñ íù ùé íà
éãå åúåäùäì åà äàðäá åìéôà åäùîá øåñàì äèéìçá

:äìéëàá ïéøñåàù

$

âהחסידית הפרשה - תשא פרשת אור' â'תורה
ראׁש את תּׂשא 1ּכי ִִֶָֹ

ék"Léà eðúðå ,íäéãe÷ôì ìàøNé éða Làø úà àOú ¦¦¨¤Ÿ§¥¦§¨¥¦§¥¤§¨§¦
'äì BLôð øôk'Bâåeðzé äæ ,'Bâåì÷Mä úéöçî ,'Bâå" Ÿ¤©§©§¤¦§§©£¦©¤¤§

(âé-áé ,ì eðúLøt): ¨¨¨¥

" àø÷ð íBìMä-åéìò eðaø äLî äpä`irx ¦¥Ÿ¤©¥¨¨©¨¦§¨©£¨
`pnidn"2øîàpL ïéðòë eðééäå ,(â ,æì íéläz)" :drxE §¥§¨§©§§¦§¨¤¤¡©§¦¦§¥

dpEn`íñðøôîe íðæå Bðàö âéäðnä äòBøä Bîk :Leøét ." ¡¨¥§¨¤©©§¦Ÿ§¨¨§©§§¨
"àðîéäî àéòø" àeä äLî úðéça ïk Bîk ,ãéîz úBãOa©¨¨¦§¥§¦©Ÿ¤©£¨§¥§¨

,ìàøNé úBîLð úeììëì òétLîe ñðøôîe ïæ àeäL Y¤¨§©§¥©§¦©¦§¨§¨¦§¨¥
.äðeîà úðéçáa íäL¤¥¦§¦©¡¨

"íéðéîàî éða íéðéîàî" Y ìàøNé ék3:Leøét , ¦¦§¨¥©£¦¦§¥©£¦¦¥
äìò ìàøNé" Y íáöBç LøBL ãvî íLôða òa÷pL¤¦§©§©§¨¦©¤§¨¦§¨¥¨¨

äáLçîa'eë"4äNòî Báeèa Lcçîä Cøaúé àeä ék Y §©§¨¨¦¦§¨¥©§©¥§©£¥
úéLàøá5Cà .Léì ïéàî íúBà äeäî íBé ìëáe ,äðeîà §¥¦§¨§©¤¨¥©¦§¥©¡¨

úðéçáa àìà dðéà BæsiTnúeìòtúä úBéäì ìáà , ¥¨¤¨¦§¦©©¦£¨¦§¦§©£

.1úBôñBäa ñtãð .â"ñ÷ú èáL æ"ë ,íéì÷L ,íéètLî úLøt úaL øîàð)¤¡©©¨¨¨©¦§¨¦§¨¦§¨¦§©©¨
.(àOú úLøt øBà äøBúì§¨¨¨©¦¨

.2.(áî ÷øt àéðz äàøe .øäfa ìbøeî)§¨©Ÿ©§¥©§¨¤¤

.3.(à ,æö úaL)©¨

.4.(ã ,à äLøt äaø úéLàøa äàø)§¥§¥¦©¨¨¨¨

.5):ziW`xa dUrn FaEhA WCgnd.("øöBé" úkøa çñBð ét ìò ©§©¥§©£¥§¥¦©¦©¦§©¥
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úðéçáa íLôðazEInipRäLî úðéça éãé ìò àéä Y §©§¨¦§¦©§¦¦¦©§¥§¦©Ÿ¤
úòc úðéça ,íBìMä-åéìò eðaø6úà ñðøôîe ïfä àeäL , ©¥¨¨©¨§¦©©©¤©¨§©§¥¤

ãò äòâðå ,ä÷æçå äîéìL äðeîà àäzL äðeîàä̈¡¨¤§¥¡¨§¥¨©£¨¨§¨§¨©
.Lôpä úeiîéðt§¦¦©¤¤

éà úeððBaúääå úòcä éãé ìò eðééäåìk úîàaL C §©§©§¥©©©§©¦§§¥¤¤¡¤¨
,dén÷ áéLç àìk Lnî íä íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦§©§¦¥©¨§¨¨¦©¥

áeúkL Bîëe .ììk íB÷î íéñôBz ïðéàå(å ,è äéîçð)äzà" : §¥¨§¦¨§¨§¤¨§¤§¨©¨
Ecáì 'ä àeä'BâåíìBòä àøáð àlL ãò àeä äzà"å ;" §©¤§§©¨©¤Ÿ¦§¨¨¨

'eë"7.
Búeëìî úðéçaî ÷ø íðéà úBîìBòä ìk úeeäúä ék¦¦§©¨¨¨¥¨©¦§¦©©§

áéúëãk ,ãáìa Cøaúé(âé ,äî÷ íéläz)úeëìî Eúeëìî" : ¦§¨¥¦§¨§¦§¦§¦¦©§§©§
øîàîk .íéàøápä úâOä eìò íLå ,"íéîìBò ìk8: ¨¨¦§¨¨©¨©©¦§¨¦§©£¨

Cøaúé"ig lM itA LnWäî :Leøét ,"ãòå íìBòì ãéîz ¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¥©
ìk éôa" Cøaúé àeäMigíépôBàå íéôøN" íä Y " ¤¦§¨¥§¦¨©¥§¨¦§©¦

úðéçaî àlà Bðéà Y úe÷ìàa íúâOäå ,"LãBwä úBiçå§©©¤§©¨¨¨¤¡Ÿ¥¤¨¦§¦©
.Cøaúé Búeëìî úðéça àeäL ,ãáì "EîL"¦§§©¤§¦©©§¦§¨¥

áéúk äpäå(ã ,ç úìä÷)" :Kln xaCúðéça Y "ïBèìL §¦¥§¦Ÿ¤¤§©¤¤¦§§¦©
"øäæ éðe÷éú"a áeúkL Bîëe .øeac úðéça àeä úeëìî9: ©§§¦©¦§¤¨§¦¥Ÿ©

Y úeëìî"dR'eëBúâäðäL ,íãå øNa Cìî ìLîëå ." ©§¤§¦§©¤¤¨¨¨¨¤©§¨¨
ìL Búce÷ôe Bøeaéc éãé ìò àéä Búeëìî úBðéãî ìëa§¨§¦©§¦©§¥¦§¨¤
íéðBéìò úBîìBò úBâäðä ìk ,ìLî Cøc ìò Ck Y Cìnä©¤¤©©¤¤¨¨¨©§¨¨¤§¦
àeä-Ceøa LBãwä ìL Bøeaéc úðéçaî àeä íéðBzçúå§©§¦¦§¦©¦¤©¨¨
Bîëe .Léì ïéàî íúeeäúäå íúeiçå íîei÷ eäæå ,ìBëéák¦§¨§¤¦¨§©¨§¦§©¨¥©¦§¥§

áeúkL(è ,âì íéläz)ãçà øeaãaL Y "éäiå øîà àeä ék" : ¤¨§¦¦¦¨©©¤¦¤§¦¤¨
.eàøáð¦§¨

Búeäî ãâð íãàä ìL øeaãì CBøò ïéàL íLëe§¥¤¥£§¦¤¨¨¨¤¤©
úeeäúä CBøò ïéà ,õ÷ ïéàì ïkî øúBéå ïk ,Búeîöòå§©§¥§¥¦¥§¥¥¥£¦§©
BãBáëa àeä-Ceøa LBãwä éaâì íîei÷å íúeiçå úBîìBòä̈¨§©¨§¦¨§©¥©¨¨¦§

"eéä àìk eéäå" ,Lnî úeàéöîa íéìèáe ,Bîöòáe10, §©§§¥¦¦§¦©¨§¨§Ÿ¨
àlîî úðéçáa àì Y ììk ïéîìò øãâa BðéàL'eë11íLå , ¤¥§¤¤¨§¦§¨Ÿ¦§¦©§©¥§¨

"ììk déá àñéôz äáLçî úéì"12. ¥©§¨¨§¦¨¥§¨
àéäL ,äðeîàä úBòøì ïBöøå òôL CLîð íMî ,äpäå§¦¥¦¨¦§¨¤©§¨¦§¨¡¨¤¦
øîàL eäæå .'ïéîìò ìk ááBñ'å 'ïéîìò ìk àlîî' úðéçáa¦§¦©§©¥¨¨§¦§¥¨¨§¦§¤¤¨©

ì 'ädWnúà àOú ék" :W`xúðéçaL Y "ìàøNé éða §Ÿ¤¦¦¨¤Ÿ§¥¦§¨¥¤§¦©
éða úðéça ìL ïéçBîe Làøä äéaâîe àOðîä àeä äLîŸ¤©§©¥©§¦©¨Ÿ¦¤§¦©§¥

."íéðéîàî éða íéðéîàî" íäL ,ìàøNé¦§¨¥¤¥©£¦¦§¥©£¦¦
éãé ìò àeäå Y íéi÷ äéä Lc÷nä-úéaL ïîæa ,äpäå§¦¥¦§©¤¥©¦§¨¨¨©¨§©§¥

ì÷Mä úéöçî'eëeéä ,íéi÷ Lc÷nä-úéaL ïîæa äpä ék . ©£¦©¤¤¦¦¥¦§©¤¥©¦§¨©¨¨
çaænä éab ìò úBðaø÷ ì÷Mä úéöçnî ïéáéø÷î13ïéðòå . ©§¦¦¦©£¦©¤¤¨§¨©©¥©¦§¥©§¦§©

äéäå ,çaænä éab ìò äîäa ïéáéø÷î eéäL Y úBðaøwä©¨§¨¤¨©§¦¦§¥¨©©¥©¦§¥©§¨¨
äìòîìî Là ãøBé14"ïéðaø÷ ìk ìéëàc" äéøà úøeöa15. ¥¥¦§©§¨§©©§¥§¨¦¨¨§§¦

ãçàå ãçà ìëaL úéîäaä-Lôð úðéça íâ ,äæ úîçîe¥£©¤©§¦©¤¤©©£¦¤§¨¤¨§¤¨
ãçà ìëaL ãò ,äMeã÷a èòîúðå ììëð äéä ìàøNiî¦¦§¨¥¨¨¦§¨§¦§©¥¦§¨©¤§¨¤¨
åéìà ìèaäì 'ä úleãâì Búðéáe Bzòc øM÷î äéä ãçàå§¤¨¨¨§ª¨©§¦¨¦§©§¦¨¥¥¨

.ì''pk©©
-úñðk éLðà eðwéz Lc÷nä-úéa áøçMî ,åéLëòå§©§¨¦¤¨©¥©¦§¨¦§©§¥§¤¤

úBðaø÷ íB÷îa älôz äìBãbä16ì"æø øîàîk .17'â ìò" : ©§¨§¦¨¦§¨§¨§©£©©©©
ìòå ,äãBáòä ìòå ,äøBzä ìò Y ãîBò íìBòä íéøác§¨¦¨¨¥©©¨§©¨£¨§©

"älôú Bæ ?álaL äãBáò àéä äæéà"å ."íéãñç-úeìéîb18. §¦£¨¦§¥¤¦£¨¤©¥§¦¨
óBñ-ïéà úleãâa Búðéáe Bzòc ÷éîòäì àéä älôzä ìëå§¨©§¦¨¦§©£¦©§¦¨¦§©¥

Ecáì 'ä àeä äzà" :àeä-Ceøa'eë"19,eðé÷ìà ä''éåä" ; ¨©¨§©¤£¨¨¡Ÿ¥
ä''éåäcg`"20. £¨¨¤¨

àøápL øçà' ,äzò íbL :àeä "ãçà" ìL Leøétäå§©¥¤¤¨¤©©¨©©¤¦§¨
äìòîe ,íBøãå ïBôö ,áøòîe çøæî :ïîæe íB÷îa ,'íìBòä̈¨§¨§©¦§¨©£¨¨§¨©§¨
éåä éðL éôìà àzéL" Y ïîæ úðéçáa ïëå ;ähîe©¨§¥¦§¦©§©¦¨©§¥§¥£¥

"àîìò21àeä-Ceøa LBãwä éaâì ék ."ãçà" ïk íb àeä , ¨§¨©¥¤¨¦§©¥©¨¨
k Lnî äåL Yäéä àì æàL ,íìBòä àøápL íãB÷ Bî ¨¤©¨§¤¤¦§¨¨¨¤¨Ÿ¨¨

úðéça úà äeéä Cøaúé àeäL ,ììk ïîæe íB÷î úðéça§¦©¨§©§¨¤¦§¨¥¦¨¤§¦©
áeúkL Bîëe ,Léì ïéàî ïîæe íB÷î(àë ,âì eðúLøt)äpä" : ¨§©¥©¦§¥§¤¨¨¨¨¥Ÿ¦¥

ézà íB÷î'eëå." ¨¦¦§

.6÷ìç úBçéL éèewìa úeëéøàa äàøe .á ,äò íéètLî ìéòì .íL àéðz äàø)§¥©§¨¨§¥¦§¨¦§¥©£¦§¦¥¦¥¤
.(Cìéàå 244 ãenò å©¨¥¨

.7"éãBã ìB÷" ìéçúnä øeac íéøéMä øéL äøBú éèewì äàøe .älôzä çñBð)©©§¦¨§¥¦¥¨¦©¦¦¦©©§¦¦
éòñ.(â ,ãé óc ,à ó ¨¦©

.8.(ïBænä úkøác äiðL äëøa çñBð)©§¨¨§¦¨§¦§©©¨

.9.(à ,æé "eäiìà çút" ,äîc÷äa)©©§¨¨¨©¥¦¨

.10.(æè ,à äéãáBò)©§¨

.11.(ááBñ úðéçáa àìå)§Ÿ¦§¦©¥

.12.(íL øäæ éðewz ét ìò)©¦¦¥Ÿ©¨

.13.(åè ,ì àOz é"Lø .íéì÷L úBëìä Léø í"aîø .ã ÷øt Léø íéì÷L äðLî)¦§¨§¨¦¥¤¤©§©¥¦§§¨¦©¦¦¨

.14.(à ,àéø ÷ìa â ÷ìç øäæ .á ,àë àîBé)¨Ÿ©¥¤¨¨

.15(á ,å äîc÷äa à ÷ìç øäæ äàø)§¥Ÿ©¥¤©©§¨¨

.16.(á-à åë úBëøa äàø)§¥§¨

.17.(á ,à úBáà)¨

.18.(à ,á úéðòz)©£¦

.19.(å ,è äéîçð .äøîæc é÷eñt)§¥§¦§¨§¤§¨

.20.(ã ,å ïpçúàå)¨¤§©©

.21.(à ,àì äðMä Làø)Ÿ©¨¨
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éøàäì" àlà dðéàL ,älôzä ìk àeä äæ Cøc ìòåC §©¤¤¤¨©§¦¨¤¥¨¤¨§©£¦
ãçàa'eëøçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,"22éãé ìòL , §¤¨§¤¦§¨¥§¨©¥¤©§¥

ä÷eLúa Baì áäìúé älôza áçBøáe ÷îBòa úeððBaúä¦§§§¤§©©§¦¨¦§©¥¦¦§¨
"ãçàa ãçà éåäîì"e "ãçà"a ììkäì äàìôð23.: ¦§¨¨§¦¨¥§¤¨§¤¡¥¤¨§¤¨

øeàéáeáeúkM äî eðééä Y øácä24óñkì óøöî" :'eë," ¥©¨¨©§©¤¨©§¥©¤¤
éôì Léà" ïk'eë:Leøét Y " ¥¦§¦¥

-äìòîìî úëLîðå äàa àéäL äaø-äáäà äpä ék¦¦¥©£¨©¨¤¦¨¨§¦§¤¤¦§©§¨
Y ìàøNé úBîLð úeììëa äáäàä úà øøBòì ähîì§©¨§¥¤¨©£¨¦§¨§¨¦§¨¥
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.36.("äzôñëð óñëð" :(ì ,àì àöiå) ét ìò ,"Lôð ãéãé" èeit)¦§¦¤¤©¦©¥¥¦§Ÿ¦§©§¨

.37.(Bkøòa á÷òé úìä÷)Ÿ¤¤©£Ÿ§¤§

.38.(æé ,ãî äLøt .ä ,æé äLøt äaø úéLàøa)§¥¦©¨¨¨¨¨¨¨

.39.(úBönä úkøa)¦§©©¦§

.40ì" çñBð),æð óc àî ÷øt àéðz äàø .äåöî íei÷ éðôì íéøîBàL "ãeçé íL ©§¥¦¤§¦¦§¥¦¦§¨§¥©§¨¤¤©
.(Cìéàå á¨¥¨
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ìéáLa Búãéøé ,éìàîOä óëa ïBéìò-Lãwä úéöçîe©£¦©Ÿ¤¤§§©©§¨¦§¦¨¦§¦
eðòéøëiLk äìòîì íîBøúéå älòúiL úe÷lzñäå äiìòä̈£¦¨§¦§©§¤¦§©¤§¦§¥§©§¨§¤©§¦¥
eðziL ì÷Mä-úéöçî eðééäå .ìLna ì''pk ,éðéîéä ókä©©©§¦¦©©©¨¨§©§©£¦©¤¤¤¦§

"'dl dnExY" :Leøét Y "`zEnx`diedløkæpk ," §¨©¥©¨¨©£¨¨©¦§¨
øäfa41äìò ìàøNé" Y ìàøNé-úñðk úéiìò àeäå , ©Ÿ©§£¦©§¤¤¦§¨¥¦§¨¥¨¨

úlôúa äìòîì-ähîlî äàìôð ä÷eLúa "äáLçîa§©§¨¨¦§¨¦§¨¨¦§©¨§©§¨¦§¦©
,ïBéìòä-Lã÷c ïBéìò-ãñç øBà éãé ìò ,äøNò-äðBîL§¤¤§¥©§¥¤¤¤§§Ÿ¤¨¤§

øæBç øBà úðéçáa äáäàä úà øøBòì ãøiL'eëéãå . ¤¨©§¥¤¨©£¨¦§¦©¥§©
.ïéánì©¥¦

" eäæål`xUi ipA W`x z` `Vz iM:Leøét Y " §¤¦¦¨¤Ÿ§¥¦§¨¥¥
úéöçî Y ïBéìò-ãñçî íúðeîàa íñðøôì äöøzLk§¤¦§¤§©§§¨¤¡¨¨¥¤¤¤§©£¦
äáäàä úà øøBòì ãøBiL ,ïBéìòä-Lãwä ìL ì÷Mä©¤¤¤©Ÿ¤¨¤§¤¥§¥¤¨©£¨
ïéçBîe Làø úà àNpäìe déaâäì ,øæBç-øBà úðéçáa¦§¦©¥§©§¦©§¦¨¥¤Ÿ¦

ìàøNé-úñðëc'eëY ¦§¤¤¦§¨¥

FWtp xtM Wi` Epzpe"'eëì÷Mä úéöçî'eëBúBàîe ," §¨§¦Ÿ¤©§©£¦©¤¤¥
ï''î úàìòää ïéðò àeäL ,úBðaøwä eéä úéöçnä©©£¦¨©¨§¨¤¦§¨©©£¨©©

çBçéð çéø äMà" Y äìòîì-ähîlî'eë"(è ,à àø÷iå) ¦§©¨§©§¨¦¥¥©¦©©¦§¨

.òeãik©¨©

"åhirni `l lCde ,dAxi `l xiWrd'eë",ì eðúLøt) §¤¨¦Ÿ©§¤§©©Ÿ©§¦¨¨¨¥

(åèì÷La úéöçnä ì÷Lð øák ék ,àeä íòhäå :§©©©¦§¨¦§¨©©£¦§¤¤
úBöîa øéLòä ,ïk íàå ,ì''pk älçzî ïBéìòä-Lãwä©Ÿ¤¨¤§¦§¦¨©©§¦¥¤¨¦§¦§
,ããBnäî älçza äcnä äéä Ck ék ,ïéåL úBöîa ìcäå§©©§¦§¨¦¦©¨¨©¦¨©§¦¨¥©¥

.ïéánì éãå .ì''pk äàléò-äîëç éðæàî úðéça: §¦©Ÿ§¥¨§¨¦¨¨©©§©©¥¦

"íäéãe÷ôì"(áé ,ì eðúLøt)" Bîk :Leøét YcwRIeíB÷î ¦§¥¤¨¨¨¥¥§©¦¨¥§
ãåc'eë"(äë ,ë 'à ìàeîL)ì àeäL ,ïBøqç ïBL42. ¨¦§¥¤§¦¨

:àeä ïéðòäå§¨¦§¨

ekæ àì íéîL" ïéðòa äìòîì øàBáî éøä ék úBéäa¦§¦£¥§¨§©§¨§¦§©¨©¦Ÿ©
åéðéòa'eë;úeîöòä éaâì úéìëúa àéä äéiìòäLk Y " §¥¨§¤¨£¦¨¦§©§¦§©¥¨©§

eðì çìñ" íéøîBà ìàøNé-úñðëa ähîì ïëå'eëåéôì Y " §¥§©¨¦§¤¤¦§¨¥§¦§©¨§§¦
"ïåà éìòt ìk eãøtúé"å øeøéaä úéìëz øøaúî æàL¤¨¦§¨¥©§¦©¥§¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤

(é ,áö íéläz);ì''pk ïéwãaL ÷cä eléôà Y §¦¦£¦©©¤§©¦©©

eäæå"mdicEwtl"änì íòhä LøônL :Leøét Y §¤¦§¥¤¥¤§¨¥©©©¨¨

ìàøNé-úñðkî ïéçBîe "Làø úà" äéaâúå "àOú"'eë? ¦¨§©§¦©¤Ÿ¦¦§¤¤¦§¨¥
íäéúBîLða ÷aãpä òøä øñçéå ã÷tiL éãk àeä Y§¥¤¦¨¥§¤¡©¨©©¦§¨§¦§¥¤
,úånä òleáéå eãøtúé äzòî ék .íìòäa àéáeaøòa§¦§§¨§¤§¥¦¥©¨¦§¨§¦©©¨¤

.ïéánì éãå .ì''pëå§©©§©©¥¦

Léà eðúðå" eäæåxtMì :"'äì BLôðàeä "øôBk" ïBL §¤§¨§¦Ÿ¤©§©§¤
éòa" :BîkixERklDiciàøáb àeääa'eë"43,eðééäc . §¨¥§¦¥¨¥§©©§¨§©§

ñeàénäå Ceìëlä úøñä'eëïë Bîëe .ExRkimWtp, £¨©©¦§§©¦§¥§©§©§¨
eãøtúé"å ,íLôpî òøä é÷ìç ìk ìcáeéå øñeiL ,eðééäc§©§¤¨§§¨¨¤§¥¨©¦©§¨§¦§¨§

ïåà éìòBt ìk'eëeðziL ì÷Mä úéöçî ïéðò éãé ìò " ¨£¥¨¤©§¥¦§¨©£¦©¤¤¤¦§
ìò óøNðå ìëàð Y epnî àaL ïaøwä éøäL .'äì äîeøz§¨©¤£¥©¨§¨¤¨¦¤¤¡¨§¦§©©
ìéëàã äéøà" Y äìòî ìL Làa éøîâì çaænä éab©¥©¦§¥©§©§¥§¥¤©§¨©§¥§¨¦

ïéðaø÷'eë,"æàL ,úéìëúa äéiìòä Y "àúeîøà" àeäå ¨§§¦§£¨¨¨£¦¨§©§¦¤¨
eãáàé" ïk ,"Là éðtî âðBc ñnäk" ,áBèì òøä íb Cteäé§¨©¨©§§¦¥©¦§¥¥¥Ÿ§

íéòLø'eë"(â ,çñ íéläz).ïéánì éãå . §¨¦§¦¦§©©¥¦

Y éìàîOä ókaL úéðMä ì÷Mä úéöçî eäæå§¤©£¦©¤¤©¥¦¤©©©§¨¦
'äì äîeøz íéöBvéð ç''tøî úBìòäì'eëCøò Cà . §©£¦©©¦¦§¨©©¥¤

úéöçîa ähîì-äìòîìî äãéøéä Cøò éôì àeä äéiìòä̈£¦¨§¦¥¤©§¦¨¦§©§¨§©¨§©£¦
ïéåe÷ 'âa ãøBéå ãéaënä ïéîiä óëaL ïBéìò-Lãwä ì÷Mä©¤¤©Ÿ¤¤§¤§©©¨¦©©§¦§¥§©¦
ç''îø Y íúeììëe ;íéãñç-úeìéîb ,äãBáò ,äøBz Y¨£¨§¦£¨¦§¨¨§©
øLà" ïéðòk ,ïBéìòä-LãBwî úBëLîä ç''îø ,äNò-úBöî¦§£¥§©©§¨¦¤¨¤§§¦§¨£¤

eðLc÷'eë.ïéánì éãå ." ¦§¨§©©¥¦

æà Y úBönä äNòîa øúBéa ìàøNé íéøabúnL ìëå§¨¤¦§©§¦¦§¨¥§¥§©£¥©¦§¨
æàå ,øúBé áø òôLa ïBéìòä-Lã÷ ìL äcnä ãcîð¦§¨©¦¨¤Ÿ¤¨¤§§¤©©¥§¨
Cøò éôì äìòð ãàî daâä ìàøNé-úñðk úéiìò àìénî¦¥¨£¦©§¤¤¦§¨¥©§¥©§Ÿ©£¤§¦¥¤

.ïéánì éãå .ì''pk©©§©©¥¦

øéLòä" áeúkM äîedAxi `l'eëéeìzL íâä Y " ©¤¨¤¨¦Ÿ©§¤£©¤¨
úBönä äNòîa'eëìàøNé úBîLð úeììëc òeãé éøä Y §©£¥©¦§£¥¨©¦§¨¦§¦§¨¥

ìcä Cëìe ,ìâøa éeìz Làøäå ,àéä äîéìL äîB÷ Y¨§¥¨¦§¨Ÿ¨¨¤¤§¨©©
úBãéãîa Cà .ì÷Mä úéöçîa ïéåL øéLòäåzEllM §¤¨¦¨¦§©£¦©¤¤©¦§¦§¨

Y øæBç-øBàå øLé-øBà úðéçáa ,ïéàöçä éðLa äì÷Lää©©§¨¨¦§¥©£¨¦¦§¦©¨¨§¥
éãå .òeãik ìàøNé-úñðëa úBönä äNòî Cøò éôì éeìz̈§¦¥¤©£¥©¦§¦§¤¤¦§¨¥©¨©§©

.ïéánì: ©¥¦

$

.41.(à ,æî÷ äîeøz á ÷ìç øäæ äàø)§¥Ÿ©¥¤§¨

.42.(÷eñtä ìò ïBiö úãeöîe é"Lø Leøét)¥©¦§©¦©©¨

.43.(é"Lø ."[íãà BúBàa] åéãé çp÷ì" .à ,eð ïéhéb)¦¦§©¥©¨¨§¨¨©¦
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.ב 
האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

נח  תולדות אלה

(é)äðäåúáéú ïéðò úåììëá ì"ðä ïéðò ïáåé ì"ðä ìë øçà
ãåçéä 'éîéðô 'éçá åîë àåäù 'åë ÷éãö ùéà çð
'éîìòðå 'éîåúñ ïä àîéàã â"åçä 'éçá íâù à"åàã ãåñéã
õò '÷ðå ììë òøå áåè ã"äòì ä÷éðéå äæéçà ùøù íù ïéàù
ãåçé ïéðòá äìòîì øàåáîë åäæù ì"ðë 'åë ïâä êåúáù íééçä
åîë àåäù äðéáã 'éîéðôá ùáåìîù 'éîöòä 'ëç úãå÷ðã ïéàã
èåùôä úåîöòã íìòðä âðåòù ì"ðë âùåîä ÷îåò ïéðò
ìëù úâùäã ùéá ùâøåîá àá åðéà 'ëçã ïéàã äãå÷ðáù
ù"îë) äðéáã ïéàã íìòäá íìòðå íåúñ àåä àìà äðéáã
øàåáîù åîë äðä êà (äðéá íå÷î äæ éàå àöîú ïéàî 'ëçäå
úãéøéá äìòî ùéù äðéááù 'åìòôúä úåâøãî 'äá äìòîì
úåéðçåøå úéöîúî øúåé äîùâäá øáñäå äâùäá äâøãîä
'åîöòä âðåòî äá áçøúîù 'à íéøáã 'áá âùåîä ÷îåòã
øøáúîù øåøéáä ãöî 'áäå .'åë á"äåòëå 'åë ïéðäðù úåîùðë
øøáîù øáãä 'éúéîà ìò ãåîòì äðéáã ïåéòá åîë øúåé íù
ïéà úãå÷ðã äãéøéá àåä êë 'åë øúåé âùåîä ÷îåòã úéöîúì
úåúîàá àåäù åîë øáãä íöòã 'éîéðôå úéöîú àåäù 'ëçã
úéöîúî äáøä äìòîìù ì"ðë úîà 'ëçä '÷ð äæìù ò"åäî
äîùâäá åàåáá åúúéîàì øúåé øøáúî 'åë âùåîä ÷îåòã
íòè '÷ðù úåéðåöéçä øáñäå äâùäáå äðéáã ïåéòá åîë øúåé
é"ôòà ìëùä úéöîúã 'åéðçåøá àåäù äîî øúåé ìëùä
åîëå) ì"ðë úåäîá 'éàøë úéìëúá øåøá øáë 'ëçã 'ãå÷ðù
úéìëúá øáëî äøåøá àéäù 'ëç øáã 'åàù éúéîàä íëçä
éðôîù ìàîùå ïéîéì 'éèð àìáå ììë úìåñô úáåøòú äá ïéàù
àåäù åîë øáã ìù åúéîàì ïéåëîù úîà 'ëçä '÷ð äæ
êøãá äèðé ìëù øáã äæéà øáãéù íëç åðéàù éî ë"àùî
åà úåèù øáã àìéîî 'éäéå åáù 'éúéîàä äãå÷ðä ïî ïåúì÷ò

éìçäì ø÷ùå úåòèíâ øáãéù äèåùä åîëå 'åë òøá áåè ó
åéøáã åéäéå úîàä êøãî äèéù êà àøáñå ìëù äæéà àåä
'éøáã éåáø øáãîù éîá ïëå ììë 'ëç øáã àìå úåèù éøáã
øùàë æ"ëò ('åë 'éúéîàä äãå÷ðî äèðéù çøëäá øúåéá
äâùäá åîë äîùâäá øúåé äèîì äàá 'ëçã 'éúéîàä äãå÷ð
('åë è"î åîë) ìëùä íòèá ïéðòä íéòèäì øáãä øáñäå
ïééòìå ïðåáúäì äðéáã ïåéòá ù"ëå ì"ðë øáã ìù åîòè '÷ðù

øøáì åäæù 'åë àåä êéà øáãä ìò ãåîòì áèéäìëùä ïåéòá å
øøáúð æà â"äëå 'åë úåéùå÷ äù÷îù ìåôìôä åîë ÷ãä áèéä
íìòðä âðåòî äá áçøúî íâå 'ëçã äãå÷ðä 'éúéîà øúåé

ì"ðä íòèî åæ äãå÷ð íöòá úåîöòä âðåò ùéùî øúåé äáøä
é÷îáäãå÷ðä ãåò úãéøéá ù"ëå à÷åã äðéá úåéðåöéçá øúëã ó

øåöé÷ øçà úåãîá àáù íéìåâîä ø"éåàã â"åçá äæ ïéàã
äãå÷ð øøáúî øúåé íù (áìä äæçá àåäù) äðéáã äâùää
ù"îëå) 'åë 'ëç äáøä äàø éáìå åîëå øúåé '÷îåòì 'ëçã
äæçá íééúñî àîéà øåàã àáà ãåñé úìòî ïåøúé åäæù à"îá
áìáù 'ëçä ÷îåò '÷ðå (à"æ ãåñéá øéàî àáà ãåñéå à"æã
áìáù äðéá ÷îåò '÷ðå øúåé ä÷îåòì äðéáá ïéáî áìäù åîëå)
'÷îåòì øúåé 'ëç úãå÷ðã ìëùä ïéò 'éàø äàåø áìä êë
âðåòî à÷åã áìá äìâúîå ì"ðä íòèî (ïåùàøä åøå÷îî
àáù á"åçã ìåôë øéùå èåùô øéù àåäå øúåé 'ëçáù íìòðä
çåîáù äðåëä ÷îåò øúåé åáù éîùâ ìå÷á áìã ïåöéçä ìáäá
àåäù åîë 'ëçã äãå÷ðä ÷îåòå ìëùä úéöîú '÷ðä äðéá
øúåé úîàä úãå÷ðì ïéåëì åà ïéòä úéàøá åîë øáãä íöòá
í"î àåäå 'åë ïéàî äàáù 'ëç úãå÷ðá äìéçú 'éäù åîëî

é÷î 'é÷îòîîãäìòî ïåøúé ùé æ"ëò êà ('åë á"åçã øúëã ó
â"åçá íâ úåîéúñå íìòäá ïäù åîë á"åçã 'éîéðô ãåçéá
éë ììë úìåñôå øæ úáåøòú íåù íù ïéàù äîá ì"ðë íäìù
äæéçà ãö íù ïéàå á"åçã úéöîúå úéîéðôä 'éçá àåä íù
ùøù åîëå 'åë íééçä õò '÷ðù ì"ðë ììë ø"åè ã"äòì ùøùå
øáëù äøåøá 'ëç '÷ðù àáà 'éîéðôá àéäù äøåúã 'ëçä
úåéîöòá àåäù åîë 'úåéäì õåçì 'éèð äá ïéàù äøøáåä
úîà ïúú åîë úîà '÷ð ë"òå 'ëçã úéöîú '÷ðù 'éîéðôå
ô"òáùúá äðéá 'éîéðôá úãçééúîù ç"äò '÷ðå 'åë á÷òéì
åðì äåö äøåú (ã ,âì 'éøáã) ù"îë éðéñî äùîì äëìä '÷ðù
äðùîã ÷"å ïäù úéìëúá 'éøåøá äáù úåãîä íâù 'åë äùî
úøîà ìë (å .ä ,ì éìùî) ù"îëå 'åë øåäèå àîè ìåñô øùë
úîà úãå÷ð øúåé øøáúî æ"ëòå 'åë óñåú ìà 'åë äôåøö äåìà
úåâùäá ïåéòä àåäù 'åë úåøáñå íéîòèå ìåôìôá åæ
äðúéð äøéúé äðéá 'à ë"òå òåãéë éìáá ãåîìúë 'åë úåéðåöéçá
÷ééãîù éîá åì äëçîì äùòé àåä á"äåòã ïãòä íâå) 'åë
'åë ïåéñðä ìòáë íëç ïéàù åîëå (à"îá ù"îë) 'ëçã ïéìéî
éåáøá äâùäã áçåøå êøåàá 'ëçã 'ãå÷ð òéâäá ìáà (â"äëå
ìò øîåì åîë ø÷ùå úåòèë úìåñôå øæ áøòúäì ìëåé øáñää
úéöîúä àåäù 'ëçã úîàä úãå÷ðî íù äèðé éë àîè øåäè
àåäù äâùää ìù úéöîúä íâå) ùîî øáãä íöòã úéîéðôäå
úåéäì ìëåéù ãò íéøáã éåáøá ïéåëì ìëåé àì ïååëîä ø÷éò
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íéòøä íéî '÷ðå íéøîùä èìå÷ù ãéîìúë åðîî êåôéää ñôåú
ìáà ('åë úåøáñå 'éîòèá øáñää éåáø úîçî åäæå 'åë

ä øøáéù ìåôìôä ïåéòáù øåøéáä øçàì àåä äæá äìòîäáèé
åîëî øúåé øåøéáá äëìää ùåãéç æ"éò 'éäéå úìåñôå âéñ ìëî
é÷åã÷ã ìë ïäå ø÷éòä ìò äáåøî 'ñåúáå íãå÷î 'ëçá 'éäù
ù"îëå ë"áùúã 'ëçã úåîéìù àåäù ô"òáùúã íéøôåñ
ø÷éòå à÷åã ñ"áúðù éôì 'åë á"èò ç"à ù"æù à"îá

úìä÷) ù"îë à÷åã äùòî óåñì ãåò 'ãéøéá øúåé úåîéìùä
(é ,àé÷ 'éìäú) áéúëå 'åë àøé 'é÷ìàä 'åë øáã óåñ (âé ,áé
(à ,æé úåëøá) íäéùåò ìëì áåè ìëù 'ä úàøé äîëç úéùàø
øåøéá àåäù äùòîä àìà ø÷éò ùøãîä àì éë 'äéãîåìì àìå
øøáì è"òå î"åñá î"åôá äùòî éãéì àáùë øúåé ïåøçàä
úåãîä úìåñôî íéìá÷îù ð"÷ã úåãî 'æì ø"åè ã"äòì ï÷úìå

:òåãéë ë"äáùá åìôðù äùåã÷ã

$
.ג 

צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(âîåéäåë"çàå íéøáãä åéäå ïéðò ïéáäì ,'åë íéøáãä
ä"á÷äù à"î úåà ì"ùîôò ïáåé ,'åë íá úøáãå
íéùåøéô 'á ùéù êéà íù 'úðå äìë '÷ð é"ñðëå ïúç '÷ð
àúðéëù äàìéò àúðéëù '÷ðå ð"ñî éðéî 'á ò"äå äìëá
àâøã úåç ïåùì ïúç '÷ð ä"á÷äù ïéðòá ïáåé ë"îëå ,äàúú
,úåîìåòäá ä"á ñ"à úåùáìúäå úëùîäå äãéøéä ù"ò
ïéðò åäæå ,ä"éà ú"éùîëå úåëùîäå úåãéøé 'éçá 'á ùé äðäå
'éçá 'á ùé éë íéáø ïåùì íéðúç ïúôåçî íéðúç úåìäöî
ë"çà êùîð äìë 'éçá 'á ïäù ð"ñî 'éçá 'áîù åðééäå ïúç
íéøáãä åéäå ò"åäæå ,ïúç 'éçá 'á ïäù úåëùîä 'éçá 'á
ì"ðä ð"ñî 'á øçàìù úåëùîää 'á íäù 'åë úøáãå ë"çàå
íéùøãîáå 'îâá äðä ,äæ ïéáäìå ,'åë êùôð ìëáå ãçàã
êìî íéøîåà åðà éë äæì íòèäå ,ä"á÷ä 'úé åì íéàøå÷
àìù ãò ì"æøà ïëå ìåãâä åîù ãò éãò øàåôîå çáåùî
'éçá êééù êéà äåîú äøåàëìå ,ãáìá åîùå àåä 'éä ò"äáð
åàøå÷ åúìåæù äî àåä íùä ïéðò àìäã ò"äáðù íãå÷ íù
êà ,àåä åãáì àåä 'éäù ò"äáðù íãå÷ äæ êééù êéàå åá
é"ò åðéà ä"á ñ"ààî úåîìåòä úååäúä äðä éë ïéðòä

ùäá éë ,ò"åò úåìùìúùäéåðéù äùòð ò"åò úåìùìú
à"àù ,ãéîìúäì òéôùîä áøä åîë äòôùää é"ò äìéòäá
ïáåî 'éäéù éãëá åìëù íöîöé ë"àà äòôùää úåéäì
éøàùá ïðåáúäì åì à"à òéôùäì å÷ñò úòá êëì ãéîìúäì
,òéôùîù øáãä äæá åðåéòå åúåððåáúä ìë éë åìù íéðéðò
éøä äòôùääá ãåøèå ñôúð òéôùîä úåîöòå úåäî àöîðå
áéúë 'úé åá ë"àùî ë"çàì òéôùäù íãå÷î éåðéù åá äùòð
íãå÷ åîë ò"äáðù øçàì àåä äúà éúéðù àì 'éåä éðà
êøãá úåìùìúùää 'éäéù à"à ë"àå ùîî äåùá ò"äáðù

'éçáî ÷ø àåä 'úé åðîî úåîìåòä ìë úååäúäù àìà ò"åò
ãáìá íù 'éçá åæ äøàä 'éçá úàø÷ðå ,àîìòá åéæå äøàä
äðéãîä ìò êìî '÷ðù å"á êìî åîë åúåëìî ãåáë íù åðééä
ë"îë ,íäéìò '÷ð åîù ÷ø äðéãîä íò øåáéç íöòá åì ïéà
åúåëìî ãåáë íù 'éçáî ÷ø àåä úåîìåòä ìë úååäúä
'éçî àåä 'úé åúàî åéæå ,íäéìò êìî '÷ð 'úé ìéöàîäù
'éçá 'éäéù åðåöøá äìòù äî åðééäã ,úåîìåòä ìë äåäîå
ìë äåäîå äéçî åäæ ,íò àìá êìî ïéàå íäéìò êìî
íéøúñäå íéîåöîö äîë é"ò åúåëìî 'éçá äìâðå ,úåîìåòä
êééù æàù íéãøôð 'éçá úåîîåò ïåùì íò 'éçá íéùòð åéäéù
àìî éðà õøàä úàå íéîùä úà úîàá ìáà ,äëåìî 'éçá
íúåéç øå÷î úåîìåòä ìëù ïåéë ò"äáðù íãå÷ åîë
íãå÷ ì"æøàî ïéðò åäæå ,'åë åéæå äøàä 'éçáî ÷ø íúååäúäå
ò"äáðù íãå÷ 'éäù åîù 'éô ,ãáìá åîùå àåä 'éä ò"äáðù
ìåëé 'éäéù ä"á ñ"ààá ùéù úìåëéäå ùøùäå øå÷îä åðééä
é"ò åðåöøå åöôçá äìòéù úåîìåòä ìë åðîî úååäúäì
úìåëé 'éçáù ,'úé åðîî úåìâì ìëåéù åéæå äøàää úåìâúä
'úé åúåîöò ìáà ,éåìéâä úéùàø ìåãâä åîù '÷ð äæ éåìéâ
'úé ò"åäîá äìéèá åæ äøàäù åæ äøàäî äìòî äìòîì
åøå÷îá ùîùä åéæëå êåøò ïéàì ë"ò øúéå ñåðéé÷åàî äôèë
ùéù íéîåöîöå íéâåìéã äîë øçàìù àìà ,úåëéøàá ì"ùîë
äìéò úåìùìúùä 'éçá ùé æà ì"ðä åéæå äøàä úëùîäá
ïîöò úåøéôñá úåøéôñä úåìùìúùäá åðééäã 'åë ìåìòå
àìå êøòä âåìéãá àéä 'úé ò"äîî äëùîää ìáà ,ì"ùîë
é"ò êùîð äæ íâå åéæå äøàäî ÷ø ì"ðëå ò"åò úåìùìúùäá
øéù ÷åñôä ïéðò åäæå .ç"òá íéòåãéä íéîåöò íéîåöîö
éãëù åðééäã ,åìù íåìùäù êìî ,äîìùì øùà íéøéùä
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úåîìåòäá ùáìúäì ìåãâä åîùî äøàä êùîð 'éäéù
àúééøåà 'éçá àéäå ò"çä àéä úåîìåòä ìë úéùàøå
àåä äøåúäá ìåãâä åîùî åæ äëùîä äðä ,ú÷ôð äîëçîã
,ìåâñ à÷øæ äøåúä éîòè úåðéâð ò"äå øéù 'éçá é"ò
ïéðòä íðîà ,äøåúä úåéúåàì äæ êøöð äî ì"ö äøåàëìã
íåöîö àåä 'úé ò"åäî éáâì äðäå ú÷ôð äîëçî àúééøåà éë

éëç úðà øîàîëå ìåãâìëî åàìå 'åë àòéãé äîëçá àìå í
ìåãâä åîùî äøàä 'éäéù éãë êëì ,ììë åäéà úåãî ïåðéà
âåðòú 'éçá 'éô øéùå äðéâð é"ò àåä äîëç 'éôñ úååäúäì
úåîìåò úååäúä 'éäéù èåùôä åðåöøá äìòå ä"á÷ä äåàúð
äìâúðå íéëç úðà äîëç 'éôñ 'éçá äåäúð æ"éò ò"éáà
øëæ ïåùìá àåäù ÷åñôá øéù 'éçá ùé äðäå ,äøåúä úîëç
úà ù"îë äá÷ð ïåùì àåäù äøéù ùéå (ùãç øéù ù"îë)
äìòîìî úåìâúääå äëùîää éë ïéðòäå úàæä äøéùä
'àìòä íâ ë"îëå ,ì"ðë âåðòúå øéù é"ò àåä äèîì
ù"î 'éôá òåãéëå øéù é"ò àåä äìòîì äèîî úåîìåòä
'éçá åðééäã øéùá ïéëùîðå øéùá ïéàöåé øéùä éìòá ìë ì"æø
åîëå ä"á ïìéöàîá ììëúäìå úåìòì ùôðä úåìëå ä÷åùú
áåùå àåöø 'éçá íäù íéãøåéå ïéìåò úåìå÷ åá ùéù ïåâéðá
úåéìò éðéî äîë ùéå è"îìåèî 'éçá àåä äìòî äìòîìå
ïéàöåé øéùä éìòá ìë åäæå øéù 'éçáá ìëäå øåòéùå õ÷ ïéàì
'÷ð äìòîì äèîìîù åììä íéøéùä ìë äðäå ,'åë øéùá
úçîù êùîð äìë 'éçáîå äìë 'éçá äá÷ð ïåùì 'äá äøéù
,äìëä é"ò 'éô äìëä íò ïúç çîùî éåìéâì íìòäî ïúç
'éçá ïåéìòä øéù êùîð äìë 'éçá 'äá äøéùä 'éçá é"òù
ìåãâä åîù 'éçáî ò"ëåñä ä"á ñ"à øåà úëùîä àåä øëã
øéù åäæå ,äøåúá ùáìúäì àúééøåàã àððøå äøåúä éîòè
íéìá÷î åðîîù ò"ëåñ úëùîä ïåéìòä øéù 'éô íéøéùä
'éçá 'åë øéùá ïéàöåé øéùä éìòáù åðééäã äèîìù íéøéùä
øùà ,íéøéùä íò øéù ,ð"åã ã"åçé ïéðò àåäå 'åë äìë
íéî ìù øù ìàëéî åéîåøîá íåìù äùåò ïéðòë ,äîìùì
úåøáçúä úåéäì êë 'åë íéëôä 'á ùà ìù øù ìàéøáâå
éë äèîì äìòîìîå äìòîì äèîî íéëôä éðù úåììëúäå
ñåðéé÷åà íéî äôèëå 'åë êåøò ïéàå ìãáåîå ùåã÷ 'úé àåä
úåøáçúä úåéäì éãëå ,ãøôð ùé 'éçá íä úåîìåòäå 'åë
úëùîä úåéäì çøëåî 'åë ùîî êåøò ïéàù åæ äôèá ñ"àà
ïéðò àåä äæ âðåòå 'åë äôèä úëùîäá âðòúéù ïåéìò âðåò
'åë ìá÷îá òéôùîä úåøù÷úä íåìùä äùòð äæîù øéùä
øëã úôè úëùîä àéä åìù íåìùäù êìî íìåçá äîìùå
äàìòää 'éçá àéä äá÷ð ïåùì ìò äøåî 'äá äîìù íâå
ïåéìò ãåçé äùòð íäéðù úåøáçúäáù äìòîì äèîìîù
úå÷éùðî éð÷ùé ù"î àåä æ"ë íøåâäå ,íéøéùäì øéù êùîðå
åðáì áàä úáäàë úéîéðô äáäà éåìéâ ïé÷éùð ïéðò éë ,åäéô
ùàë äáäà óåöø åëåú øùà äìåãâä äáäàä áåøîù åãéçé

'éçáá à"ë éåìéâá ìòåôä ìà çëî úàöì äìåëé äðéà äøòåá
ä÷åùúä êë ,åéô çåøå äôä ìáäá úîöîöúîù ìåãâ íåöîö
úåùáìúäå úåìâúä úåéäì äæä ïåéìòä âðòäå úàæä äìåãâä
âåìéã 'éçáá àéä äøåúáù äòôùääå äôèä 'éçáá ñ"àà
ìåãâ íåöîö 'éçáá à"ë úåìùìúùä 'éçáá àìù äöéô÷å
.ìåãâä åîù ãò éãò øàåôîå çáåùî 'åë äøåúá ÷ñåòå áùåé
é"ò íîåéù éîò äøéù äìéìáå åãñç 'ä äåöé íîåé åäæå
'éçá íåé ìëá ïåéìò ãñç íéëéùîî äøåúá íé÷ñåòä ìàøùé
úåðåùàø úåòù ùìù ì"æøàîëå äèîì äìòîìî äòôùä
ïæå áùåé 'éùéìù ïãå áùåé úåéðù äøåúá ÷ñåòå áùåé ä"á÷ä
äìéìá ìáà ,äòôùäá ñ"à øåà úåùáìúä ïéðò àåäù 'åë
àåäù äìòîì äèîî íéëàìîä ìù øéù àåä éîò äøéù
äøéùå 'åë åãñç 'ä äåöé íîåé íåéá ìàøùé úåëùîä øçà
'äá äøéù éë ð"åã ãåçé ïéðò àåä íìåçá éø÷ äøéù áéúë
éð÷ùé áéúë ïëìå øëã 'éçá íìåçá äøéù ìáà '÷åð 'éçá àåä
äðäå ,ð"åã ãåçé 'éçá à"ä úôñåúá åéô àìå åäéô úå÷éùðî
ùáìúäì ñ"àà úëùîä àâøã úåç 'àä ïúç 'éçá àåä æ"ë
äî ë"â ïáåé äæáå 'åë àòéãé äîëçá àìå íéëç ò"ç äøåúá
ìãáåîå ùåã÷ àåä úîàáù åðééä ä"á÷ä 'úé åì ì"æç åðéëù
'éùò 'éçá àéä 'îëçå ò"äáðù íãå÷ åîë úåîìåòä ìëî
÷ñåòå áùåé ïéðò åðééäã àåä êåøá ë"ôòàå ,'úé ò"åäî éáâì
íãàë äøåúá ùáìúî úåéäì åîöò ìéôùîå áùåéù äøåúá
äãéøéå ì"ðë àâøã úåç ïúç êëì '÷ðå åúîå÷ ìéôùîù áùåéä
ïúç 'éçáå :òãåðë äëùîäå äëøá ïåùì àåä êåøá 'éô àéä åæ
àäéù äøåúá ñ"à øåà ùáìúðå êùîð øáëùë àåä 'áä
íù äøåúå á÷òéá úåãò í÷éå ò"éáá äèîì íâ êùîð
àäéå äìòîì åîë äèîì ñ"à øåà éåìéâ úåéäì ìàøùéá
øùà åäæå ò"éáã úåöîå äøåúá ïåéìòä âðåò äèîì íâ êùîð
åéúåöîá êùîð ïåéìòä âðåò àåä øùà åéúåöîá åðùã÷
úåöîá äðäå .úåöîä øåàéáå 'éô ÷ø äðéà äøåúä éë äøåúáå
'éô íäá éçå íãàä íúåà äùòé øùà úåöîä äìà øîàð
íúåà íúéùòå ù"îëå úåöî úåéäì íúåà äùåò íãàäù
äìòîì ïäù úåéç íäî ìá÷îù íäá éçå ë"çàå áéúë íúà
íééîùâ íéøáãî íä úåöîä ìë äðäã ,íãàä úâéøãîî
åðáø÷ ø÷áä ïîå äîäáä ïî úåðáø÷å úéöéö äëåñ âåøúà
'åë é"ðáì êìî êåìî éðôì åäåúä 'éçáî àéä äîäáä ùøùù
ìôðù àìà êîã÷ ùåúé 'éôà ì"æøàîëå íãà 'éçáî äìòîì
äùåã÷á ììëéìå øøáúäì ìåëé 'éäù äîå äøéáùá äèîì
ìåëé 'éä àìù äîå 'åë ìàéøáâå ìàëéî íéëàìî ååäúð

èî äèîì ìôð øøáúäìúåîäá ååäúð äéùòä íìåòáù ãò ä
íãàä é"òå ,ùîùä úçú äùòð øùà ìëå íééîùâ úåéçå
áéø÷îå äìòîù äîëç 'éçá ïå÷éúã ä"î íùî åùøùù
äìåòä àéä äîäáä úøåú úàæ äðä çáæîä â"ò åðáø÷
ãò íãàä 'éçáî äìòîì åäåúä íìåòáù äùøùå äøå÷îì
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ìëá àåä æ"ãòå ,'åë íäá éçå íäî úåéç ìá÷î àåä íãàäù
ë"â àåä 'åë óì÷î ïéìéôúå éîùâ øîöî àåä úéöéöù úåöîä
äåöî úåéäì íúåà äùåòä àåä íãàä äðä äèîìù æ"ãò
úìòî äðä äìòîì ìáà ñ"à øåà úëùîä íäá êùîåéù
ïðáøã 'æå 'ééøåàã úåöî â"éøú éë äìòð ãàîå äáâä äåöîä
ù"æå äèîå äìòî øáçîù ãåîòä åîë íéãåîò ê"øú 'éâ
úåéäì ì"ðä íéðúç 'á úëùîä äðäå :'åë éðúøö íã÷å øåçà
éë äìëä íò ïúç çîùî äìë 'éçá 'á é"ò àåä àâøã úåç
úëùîä ò"ìãòúà íøåâ ïåéìëå ð"ñî 'éçá 'àä äìë 'éçáî
ïéàî äîëçäå ò"ç äøåúá ùáìúäì ìåãâä åîù ñ"à øåà
'åë áäåàù éî ùé 'éçá 'åë éùôð äúìë 'áä äìë 'éçáîå 'åë
ïëìå ,ò"éáã úåöîå äøåúá íâ ùáìúäì ò"ç êùîð ì"ðë
íéøáãä åéäå 'éúë êùôð ìëá úáäàå ãçàá ð"ñîä øçà
íéøáãä åéäå ì"ðä úåëùîä 'á íäù 'åë íá úøáãå 'åë
ñ"à 'éçá úëùîä åðééä 'åë êåöî éëðàù éî 'åë éëðà øùà
ò"ç äøåúá ùáìúéù êåöî úåéäì éëðàù éî éëðà àåäù
ïúç 'éçá àåä íá úøáãå ë"çàå ì"ðë 'àä ïúç 'éçá åäæå
äðùîä éðà ïéðòëå äèîì íâ éåìéâä êùîåéù åðééäã 'áä
íéøáãäù êéôá éúîù øùà éøáãå ù"îëå êéôá úøáãîä
'úé åøåáã ìåëéáë ùîî àåä 'èîì ú"ãá øáãî íãàäù
åäæå íãàä øåáéãá äèîì ùáìúðå êùîðù åéôá íù øùà
åðééä åðéúçú íéîò øáãé åîë äëùîäå äâäðä 'ì íá úøáãå
äøåúä àéäù ò"çá ùáåìîä ñ"àà 'éçá êéùîîå êéìåîù
áùåé ä"á÷ä ì"æø ù"îëå ú"ãá åøåáéã é"ò äèîì øéàäì
úåàìòä 'éçá 'á é"ò íéùòð åìà úåëùîä 'áå ,åãâðë äðåùå

ìëá úáäàå 'éçáå ãçàá ð"ñî åðééäã äìë 'éçá 'á íäù
éðéúááì ô"ò à"îá 'úð äæ ïéòëå) ,'åë êãàî ìëáå êùôð
úåéäì åúåà äùåò àéäù é"ðëì øîåà ä"á÷äù äìë éúåçà
íééç çåø 'àä úåëùîä 'á åðîî êùîð î"ãò áìäå áì 'éçá
ùáìúî íééçä çåøå éìàîùä ììçáù íã 'áäå éðîéä ììçî
éúåçà é"ò åðééäå ì"ðä úåëùîä 'á ò"ä äìòîì î"ãòå íãá
ïúéàì ìéëùî åäæå ,(ù"ééòå ÷"åãå ì"ðä úåàìòä 'á äìë

ìåò 'ä éãñç 'åëíéðúéà éë) íéàðú íä ïúéà 'éô äøéùà í
íéëéùîî íä íúãåáòå íúøåú é"òù (òãåðë íéàðú úåéúåà
'éçáá íìåòì êùîð úåéäì ò"ç ìéëùî 'éçá äøåúä ãåîéìá
'éçá é"ò íìåòì êùîðù äøéùà íìåò 'ä éãñç åäæå ãñç
åðééäå íéðåúçúá äøéã åì úåéäì ä"á÷ä äåàúð âåðòúå øéù
øéùä 'éçá àåäù äèîìîù ð"ñîå ùôðä úåìë é"ò
øéù äèîì äìòîìîù øéùä êùîð æ"éòù äìòîì äèîìîù
ïúôåçî íéðúç úåìäöî äðäå 'åë äìëå ïúç ãåçé íéøéùä
åîù úåùáìúä àåäù ïúç 'éçá äìâúéå êùîåéù íãå÷î éë

é÷îå äôåç 'éçá úëùîä íãå÷î ì"ö ò"çá'éçá àåä ó
ááåñ 'éçá 'éôà øîåì êééù ïéà åúåîöòå åúåäî ìò éë ò"ëåñ
àåäù øîåì êééù åéæä 'éçáá ÷ø ììë ïéîìò øãâá åðéàù
'éçá íãå÷î ì"ö éåìéâ äæéà êùîåéù éãëù åðééäå ò"ëåñ 'éçá
'éîéðô 'éçáá äøàä úéçðå äìâúî ë"çàå ááåñå äôåç
à÷åã ïúôåçî íéðúç úåìäöî ìå÷ åäæå ò"çá úåùáìúä

é÷îä 'éçáîùøùà éøáãå ù"æå 'åë éåìéâä ë"çà êùîð ó
éãé ìöáå ì"ðë äøåúä é"ò äëùîä 'éçá àéä êéôá éúîù

é÷îä 'éçá àåä êéúéñë:ì"ðë ó

$
.ד 
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בכסלו  בכ"ה

åäæåúòé÷ù ïéðò 'éô ,äîçä ò÷ùúùî àåä ç"ð úåöîù
øéàî åðéà íöòáù úåøåäì àåä äîçäùîùä íù

ú"éùîë úåøðá äùòðä ñðä é"òù à"ë 'åë 'éöàä øåà àåä
åäæ úîàáù ,ò"éáá íâ øéàäì åðééä ÷åçøîì íâ øåàä êùîð
.ú"éùîëå 'åë íöòá 'éöàä øåàî äåáâ øúåéä 'éçáî êùîð

ïéðòäåùéù åîëå ,'é÷ìàä äùò æ"òìæ úà äðäã ,àåä
'éåä 'ùì 'éæîøî íäù çøéå ùîù 'éçá äùåã÷á
è"îã à"çæá ù"îëå ,åæ 'éçá ãâð æ"åòì ùé ïë ì"ðëå 'é÷ìàå
ïåø÷éà àùîùì éçìô ïåðéà ìë ,'åë òèú àì ïéðòá à"ò

,äøùà éãáåò ïåø÷éà àøäéñì ïéçìôã ïåðéàå ,ìòáì ïéãáåò
'òå .àøäéñå àùîù ãâð æ"åòì íä äøùàå ìòá éë úåéäì
ìåãâä 'éäéù õøà êøã 'åë ìåãâä øåàîä úàå ô"ò ø"ãîá
ñåëåéèðà ,äðáìì äðåî á÷òé ,ïè÷ì äðåî ïè÷äå ìåãâì äðåî
éàäå ,à"ò úìçú æ"ìø óã éçéå à"çæá 'òå .ìåãâì äðåî
ìàøùéù äîù æ"îøä 'éôå ,àåä àøäéñ éàä úåçú àùîù
çøéäå ùîùä éãáåòù äî ìáà 'éöàã 'ìî åäæ äðáìì ïéðåî
àá úåáøá àúéà äðäã ,àåä ïéðòäå .'éùòá åäæ äîçì 'éðåî
äøá ,äîçë äøá äðáìë äôé 'åë éî ô"ò à"ò ì"÷ã å"è 'ô
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,äîù äîç ñåàéìåà íà ñåàéøãðñ ,ñåëåéèðà éîéá äîçë
úôå÷úá ,øåáâë ùéùé 'åë ùîùì 'àðù øåáâ '÷ð ùîùäå
øúñð ïéàå 'àðù 'åë 'éçøåá ìëä äãâð ãåîòì ìåëé éî æåîú
åãîò åéðáå åäéúúîå ,åðîî åçøá ìëä ñåëåéèðà éîéá êë ,'åë
ñåëåéèðà úà åçéøáäå íåçöðå ä"á÷ä ìù åúðåîàá
åãîòù é"ò åðééäå .äîçë äøá 'àðù äî íéé÷ì åéúåìééçå
äî ò"æù ,æ"åòìã äîç 'éçá úà åçöðå ä"á÷ä ìù åúðåîàá
'éçáã íåçä ó÷åú 'éçá åðééä ,äîç äîù 'éä ñåàéìåà íàù

.ïòðë éáà àåäù íç
ïéðòåò"æù á"ò æ"ö÷ã ä"ìùá 'úð äîçì íéðåî íäù äî

ø"ãîá 'éôù ,äîçä ìâìâ 'éçá åðééäå ,äáåáéñá äîç
ùîùì ù"îë ìäà '÷ðä ùîùä ÷úøð àåäù å"ô úéùàøá
ìâìâ åäæù 'éôù úéùàøá 'ô ééçáá 'òå ,íäá ìäåà íù
,'é÷ìà íù 'éçáî êùîð àåä ùîùä ÷úøð äðäå .éòéáøä
'ä é"ñá ù"îë 'é÷ìà éôåøéö ê"÷ ùé 'é÷ìà 'ùá éë òãåðå
'ùã íéðåùàøä íéôåøéö á"òî äðäå .'éúá ê"÷ íéðåá íéðáà
ò"æù ,íéðåøçà íéôåøéö ç"î ïî à"ë ,ìá÷ì íäì à"à 'é÷ìà

íåçä ó÷åú àåäù ïòðë éáà íç 'éçá àåä íç éðá úîãà
ïúçë àåäå ùîùá 'éúëã ïéðòáù äî ïáåé äæáå .'åë ø"äöéã
äæä ïúçä äî ,â"òøú æîø íéìú èå÷ìéá àúéà åúôåçî àöåé
,àîè àöåéå øåäè ñðëð ùîùä êë ,àîè àöåéå øåäè ñðëð
õåøì øåáâë ùéùé ë"â åäæå .äîçì íéãáåò íäù éôì åðééäå

á ì"æøàå ,çøåàìù àìà çøåà ïéàå à"ìô øåîà 'ô úåáø
êùîðù åðééäå ,íéùðë çøåà äøùì úåéäì ìãç à"ãîë íéùð
ú"÷ìá ù"îë íéùðë çøåà ò"æù 'éðåöéçä ú÷éðé ë"â åðîî
êøã éë ìçøá ù"îë ,éðùä éáëøá éúñåñì ä"ãá ù"äùá
úìåñôäå òôùä éøúåîî úåéç úðúåðù ù"ò ,éì íéùð
äðéëùäùë åðééäå ,'åë íéùð êøã 'éçáî õåçì äçåãù
'éîåã éúîìàð åäæå ,äîìàð 'éææåâ éðôì ìçøë ò"éáá úùáìúî
ùîù éáâ ù"î ò"åä æ"ãòå .à"îá ù"îë äãð ú"ø éúéùçä
êùîð íé÷ìà 'îéâá òáèä àåäù ÷úøðä é"òù ,çøåà õåøì
àøåäð àøèðì ùîù íò êåàøé ì"ö ë"òå ,ä÷éðéå úåéç
ïéðò ïéáäì ä"ã úéùàøá à"úá øàåáîä ïéðòëå ,'åë àùîùã

.'åë êåøáá íúåç ïéðòá úåëøáä

$
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â תער"ב âהמשך

קרח, תער"ג ויקח קרח, ש"פ

(âî÷æ"ôìåã ïéðòå 'éô éã 'ì àåä éãù íùù äîåîë àåä é
íåù 'éäé àìù ïåøñçä àìîúîù åøåñçî éã
øåàä ïåøñç é"ò 'éä úåîìåòä úååäúä äðäã ,ììë ïåøñç
ïåøñç 'éçáî à"ë 'åàéöîä úååäúä ì"àà øåà éåìéâ 'éçáîã
íâ øéàî åðéàù 'éöàä øåà øñçðù é"ò åðééäå ,'åë øåàä
ìò úîìòî 'ìîä 'éîéðôã òãåðëå ,'åë ò"éáã øå÷îå ùøùá
äùòðù àåä õøà '÷ðä 'ìîä 'éðåöéç ÷øå 'éöàã úåøåàä
úåîìòúä é"ò åäæù äùáé '÷ð åæ 'éçáå ,'åë ò"éáì øå÷î
,'åë äùáéä äàøúå 'åë íéîä åå÷é ù"îëå úåðåéìòä 'éøãîä
äàøú æà íéîä íéìòúîå íéå÷ð øùàë àåä èåùô ô"òã
'éçá ïäå ïéå÷ 'ì åå÷é ùøôî à"ò ç"éã à"çæáå ,'åë äùáéä
ïéãë ãåñé 'éçá ãçà íå÷î ìà ïåùðëúé øùàëå ,úåãîä
åñëúà øàù ìëå åìâúà àã äàúú 'ä àã äùáéä äàøúå
äìâúé àìù íåöîö ì"öù 'åáâäî 'ìîä ïéðá ò"åäå ,'åë
íðéàå 'à íå÷îì íéå÷ð íéîä øùàë åðééäã ,'åë úåãîä 'éîéðô
'éô ñ"ãøôáå) 'åë äùáéä äàøúå ïéãë 'ìîá ïééãò ïéìâúî
úáñ àåä øåàä 'åîìòúä é"òù åðééäå ,àèçä é"ò àåä äùáé

íéä úôù ìòù ìåçä î"ãò åîëå .(ú"éùîëå 'åë àèçä
áàåù íéäù é"ò íéãøôð íé÷ìç äùòðå íéîäî ùáé àåäù
'éçáá äìòîìî íäéìò ãîåò íéäå ò"åäå ,'åë úéçåìçìä
'éðåöéç 'éçá æ"éòå ,'éöàä øåà íéìòäì úå÷ìúñäå úåàùðúä
,'åë ò"éáì øå÷î äùòð äùáé '÷ðå 'éöàä øåàî øñçù 'ìîä
äùòð ñ"àåàä íìòäå ÷åìéñ é"òù ïåùàøä ùøùá ä"ëå
.'åë ñ"àã 'ìîã 'ìî 'éçáî 'ìúùää 'åììëå 'åîìåòì øå÷î
ìëäå íéðéðò 'â ïàë áéùçã êãáì 'éåä àåä äúà ïéðòá òåãéëå
'÷ðä ä"á ñ"à 'åîöò 'éçá àåä äúàã ,ö"äôìù 'éøãîá
íå÷î ìëá úåìâúäá àåäù äúà æ"ò 'àðå ,øåàîä 'åîöò
äìâúîù àåä äæá úåìâúää ïéðòå ,'åë ìë éôá øåâù ù"ùå
,'åë éåìéâå íìòäî 'òîì åäæù úåéäì åîìòäá àåäù åîë
,'åë åâéùî ãçà íåù ïéàå úåéîöòä úà íéòãåé ìëäù åðééäå
÷ø åúåéäì éåìéâå íìòä äæá êééùù ñ"àåà 'éçá åðééä àåäå
,øåàä 'åèùôúä 'éçá àåä 'éåäå ,'åë úåîöòä ïî éåìéâ
,'åë úåîìåòä ìà êééùä øåà 'éçá àåä àôåâ ñ"àåàáã
ãòã ,ãáìá åîùå àåä 'éä ò"äáð àìù ãò à"øãôá ì"æøàùæå
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ò"æù 'éøá 'éä øáë íåöîöä é"òã ,ö"äôì åðééä ò"äáð àìù
'éöà 'éçá àåä ò"äáð àìù ãòå ,'åë úåììëã 'éøáã íãà
íùëã ,'éöàáù 'éøãî 'á åäæù åîùå àåä 'éä ,'åë úåììëã
úåøúñð ïä á"åçã ï"åæå á"åç 'éøãî 'á ùé 'éèøôä 'éöàáù
úåéèøôã 'éöàá ë"åîë ,'åë úåìâðäå ïä ä"åå ,åðé÷ìà 'äì
'éäù øåàä 'åèùôúäå øåàä íöò 'éçá åîùå àåä ò"åä
,êãáì 'éåä àåä äúà à"æòå ,'åë ììçä íå÷î àìîî ñ"àåà

åä æ"ëùêà .'åë ö"äôìù ñ"àåàá àåä åãáì àåäù åîë à
íåöîöä 'éä æ"òå 'åîìåòä úååäúä ì"àà øåàä éåìéâ 'éçáî
úà úéùò úà ë"çà ù"æå ,'åë øåàä íìòúðå ÷ìúñðù
øúëä 'éçáî íéôåöøô 'ää åøñçðù ,'ä øñç úà 'åë íéîùä
'éçá ÷ø øàùðå ,ñ"àåàá 'éäù íåöîöä ò"æù ñ"àã 'ìîä ãò
ïåøñçä äðäå .'åë úåîìåòì øå÷î äùòðù ãáì 'ìîáù 'ìî
ùéù äæã ,çøéä èåòéî úáñ åäæ ïåùàøä ùøùá 'ìîáù
íåùîã ,'ìîá øåàä ïåøñç ãöî àåä äðáìä ïåøñçå éåìéî
øåà úìá÷îù äî ÷ø íåìë äîøâî äì úéì àøäéñã
ãöîå ,à"îá ù"îëå 'åë ïåøñçå éåìéî äæá ùé ë"ò ùîùäî
éåìéâ ùé øùàëã ,íéðåöéçì äæéçà úåéäì ìåëé øåàä ïåøñç
÷øå ,'åë àåä ïá íà ïéðòá òåãéëå ìá÷ì íäì à"à úå÷ìà
ù"îëå ,'åë äæéçà úåéäì ìåëé øåàä ïåøñç éðôî 'ìîä 'éçáî
ó÷úúà àùéá àéåç àøñç àøäéñ ãëã à"ò å"î÷ã à"çæá
éøä ,àúîùðã àùìåç àôåâã àô÷åú éøä ùôðá åîëå .'åë
äáñä àéä úàæù àúîùðã àùìåçä àéä äìçúäã òåãé
úåìâúäá ïä à"äðã úåçëä øùàëã ,'åë àôåâã àô÷åúì
à"äðã úåçëä éåìéâ éãéì íéàéáîù äìôúá äãåáòá åîëå
á"äðã úåçëä æà ,'åë ø"éåäà 'åøøåòúäáå é÷ìà 'åððåáúäá
íäìù á"äðäù íéðåðéá éáâ á"ùñá ù"îëå ,íìòäá íä
éðåðéáë úåéäì ìåëéù íù 'åáîå ,ïùéë àåä äìôúä úòùá
ãáì á"äðä 'åèùôúäá åäæù ä"òå ,'åë íåéä ìë ììôúîä
é"ò åäæù ,'åë ìèáúé åúåäî íöòáù åðééä åúåäî íöòá àì
éøä î"î ,'åë íé÷éãöä 'éøãî àéäå øúåé äìòðå äåáâ äãåáò

òåãéëå ,æ"éò úåùéìç åá äùòðù íìòúî åìù 'åèùôúää
'åèùôúää øãòäá ù"ëå ,çëä ùìçð ìòåôä øãòä é"òã
à"äðã úåçëä ïéàù äãåáò øãòäá êà .'åë äãåáò é"òù
ì"ðë íéøáâúîå á"äðã úåçëä íéìâúîå íéàá úåìâúäá
íéøáãá àåä äìçúáå ,'åë à"äðã úåçëäá úåùéìç íéìòåôå
íãà ïéà ù"æå ,'åë êë øçîìå êë åì øîåà íåéäå ,íéøúåîä
,úîàä ìò äñëîù úåèù çåø åá ñðëð ë"àà äøéáò øáåò
äåàúä çåø àåä úåèù çåøäå ,à"äðã úåçëä ïä úîàäã
,'åë à"äðã úîàä ìò íéìòîå äñëî æ"äå úåòø î"æã
ù"æå .à"îá ù"îëå ì"ðë 'åë äãåáòä øãòä àåä äæì äáñäå
ùôðäù êééù êéàã àäååú æ"ò øäæá 'éàå àèçú éë ùôðå
àèçäù àåä úîàäå ,á"äðä ãöî àåä àèçä éøäù àèçé

äæá ïéàù ùôð 'éøãîá êééù äæ ìáà ,á"äðäî àåäøåà éåìéâ
÷áãðå êøñð ùôðä íâù òåãéå ,'åë àèç úåéäì ìåëé æ"éòå
'éçáá àøñç àøäéñã é"òã 'òîì 'éáë àåä ë"åîëå ,'åë äæá
éã ïéðò êà .'åë ó÷úúà àùéá àéåç æ"éò ,'åë øåàä øãòä
ïéà æà øåà éåìéâ äá øéàîå ïåøñçä àìîúîù àåä åøåñçî
øåà éåìéâ øéàî äèîì íâù äáøãà íéðåöéçä ú÷éðéì íå÷î
íìåòä 'éä íäøáà ãòã øéàäì ìéçúä íäøáàù ò"æå ,'åë
ãöî ììë 'å÷ìà äìâðå äàøð 'éä àìù äìôàá âäðúî
ìéçúä íäøáàå ,'åë 'éì÷äî øúñääå íìòää 'åøáâúä
íìåòá 'å÷ìà éåìéâ êéùîäå íìåòá úå÷ìà òéãåäù øéàäì

.'åë
.øåöé÷úååäúäã ,åøåñçî éã ò"åä éãù 'ù æ"ôìå

'÷ð 'ìî ,'éöàã øåàä ïåøñç é"ò àåä úåîìåòä
ò"åä åùøùáå ,øåàä úåîìòúä íéîä åå÷é é"ò åäæù äùáé
ë"çà ,íåöîöä éðôì 'éøãî 'â êãáì 'ä àåä äúà ,íåöîöä
àéåéç æ"éòå ,çøéä èåòéî ò"åäå ,'ä øñç úéùò äúà
,àôåâã àô÷åú úáéñ àåä àúîùðã àùìåç åîëå ,ó÷úúà
éåìéî øéàäì ìéçúä íäøáàå ,úåéøîåçä ùìçð äãåáò é"òã

.ïåøñçä

$
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â תרפ"ט המאמרים âספר

תשבו  תרפ"ט בסוכות שמע"צ ,

(áìäðäååäæå úå÷ìà àåä àôåâ òáèã ,àåä øåîâä úîàä
úîà 'é÷ìà 'éåäå 'éúëå 'é÷ìà 'éøèîéâá òáèäã
äðäã ,ãç àìåë 'é÷ìàå 'éåä éøä úîàáã ,íééç 'é÷ìà àåä

ìë êåìéäå íéìâìâä ìë áåáñ ïëå äúòé÷ùå ùîùä úçéøæ
õøàì øéàîù ùîùä øåà íâ ïëå ,úå÷ìàî àåä íìåòä éðéðò
éøä øéàî ùîùäù äî åäæã é÷ìà çëá àåä 'éìò íéøãìå
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òé÷øá 'é÷ìà íúåà ïúéå 'éúëã éîöò øåàî àåäù éôì åðéà
äæ äðä åàøáðù øçàì íâã åðééäå õøàä ìò øéàäì íéîùä
øîåàä 'éúëå íäá òôåùä é÷ìà çëá àåä íéøéàî íäù äî
ïåòáâá ùîù ò"åäæã íåúçé íéáëåë ãòáå çøæé àìå ñøçì
ä"á÷äî àåä øåà øéàî ùîùäù äî äæ ë"àå 'åëå íåã
úâäðäã ç"é 'éñ ö"ç 'åùúá ù"îëå ,çøæéå ñøçì øîåàä
éðéðò éèøôå òáèä úâäðä úåììë ÷ìçîå 'å÷ìà àåä òáèä
éèøôå úåììë òáè íùá íäì àøå÷å íéðéðò 'áá íúìåòô
íéîù äñëîä ä"òäã 'àù 'åúëä øàáî àåä äæáå ,òáèä
ä"á÷ä àåä øèîä úà ïéëîäã ,øèî õøàì ïéëîä íéáòá
øåàéáå ,òáèä éèøô åäæ íîöò íéáòäå äáñä úà ááñî
úåðåæîäù ïæå áùåé úéùéìù ì"æøàùî ã"ò àåä äæ øáã

ä"á÷ä à"ë ïåæîä åðéà ïæäå úåéèøôä òáèä åäæ íîöò
ïôåàá âéäðîå ááñîù åðééäå ,íúåà äååäîå ïåæîä úà ïéîæîä
àéøáîä ïåæî 'éäéùå ïåæîä úåàéöî 'éäéù äååäúéù äæë

éñåîååéìò åãîìé íåøîî ïéðò 'éôá à"îá ù"îëå) úåéç ó
çñåðá äëøáì íéøëæðä ìë ìò éà÷ã ãáìîã æ"îäááù åðéìòå
øùàå íåìù úøîùîì 'éäéù ïåæîä ìò íâ éà÷ äðä ïîçøä

éñåîå àéøáîä ïåæî 'éäéù áåè ìëùå ïç àöîðòåãéëå ,úåéç ó
íåçä 'éäéù ,ïééä ìò íéøîåàù äëøáìå íééçì úëøáá
äàøð éøä äæá øùà (íéáåè íéðéðòå íéøáãá ÷ø úåøøåòúäå
äæáù øèîú 'à ä÷ìç åîëå úåéèøô äçâùäá é÷ìàä çë

.úå÷ìà àéä òáèä úâäðäã ùçåîá äàøð

$
â בלה"ק - דיבורים âלקוטי

‡‚È¯ ,‚"ˆ¯˙ ÂÏÒÎ Ë"È '‡ ÏÈÏ
.Ë במאסר הגדול רבנו כ"ק של שבתו ימי במשך

השמועה  אליהן שהגיעה המדינות בכל גדול רעש נעשה
הגדול, רבנו כ"ק חברי גם אשר וכנודע המבהילה,
המדינות, בכל החסידים וכל המגיד, הרב תלמידי
התעמולה  על ונוסף חב"ד, חסידי של בצערם השתתפו
היישובים  בכל בנסיעותיהם החסידים קבוצת של
נתרבו  כי ועשה פעל יחדיו הכל לעיל, כאמור והקיבוצים,
נודעו  כי ואתר, אתר בכל צדם על והנוטים החסידים
ומבעירי  הריב מחרחרי בדו אשר והעלילות השקרים
בטעות, נמשכו כי ראו המנגדים מגדולי וכמה הבערה,
בעולם. נתפרסמה הגדול רבנו כ"ק וצדקת אחור, ונסוגו

כמה  שם התעכב לויטבסק הגדול רבנו כ"ק בבוא
אנשים  מאות הרבה חיכו כבר לליאזנא ובבואו ימים,
אנשים  מחנות אשר נשמע, והקול הסמוכות, מהעיירות

רבנו. פני את לקבל ובאים הולכים הרחוקים ממקומות

ולקובעה  כסלו" י"ט "מגילת לכתוב רצו חסידים
החסידים  מעדת נבחרים היו כבר אסתר. מגילת ודין כחוק
ונדברו  המגילה נוסחאות הכינו עצמם לבין בינם אשר
כדי  בליאזנא, יחדיו להתאסף מתאים מועד על ביניהם
פסח  בין לבוא עתידים והיו הקדשים, קודש דעת לשאול
לליאזנא  ובבואם בסוד. אצלם היה הדבר וכל לעצרת,
בכתיבת  החסידים משאלות הגדול רבנו לכ"ק ויציעו
באמרו: הגדול, רבנו כ"ק הרשה ולא כסלו", י"ט "מגילת

א' נוסחא :1לפי

enl rawei meid df"lcbzi ea xy` ,l`xyia icinz cr
daeyza l`xyia zeaal itl` exxerzie dax 'iny ycwzie
daezke `lirlc l`xyi ala dwewg dyrnd ik alay dceare

."`zzlc l`xyi ala
ב' נוסחא :2לפי

lcbzi ea xy` l`xyia icinz crenl rawei meid df"
daeyza l`xyia zeaal itl` exxerzie dax 'iny ycwzie

`aq l`xyi ala dwewg 'idzyk dyrnd ik alay dceare3

."`zzlc l`xyi ala daezk didz
.È,בפרט וחסידים בכלל, יהודים היו הזקן רבנו אצל

כל  חישב גאונותו, על נוסף קדשו, ברוח ממש. עינו בבת
הלכה, פי על מדוד היה פועל שכל בלבד זו לא מלה.
אפילו  אלא לחומרא, הידור של בהידור ודקדוק בזהירות
למדה  יניקה ממנה תהיה שלא מחושבת, היתה מלה כל

טובה. לא

טובות, מדות הן עבודה, פי על שהן כפי מדות
מקום, מכל המדות. יופי אז זה הרי במדות, שכל וכשיש

רעה. למדה יניקה להיות יכולה כזה במקרה גם הרי

על  הרי הקודש", ו"אגרת "תניא" אתי למד כשאבי
להרחיב 4המלים  ולא כו' מאחיהם לבבם רום "לבלתי

באזהרה  מלהזכיר הס ח"ו, עליהם לשרוק או פה עליהם
ביותר  העמוקים ההסברים את אבי לי הסביר נוראה",
הסביר  הוא הלב. את לעדן חסידי ילד על כיצד בעבודה,

ווילנקר.1) נ''ע זאב ר' החסיד זקנו בשם פרסון אבא ר' החסיד אמרה
וזקני 2) הר''פ החסיד מאביו שקיבל כפי נ''ע הרד''ץ החסיד אמרה

החסידים.

סבא,3) בשם דעה ובעלי מוחין לבעלי קורא היה הגדול רבנו כ''ק
ומיושב''. סתים דעתי' ''סבא כמאמר

קטנתי.4) המתחיל ב' סימן הקדש'' ב''אגרת



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רסה

 לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי   265 

רסה

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

ה"' בדרכי לבו "ויגבה של הענין את שהנפש 5לי ,
והראה  דקדושה, טובות מדות הן שאלו טוענת הבהמית
ולרדת  ר"ל מוטעה להיות אדם עלול כך ידי שעל איך לי
ונעשה  ר"ל נופל הוא איך להרגיש מבלי דחי, אל מדחי

מגושם.
הרבי  שאומר למלים - אבי לי אמר - וראה הסכת
א  של הפנימיות היא שריקה ח"ו". עליהם לשרוק "או
"ח"ו", הרבי אומר כך ועל קדושה, של נצחון) (ביטוי הא
באזהרה  מלהזכיר "הס מוסיף אלא בכך, מסתפק ואינו

נוראה".

קדושה  כמה אלו, במלים גלומה ישראל אהבת כמה
מדובר  לב, ושים זכור זו. בהדרכה גלומות שמים ויראת
על  לחזור ואסור צורך אין יסורים, של ים שעבר לאחר
צרות  כמה - מוכרחים הרי ולהרגיש להבין אבל הדברים,
החסידים, ועל הרבי על עברו נפשיים ויסורים גופניים
רום  לבלתי - נוראה "באזהרה הרבי מזהיר זה כל ולאחר

כו"'. מאחיהם לבבם

אבי, אז לי הסביר המדות, זהירות של הענין בכללות
במבוי  שכן מעולה, לשמירה זקוקות דקדושה שמדות
לפלשתים. ח"ו יניקה להיות יכולה קדושה, של המפולש

רשמו  שלא כך (על אבי שאמר מה של המשמעות וזו
הרז"א  הרה"ח דודי רשימת וכן כסלו, י"ט גאולת סיפור

צורך". אין - רצו לא "אם הנ"ל) נ"ע

.‡È המקו כסלו כפי י"ט הגאולה בחג התאספו בל,
חסידים  והתרבו אנ"ש, של גדול ריכוז בליאזנא תק"ס
הדרוש  אז ואמר המנגדים מן תחילה שהיו אלה מבין
אשר  מדוייקת נוסחא (ויש לאבותינו" נסים שעשה "ברוך
נסים  שעשה "ברוך זו: בלשון אמר אמירתו בתחילת
פורים  ההם בימים המגיד, הרב ורבנו הבעש"ט לאבותינו,
את  משבח זה ובמאמר כסלו"), י"ט הזה בזמן וחנוכה,
הלב  עבודת את ומבטל משפיל המוחין, עבודת
שהחסידים  לפי שעה, הוראת רק זה והיה בהתפעלות,
מן  עצומה ובהתפעלות גדולה בהתלהבות השנה כל עמדו
כ"ק  בהצלת ועמדו עמהם הוי' עשה אשר הגלוי החסד

נ"ע. הבעש"ט תורת והצלת הגדול רבנו

למאמר  המשך הוא נסים" שעשה "ברוך המאמר
תקנ"ט  בחנוכה הגדול רבנו שאמר בכסלו" "בכ"ה

מפטרבורג  חזרה בנסיעתו .6בויטבסק

כ"ק  יד בכתב המובא הסיפור מענין סיפרתי וכבר
נבג"מ  זצוקללה"ה מוהר"ש הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר
מסופר  שם אך אלה. מאמרים אמירת בסיבת זי"ע,

אפרשו. ועתה ענינים, עירבוב יצא ולכן בקצרה,
"ברוך  והמאמר העתק, הוא בכסלו" "בכ"ה המאמר
אדמו"ר  אאזמו"ר כ"ק קודש יד כתב הוא נסים" שעשה
קודש  יד בכתב המעשה ורשימת מוהר"ש, הרה"ק
"ברוך  המאמר על הוא מוהר"ש הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר

הקדוש: לשונו וזה נסים" שעשה

נ"ע  הזקן שאאזמו"ר שי', אאמו"ר מכ"ק "שמעתי
מריבוי  להסירם כוונתו היתה זה, דרוש כשאמר בג"מ
מהעיר  נוסעים שהיו חיצוניות, ותנועות הלב, התפעלות
אמר  לכן גדולה, בצעקה שם להתפלל העיר, נגד לשדה,
ובאמת  דוקא, השכל בהתפעלות חב"ד והגביה זה דרוש

לכך". צריך שהיה שעה הוראת זהו

שם  יש כי זה, לענין בהנוגע הרשימה לשון כאן עד
בעבודה  להבנה מאד הנוגעים דברים רשימת עוד
ב"יחידות" בהיותו הרה"ק אאמו"ר ולכ"ק ובהדרכה,
כך  כל גדולה היתה שלהם ההתפעלות כי הסביר אצלו,
והרבי  וארץ", שמים בין עצמם "תולים שהיו עד

התיישבות. לידי אותם הביא אלה במאמרים

.·È שאין הגם לגמרי, שונה דבר היו פטרבורג מאמרי
ושל  הקודמת ולפני הקודמת התקופה למאמרי בדומה הם
התגלות  אופן ושינה סידר לזמן מזמן כי הרחוק, העבר
זה, בענין בארוכה אחר במקום שמבואר כפי התורה,
יש  פטרבורג אחרי לבין פטרבורג לפני בין מכלֿמקום

גדול. והפרש הבדל

שאלה  בענין תקס"ד שנת בתחילת היתה עובדה
רבנו  כ"ק [אחי הרי"ל דודנו כ"ק גם השתתפו בה חמורה
צדק", "צמח הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר וכ"ק הגדול]

מדותיו  על שהעביר עשה 7ובגלל הגדול רבנו שכ"ק זכה
הכתבים  עמו ולמד ודא"ח, נגלה אתו ללמוד קביעות
ביחוד  נ"ע. המגיד ומהרב מהבעש"ט לו שהיו וה"תורות"
אשר  והמאמרים ה"תורות" על לפניו הגדול רבנו חזר
אדמו"ר  אאזמו"ר כ"ק בהיות וביחידות, ברבים אמר
בפניך  אחזור לו: ואמר בשנים, קטן צדק" "צמח הרה"ק

בהבנה  ולא בנשמה ששמעת והדרושים ,8התורות
פטרבורג. שלפני המאמרים מן היו שברובם

ו.5) יז, ב. הימים דברי
"צמח 6) הרה"ק אאזמו"ר כ"ק לפני נוספת פעם הרבי אמר זה מאמר

ישנו  עצמו זה ומאמר ששמעו, כפי בהנחה וישנו תקס"ג, בשנת צדק"
או  תקע"א משנת צדק" "צמח הרה"ק אאזמו"ר מכ"ק ארוכות הנחות עם
מתשעה  יותר המחזיק קיצורים עם גדולים פרקים ט"ו בו ויש תקע"ב,
הגדול  רבנו מכ"ק שקיבלו כפי בעיקרו אבל בינוני, בכתב דפוס גליונות

שמאמרים  העיקר זה אמנם בערך, עמודים כחמישה ארוך, לא מאמר הוא
פטרבורג. אחרי מהראשונים הם אלה

צדק''7) ''צמח הרה''ק אדמו''ר אאזמו''ר כ''ק של פרטי ענין היה זה
לכ''ק  שלו הכתבים הראתה אשר על הזקנה אמנו כ''ק שלו הרבנית עם

ברשותו. ושלא ממנו דבר בהעלם הגדול, רבנו
נ"ע 8) ר"א הרה"ח הרה"ג עם תק"ץ השבועות דחג המעשה וכידוע
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.‚È פטרבורג לפני בין ההבדל לכאורה אחד: שאל
אור  גילוי היה פטרבורג שלפני הוא, פטרבורג ללאחרי

ההשכלה. ענין החל פטרבורג ואחרי

זה  לפי ההשכלה", ענין "שהחל פירוש מה והשיב:
היה  ובתחילה ענינים, שני הם ו"השכלה" ש"אור" יוצא
כאילו  השכלה, של זמן החל מכן ולאחר אור של זמן
של  תחומה ואילך ומכאן אור של תחומו כאן "עד נאמר
אור  על כך לומר ושלום וחס כן, הענין אין - השכלה"
זו  שלא היא, האמת אלקי. שכל שהוא החסידות ושכל
שהוא  דבר השכלה, איננה אור בה שאין שהשכלה בלבד
איננו  השכלה בו שאין אור גם אלא ראשון, מושכל הרי

ובהו. תהו של אור אלא תיקון של אור

יותר, בעומק או, ונפש. גוף כאחד, הם והשכלה אור
ונשמה" רוח "נפש, (הדרגות וח"י נר"ן של הענין  זה
בלי  אור הכלל, זה ויחידה"). "חיה הדרגות לעומת
אלא, השכלה. איננה אור בלי השכלה אור, אינו השכלה
באמת  דבר על המשכיל יכול מאירה, שההשכלה לאחרי
של  הגוף את מחד ולחוש להרגיש התפלה, עבודת ידי על
של  הנר"ן יותר, בפנימיות או ההשכלה, כלומר הענין,
יותר, בעומק או, האור, כלומר הנפש, את ומאידך הענין,

הענין. של החיהֿיחידה

"מסוה". הוא "השכלה" כעת שקוראים מה ברם,
מגשת  ויראו פניו עור קרן "והנה נאמר רבנו במשה

גילוי 1אליו" פניו. עור קרן כי ידע לא בעצמו משה אבל ,
כאחד  ובסוף בתחילה היה במשה שהאיר העליון האור
פניו  עור קרן כי למשה שנודע לפני כלומר, מדה. באותה
- פניו עור שקרן לו שנודע לאחר וגם אור, גילוי היה -
הזמן  בין השוני נוצר המסוה ידי על אבל אור. גילוי היה
היה  שלא בתורה, ישראל עם או הקב"ה עם שדיבר
בכך  גם מסוה, ידי על שהיה הזמן שאר לבין במסוה,
ההשכלה  פניו. עור קרן כי הוא גם ידע המסוה ידי שעל
האמורה, הבחינה מן ה"מסוה" היא בכלל זמננו של
(הלומדים  למשכילים עצמם לחושבי יניקה שורש וממנה
המדות  בבירור שבלב בעבודה עוסקים ואינם חסידות
שני  הם ואור שהשכלה להניח חסידות) פי על ובהנהגה
רק  לדבר ויש יוםֿטוב שהיום אלא לב, כאב זה דברים.

עונג. של ענינים

.„È פטרבורג לפני הרי הרבי, של ועצמותו במהותו
יצרה  שפטרבורג מובן אמנם שווה. ֿ פטרבורג ואחרי
בירידתה  בנשמה שנעשה העילוי כדוגמת גדול, עילוי
ושביה  גלות בבחינת שהיא ירידה בגוף, להתלבש למטה

העליונה  הכוונה את מבצעת כשהנשמה אך לנשמה,
בעצם  ומופלג נעלה עילוי זה הרי בגוף, הנשמה בירידת
ברם, פטרבורג. אחרי הרבי היה זה בעילוי מהותה.
התלמידים  לגבי כלומר הזולת, לגבי עצמו בגילוי
פטרבורג  ואחרי פטרבורג לפני של המצב הרי והחסידים,
למסוה  שנזקק לפני רבנו במשה שהיה למצב מקביל

למסוה. שנזקק ואחרי

יזונו  שלא כדי היה משה פני שעל שהמסוה למרות
שבא  בשעה שהרי תורה, לימודו בזמן שלא ההוד מקרני
בשעת  וכן פניו, מעל המסוה הסיר יתברך אתו לדבר

וישראל  הזקנים ובניו, אהרן עם מסוה,2לימודו בלי היה
אך  - ללימוד? בקשר המסוה פעולת היא מה זה ולפי
ממשל  הצמצום בענין המבואר דרך על ידוע ענינו
כך  עצמו. בו צמצום ידי על שבא לתלמידו, הרב השפעת
שזקוקים  והידיעה המסוה מציאות עצם זה, בענין הדבר
פטרבורג  לפני בין ההפרש הוא עצמו זה דבר למסוה,

פטרבורג. ללאחרי

קרן  כי משה ידע לא שתחילה מה כן, אם אחד: שאל
מעלה? הוא עצמו הידיעה העדר הרי פניו, עור

גילוי  והרגשת ידיעת שהעדר הוא, כן ודאי והשיב:
של  ההתבטלות כוח והוא נפלאה, מעלה הוא עצמו מהות
של  ההתבטלות כוח לגבי הנפלאה ומעלתו התיקון עולם
אבל  נפלא, ביטול הוא שבתהו הביטול גם התהו. עולם
בטל, שהוא איך רואה הזולת לזולת, הנראה ביטול הוא
מרגיש  אינו הוא מציאותו, את יודע אינו שהוא למרות
והעצם  "עצמי" שהוא אלא מציאות, בתור מציאותו את
כפי  כזה גדול בתוקף הוא ברוך סוף אין לאור בטל
עצמו  הביטול תוקף אך בטל. להיות מסוגל ש"עצמי"
שב"תיקון", הביטול יתרון ובכך למציאות. וניכר נראה

כלל. מורגש שאינו במציאות ביטול שהוא

הכרח  לפני רבנו משה של שהמצב מובן לכך בהתאם
עור  קרן כי ידעו שלא פטרבורג, לפני הרבי ושל המסוה,
שמעלה  אלא באמת, היה וכך מעלה, הוא - קדשם פני
או  בו השינוי הרי ועילוי מעלה בכל פרט. של היא זו
שינוי  כשנעשה בפרט, רק זה אמנם לחסרון, נהפך העדרו
וטעם  חסרון, הוא עצמו השינוי - פרטי באיש במעלה

בר  פרטית. מסיבה בא שהשינוי משום הוא משה הדבר ם,
פרנסי  כלליות, נשמות דאצילות, נשמות הם והרבי רבנו
מדוע  השאלה - כלומר כללי. הוא וה"מדוע" ישראל.

פרט. של שאלה אינה השינוי, נעשה

.ÂË אהבת היתה העצמי מהותם כל והרבי רבנו משה

הקדשים  קודש מפי ששמעו עומד", העולם דברים שלשה "על הראשון המאמר אמר צדק" "צמח הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק אשר בעת מהומיל
תקנ"ד. או תקנ"ג בשנת הגדול רבנו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רסז

 לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי   267 

רסז

נפשם  מסירות וכל ישראל, ואהבת התורה אהבת ה',
הנשמה  את יהודי סוג בכל ראו הם יחד . לקשרן היתה
דבר  - הגופניות על שתתגבר לנשמה תוקף והעניקו שבו,

בהנהגותיהם. במוחש רואים שאנו

רצון, שביעת אי ישראל בני אצל שררו כאשר
בפניהם  רבנו משה התחנן מחלוקת, אף או התאוננות
ומוחל  מדותיו על מעביר שהוא בלבד זו לא רכה. בלשון
שהוא  אלא וטפלים, גסים בחשדות שחשדוהו אלה לכל

השלום. להחזרת ובבקשות בהשתדלות מרבה אף

מכתבים  כותב המנגדים, בפני הרבי מתחנן גם כך
בשיטת  חשדו אשר החשדות עניני כל להסיר ארוכים,
עבודת  ודרכי עניני כל את מסביר החסידות, תורת
עורך  הוא לכך נוסף ובבקשה. בתחנון וכותב החסידים

השלום. למען והכל נפש, מסירות של נסיעות

יהודי  כל ישראל, ונשיאי פרנסי שאצל מפני זה, וכל
התורה. פי על להיות שצריך כפי ממש, עינם בבת הוא
שאחרי  והשינוי רבנו במשה המסוה ידיעת זה, לפי
שהיא  כפי עצמם למהות נוגעים אינם ברבי, פטרבורג
ישראל. לבני הנוגע - כאן הוא העיקר אלא עצמם, לגבי
כל  את העסיקה וברוחניות בגשמיות ישראל של טובתם
"קוב"ה  של העבודה ובשלהבת העצמית, מהותם

חד" כולא וישראל ישראל.3אורייתא בני את פירנסו -

.ÊË פטרבורג לפני בין ההפרש לכאורה אחד: שאל
גילוי  היה פטרבורג שלפני הוא, פטרבורג לאחרי לבין
כשאדם  שגם התורה, בענין כמו נעשה כך ואחר האור

תורה. זאת בכל היא התורה הדרושה, בדרגא אינו

ברם, כך. אמנם הוא בשטחיות הענין כללות והשיב:
"אור" המלים הרי הענין, של לאמיתו לבוא כשנדייק
לאמיתו. שהוא כפי הענין כל את מכילות אינן ו"תורה"

לפני  כלומר המסוה, הכרח לפני הוא: בקצרה הענין

לכל  היה והגילוי המאור, גילוי היה ואילו 4פטרבורג, ,
עצמיות  לידי המאור בא ופטרבורג, המסוה לאחרי
השגה. של הטבע בלבושי והתבטא בא וכך בתורה,
הטבע  לבושי בלי האור גילוי היה פטרבורג לפני כלומר,
עצמיות  לידי המאור בא פטרבורג לאחר ואילו השגה, של

ההשגה. בלבושי זיכוך לידי להביא בתורה,

בדרגא  האדם אין כאשר גם הוא התורה ענין אכן,
יודע  ואינו התורה אותיות אומר כשהוא כגון המתאימה,
בתורת  גם הדבר כך תורה. כן גם זה הרי אומר, הוא מה
זה  גם הרי קאמר" מאי ידע ולא ש"קאמר החסידות,
רק  מבינים אם גם חסידות, דברי לשמוע וכשבאים תורה,
טוב, רוב ומביא להביא בכוחו שיש משהו, הרי מעט,

נשאר.

נמצאים  כשלא שחסידות היא, לאמיתה האמת ברם,
אדם  עושה חסידות כי חסידות. איננה לה, הראויה בדרגא
להיות  האדם על משפיעה שאינה חסידות ואילו לחסיד.
אין  חסידות, במדות הכרה לבעל הפחות לכל או לחסיד,
הבנה, ידיעה, לכך לקרוא אפשר חסידות. של ענין זה
את  להביא החסידות על חסידות. זו אין אבל חכמה,
זו  אין - לא ואם חסידיות, מדות עם לחסיד להיות האדם

חסידות.

אפשר  שאי גבוהות דרגות הרי ישנן השואל: אמר
אליהן? להגיע

אי  הרי דרגות, באותן להיות אפשר כשאי והשיב:
ופנימי  פנימי, הוא חסיד פנימיות, היא חסידות אפשר.
שישנן  יודע הוא עצמו, את מטעה אינו הוא מוטעה, אינו
הגיע  שהוא דרגות ישנן בערכו. הן כולן שלא דרגות
דרגות  וישנן אליהן, הגיע לא שעדיין כאלו וישנן אליהן,
פירוש  מה להבין שיש אלא אליהן, להגיע לו אפשר שאי

אליהן". להגיע אפשר "אי

$
âנ"ע מושקא חיה הרבנית לבתו הריי"צ מהרבי קודש âאגרת

מאידיש  תרגום

ג חלק

נרגע, זיסל שמחה שר' עד מה זמן המתין מענדל ר' החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש הרב
שהוא  שנים וחמש מעשרים יותר כבר שזה איך המר לבבו את ולגלות לדבר והחל לעצמו חזר
שהמגיד  מאז האחרונות בשנים ורק מאומה, עצמו] [=על פעל לא ועדיין החסידות בדרכי עוסק
[אדמו"ר  שהוא אומרת זאת מענדל], [=ר' הרבי אצל לבקר החל הזקן] [=אדמו"ר מליאזנא
נתקשר  וכך היות אלו. דברים מבין הוא אז מענדל], [ר' הרבי שאומר מה את ומסביר מבאר הזקן]
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מרבו  עצה לשאול ובא הזקן], אדמו"ר [=של חסידו להיות וברצונו הזקן] [=לאדמו"ר אליו
לו  יתן לכך, מסכימה מענדל] [=ר' הקדוש הרבי דעת ואם ברכה. ולבקש מענדל] [=ר' הקדוש

יצליחו. ית' שהשם ברכתו את ויתן מליאזנא למגיד ללכת רשות

קבלנו  כולנו לו: ענה דבריו, את מענדל ר' החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש הרב שמע כאשר
שני  להיות חייבים פלוני, איש ידי ועל פלוני סם ידי על להיות צריכה רפואה אך אחד, ממקור

אושר. לך יתן ית' והשם באמת, מקושר היה לליאזנא, לך הדברים.

הרב  – הרבי כי הבין הוא קודם, מאשר יותר שבור זיסל שמחה ר' נהיה מהיחידות ביצאו
לו: ואמר ומקושריו חסידיו מרשימת אותו הוציא – מענדל ר' החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש
הרבי  אמר במפורש והרי האמת, לו חסרה שעדיין אומרת זאת באמת" ותתקשר לליאזנא "לך
ומה  בו, רק הוא החיסרון כך ואם בהתקשרות, אמת חסרה עתה שעד הרי באמת", "תתקשר

ומר. רע הרי האמת חסרה ואם בו? נדבקת הרבי דרך ואין התורות את מבין שאינו הפלא

ילדים  להולדת שקבלתי הרביים ברכות כל מדוע מבין הנני – זיסל שמחה ר' מהרהר – כעת
בהתקשרות... אמת לי חסרה בי, הוא החיסרון עזרו, לא

ואיש  פלוני "סם דברים שני צריכה רפואה רבו: בתשובת ויותר יותר מתעמק זיסל שמחה ר'
מה  אחד" ממקור קיבלנו "כולנו בפירוש אמר הרבי כולם, הם יודעים פלוני" ה"סם את פלוני".
הם  פלוני, סם שזהו הנפש  לחולי  הרפואות  שאת משמע, אלא אחד? ממקור שקיבלנו הדבר הוא
אמנם  נשאלת פלוני. איש ידי על להינתן צריכה הרפואה מה, אלא אחד. ממקור קיבלו – כולם –
צריך  היה ולמה קודם? מעצמו הרבי לו אמר לא – לליאזנא שילך – גופא זה את מדוע השאלה

ש  עד להמתין והתירוץ הרבי לליאזנא? ללכת רצוני על לו ואספר אליו אבוא – זיסל שמחה – אני
באמת, מקושר להיות היא לי נתן שהרבי הטובה והעצה באמת, מקושר לא עדיין שאני הוא,
נאמרה  הברכה אבל ציווי, בלשון היא הברכה יצליחו, ית' והשם ברכני? ובמה ברכני, אז ורק

באמת". מקושר תהיה "כאשר בתנאי

הגדול, והכאב הצער את הרגיש אז רבו, בתשובת ויותר יותר התעמק זיסל שמחה ר' כאשר
שקרן, הייתי שנה 25 כלומר: שקר, זה הרי אמת לא ואם – אמת ובלי שנה, 25 במשך עמלתי
הפלא  ומה מענדל, ר' הקדוש בפני [=מקאליסק], אברהם ר' הרבי בפני עולם', של ה'רבונו בפני

נתקיימו?! לא שהברכות

לעצמו  לקרוא אחר שם לו ואין עצמו עם מתדיין זיסל שמחה שר' ימים כמה כבר כן זה
בכל  – עצמו לבין בינו – עצמו את בכנותו עצמו את מייסר הוא הזמן כל וכזבן, שקרן אלא
הביט  עצמו ועל בעיניו, ושפל נמאס עצמו, בעיני ומבוזה בזוי ונעשה מעצמו מגחך הגנאי, שמות

בעולם. שיש ביותר השפלה הבריה כעל

צדקה  מחלק נפש, ובעינוי שליש, בדמעות תהילים פרקי אומר צם, – זיסל שמחה ר' – הוא
עבירת  בענייני העוסקים ז"ל רבותינו מאמרי כל את לומד התשובה. בעבודת עוסק הזמן וכל
המגיעים  העונשים כל ואת השקר, עבירת וחומר גודל המתארים מוסר בספרי לומד וכן השקר,

והרביים. עולם' של ה'רבונו  את למשקרים ובפרט לשקרנים,

בענין  – ויחיד אחד בנושא המוסר ספרי את שמחה ר' למד – הפוגה ללא – שבועות כמה
עבורה. המגיע והעונש השקר עבירת
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ה' עבודת לדרך ומקושר חסיד נהיה ומדוע איך – ברור באופן – נזכר אלה שבועות במשך
קאליסק. של

לפנות  שלוש בשעה קם היה למתנגד. חסיד בין להבדיל ידע לא אשר פשוט, איש היה אביו
ואחר  חצות תיקון אומר היה ראשון דבר המדרש, לבית הולך – בחורף ובין בקיץ בין – בוקר
לומד  התפילה ואחרי 6 בשעה מתפלל היה בקיץ תהילים, פרקי כמה אמר גמרא, שיעור למד כך
לפני  לומד היה המשניות את וכן, התפילה. לפני גמרא יותר לומד בחורף ואילו משניות, פרק
להחליף  לחנות והולך משהו אוכל בביתו, היה 9 בשעה להתפלל, נעמד היה 8 ובשעה התפילה
מנחה  בין בחנות. נמצאת האשה היתה ומעריב מנחה שחרית תפלות בזמן כי אמו, עם משמרת
– אביו – הוא דאגה. ללא רבות שנים נהג וכך הלכה, למד מעריב ולאחר אגדה, למד למעריב

יבקשו. ומה הם מי לדעת התעניין לא אך חסידים, הנקראים אנשים שיש שמע אמנם

ר' – הוא הוא כאשר ממנו, מבוגרים יותר הרבה היו אחיו הזקונים, בן היה – זיסל שמחה
בעל  היה אחד מלמד, היה אחד מאחיו, כמה כבר נישאו ילד, עדיין היה – זיסל שמחה ר' –
מתנגדים  אך שמים יראי והיו היטב, ללמוד ידעו כולם קצב, היה אחד כלים, שיצר מלאכה
שנא  הוא שגם אף על הזקן שאביהם ועד רעים, דברים מיני כל החסידים על דיברו הם איומים,

החסידים. על בניו שדברו הדיבורים את לסבול היה יכול לא חסידים, מאד

בבית  מבקרים אחיו היו כאשר ורק ילד, בהיותו זיסל שמחה ר' ידע לא חסידים, הם מה
נמרצות. קללות החסידים את ומקללים החסידים על מדברים אותם שומע היה האב,

– האח אצל למד לכן קודם – יותר גבוהה בדרגה למלמד אותו מסרו מעט, התבגר כאשר
די  ראש לו היה הברֿמצוה, לגיל קרוב במקצת התבגר וכאשר טובות, שנים כמה בילה אצלו

קצת. ללמוד המדרש לבית קרובות לעתים נכנס היה – ללמוד ואהב ללימודים מוכשר

כאשר  – עץ] [=בול האלץ חיים ר' לו קראו מופלג, ולמדן זקן יהודי היה המדרש בבית
עץ, בול למראשותיו שם היה הספסל, גבי על המדרש בבית לישון שכב

יותר  היה לא מאכלו בתענית, ישב קרובות לעתים גדול, מתמיד היה – חיים ר' – הוא
ולכבוד  קרים, מים לו היו השבוע בימי – טשאלנט – חמין מי לו היו בשבת ומים, לחם מאשר

חלה. על עושה היה וקידוש – חמים טשאלינט מי לו היו שבת

שאלוהו  כאשר ורק המדרש, בבית בנעשה מתעניין היה לא שתקן, חיים ר' היה בטבעו
גדולה. באריכות ענה בלימוד

– אני לו יהודים? על לדבר לכם למה אומר: היה החסידים, על טוב] [=לא דיברו כאשר
החסידים. של – שלהם לרבי הולך עצמי  אני הייתי וחולה, זקן כך כל לא הייתי – חיים ר' אומר

ענה  עץ, בול על ישן הוא מדוע חיים ר' את זיסל שמחה ר' שאל כאשר הראשונה בפעם
ר' אומר – בעצמך אתה אמור ממיתה, משישים אחת היא ששינה אומרת הגמרא חיים: ר' לו
החיים.. את להרדים כך אפשר תתארך? שהשינה להשתדל כדאי האם – זיסל שמחה לר' חיים

מכתב  בידו יתן – חיים ר' – והוא בישיבה ללמוד שיסע זיסל, שמחה לר' יעץ חיים ר'
המדרש. בבית ללמוד ונשאר סירב זיסל שמחה ר' אך בוהלין, מוכר ישיבה לראש [=המלצה]
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חסיד. היה – זיסל שמחה ר' של דודו – ובעלה אחות, היתה לאביו

ומאוד  אחותו עם קשות – זיסל שמחה ר' של אביו – דיבר עתיק, סכסוך עקב אחת, פעם
שמחה  ר' של – אביו התריס זוגתו. של לצידה התייצב – זיסל שמחה ר' של דודו – בעלה כעס.
יהיה  שלך זיסל "ששמחה כזו: "קללה" הדוד לו ענה מהכת. שהינו הגיסֿהדוד] [=כלפי – זיסל

האבא. נחרד זו "קללה" לשמע חסיד".

יושב  היה הגיע, ומהיכן הוא מי ידע לא ואיש בקאליסק רבות שנים גר היה האלץ חיים ר'
ולומד. המדרש בבית

המדרש, בבית ולמדו חותניהם שולחן על סמוכים שהיו אברכים מניני כמה היו זמן באותו
את  לקיים שצריכים אותם שכנע חיים ר' חיים. ר' של התורה ופלפולי מחידושי נהנו מאוד הם
אחרות. בערים ללמוד הולכים היו לו עבורם טוב והיה תורה", למקום גולה "והוי המשנה דברי

חיים  לר' ובאו הוא, טוב שדבר החלטה לידי והגיעו עצמם לבין בינם התייעצו האברכים
ערים  לאיזה להם יעץ – חיים ר' – הוא שהציע. כפי ללמוד, ללכת מעוניינים שהם מענה עם
אברהם  ר' הצדיק הרב – העילוי האברך ובראשם ביותר הטובים מהאברכים ולכמה ללמוד, ילכו

וואלין. במחוז לעיר רחוק למקום ללכת יעץ – כעילוי לפניו הלך ששמו

שכמה  אברכים אותם לשוב החלו המדרש, בבית ללמוד זיסל שמחה החל כאשר ההוא בזמן
בנכר. ללמוד יצאו לכן קודם שנים

מוחאים  צרדה, באצבע מכים ניגון, מזמזמים תפילתם בעת ושמחים, בריאים חזרו האברכים
מפסיקים  היו הלימוד באמצע גם בעיר. היום עד נהוג שהיה הסדר כמו לא מוזר, משהו כף,

ממקומם. אנשים "להזזת" שגרמו, כזו והתלהבות בחמימות מנגנים והיו לנגן, ומתחילים

$

âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות

á"ô ,èáù è"ë ä"á
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åááì íçé øùà ,ìàøùéî ãçà ìëë ,éùôð úáåç ë"ò øùà

,åéçé åðéùã÷ íò úîùð äøåúä ú÷æçä úåãåà åøáãáÇ

é÷ìà ìàå ,øøåòìå øøåòì ,ïðçúäìå ù÷áì çéùì äáøéåÇ

íøë úà òèðì åðéìò .'úé åãáòì åðéááì øéòé àåä ,ìàøùéÄÀÙ

÷"ãøä 'éôá 'ò ,ìà éæøàë úåéäì) íäéôðò øåîùì ,ìàøùé

ïúé íé÷ìàäå ,ìåáé àì íäéìò íâ øùàå ,(à"é 'ô 'éìäú
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$

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ח' אדר, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הנכבד והנעלה איש המעלה גזע

תרשישים גדול

באישים וו"ח אי"א משכיל על דבר טוב וכו'

מוהר"ר דוד ני"ו ששון

שלום וברכה!

יקרת מכתבו מי"ג בשבט קבלתי בשמחה ובו ג' תמונות מג' כתבי יד עתיקים, אשר מהם 
ניכר אמיתת הפס"ד של כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשלחן ערוך לכתוב מלת דכא )בפסוק לא 

יבוא פצוע דכא( באלף.

ובטח ידוע לכת"ר רבוי הדיעות שנאמרו בזה, אשר כלם נקבצו בספר משנת אברהם.

וראוי לציין מה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בהיותו בעיר 
ורמיזא )ווארמס( ראה שם הספר תורה שקבלה בידם שכתבה מהר"ם זצ"ל מרוטנברג וכתוב שם 
דכא באלף. וכן ראה גם כן בספר תורה בפראג שע"פ הקבלה בידם מדור לדור הגיהה עזרא הסופר.

לאות הכרת תודה נשלח לכת"ר בחבילה מיוחדת ה"שדי חמד" לחח"מ הספרדי.

בכבוד ובברכה.
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  אגרות קודש - מתורגם מאנגלית 
)מתוךהספר"פרופ'גרין-שלוםוברכה"בהוצאתביתחב"דהמרכזיבארשבע(

בס"ד, כ"ח תשרי תשל"ה 

פרופסור זאב גרין

שלום וברכה:

אחרי הפסק ממושך, נהניתי לקבל את מכתבך מה־26 לספטמבר, במיוחד לנוכח הבשורות 
הטובות שהיו בו בקשר לעשייה בעבר, כמו גם לזו העתידית.

בהכירי אותך, בטוחני שאתה משתדל לחיות לפי העיקרון של המשנה: "אומר מעט, אבל 
עושה הרבה".

עצמה  ושהעשייה  לעשייה;  בהשוואה  אלא  לכשעצמו,  "מעט"  לא  בוודאי  היא  הכוונה 
תהיה "מעט" בהשוואה להישג הבא, וכך הלאה. 

אני מאמין שמכתבי ביחס לחנוכת הספרייה התקבל בעתו, למרות שאינך מציין זאת.

ה',  ייתן  תשרי,  חגי  כל  את  שמסיימים  שמחתנו,  זמן  מימי  באים  שאנחנו  כיון  לסיום, 
ישראל,  עם  כל  בתוך  המשפחה  כל  ועם  עמך  תהיה  הללו  המסוגלים  הימים  כל  של  שההשפעה 

ושהשנה הזו באמת תהיה מֵלאה בשמחה בכל מובן.

חתימת יד-קודשו של הרבי 

אםהואהולךואינועסוקבדבריתורה–מטיחהבוהאבןעליההואדורך:גולם!
מדעאתהדורךעלי?במההיאעליונותךאלי?

היוםיוםז'אדרשני

רבנוהזקןזימןאליופעםאברךמתלמידיהמגיד,ואמרלו–בניגון,כדרכו–"לי
ישמצוות"ולימדתםאתבניכם",לךישמצוותלזוןולפרנסבניביתו,הבהנתחלף:

אניאתןלךכדישתוכללקייםאתהמצווהשלך,ואתהלמדעםבני
היוםיוםחאדרא
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נקודהמשיחתקודשמעובדת

ִאְּגרֹות  ֵיׁש  ָהָמן  ִּביֵדי  ּוְׂשֵמִחים.  צֹוֲהִלים  ַהִּביָרה  ִּבְרחֹובֹות ׁשּוַׁשן  ּפֹוְסִעים  ֲחבּוָרתֹו  ּוְבֵני  ָהָרָׁשע  ָהָמן 

ְוִהֵּנה, ֶאת ִמי הּוא ּפֹוֵגׁש ַּבֶּדֶרְך? ֶאת  ִיְׂשָרֵאל.  ֶנֶגד ַעם  ַהְּגֵזָרה  ֲחתּומֹות ִּביֵדי ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ּוָבֵהן 

ָמְרְּדַכי! ֲאָבל ְּבאֹותֹו ֶרַגע ָמְרְּדַכי ַּדְוָקא ָהָיה ָׂשֵמַח... ַמּדּוַע?

בּו ִמֵּבית ַהֵּסֶפר ּוִבֵּקׁש ִמָּכל  ְיָלִדים ֶׁשּׁשָ ָמְרְּדַכי ֶׁשְּכָבר ָׁשַמע ַעל ַהְּגֵזָרה ָהֲאֻיָּמה, ָּפַגׁש ַּבֶּדֶרְך ְׁשלֹוָׁשה 

ֶאָחד ֵמֶהם לֹוַמר לֹו ָמה הּוא ָלַמד ְּבאֹותֹו יֹום. ַהְּיָלִדים ֵהִׁשיבּו לֹו ִּבְׁשלֹוָׁשה ְּפסּוִקים ֻמָּכִרים ְמאֹוד. 

ִני ָאַמר: ֶזה ַהָּפסּוק ִעּמֹו ָיָצאִתי  ָהִראׁשֹון ָאַמר: "ַאל ִּתיָרא ִמַּפַחד ִּפְתֹאם ּוִמּשַֹׁאת ְרָׁשִעים ִּכי ָתֹבא". ַהּׁשֵ

ִליִׁשי ָאַמר: "ְוַעד ִזְקָנה  ַהּיֹום ִמֵּבית ַהֵּסֶפר – "ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר, ַּדְּברּו ָדָבר ְוֹלא ָיקּום, ִּכי ִעָּמנּו ֵא־ל". ַהּׁשְ

א ַוֲאִני ֶאְסֹּבל ַוֲאַמֵּלט".  ֲאִני הּוא ְוַעד ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְסֹּבל, ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאּׂשָ

ָלָּמה ֶּבֱאֶמת ָמְרְּדַכי ָּכל ָּכְך ָׂשַמח? ִּכי הּוא ָיַדע ֶׁשְּגֵזַרת ָהָמן ָהְיָתה ְיכֹוָלה ְלַהְצִליַח ִּבְגַלל ֶׁשְּלַעם ִיְׂשָרֵאל 

ּוְבִפיֶהם  ְלֵביָתם  ַהֵּסֶפר  ִמֵּבית  ִבים  ַהּׁשָ ַהְּיָלִדים  ֶאת  ָרָאה  ְּכֶׁשהּוא  ָלֵכן,  ם.  ְּבַהּׁשֵ ֱאמּוָנה  ֲחֵסָרה  ָהְיָתה 

ם, הּוא ִהְתַמֵּלא ִׂשְמָחה. הּוא ָיַדע ֶׁשְּיָלִדים ֵאּלּו ְיעֹוְררּו ַּגם  ְּפסּוִקים ַהּמֹוִרים ַעל ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון ְּבַהּׁשֵ

ם ְוָלֵכן ֵאין ְּכָלל ָמה ְלַפֵחד ִמְּגֵזַרת ָהָמן. ֶאת הֹוֵריֶהם ָלׁשּוב ֶאל ַהּׁשֵ

ם, אֹוָתן ִהְנִחילּו ְּבֵבית ַהֵּסֶפר  ָּכֵעת ַנֲעֹבר ְלֵסֶדר ַהְּפסּוִקים. ְמֻדָּבר ָּכאן ַעל ָׁשלֹוׁש ָרמֹות ֱאמּוָנה ְּבַהּׁשֵ

ַהּׁשּוָׁשִני ַלְּיָלִדים, ְלִפי ַהִּגיל ִויֹכֶלת ַהְּקִליָטה ֶׁשָּלֶהם:

ַהֶּיֶלד ָהִראׁשֹון, הּוא ָצִעיר ְּבִגילֹו. ֶיֶלד ֶׁשּלֹוֵמד ָּפסּוק ֶאָחד ְליֹום... ְלֶיֶלד ָּכֶזה אֹוְמִרים ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה: 

ם. ַמָּמׁש ְּכִפי ֶׁשָאַמר  ם ְויֹוֵדַע ֶׁשֵאין ְלַפֵחד ִמּׁשּום ָּדָבר, חּוץ ֵמַהּׁשֵ "ַאל ִּתיָרא"! ֶיֶלד ְיהּוִדי ּבֹוֵטַח ְּבַהּׁשֵ

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ִלְבנֹו ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו.

ִני, הּוא ָּגדֹול יֹוֵתר. הּוא ְּכָבר ָלַמד ַהּיֹום ַּכָּמה ְּפסּוִקים. ַהָּפסּוק – ַהֶּמֶסר – ֶׁשהּוא ָלַקח ִעּמֹו  ַהֶּיֶלד ַהּׁשֵ

ָיקּום!  ֹלא  ּוְדָבָרם  ּתּוָפר  ָהְרָׁשִעים  ֶׁשֲעַצת  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֶאָּלא  ְלַפֵחד,  ָמה  ֶׁשֵאין  ַרק  ֹלא  הּוא:  ַהַּבְיָתה 

ם ׁשֹוֵמר ּוֵמֵגן ָעֵלינּו. ַמּדּוַע? "ִּכי ִעָּמנּו ֵא־ל"! ַהּׁשֵ

ִליִׁשי, ַהּבֹוֵגר ִמֻּכָּלם, יֹוֵדַע ֶׁשֹּלא ַרק ִמּׁשֹוַאת ְרָׁשִעים ָאנּו ִנָּנֵצל ֶאָּלא "ַעד ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה ֲאִני  ַהֶּיֶלד ַהּׁשְ

ם ָיַצר ֶאת ַהֶּטַבע ְוהּוא נֹוֵתן  הּוא" – ַּגם ַלֶּטַבע ַעְצמֹו )ְּכמֹו ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה( ֵאין ְׁשִליָטה ַעל ַהְּיהּוִדי, ִּכי ַהּשֵׁ

ּכֹוַח ַלְּיהּוִדי ְלִהְתרֹוֵמם ֵמַעל ַהֶּטַבע.

ִיְׂשָרֵאל. ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ֵיׁש ְלַלֵּמד  ַיְלֵדי  ִיְׂשָרֵאל ִנְמָצא ֵאֶצל  ִמִּסּפּור ֶזה ָעֵלינּו ִלְלֹמד ֶׁשֶהָעִתיד ֶׁשל ַעם 

ּוְלַהְנִחיל ָלֶהם ֶאת ָהֱאמּוָנה, ְוֵהם ָיִביאּו אֹוָתּה ִעָּמם ַהַּבְיָתה. ְּבכֹוַח ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהְּיָלִדים ַנְׁשִּבית 

ם ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא" – יֹום ִּביַאת  אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם ְוִנְזֶּכה ְל"ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים . . ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ַהּׁשֵ

ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש.

)ע"פ לקוטי שיחות כא עמ' 206. מתוך 'נשמתא דאורייתא'(

ְנֻקָּדה ְמִׂשיַחת ֹקֶדׁש

ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשלֹוָׁשה ְיָלִדים...
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ìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøáéàOú ék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´¦º̈
Léà eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´
íäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk̄Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ¨®§Ÿ¦«§¤¬¨¤²

âð:íúà ã÷ôa óâéøáòä-ìk eðzé | äæ ¤−¤¦§¬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¤§−̈

:ýåýéì(éåì)ãéïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìk ©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²
:ýåýé úîeøz ïzé äìrîå äðL íéøNr¤§¦¬¨−̈¨®̈§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«

åèúéöçnî èérîé àì ìcäå äaøé-àì øéLrä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
-ìr øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©

:íëéúLôðæèúàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå ©§«Ÿ¥¤«§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ
ãrBî ìäà úãár-ìr Búà zúðå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé éðáì äéäå§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−

:íëéúLôð-ìrô(ìàøùé)æéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©©§«Ÿ¥¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlçéúLçð Bpëå úLçð øBik úéNrå ¥«Ÿ§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤

çaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa Búà zúðå äöçøì§¨§®̈§¨«©¨´ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©
:íéî änL zúðåèéepnî åéðáe ïøäà eöçøå §¨«©¨¬−̈¨¨«¦§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®

:íäéìâø-úàå íäéãé-úàëìäà-ìà íàáa ¤§¥¤−§¤©§¥¤«§Ÿº̈¤¯Ÿ¤
-ìà ízLâá Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãrBî¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´§¦§¨³¤

ì çaænäøéè÷äì úøL:ýåýéì äMààëeöçøå ©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«§¨«£²
-÷ç íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯¨

:íúøãì Bòøæìe Bì íìBòôúçðîá ë"r
Iåçáå úáùáëøaãéå ¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéâëíéîNa Eì-ç÷ äzàå §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§©¨´©§»§¨¦´
íNa-ïîp÷å úBàî Lîç øBøc-øî LàøŸ¼¨§Æ£¥´¥½§¦§¨¤¬¤
íéMîç íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤£¦¦¬

:íéúàîeãëLãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å ¨¨«¦§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤
:ïéä úéæ ïîLåäëLã÷-úçLî ïîL Búà úéNrå §¤¬¤©−¦¦«§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤

ïîL ç÷ø äNrî úç÷øî ç÷øLã÷-úçLî ¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤
:äéäéåëïBøà úàå ãrBî ìäà-úà Bá zçLîe ¦«§¤«¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬

:úãräæë-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«¥ª«§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤

:úøèwä çaæî úàå äéìk-úàå äøðnäçë-úàå ©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤
-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¤©¦−Ÿ§¤

:Bpkèë-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å ©«§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨
:Lc÷é íäa râpäìåéða-úàå ïøäà-úàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈

ì ïäëì íúà zLc÷å çLîz:éàìéða-ìàå ¦§®̈§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«§¤§¥¬
äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìûøNé¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬

:íëéúøãì éì äæáìCñéé àì íãà øNa-ìr ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈
Lã÷ àeä Lã÷ eäîk eNrú àì Bzðkúîáe§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−¨®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤

:íëì äéäéâìïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà ¦«§¤¬¨¤«¦µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²
:åénrî úøëðå øæ-ìr epnîñãìýåýé øîàiå ¦¤−©¨®§¦§©−¥«©¨«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

äðaìçå úìçLe | óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà¤¤¹©§´©¦À¨¨³§¥̧¤Æ§¤§§½̈
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñäìúéNrå ©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«§¨¦³¨

øBäè çlîî ç÷Bø äNrî ç÷ø úøè÷ dúàŸ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬
:Lã÷åìäpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå «Ÿ¤§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨

änL Eì ãreà øLà ãrBî ìäàa úãrä éðôì¦§¥³¨«¥ªÆ§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨
:íëì äéäz íéLã÷ Lã÷æìøLà úøèwäå ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¤¬¨¤«§©§¸Ÿ¤Æ£¤´

äéäz Lã÷ íëì eNrú àì dzðkúîa äNrz©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−¨¤®²Ÿ¤¦«§¤¬
:ýåýéì Eìçìçéøäì äBîë äNré-øLà Léà §−©«Ÿ̈«¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©

:åénrî úøëðå dañ
àùúúùøô

àìàýåýé øaãéå ¨®§¦§©−¥«©¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáìûìöa íLá éúàø÷ äàø ¤¤¬¥«Ÿ§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²

:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïaâBúà àlîàå ¤¦¬¤−§©¥¬§¨«¨«£©¥¬Ÿ−
-ìëáe úrãáe äðeáúáe äîëça íéýìû çeǿ©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©§¨

:äëàìîãáäfa úBNrì úáLçî áLçì §¨¨«©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬
:úLçpáe óñkáeäúàlîì ïáà úLøçáe ©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ

:äëàìî-ìëa úBNrì õr úLøçáeåäpä éðàå ©«£´¤¥®©«£−§¨§¨¨«©«£¦º¦¥¯
ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð̈©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥½̈
úà eNrå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−

:Eúéeö øLà-ìkæïøàä-úàå ãrBî ìäà | úà ¨£¤¬¦¦¦«¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ
éìk-ìk úàå åéìr øLà úøtkä-úàå úãrì̈«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´¨®̈§¥−¨§¥¬

:ìäàäçäøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«Ÿ¤§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬

 חומשלקריאהבציבור

פרשתתשא
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:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå äøähä©§Ÿ̈−§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤
èøBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−

:Bpk-úàåéLãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå §¤©«§¥−¦§¥´©§®̈§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìàéúàå §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§¥̧

ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ
:eNré Eúéeö-øLàôáéäLî-ìà ýåýé øîàiå £¤¦¦¦−©«£«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlâéCà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå ¥«Ÿ§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬
íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

ãéíëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénr áøwî àåää Lôpä äúøëðååèúLL §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨¥´¤
úaL éréáMä íBiáe äëàìî äNré íéîé̈¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯
íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬

:úîeé úBî úaMäæè-úà ìûøNé-éðá eøîLå ©©−̈¬¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤
úéøa íúøãì úaMä-úà úBNrì úaMä©©®̈©«£¯¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬

:íìBòæéíìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa ¨«¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®
-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé úLL-ék¦¥´¤¨¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤

:Lôpiå úáL éréáMä íBiáe õøàäñ ¨½̈¤©Æ©§¦¦½¨©−©¦¨©«
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

éðùçéøäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´
íéáúk ïáà úçì úãrä úçì éðL éðéñ¦©½§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−

:íéýìû òaöàaáìàLLá ék írä àøiå §¤§©¬¡Ÿ¦«©©´§¨½̈¦«¥¬
ïøäà-ìr írä ìäwiå øää-ïî úãøì äLî¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ
øLà íéýìû eðì-äNr | íe÷ åéìà eøîàiå©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³
eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ

:Bì äéä-äî eðrãé àì íéøöî õøàîáøîàiå ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«©³Ÿ¤
ð e÷øt ïøäà íäìàéðæàa øLà áäfä éîæ £¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´

:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLðâe÷øtúiå §¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«©¦§¨«§Æ
eàéáiå íäéðæàa øLà áäfä éîæð-úà írä-ìk̈¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´§¨§¥¤®©¨¦−

:ïøäà-ìàãèøça Búà øöiå íãiî çwiå ¤©«£«Ÿ©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤
éýìû älà eøîàiå äëqî ìâr eäNriåE ©©«£¥−¥´¤©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ

:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNéäàøiå ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§
àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäàâç øîàiå ïøäà ©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨®̈©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬

:øçî ýåýéìåúìò eìriå úøçnî eîékLiå ©«Ÿ̈−¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ
eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiå íéîìL eLbiå©©¦−§¨¦®©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−

:÷çöìôæék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå §©¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ
:íéøöî õøàî úéìrä øLà Enr úçLçeøñ ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦¨´

ìâr íäì eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

éýìû:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNé E ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦
èäfä írä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½

:àeä óøò-äL÷-ír äpäåéél äçépä äzrå §¦¥¬©§¥−Ÿ¤«§©¨Æ©¦´¨¦½
éBâì EúBà äNràå ílëàå íäá étà-øçéå§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬

:ìBãbàéøîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî ìçéå ¨«©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤
úàöBä øLà Enra Età äøçé ýåýé äîì̈¨³§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî õøàîáéänì ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á
íúà âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî eøîàé«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ
ïBøçî áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe íéøäa¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨®̈µ¥«£´

:Enrì ärøä-ìr íçpäå Etàâéíäøáàì øëæ ©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«§¿Ÿ§©§¨¨Á
éãár ìûøNéìe ÷çöéìCa íäì zraLð øLà E §¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧¦§©´§¨¨¤»¨¼

éáëBëk íërøæ-úà äaøà íäìà øaãzå©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−
ïzà ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä©¨®̈¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ

:íìòì eìçðå íërøæìãéärøä-ìr ýåýé íçpiå §©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈
:Bnrì úBNrì øac øLàôåèäLî ãøiå ïôiå £¤¬¦¤−©«£¬§©«©¦¹¤©¥³¤¤Æ

íéáúk úçì Bãéa úãrä úçì éðLe øää-ïî¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ
:íéáúk íä äfîe äfî íäéøár éðMîæèúçläå ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«§©̧ª½Ÿ

íéýìû ázëî ázënäå änä íéýìû äNrî©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ
:úçlä-ìr úeøç àeäæéìB÷-úà rLBäé òîLiå ½¨−©©ª«Ÿ©¦§©¯§ª²©¤¬
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äîçìî ìB÷ äLî-ìà øîàiå äòøa írä̈−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½¬¦§¨−̈
:äðçnaçéìB÷ ïéàå äøeáb úBðr ìB÷ ïéà øîàiå ©©«£¤«©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−

:rîL éëðà úBpr ìB÷ äLeìç úBðrèééäéå £´£¨®´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©§¦À
úìçîe ìârä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤§Ÿ®Ÿ

Léå úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiåøa ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ©§©¥¬
:øää úçz íúàëeNr øLà ìârä-úà çwiå Ÿ−̈©¬©¨¨«©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ

éðt-ìr øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤®̈©¦̧¤Æ©§¥´
:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénäàëäLî øîàiå ©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤¤Æ

úàáä-ék äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨
:äìãâ äàèç åéìráëóà øçé-ìà ïøäà øîàiå ¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−

:àeä òøá ék írä-úà zrãé äzà éðãà£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«
âëeðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr éì eøîàiå©´Ÿ§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®

íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦
:Bì äéä-äî eðrãé àìãëáäæ éîì íäì øîàå ¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈

ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤
:äfääëàeä røô ék írä-úà äLî àøiå ©¤«©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®

ì ïøäà äòøô-ék:íäéî÷a äöîLåëãîriå ¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ
éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä ørLa äLî¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiåæë-äk íäì øîàiå ©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ
Baøç-Léà eîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«©§−

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìräðçna ørL ©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ©©«£¤½
Léàå eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬

:Báø÷-úàçëìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNriå ¤§Ÿ«©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ
ìLk àeää íBia írä-ïîìà úL:Léà éô ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«

èëeàìî äLî øîàiåék ýåýéì íBiä íëãé ©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²
:äëøa íBiä íëéìr úúìå åéçàáe Bðáa Léà¦¬¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

ìízà írä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
ýåýé-ìà äìrà äzrå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½

:íëúàhç ãra äøtëà éìeààìäLî áLiå ©¬£©§−̈§©¬©©§¤«©¨¯¨¤²
äàèç äfä írä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´

:áäæ éýìû íäì eNriå äìãâáì-íà äzrå §Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«§©−̈¦
øLà Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz¦¨´©¨®̈§¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−£¤¬

:záúkâìøLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´
:éøôqî epçîà éì-àèçãìäçð | Cì äzrå ¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´§¥´

Cìé éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−¥¥´
éðôì:íúàhç íäìr ézã÷ôe éã÷t íBéáe E §¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«

äìbiå-úà eNr øLà ìr írä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤
:ïøäà äNr øLà ìâräñâìàýåýé øaãéå ¨¥½¤£¤¬¨−̈©«£«Ÿ©§©¥̧§Ÿ̈³

øLà íräå äzà äfî äìr Cì äLî-ìà¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈£¤¬
ézraLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìrä¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§®̈¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦

îàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì:äpðzà Erøæì ø §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨
áéðôì ézçìLåéðrðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ

:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàäâ-ìà ¨´¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«¤
ék Eaø÷a äìrà àì ék Láãe áìç úáæ õøà¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³

:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-írãòîLiå ©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤©¦§©´
eúL-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà írä̈À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ¨²

:åéìr Béãr Léàäøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¬¤§−¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ
ãçà òâø óøò-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²

éúélëå Eaø÷á äìràéãr ãøBä äzrå EE ¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ
éìrî:Cl-äNrà äî ärãàå Eå-éðá eìvðúiå ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«©¦§©§¯§¥«

:áøBç øäî íéãr-úà ìûøNéæçwé äLîe ¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«¤Á¦©̧
÷çøä äðçnì õeçî | Bì-äèðå ìäàä-úà¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À©§¥Æ
-ìk äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ¨
õeçî øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnìçeîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå ©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ
éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk̈¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´

:äìäàä Bàa-ãr äLîèäLî àák äéäå ¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨§¨À̈§³Ÿ¤Æ
ìäàä çút ãîrå ïðrä ãenr ãøé äìäàä̈½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©¨®Ÿ¤

:äLî-ír øaãåéãenr-úà írä-ìë äàøå §¦¤−¦¤«§¨¨³¨¨¨Æ¤©´
írä-ìk í÷å ìäàä çút ãîò ïðrä¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ

äà çút Léà eåçzLäå:Bìàéýåýé øaãå §¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³
Léà øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬¦−
rLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eärø-ìà¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©

:ìäàä CBzî Léîé àì ørð ïeð-ïaô ¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
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רעז

חמישי  רביעי, שלישי, - לד - תשא פרשת - בציבור לקריאה חומש

ãקודש משיחות ãנקודות
˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ ÈL(יח (לא, ¿≈»≈

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,·È˙k ˙ÁÏ(רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצֹות מֹופיעֹות ׁשּבֹו הּׁשני, הּלּוח ,NÚ˙Œ‡Ï‰ּכלֹומר: ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆

מצֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח ּבערּכֹו נחּות (וגם NÚ‰אינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ¬≈ְַ

מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל יהיה ,NÚ‰"לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹ¬≈

העׂשּיה  העּדר לאֿתעׂשה, מצות קּיּום ּגם ׁשּכן, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"אנכי").

('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור חּיּובי: ענין הּוא ְְְִִִִִִִַָָָָָָָָּוׁשלילה,

וחּבּור). צותא ְְְִִַָמּלׁשֹון

תנש"א) תשא ש"פ (שיחת

éùéìùáéøîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³
éðzrãBä àì äzàå äfä írä-úà ìrä éìà¥©Æ©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦
ézrãé zøîà äzàå énr çìLz-øLà úàE ¥¬£¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´

:éðéra ïç úàöî-íâå íLáâéàð-íà äzrå §¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«§©¿̈¦¨Á
éðéra ïç éúàöîEëøc-úà àð éðrãBä E ¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½

éðéra ïç-àöîà ïrîì ErãàåEnr ék äàøe E §¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−
:äfä éBbäãé:Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå ©¬©¤«©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«

åèéðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìrz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfîæèïç éúàöî-ék àBôà òãeé | änáe ¦¤«©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³
éðéraeðéìôðå eðnr Ezëìa àBìä Enrå éðà E §¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−§¤§§´¦®̈§¦§¦̧Æ

:äîãàä éðt-ìr øLà írä-ìkî Enrå éðàô £¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
ãקודש משיחות ãנקודות

‰fÓ eÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰ EÈt ÔÈ‡ Ì‡(טו (לג, ƒ≈»∆¿ƒ««¬≈ƒ∆

מעלה  ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

רצה  לא מׁשה ּכי הּימין", אל אריה "ּפני היינּו אריה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבדמּות

לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מּלפני אׁש "וּתצא אּלא ,ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבמלא

ּבּזהר אבל מּזה". ּתעלנּו אל מלא ידי "על ּכאן: (ח"ג רׁש"י ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ב) ּכאריה".לב, ואתחזי . . אּוריא"ל ּדא אׁש, "וּתצא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָנאמר

מּזה  ּתעלנּו אל יֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש לפי ׁשּזהּו לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָויׁש

זעם. ׁשל ְִֶַַָּבפנים

(347 עמ' יא שיחות (לקוטי

éòéáø
éùéîç,

æéäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
a ïç úàöî-ék äNrà zøac øLàErãàå éðér £¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−

:íLaçé:Eãák-úà àð éðàøä øîàiåèéøîàiå §¥«©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤
-ìk øéárà éðàéðt-ìr éáeèíLá éúàø÷å E £¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²

éðôì ýåýéézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−

:íçøà øLà-úàëúàøì ìëeú àì øîàiå ¤£¤¬£©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ
:éçå íãàä éðàøé-àì ék éðt-úààëýåýé øîàiå ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½
:øevä-ìr závðå ézà íB÷î äpäáëøára äéäå ¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«§¨¨Æ©«£´Ÿ

ézîNå éãákéìr étë éúkNå øevä úø÷ða EE §Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−
:éøár-ãrâëéøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå ©¨§¦«©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®

:eàøé àì éðôeô ¨©−¬Ÿ¥«¨«
ãקודש משיחות ãנקודות

e‡¯È ‡Ï ÈÙe È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â(כג (לג, ¿»ƒ»∆¬»»«…≈»

וסֹוף  אחֹורי", את "וראית רק לֹומר צרי היה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָלכאֹורה

ּבמקצת  נתמּלאה מׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, ויׁש מיּתר. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּפסּוק

ּבדר רק אבל "ּפני", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעלּֿכלּֿפנים:

" – הּׁשלילה' את Ï‡'הּׂשגת "וראית ּבּכתּוב: הרמז זה יראּו". ְִַַַָָ…ְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לא  "ּפני") את והן "אחֹורי" את הן לראֹות (ּתזּכה ּופני ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחֹורי

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק ּתהיה "ּפני" ראּית (אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיראּו

(299 עמ' א תשמ"ח השיחות (ספר

éùéîçãìà-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«
-úà úçlä-ìr ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçìª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤
øLà íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä©̧§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬

:zøaLáøä-ìà ø÷aá úéìrå ø÷aì ïBëð äéäå ¦©«§¨¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´
:øää Làø-ìr íL éì závðå éðéñâ-àì Léàå ¦©½§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«§¦ÆŸ

-íb øää-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnr äìré©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨¨¨®©
:àeää øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬©«

ãøk íéðáà úçì-éðL ìñôiåäLî íkLiå íéðLà ©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³
Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìriå ø÷aá©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®

:íéðáà úçì éðL Bãéa çwiåäïðra ýåýé ãøiå ©¦©´§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈
:ýåýé íLá àø÷iå íL Bnr ávéúiååøáriå ©¦§©¥¬¦−®̈©¦§¨¬§¥−§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ

íeçø ìû ýåýé | ýåýé àø÷iå åéðt-ìr | ýåýé§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬©−
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçåæðãñç øö §©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ

äwðé àì äwðå äàhçå òLôå ïår àNð íéôìàì̈«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ§©¤½
-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr úBáà ïår | ã÷tŸ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©

lL:íéraø-ìrå íéLçäöøà ãwiå äLî øäîéå ¦¥¦−§©¦¥¦«©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨
:eçzLiåèéðéra ïç éúàöî àð-íà øîàiåE ©¦§¨«©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ

óøò-äL÷-ír ék eðaø÷a éðãà àð-Cìé éðãà£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ
:eðzìçðe eðúàhçìe eððårì zçìñå àeä½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«
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שביעי רעח שישי, - לד - תשא פרשת - בציבור לקריאה חומש

ãקודש משיחות ãנקודות
EÏ ÏÒt(א (לד, ¿»¿

‰a¯‰ ‰LÓ ¯MÚ˙ ÌMÓe ,ElL ‰È‰È ˙ÏÒt‰(רש"י) «¿…∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿«≈…∆«¿≈
עּקר  (ׁשהרי ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׁשירּותֹו

לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוחֹות עׂשּית לׁשם היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּמחצב

על  ּומסּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי ּגׁשמית ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהרחבה

ׁשל  'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח ידּועים ׁשּבזמּנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרּבנּוּֿתם,

הּדעת. הרחבת לפעל ּכדי ְְְְִִֵַַַַַָֹזהּובים'

(39 עמ' יח שיחות (לקוטי

éùéùéEnr-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNrà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤
Baø÷á äzà-øLà írä-ìë äàøå íéBbä-ìëáe§¨©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹
äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNrî-úà¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬

:CnràéíBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL ¦¨«§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®
éðtî Løâ éððäå éøîàä-úà Eézçäå éðrðkä ¦«§¦¯Ÿ¥´¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ

:éñeáéäå éeçäå éføtäåáéúøëz-ït Eì øîMä §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ
äéìr àa äzà øLà õøàä áLBéì úéøa§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈¨´¨¤®¨

:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ïtâéíúçaæî-úà ék ¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³¤¦§§Ÿ¨Æ
åéøLà-úàå ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤£¥−̈

:ïeúøëzãéçà ìûì äåçzLú àì ékøýåýé ék ¦§Ÿ«¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ
:àeä àp÷ ìû BîL àp÷åèúéøa úøëz-ït ©¨´§½¥¬©−̈«¤¦§¬Ÿ§¦−

eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå õøàä áLBéì§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ
:Bçáfî zìëàå Eì àø÷å íäéäìàìæèzç÷ìå ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈¦¦§«§¨«©§¨¬

éðáì åéúðaîeðæäå ïäéäìà éøçà åéúðá eðæå E ¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ
éða-úà:ïäéäìà éøçà Eæéàì äëqî éýìû ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ

:Cl-äNrúçéúráL øîLz úBvnä âç-úà ©«£¤¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧
Lãç ãrBîì Eúéeö øLà úBvî ìëàz íéîé̈¦¹Ÿ©³©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤
:íéøönî úàöé áéáàä Lãça ék áéáàä̈«¨¦®¦µ§´Ÿ¤¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦

èéð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìkøBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬
:äNåëäcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe ¨¤«¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−

éða øBëa ìk Bzôøråéðô eàøé-àìå äcôz E ©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«¨¬¨©−
:í÷éøàëéréáMä íBiáe ãárz íéîé úLL ¥¨«¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−

úaLz øéöwáe Léøça úaLz:áëúòáL âçå ¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−¦§«Ÿ§©³¨«ªŸÆ
éñàä âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNrzó ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ¨´¨¦½

:äðMä úôe÷zâëìLäàøé äðMa íéîrt L §©−©¨¨«¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ
:ìàøNé éýìû ýåýé | ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk̈§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

ãëéðtî íéBb LéøBà-ékEìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®
úBàøì Eúìra Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«¨Æ

éýìû ýåýé éðt-úàìL E:äðMa íéîrt L ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
äëø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìr èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤

:çñtä âç çáæåëàéáz Eúîãà éøeka úéLàø ¤−©©¬©¨«©¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾
éäìà ýåýé úéa:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ãקודש משיחות ãנקודות

‰Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»

זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּכל

הּכל;Bz¯‰ענין והתחלת הּכל יסֹוד –ÌÏBÚ ּבריאת – ְִַ»ְְְַַַַָֹֹ»ְִַ

ּבֹו; והעבֹודה יׁשl‡b‰העֹולם זה לפי הּכל. ּוׁשלמּות ּגמר – ְֲָָָָ¿À»ְְְִֵֵֶַַֹ

ּבבּׁשּולּה".ÁÒtלרמז: מתּבּכרת "הּתבּואה מלמעלה, ּגּלּוי – ְִֹ∆«ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

˙BÚe·L."חּטים קציר "ּבּכּורי האדם, עבֹודת –˙BkÒ– »ְֲִִִִֵַָָָÀ

ואסיפת  יׂשראל ּכל אסיפת האסיף", "חג העבֹודה, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשלמּות

הּגאּלה. ּבעת הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ְְְִֵַַָָָֻֻּכל

(427 עמ' ב תשנ"ב השיחות (ספר

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
ézøk älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦

:ìàøNé-úàå úéøa Ezàçëýåýé-ír íL-éäéå ¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´¦§Ÿ̈À
íéîe ìëà àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦
úéøaä éøác úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì́Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½

:íéøácä úøNrèëéðéñ øäî äLî úãøa éäéå £¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½
øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa úãrä úçì éðLe§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½§¦§−¦¨¨®
:Bzà Bøaãa åéðt øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬¨−̈§©§¬¦«

ìïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBòàìíäìà àø÷iå ´¨®̈©¦«§−¦¤¬¤¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ

äãra íéàNpä-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−¨«¥¨®
:íäìà äLî øaãéåáìéða-ìk eLbð ïë-éøçàå ©§©¥¬¤−£¥¤«§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´

øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk úà íeöéå ìûøNé¦§¨¥®©§©¥¾¥Á¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬
:éðéñâìåéðt-ìr ïziå ízà øacî äLî ìëéå ¦¨«©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈

:äåñîãìøéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe ©§¤«§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´
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רעט

מפטיר  - יט - פרה פרשת - בציבור לקריאה חומש

:äeöé øLà úà ìàøNéäì-úà ìàøNé-éðá eàøå ¦§¨¥½¥−£¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤
äLî áéLäå äLî éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt§¥´¤½¦´¨©½−§¥´¤®§¥¦̧¤³

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðt-ìr äåñnä-úàqqq
äøôúùøô

¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

BBBBBB

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
ÂÂÈt ¯BÚ Ô¯˜ ‰p‰(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»

ּבּלּוחֹות  לכ מׁשה זכה לא מּדּוע הּקׁשיא, ְְְֶַַַַָָָָָֹֹֻידּועה

עׂשרת  נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהראׁשֹונֹות.

הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוחֹות ואּלּו ּבלבד, ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָהּדּברֹות

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה "ּתעלּומֹות ואּגדֹות, רבה מדרׁש (שמות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

פמ"ו) עֹור ריש קרּון הּלּוחֹות, מקּבל ּבמׁשה, ּגם נתוּסף לכן .ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּפניו". ּתאיר אדם "חכמת עלּֿדר ְִֶֶַַָָָָָָָָּפניו,

(433 עמ' ב תשנ"ב השיחות (ספר

øéèôîèéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ ¥«ŸµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

øac øîàì|éìà eç÷éå ìûøNé éða-ìàäøô E ¥®Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸
-àì øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz änãà£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ

:ìr äéìr äìrâøærìà-ìà dúà ízúðe ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈
èçLå äðçnì õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´©©«£¤½§¨©¬

:åéðôì dúàãdîcî ïäkä øærìà ç÷ìå Ÿ−̈§¨¨«§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈
dîcî ãrBî-ìäà éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa§¤§¨®§¦º̈¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈

:íéîrt òáLä-úà åéðérì äøtä-úà óøNå ¤¬©§¨¦«§¨©¬¤©¨−̈§¥®̈¤
:óøNé dLøt-ìr dîc-úàå døNa-úàå døòŸ̈³§¤§¨¨Æ§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

åúrìBú éðLe áBæàå æøà õr ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´®̈©

éìLäå:äøtä úôøN CBz-ìà Cæåéãâa ñaëå §¦§¦¾¤−§¥©¬©¨¨«§¦¤̧§¨¹̈
äðçnä-ìà àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ¤©©«£¤®

:áørä-ãr ïäkä àîèåçñaëé dúà óøOäå §¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³
-ãr àîèå íéna BøNa õçøå íéna åéãâa§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−©®̈¦§¨¥−©

:áøräèóñàå|äøtä øôà úà øBäè Léà ¨¨«¤§¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈
äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì õeçî çépäå§¦¦²©¦¬©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈
úàhç äcð éîì úøîLîì ìûøNé-éða úãrì©«£©̧§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬

:àåäéåéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëå ¦«Â§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈
øbä øbìå ìûøNé éðáì äúéäå áørä-ãr àîèå§¨¥−©¨®̈¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬

:íìBò úwçì íëBúaàéLôð-ìëì úîa râpä §−̈§ª©¬¨«©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤
:íéîé úráL àîèå íãàáéBá-àhçúé àeä ¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«´¦§©¨º

àì-íàå øäèé éréáMä íBiáe éLéìMä íBia©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¦§¨®§¦¸Ÿ
àì éréáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ

:øäèéâé-øLà íãàä Lôða úîa râpä-ìk ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤
ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé àìå úeîé̈¹§´Ÿ¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½
äcð éî ék ìûøNiî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈
:Bá Búàîè ãBò äéäé àîè åéìr ÷øæ-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−ª§¨¬«

ãéàaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
úráL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬

:íéîéåèìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå ¨¦«§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−
:àeä àîè åéìræèéðt-ìr òbé-øLà ìëå ¨¨®¨¥−«§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´

Bà íãà íörá-Bà úîá Bà áøç-ììça äãOä©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½«§¤¬¤¨−̈´
:íéîé úráL àîèé øá÷áæéàîhì eç÷ìå §®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«§¨«§Æ©¨¥½

íéiç íéî åéìr ïúðå úàhçä úôøN øôrî¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²©¬¦©¦−
:éìk-ìàçéøBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå ¤¤«¦§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼

úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr äfäå§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−
Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä øLà£¤´¨«¨®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬

:øáwá Bà únáèéíBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¥−¬©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬
éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe éLéìMä©§¦¦−©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½

:áøra øäèå íéna õçøå åéãâa ñaëåëLéàå §¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³
àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
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éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò®̈©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´
:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬

-ãr àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬©
:áøräô ¨¨«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì äøô úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

åì ÷øô ìà÷æçéá

åìæè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæéìàøNé úéa íãà-ïa ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¥³¦§¨¥Æ
íúBìéìráe íkøãa dúBà eànèéå íúîãà-ìr íéáLé«Ÿ§¦´©©§¨½̈©§©§´½̈§©§−̈©«£¦«¨®

:éðôì íkøã äúéä äcpä úàîèkçéíäéìr éúîç CtLàå §ª§©Æ©¦½̈¨«§¨¬©§−̈§¨¨«¨«¤§³Ÿ£¨¦Æ£¥¤½
:äeànè íäéìelâáe õøàä-ìr eëôL-øLà ícä-ìrèéõéôàå ©©−̈£¤¨«§´©¨¨®¤§¦«¥¤−¦§«¨¨«¨¦³

למורא  שי
,éðôì íkøc äúéä (æéäúéä ¨§¨©§¨§¨¨¨§¨

.í÷éçøäì ãò éðôì äàîè íkøc©§¨§¥¨§¨©©§©§¦¨

מרים  עטרת
ìàøNéì äîçð àéä äàeápä ïëBzæè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåézëìBäå Ck øçàå íãà íëéìò éúéaøäå älçza øîàM äî ,åéøác Løôì àa äzò ¤©§¨¦¤¨¨§¦§¨¥©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¨¨§¨¥§¨¨©¤¨©©§¦¨§¦§¥¦£¥¤¨¨§©©¨§©§¦

.øîà ?íöa÷éå øBæçéå íìâé änìå ,úéçöð äéäz àì LøBk úleàbL äæa æîøL ,íãà íëéìòæéíúîãà-ìr íéáLé ìàøNé úéa íãà-ïaéðL úéáa £¥¤¨¨¤¨©¨¤¤§©¤Ÿ¦§¤¦§¦§¨¨©§¥§©£¦©§¥¨©¤¨À̈¥³¦§¨¥Æ«Ÿ§¦´©©§¨½̈§©¦¥¦

íkøãa dúBà eànèéå©§©§´½̈§©§−̈
äcpä úàîèk íúBìéìráe©«£¦«®̈§ª§©Æ©¦½̈

éðôì íkøã äúéäàéä äæ éãé ìòL ¨«§¨¬©§−̈§¨¨«¤©§¥¤¦

eøähiL éúétöå ,dìòaî ú÷çeøî§¤¤¦©§¨§¦¦¦¤¦©£

íäéìà áeLàå íúàîehî: ¦§¨¨§¨£¥¤

çé-ìr íäéìr éúîç CtLàå̈«¤§³Ÿ£¨¦Æ£¥¤½©
ícäé÷pä íc øeáòaeëôL-øLà ©−̈©£©©¨¦£¤¨«§´

äeànè íäéìelâáe õøàä-ìr©¨¨®¤§¦«¥¤−¦§«¨
äéáLBé úà õøàä àé÷z íäéðL ìòL: ¤©§¥¤¨¦¨¨¤¤§¤¨

èéíéBba íúà õéôàåíéBbä ïîe ¨«¨¦³Ÿ¨Æ©¦½¦©¦

úBöøàa eøfiåìeîâkíkøãk ©¦¨−¨«£¨®¦§§©§¨¬
íúBìéìrëåíäéNòîe:íézèôL §©«£¦«−̈©£¥¤§©§¦«
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íkøãk úBöøàa eøfiå íéBba íúàŸ¨Æ©¦½©¦¨−¨«£¨®§©§¨¬
:íézèôL íúBìéìrëåë-ìà àBáiå §©«£¦«−̈§©§¦«©¨À¤

íL-úà eìlçéå íL eàa-øLà íéBbä©¦Æ£¤¨´½̈©§©§−¤¥´
älà ýåýé-ír íäì øîàa éLã÷̈§¦®¤«¡³Ÿ¨¤Æ©§Ÿ̈´¥½¤

:eàöé BöøàîeàëíL-ìr ìîçàå ¥«©§−¨¨«¨«¤§−Ÿ©¥´
íéBba ìàøNé úéa eäìlç øLà éLã÷̈§¦®£¤³¦§ª̧Æ¥´¦§¨¥½©¦−

:änL eàa-øLàáë-úéáì øîà ïëì £¤¨¬¨«¨¨¥º¡´Ÿ§¥«
àì ýåýé éðãà øîà äk ìûøNé¦§¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¯Ÿ

ì-íà ék ìûøNé úéa äNò éðà íëðrîìøLà éLã÷-íL §©«©§¤²£¦¬Ÿ¤−¥´¦§¨¥®¦³¦§¥«¨§¦Æ£¤´
:íL íúàa-øLà íéBba ízìlçâëìBãbä éîL-úà ézLc÷å ¦©§¤½©¦−£¤¨¬¤¨«§¦©§¦º¤§¦´©¨À

éðà-ék íéBbä eòãéå íëBúa ízìlç øLà íéBba ìlçîä©«§ª¨Æ©¦½£¤¬¦©§¤−§¨®§¨«§¸©¦¹¦«£¦´
:íäéðérì íëá éLãwäa ýåýé éðãà íàð ýåýéãëézç÷ìå §Ÿ̈À§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§¦¨«§¦¬¨¤−§¥«¥¤«§¨©§¦³

éúàáäå úBöøàä-ìkî íëúà ézöa÷å íéBbä-ïî íëúà¤§¤Æ¦©¦½§¦©§¦¬¤§¤−¦¨¨«£¨®§¥«¥¦¬
:íëúîãà-ìà íëúàäëíéøBäè íéî íëéìr éz÷øæå ¤§¤−¤©§©§¤«§¨«©§¦¯£¥¤²©¬¦§¦−

:íëúà øäèà íëéìelb-ìkîe íëéúBàîè ìkî ízøäèe§©§¤®¦¯Ÿª§«¥¤²¦¨¦¬¥¤−£©¥¬¤§¤«
åëéúøñäå íëaø÷a ïzà äLãç çeøå Lãç áì íëì ézúðå§¨©¦³¨¤Æ¥´¨½̈§¬©£¨−̈¤¥´§¦§§¤®©«£¦̧Ÿ¦¹

:øNa áì íëì ézúðå íëøNaî ïáàä áì-úàæëéçeø-úàå ¤¥³¨¤̧¤Æ¦§©§¤½§¨©¦¬¨¤−¥¬¨¨«§¤¦−
eøîLz éètLîe eëìz éwça-øLà úà éúéùrå íëaø÷a ïzà¤¥´§¦§§¤®§¨¦ÀŸ¦¥³£¤§ª©Æ¥¥½¦§¨©¬¦§§−

:íúéNråçëéì íúééäå íëéúáàì ézúð øLà õøàa ízáLéå ©«£¦¤«¦«©§¤´¨½̈¤£¤¬¨©−¦©«£«Ÿ¥¤®¦«§¦³¤¦Æ
:íéäìàì íëì äéäà éëðàå írìèëìkî íëúà ézrLBäå §½̈§¨´Ÿ¦½¤«§¤¬¨¤−¥«Ÿ¦«§«©§¦´¤§¤½¦−Ÿ

íëéìr ïzà-àìå Búà éúéaøäå ïâcä-ìà éúàø÷å íëéúBàîèª§«¥¤®§¨¨³¦¤©¨¨Æ§¦§¥¦´Ÿ½§«Ÿ¤¥¬£¥¤−
:árøìøLà ïrîì äãOä úáeðúe õrä éøt-úà éúéaøäå ¨¨«§¦§¥¦Æ¤§¦´¨¥½§©−©¨¤®§©À©£Â¤Â

:íéBba árø útøç ãBò eç÷ú àìàìíëéëøc-úà ízøëæe ´Ÿ¦§¬²¤§©¬¨−̈©¦«§©§¤Æ¤©§¥¤´

למורא  שי
,àBáiå (ëàeäL ,ìéòì øîàpL "ìàøNé úéa" ìò áñeî BèeLt éôì ©¨§¦§¨©¥¦§¨¥¤¤¡©§¥¤

ì.äìBba íänò àa ä"á÷ä ,BLøãîe .ãéçé ïBL,'åâå íäì øîàaeäîe §¨¦¦§¨¨¦¨¤©¨¤¡Ÿ¨¤©

äúéä àìå ,"eàöé Böøàîe älà 'ä íò" íäéìò íäéáéBà øîàa ,ìelçä©¦¤¡Ÿ§¥¤£¥¤©¥¤¥©§¨¨§Ÿ¨§¨

.Böøà úàå Bnò úà ìéväì Bãéa úìëé,äNBò éðà (áëäòeLzä úà §Ÿ¤§¨§©¦¤©§¤©§£¦¤¤©§¨

.íëúà òéLBàLézç÷ìå (ãë ¤¦©¤§¤§¨©§¦
,'åâå íéBbä ïî íëúàäæáe ¤§¤¦©¦¨¤

.éîL úà Lc÷àáì úà (åë £©¥¤§¦¤¥
,ïáàä.ïáàk äLwäå ÷æçä álä ¨¤¤©¥¤¨¨§©¨¤§¤¤

,øNa áì.øNák Cøå òðëð áì ¥¨¨¥¦§¨§©§¨¨

,íëaø÷a ïzà éçeø úàå (æë§¤¦¤¥§¦§§¤
.äàeápä çeø íëì øéæçà ,øîBìk§©©§¦¨¤©©§¨

,íòì éì íúééäå (çëìøîL ¦§¦¤¦§¨¦§Ÿ

.éúåöî,íéýìàì íëì äéäà ¦§Ÿ©¤§¤¨¤¥Ÿ¦
.íëúà òéLBäìe íëì øæòì©£Ÿ¨¤§¦©¤§¤

,íëéðôa íúè÷ðe (àì§ŸŸ¤¦§¥¤
äîì ,øîBì ,íëîöò ìò eèèB÷úúå§¦§§©©§§¤©¨¨

.elàk íéNòî eðéNò̈¦©£¦¨¥

מרים  עטרת
ëøîàa éLã÷ íL-úà eìlçéå íL eàa-øLà íéBbä-ìà àBáiå©¨À¤©¦Æ£¤¨´½̈©§©§−¤¥´¨§¦®¤«¡³Ÿ

íäìäpä íäéìò eøîà íää íéBbä ékeàöé Böøàîe älà ýåýé-ír ¨¤Æ¦©¦¨¥¨§£¥¤¦¥©§Ÿ̈´¥½¤¥«©§−¨¨«
Böøàa íøéàLäì úìBëé Bì ïéà ék:àëøLà éLã÷ íL-ìr ìîçàå ¦¥§¤§©§¦¨§©§¨«¤§−Ÿ©¥´¨§¦®£¤³

eäìlçéãé ìò ìlçúð øLà:änL eàa-øLà íéBba ìàøNé úéa ¦§ª̧Æ£¤¦§©¥©§¥¥´¦§¨¥½©¦−£¤¨¬¨«¨
áëäk ìûøNé-úéáì øîà ïëì̈¥º¡´Ÿ§¥«¦§¨¥À³Ÿ

íëðrîì àì ýåýé éðãà øîà̈©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¯Ÿ§©«©§¤²
ìûøNé úéa äNò éðàíàéöBäì £¦¬Ÿ¤−¥´¦§¨¥®§¦¨

íöøà ìà íàéáäìå íénòä õøàîék ¥¤¤¨©¦§©£¦¨¤©§¨¦³
ì-íàízìlç øLà éLã÷-íL ¦§¥«¨§¦Æ£¤´¦©§¤½

:íL íúàa-øLà íéBba©¦−£¤¨¬¤¨«
âëäzòîézLc÷åLc÷à-úà ¥©¨§¦©§¦º£©¥¤

íéBba ìlçîä ìBãbä éîL§¦´©¨À©«§ª¨Æ©¦½
eòãéå íëBúa ízìlç øLà£¤¬¦©§¤−§®̈§¨«§¸
éðãà íàð ýåýé éðà-ék íéBbä©¦¹¦«£¦´§Ÿ̈À§ªÆ£Ÿ¨´
:íäéðérì íëá éLãwäa ýåýé¡Ÿ¦½§¦¨«§¦¬¨¤−§¥«¥¤«

ãëLecéwä àeä äîeézç÷ìå ©©¦§¨©§¦³
ézöa÷å íéBbä-ïî íëúà¤§¤Æ¦©¦½§¦©§¦¬
éúàáäå úBöøàä-ìkî íëúà¤§¤−¦¨¨«£¨®§¥«¥¦¬

íëúîãà-ìà íëúàLc÷à äæa ¤§¤−¤©§©§¤«¨¤£©¥

éîL:äëíéî íëéìr éz÷øæå §¦§¨«©§¦¯£¥¤²©¬¦
íéøBäèäøt øôà éî eàøwé ïk §¦−¥¦¨§¥¥¤¨¨

äneãàìkî ízøäèe £¨§©§¤®¦¯Ÿ
íëéìelb-ìkîe íëéúBàîèª§«¥¤²¦¨¦¬¥¤−

:íëúà øäèàåëíëì ézúðå £©¥¬¤§¤«§¨©¦³¨¤Æ
Lãç áìòîBL áìäLãç çeøå ¥´¨½̈¥¥©§¬©£¨−̈

äáäàa Cøaúé ìàä éøác ìa÷ìïzà §©¥¦§¥¨¥¦§¨¥§©£¨¤¥´
ïáàä áì-úà éúøñäå íëaø÷a§¦§§¤®©«£¦̧Ÿ¦¹¤¥³¨¤̧¤Æ

ïáàk äLwäå ÷æçä áìíëøNaî ¥¤¨¨§©¨¤§¤¤¦§©§¤½
øNa áì íëì ézúðåCøå òðëð áì §¨©¦¬¨¤−¥¬¨¨«¥¦§¨§©

øNák:æëéçeø-úàåLãwä çeø §¨¨§¤¦−©©Ÿ¤

íëaø÷a ïzàúàøLä éãé ìòå ¤¥´§¦§§¤®§©§¥©§¨©

øçà òáè eìa÷z Lãwä çeøå äðéëMä©§¦¨§©©Ÿ¤§©§¤©©¥

eëìz éwça-øLà úà éúéùrå§¨¦ÀŸ¦¥³£¤§ª©Æ¥¥½
:íúéNrå eøîLz éètLîe¦§¨©¬¦§§−©«£¦¤«

çëézúð øLà õøàa ízáLéå¦«©§¤´¨½̈¤£¤¬¨©−¦
írì éì íúééäå íëéúáàì©«£«Ÿ¥¤®¦«§¦³¤¦Æ§½̈

ìå éa ïéîàäì.éúBöî øBîLéëðàå §©£¦¦§¦§¦§©§¨´Ÿ¦½
íéäìàì íëì äéäàíëì øBæòì ¤«§¤¬¨¤−¥«Ÿ¦«©£¨¤

íëúà òéLBäìe:èëézrLBäå §¦©¤§¤§«©§¦´
÷éçøàíëéúBàîè ìkî íëúà ©§¦¤§¤½¦−Ÿª§«¥¤®

øéòé ék Ba ïéîàäì íéìéâø íúééäL¤¡¦¤§¦¦§©£¦¦¨¦

íäî íéøäæð úBéäì íááìéúàø÷å §¨¨¦§¦§¨¦¥¤§¨¨³¦
Búà éúéaøäå ïâcä-ìàäeöà ¤©¨¨Æ§¦§¥¦´Ÿ½£©¤

äaøéå äøôiL:árø íëéìr ïzà-àìåìeç÷ú àì øLà ïrîì äãOä úáeðúe õrä éøt-úà éúéaøäåeìañé àìíéBba árø útøç ãBò ¤¦§¤§¦§¤§«Ÿ¤¥¬£¥¤−¨¨«§¦§¥¦Æ¤§¦´¨¥½§©−©¨¤®§©À©£Â¤Â´Ÿ¦§¬Ÿ¦§§²¤§©¬¨−̈©¦«
ätøç àeä áòøä øeáòa úøçà õøàì Böøàî àöBé íãàLk ,íçì éøñç íëì eàø÷é àì æàî ék:àìízøëæeeøkæz øLàëåíérøä íëéëøc-úà ¦¥¨Ÿ¦§§¨¤©§¥¤¤§¤¨¨¥¥©§§¤¤©¤¤©£¨¨¨¤§¨§©§¤Æ§©£¤¦§§¤©§¥¤´¨«¨¦½
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רפב

íéáBè-àì øLà íëéììrîe íérøä̈«¨¦½©«©§¥¤−£¤´«Ÿ¦®
ìrå íëéúðBr ìr íëéðôa íúè÷ðe§«ŸŸ¤Æ¦§¥¤½©µ£´Ÿ¥¤½§©−

:íëéúBárBzáìäùò-éðà íëðrîì àì «£«¥¤«¯Ÿ§©«©§¤´£¦«Ÿ¤ÀŸ
eLBa íëì òãåé ýåýé éðãà íàð§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¨©−¨¤®¯

:ìàøNé úéa íëéëøcî eîìkäåâìäk §¦¨«§²¦©§¥¤−¥¬¦§¨¥«³Ÿ
ézáLBäå íëéúBðBr ìkî íëúà éøäè íBéa ýåýé éðãà øîà̈©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§Æ©«£¦´¤§¤½¦−Ÿ£«¥¤®§«©§¦Æ

:úBáøçä eðáðå íéørä-úàãìäîîL äúéä øLà úçz ãárz änLpä õøàäå ¤¤´¨¦½§¦§−¤«¢¨«§¨¨¬¤©§©−̈¥«¨¥®©µ©£¤´¨«§¨´§¨½̈
:øáBò-ìk éðérìäìúBáøçä íéøräå ïãr-ïâk äúéä änLpä eælä õøàä eøîàå §¥¥−¨¥«§¨«§À¨¨³¤©¥̧Æ©§©½̈¨«§−̈§©¥®¤§¤«¨¦¯¤«¢¥²

:eáLé úBøeöa úBñøäpäå úBnLpäååìék íëéúBáéáñ eøàMé øLà íéBbä eòãéå| §©§©¬§©¤«¡¨−§¬¨¨«§¨«§´©¦À£¤´¦¨«£»§¦«¥¤¼¦´
:éúéNrå ézøac ýåýé éðà änLpä ézrèð úBñøäpä éúéða ýåýé éðà£¦´§Ÿ̈À¨¦̧¦Æ©¤«¡¨½¨©−§¦©§©¨®£¦¬§Ÿ̈−¦©¬§¦§¨¦«¦

למורא  שי
,änLpä (ãìäîîBL äúéä øLà ©§©¨£¤¨§¨¥¨

.åéLëò ãò,eæläBîk .úàfä ©©§¨©¥©Ÿ§

ìa øîàiL"äælä Léàä" øëæ ïBL ¤¥¨¥¦§¨¨¨¦©¨¤

.(dq,ck ziy`xa)úBøeöa (äì§
,eáLéíéLðàa úBáMéî eéäð ¨¨¦§§ª¨©£¨¦

.úBîBçáe íéìcâîáe§¦§¨¦§

מרים  עטרת
íëéðôa íúè÷ðe íéáBè-àì øLà íëéììrîeãéîz eèøçúúå:íëéúBárBz ìrå íëéúðBr ìráìäùò-éðà íëðrîì àìäleàbä úà ©«©§¥¤−£¤´«Ÿ¦®§«ŸŸ¤Æ¦§¥¤½§¦§¨§¨¦©µ£´Ÿ¥¤½§©−«£«¥¤«¯Ÿ§©«©§¤´£¦«Ÿ¤ÀŸ¤©§¨

úàfäéðãà íàðíëì òãåé ýåýéék íëðòîì äleàbä ïéàL íëì òeãé äéäéíëéëøcî eîìkäå eLBaíéáBè àì øLà:ìàøNé úéaâìäk ©Ÿ§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¨©−¨¤®¦§¤¨©¨¤¤¥©§¨§©©§¤¦¯§¦¨«§²¦©§¥¤−£¤Ÿ¦¥¬¦§¨¥«³Ÿ
éøäè íBéa ýåýé éðãà øîàøtëàLkézáLBäå íëéúBðBr ìkî íëúàíéLðàa úáMeéî úBéäì:úBáøçä eðáðå íéørä-úàãìõøàäå ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§Æ©«£¦´§¤£©¥¤§¤½¦−Ÿ£«¥¤®§«©§¦Æ¦§§¤¤©£¨¦¤¤´¨¦½§¦§−¤«¢¨«§¨¨¬¤

änLpääîîBMäãárzäòéøæáe äLéøça æà:øáBò-ìk éðérì äîîL äúéä øLà úçzäìeäîúé ía Cøc íéøáBòäeøîàåäpäõøàä ©§©−̈©¥¨¥«¨¥®¨©£¦¨¦§¦¨©µ©£¤´¨«§¨´§¨½̈§¥¥−¨¥«¨§¦¤¤¨¦§§§¨«§À¦¥¨¨³¤
äúéä änLpä eælääzòïâk ©¥̧Æ©§©½̈¨«§−̈©¨§©

a äòeèpäúBáøçä íéøräå ïãr ©§¨§¥®¤§¤«¨¦¯¤«¢¥²
úBøeöa úBñøäpäå úBnLpäå§©§©¬§©¤«¡¨−§¬

eáLéíéLðàa eáMéúð:åìeòãéå ¨¨«¦§©§©£¨¦§¨«§´
íëéúBáéáñ eøàMé øLà íéBbä©¦À£¤´¦¨«£»§¦«¥¤¼

úòãì eøékéék|éúéða ýåýé éðà ©¦¨©©¦´£¦´§Ÿ̈À¨¦̧¦Æ
änLpä ézrèð úBñøäpäàìå ©¤«¡¨½¨©−§¦©§©®̈§Ÿ

äø÷îa øácä äNòðýåýé éðà ©£¨©¨¨§¦§¤£¦¬§Ÿ̈−
éúéNrå ézøacøaãîä àeä éðà ¦©¬§¦§¨¦«¦£¦©§©¥

øácä äNBòä àeä éðàå ,äéäé ïkL: ¤¥¦§¤©£¦¨¤©¨¨

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§¨¨
,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦
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רפג

ú"åîùì àùú éë úùøôì äøèôä

çé à-íéëìîá

çéëõa÷iå ìûøNé éða-ìëa áàçà çìLiå©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®©¦§¬Ÿ

:ìîøkä øä-ìà íéàéápä-úààëeäiìà Lbiå ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«©¦©̧¥«¦¹̈

íéçñt ízà éúî-ãr øîàiå írä-ìk-ìà¤¨¨À̈©¸Ÿ¤Æ©¨©º©¤´«Ÿ§¦»

eëì íéýìûä ýåýé-íà íétrqä ézL-ìr©§¥´©§¦¦¼¦§Ÿ̈³¨«¡Ÿ¦Æ§´

írä eðr-àìå åéøçà eëì ìraä-íàå åéøçà©«£½̈§¦©©−©§´©«£¨®§«Ÿ¨¬¨¨²

:øác Búàáëéðà írä-ìà eäiìà øîàiå Ÿ−¨¨«©³Ÿ¤¥«¦¨̧Æ¤¨½̈£¦º

ìraä éàéáðe écáì ýåýéì àéáð ézøúBð©¯§¦¨¦²©«Ÿ̈−§©¦®§¦¥´©©½©

:Léà íéMîçå úBàî-òaøàâëøtä íäì eøçáéå íéøt íéðL eðì-eðzéå ©§©¥¬©«£¦¦−¦«§¦§¹̈§©¦́¨¦À§¦§£´¨¤Á©¨̧

äNrà éðàå eîéNé àì Làå íéörä-ìr eîéùéå eäçzðéå ãçàä| ¨«¤¹̈¦«©§ªÀ§¨¦̧ŸÆ©¨´¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©«£¦º¤«¡¤´

:íéNà àì Làå íéörä-ìr ézúðå ãçàä øtä-úàãëíLa íúàø÷e ¤©¨´¨«¤À̈§¨«©¦Æ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ¨¦«§¨¤º§¥´

àeä Làá äðré-øLà íéýìûä äéäå ýåýé-íLá àø÷à éðàå íëéäìà¡«Ÿ¥¤À©«£¦Æ¤§¨´§¥«§Ÿ̈½§¨¨¯¨«¡Ÿ¦²£¤©«£¤¬¨¥−´

:øácä áBè eøîàiå írä-ìk ïriå íéýìûääëéàéáðì eäiìà øîàiå ¨«¡Ÿ¦®©©¯©¨¨¨²©«Ÿ§−¬©¨¨«©¸Ÿ¤¥«¦¹̈¦§¦¥´

eàø÷å íéaøä ízà ék äðLàø eùrå ãçàä øtä íëì eøça ìraä©©À©©«£¸¨¤¹©¨³¨«¤¨Æ©«£´Ÿ¦«Ÿ½̈¦¬©¤−¨«©¦®§¦§Æ

:eîéNú àì Làå íëéäìà íLaåëeNriå íäì ïúð-øLà øtä-úà eç÷iå §¥´¡«Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«©Â¦§Â¤©¨̧£¤¨©´¨¤»©©«£¼

ìB÷ ïéàå eððr ìraä øîàì íéøävä-ãrå ø÷aäî ìraä-íLá eàø÷iå©¦§§´§¥«©Â©Â©¥«©¸Ÿ¤§©©¨«¢©³¦¥ŸÆ©©´©£¥½§¥¬−

:äNr øLà çaænä-ìr eçqôéå äðò ïéàåæëíäa ìzäéå íéøävá éäéå §¥´Ÿ¤®©§©Æ§½©©¦§¥−©£¤¬¨¨«©§¦̧©¨«¢©¹¦©§©¥¯¨¤´

למורא  שי
(àë,íéçñBt ízàãö ìò íòôe ïéîé ãöì äèpé íòt øLà äfä øbçk ©¤§¦©¦¥©¤£¤©©¦¨¤§©¨¦©©©©

.ìàîN,íétòqä ézL ìòéøçà íòôe 'ä éøçà íòt .úBáLçnä ézL ìò §Ÿ©§¥©§¦¦©§¥©©£¨©©©£¥©©©£¥

.ìòaä,øác Búà íòä eðò àìå.ïéçáäì íéòãBé eéä àlL(áëézøúBð ©©©§Ÿ¨¨¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨§¦§©§¦©§¦
,écáì 'äì àéáð.íäì íéòeãé eéä àì eäéãáBò àéaçäL íéàéápä äàî ék ¨¦©§©¦¦¥¨©§¦¦¤¤§¦©§¨Ÿ¨§¦¨¤

(äë,íéaøä ízà ékCøcî àeäå ¦©¤¨©¦§¦¤¤

.äðBLàø eNòéå eøçáé íéaøäL øñenä©¨¤¨©¦¦§£§©£¦¨

(åë,íäì ïúð øLàøtä äéäL £¤¨©¨¤¤¨¨©¨

-äãBáòì áøwé àlL éãk íäî èîLð¦§¨¥¤§¥¤Ÿ¦¨¥©£¨

,eäiìà ìL åéôðk úçz Bì çøáe ,äøæ̈¨¨©©©§¨¨¤¥¦¨

.ä"á÷ä Lc÷úé íëéðLa ,Cì ,Bì øîà̈©¥¦§¥¤¦§©¥

,äNò øLà çaænä ìò eçqôéå©§©§©©¦§¥©£¤¨¨
Bà áàçà äNò øLà çaænä ìò eâlc¦§©©¦§¥©£¤¨¨©§¨

.íúãBáò éëøcî äéä äæå .BàNòL éî¦¤£¨§¤¨¨¦©§¥£¨¨

(æë,àeä íéäìà ékízà éøä ¦¡Ÿ¦£¥©¤

.íéäìà àeäL íéøîBà,çéN ékànL §¦¤¡Ÿ¦¦¦©¤¨

.åéLëò åéöòBé íò øác Bì Lé,âéN éëå ¥¨¨¦£¨©§¨§¦¦
.äîçìna åéLëò àeä óãBøå âéOî ànL¤¨©¦§¥©§¨©¦§¨¨

,Bì Cøã éëå.ä÷Bçø Cøãa àeä ànL §¦¤¤¤¨§¤¤§¨

מרים  עטרת
ëìûøNé éða-ìëa áàçà çìLiåàì íéàéápä ìáà íäéìàî eàa ìàøNé ìk ©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®¨¦§¨¥¨¥£¥¤£¨©§¦¦Ÿ

ïëì ,eàaìîøkä øä-ìà íéàéápä-úà õa÷iåíúáBèa àlL:àëLbiå ¨¨¥©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«¤Ÿ§¨¨©¦©̧
íétrqä ézL-ìr íéçñt ízà éúî-ãr øîàiå írä-ìk-ìà eäiìà¥«¦¹̈¤¨¨À̈©¸Ÿ¤Æ©¨©º©¤´«Ÿ§¦»©§¥´©§¦¦¼
íéèBð eéäz éúî ãò ,ìàîN ìò íòôe ,ïéîé ìò äèðé íòt øLà äfä øbçk©¦¥©¤£¤©©¦§¤©¨¦©©©§Ÿ©¨©¦§¦

íëéúBáLçîaíéýìûä ýåýé-íà §©§§¥¤¦§Ÿ̈³¨«¡Ÿ¦Æ
eëì ìraä-íàå åéøçà eëì§´©«£½̈§¦©©−©§´
:øác Búà írä eðr-àìå åéøçà©«£®̈§«Ÿ¨¬¨¨²Ÿ−¨¨«

áëírä-ìà eäiìà øîàiåLé ©³Ÿ¤¥«¦¨̧Æ¤¨½̈¥

ék ïBøúé íëìàéáð ézøúBð éðà ¨¤¦§¦£¦º©¯§¦¨¦²
écáì ýåýéìøLà íéàéápä äàî ék ©«Ÿ̈−§©¦®¦¥¨©§¦¦£¤

íäì íéòeãé eéä àì ,äéãáBò íàéaçä¤§¦¨©§¨Ÿ¨§¦¨¤

úBàî-òaøà ìraä éàéáðe§¦¥´©©½©©§©¥¬
Léà íéMîçåéî úlôz äzò äàøðå ©«£¦¦−¦«§¦§¤©¨§¦©¦

ìa÷úz:âëíéøt íéðL eðì-eðzéå ¦§©¥§¦§¹̈§©¦́¨¦À
ïaø÷ìãçàä øtä íäì eøçáéå §¨§¨§¦§£´¨¤Á©¨̧¨«¤¹̈

øçáenäeäçzðéåíéøáàì eäeëzçéå ©§¨¦«©§ªÀ§©§§§¥¨¦

íéaø íé÷qòúnä eéäiL-ìr eîéùéå ¤¦§©¦§©§¦©¦§¨¦̧ŸÆ©
éðàå eîéNé àì Làå íéörä́̈¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©«£¦º

äNrà|ãçàä øtä-úàéðàL ¤«¡¤´¤©¨´¨«¤À̈¤£¦

écáìàì Làå íéörä-ìr ézúðå §©¦§¨«©¦Æ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ
:íéNàãëíúàø÷eäðBLàøíLa ¨¦«§¨¤º¦¨§¥´

ýåýé-íLá àø÷à éðàå íëéäìà¡«Ÿ¥¤À©«£¦Æ¤§¨´§¥«§Ÿ̈½
Làá äðré-øLà íéýìûä äéäå§¨¨¯¨«¡Ÿ¦²£¤©«£¤¬¨¥−

Làä úãøBä éãé ìòíéýìûä àeä ©§¥¨©¨¥´¨«¡Ÿ¦®
øácä áBè eøîàiå írä-ìk ïriå©©©̄¨¨¨²©«Ÿ§−¬©¨¨«
ãBîòì eöøå úîàa íé÷tzñî eéä íä ék¦¥¨¦§©§¦¤¡¤§¨©£

øeøéaä ìò:äëeäiìà øîàiå ©©¥©¸Ÿ¤¥«¦¹̈
øtä íëì eøça ìraä éàéáðì¦§¦¥´©©À©©«£¸¨¤¹©¨³

ãçàäøçáenäék äðLàø eùrå ¨«¤¨Æ©§¨©«£´Ÿ¦«Ÿ½̈¦¬
íLa eàø÷å íéaøä ízà©¤−¨«©¦®§¦§Æ§¥´
:eîéNú àì Làå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«

åëïúð-øLà øtä-úà eç÷iå©Â¦§Â¤©¨̧£¤¨©´
ìraä-íLá eàø÷iå eNriå íäì̈¤»©©«£¼©¦§§´§¥«©Â©Â©
øîàì íéøävä-ãrå ø÷aäî¥«©¸Ÿ¤§©©¨«¢©³¦¥ŸÆ
äðò ïéàå ìB÷ ïéàå eððr ìraä©©´©£¥½§¥¬−§¥´Ÿ¤®

çaænä-ìr eçqôéåíúãBáò Cøcî äúéä äæå çaænä ìò eâlc:äNr øLàæëìBãb-ìB÷á eàø÷ øîàiå eäiìà íäa ìzäéå íéøävá éäéåàìä ©§©Æ§½©©¦§¥−©¦§©©¦§¥©§¤¨§¨¦¤¤£¨¨£¤¬¨¨«©§¦̧©¨«¢©¹¦©§©¥¯¨¤´¥«¦À̈©¸Ÿ¤Æ¦§³§«¨Æ£Ÿ

àeä íéýìû-ékòîL àì ïéãò ìáàå çéN-ékBì âéN-éëéî íò úòk àeä øaãîBì Cøã-éëåìBãb ìB÷a eàø÷ äæìå òîLé àì íB÷nä ÷çøîìe ,Cøca àeä éìeà Bà ¦«¡Ÿ¦´½£¨£©¦Ÿ¨©¦«¦¯©§¦¦²−§©¥¨¥¦¦§¦¤´¤®©©¤¤§¤§©©¨Ÿ¦§©§¨¤¦§§¨

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©¨§¨§©¥©©¨
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íéýìû-ék ìBãb-ìB÷á eàø÷ øîàiå eäiìà¥«¦À̈©¸Ÿ¤Æ¦§³§«¨Æ¦«¡Ÿ¦´

å çéN-ék àeäïLé éìeà Bì Cøã-éëå Bì âéN-éë ½¦«¦¯©§¦¦²−§¦¤´¤®©²¨¥¬
:õ÷éå àeäçëeããbúiå ìBãb ìB÷a eàø÷iå −§¦¨«©¦§§Æ§´¨½©¦§«Ÿ§Æ

íc-CôL-ãr íéçîøáe úBáøça íètLîk§¦§¨½̈©«£¨−¨«§¨¦®©§¨−̈

:íäéìrèëãr eàaðúiå íéøävä øárk éäéå £¥¤«©§¦Æ©«£´Ÿ©¨«¢©½¦©¦§©§½©−

:áL÷ ïéàå äðò-ïéàå ìB÷-ïéàå äçðnä úBìrì©«£´©¦§®̈§¥«¬§¥«Ÿ¤−§¥¬¨«¤

ì-ìë eLbiå éìà eLb írä-ìëì eäiìà øîàiå©¸Ÿ¤¥«¦¨³§¨¨¨Æ§´¥©½©¦§¬¨

:ñeøää ýåýé çaæî-úà àtøéå åéìà írä̈−̈¥¨®©§©¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¤¨«

àìøtñîk íéðáà äøNr íézL eäiìà çwiå©¦©´¥«¦À̈§¥³¤§¥Æ£¨¦½§¦§©−

åéìà ýåýé-øáã äéä øLà á÷ré-éðá éèáL¦§¥´§¥©«£®Ÿ£¤Á¨¨̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ

:EîL äéäé ìûøNé øîàìáì-úà äðáiå ¥½Ÿ¦§¨¥−¦«§¤¬§¤«©¦§¤¯¤

úéák äìrz Nriå ýåýé íLa çaæî íéðáàä̈«£¨¦²¦§¥−©§¥´§Ÿ̈®©©´©§¨À̈§¥Æ

:çaænì áéáñ òøæ íéúàñâì-úà Cøriå ¨©´¦¤½©¨¦−©¦§¥«©©©«£−Ÿ¤

:íéörä-ìr íNiå øtä-úà çzðéå íéörä̈«¥¦®©§©©Æ¤©½̈©−̈¤©¨«¥¦«

ãìøîàiå íéörä-ìrå äìòä-ìr e÷öéå íéî íécë äraøà eàìî øîàiå©ÀŸ¤¦§¸©§¨¨³©¦Æ©½¦§¦§¬©¨«Ÿ−̈§©¨«¥¦®©³Ÿ¤

lL øîàiå eðLiå eðLlLéå eL:eLäìíâå çaænì áéáñ íénä eëìiå §Æ©¦§½©¬Ÿ¤©¥−©§©¥«©¥«§´©©½¦¨¦−©¦§¥®©§©¬

:íéî-àlî äìrzä-úàåìéäéå|àéápä eäiìà Lbiå äçðnä úBìra ¤©§¨−̈¦¥¨«¦©§¦´©«£´©¦§À̈©¦©º¥«¦¨´©¨¦»

íéýìû äzà-ék òãeé íBiä ìàøNéå ÷çöé íäøáà éýìû ýåýé øîàiå©Ÿ©¼§Ÿ̈À¡Ÿ¥³©§¨¨Æ¦§¨´§¦§¨¥½©´¦¨©À¦«©¨¯¡Ÿ¦²

:älàä íéøácä-ìk úà éúéùr Eøáãáe Ecár éðàå ìûøNéaæìéððr §¦§¨¥−©«£¦´©§¤®¦§¨«§´¨¦½Ÿ¦¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤£¥³¦

íaì-úà úañä äzàå íéýìûä ýåýé äzà-ék äfä írä eòãéå éððr ýåýé§Ÿ̈Æ£¥½¦§¥«§Æ¨¨´©¤½¦«©¨¬§Ÿ̈−¨«¡Ÿ¦®§©¨²£¦¬Ÿ¨¤¦−̈

:úépøçàçì-úàå íéörä-úàå äìòä-úà ìëàzå ýåýé-Là ìtzå £«Ÿ©¦«©¦´Ÿ¥§Ÿ̈À©³Ÿ©¤¨«Ÿ¨Æ§¤¨«¥¦½§¤

:äëçì äìrza-øLà íénä-úàå øôrä-úàå íéðáàäèìírä-ìk àøiå ¨«£¨¦−§¤¤«¨®̈§¤©©¬¦£¤©§¨−̈¦¥«¨©©§Æ¨¨½̈

:íéýìûä àeä ýåýé íéýìûä àeä ýåýé eøîàiå íäéðt-ìr eìtiå©¦§−©§¥¤®©´Ÿ§½§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½§Ÿ̈−¬¨«¡Ÿ¦«

למורא  שי
(çë,eããbúiå.íøNa eèøN,íètLîk.íâäðî äéäL éôk ©¦§Ÿ§¨§§¨¨§¦§¨¨§¦¤¨¨¦§¨¨

(èë,eàaðúiå.Làä ãøzL äàeáða íéøaãî elàk íîöò úà eNòïéàå ©¦§©§¨¤©§¨§¦§©§¦¦§¨¤¥¥¨¥§¥
,áL÷.dBìà Bðéà ék ,íäì áéL÷iL éî ïéàL(ì,éìà eLbéðéàL eàøúå ¨¤¤¥¦¤©§¦¨¤¦¥¡©§¥©§¦§¤¥¦

.øáca äîøòä íeL íéøòî,ñeøää 'ä çaæî úà àtøéåøékæäå çaæî äða ©£¦©£¨¨©¨¨©§©¥¤¦§©¤¨¨¨¦§¥©§¦§¦

íaì ìò äìBò 'ä çaæî äéäiL ìàøNéì§¦§¨¥¤¦§¤¦§©¤©¦¨

BîL ìèáe ñeøä äéäL .íäéôa øeâLå§¨§¦¤¤¨¨¨¨©§

Leøt .íéèáMä úøNò ìk étî Búøkæäå§©§¨¨¦¦¨£¤¤©§¨¦¥

ìeàL äðaL çaæî íL äéäL ,øçà©¥¤¨¨¨¦§¥©¤¨¨¨

ìk úà eñøä ìàøNé éëìîe ,Cìnä©¤¤©§¥¦§¨¥¨§¤¨

ì eNòpL úBîaäå úBçaænä,íéîL íL ©¦§§§©¨¤©£§¥¨©¦

äéäL çaænä úà ïwúå eäiìà äðáe¨¨¥¦¨§¦¥¤©¦§¥©¤¨¨

.ñeøä(áì,òøæ íéúàñ úéák ¨§¥¨©¦¤©
éãk ,òøæ íéúàñ úòéøæ íB÷î øeòLk§¦§§¦©¨©¦¤©§¥

øàáîk ,ñpä ìécâäì ,íénä da eëìiL¤¥§¨©©¦§©§¦©¥©§Ÿ¨

ìò änà äàî ìL çèL àeäå) .ïläì§©¨§¤©¤¥¨©¨©

.(änà íéMîç(ãì,e÷öéå.eëtLéå £¦¦©¨§¦§§¦§§

,eðL.äiðL íòt eëôLlL,eLeëôL §¦§©©§¦¨©¥¦§

.úéLéìL íòt(æì,éððò 'ä éððòéððò ©©§¦¦£¥¦£¥¦£¥¦

úðéúða Ck-øçà éððò ,Làä úãøBäa§¨©¨¥£¥¦©©¨¦§¦©

íénáe Làa éððò ,eøîà ì"æøå .øènä©¨¨§¨§£¥¦¨¥©©¦

úðéúðáe çaænä ìò Làä úãøBäa)§¨©¨¥©©¦§¥©¦§¦©

íéôLk äNòî eøîàé àlL éððò ,(øènä©¨¨£¥¦¤ŸŸ§©£¥§¨¦

.íä,úépøBçà íaì úà úañä ¥£¦Ÿ¨¤¦¨£©¦
úépøBçà äéä øLà íaì úà áañz§©¥¤¦¨£¤¨¨£©¦

ñpä éãé-ìòL ,åéLëò ãò Enî úBðôì¦§¦§©©§¨¤©§¥©¥

éìà eañé äfä.íaì úà E(èìeìtéå ©¤¨¥¥¤¤¦¨©¦§
,íäéðt ìò.'äì úåçzLäì ©§¥¤§¦§©£Ÿ©

מרים  עטרת
õ÷éå àeä ïLé éìeàBúðMî:çëìBãb ìB÷a eàø÷iå,eäiìà éøáãì eòîL ©²¨¥¬−§¦¨«¦§¨©¦§§Æ§´¨½¨§§¦§¥¥¦¨

âòìå ìezäa øîà ék íòeããbúiåíøNa eèøNúBáøça íètLîk ¦¦¨©§¦§©©©¦§«Ÿ§Æ¨§§¨¨§¦§¨½̈©«£¨−
:íäéìr íc-CôL-ãr íéçîøáeèëeàaðúiå íéøävä øárk éäéå ¨«§¨¦®©§¨−̈£¥¤«©§¦Æ©«£´Ÿ©¨«¢©½¦©¦§©§½

Làä ãøzL äàeáða íéøaãî elàk íîöò úà eNòäçðnä úBìrì ãrék ¨¤©§¨§¦§©§¦¦§¨¤¥¥¨¥©−©«£´©¦§®̈¦

ãBò eàaðúä àìå eàìð æàìB÷-ïéàå ¨¦§§Ÿ¦§©§§¥«¬
áL÷ ïéàå äðò-ïéàåéî ïéàL éôì §¥«Ÿ¤−§¥¬¨«¤§¦¤¥¦

dBìà Bðéà ék íäì áéL÷é:ìøîàiå ©§¦¨¤¦¥¡©©¸Ÿ¤
éìà eLb írä-ìëì eäiìàúBàøì ¥«¦¨³§¨¨¨Æ§´¥©½¦§

.øáca äîøòä ïéàLírä-ìë eLbiå ¤¥©£¨¨©¨¨©¦§¬¨¨−̈
ýåýé çaæî-úà àtøéå åéìà¥®̈©§©¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−

ñeøää,ìeàL äða äfä çaænäL ¤¨«¤©¦§¥©©¤¨¨¨

ìòaä éãáBò éãé ìò ñøäðå:àìçwiå §¤¡©©§¥§¥©©©©¦©´
íéðáà äøNr íézL eäiìà¥«¦À̈§¥³¤§¥Æ£¨¦½

á÷ré-éðá éèáL øtñîkøékæäì §¦§©−¦§¥´§¥©«£®Ÿ§©§¦

íäéáà ìàøNé úeëæäéä øLà §¦§¨¥£¦¤£¤Á¨¨̧
øîàì åéìà ýåýé-øáãúéùàøá) §©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ

(çë áì:EîL äéäé ìûøNé¦§¨¥−¦«§¤¬§¤«
áìçaæî íéðáàä-úà äðáiå©¦§¤¯¤¨«£¨¦²¦§¥−©

úéák äìrz Nriå ýåýé íLa§¥´§Ÿ̈®©©´©§¨À̈§¥Æ
íéúàñíéúàñ úòéøæ íB÷î øeòéLk ¨©´¦§¦§§¦©¨©¦

:çaænì áéáñ òøæâìCøriå ¤½©¨¦−©¦§¥«©©©«£−Ÿ
øcéñøtä-úà çzðéå íéörä-úà ¦¥¤¨«¥¦®©§©©Æ¤©½̈

:íéörä-ìr íNiåãìøîàiå ©−̈¤©¨«¥¦«©ÀŸ¤
e÷öéå íéî íécë äraøà eàìî¦§¸©§¨¨³©¦Æ©½¦§¦§¬

eëtLéåíéörä-ìrå äìòä-ìr §¦§§©¨«Ÿ−̈§©¨«¥¦®
eðL øîàiåúéðL íòt eëôLeðLiå ©³Ÿ¤§Æ¦§©©¥¦©¦§½
lL øîàiåeLúéLéìL íòt eëôL ©¬Ÿ¤©¥−¦§©©§¦¦

lLéå:eLäìáéáñ íénä eëìiå ©§©¥«©¥«§´©©½¦¨¦−
çaænìäëøònä íB÷î áéáñíâå ©¦§¥®©§¦§©©£¨¨§©¬

:íéî-àlî äìrzä-úà¤©§¨−̈¦¥¨«¦
åìéäéå|äçðnä úBìraúçðî ©§¦´©«£´©¦§À̈¦§©

áøòäpä eäiìà Lbiåàéáìltúäì ¨¤¤©¦©º¥«¦¨´©¨¦»§¦§©¥

íäøáà éýìû ýåýé øîàiå©Ÿ©¼§Ÿ̈À¡Ÿ¥³©§¨¨Æ
òãeé íBiä ìàøNéå ÷çöéøLàk ¦§¨´§¦§¨¥½©´¦¨©À©£¤

Làä ãøzíéýìû äzà-ék ¥¥¨¥¦«©¨¯¡Ÿ¦²
ìûøNéaøOáì éðçlLz øLàëå §¦§¨¥−§©£¤§©§¥¦§©¥

éððòz íBiä íà éa eðéîàé àáì ãéúòì¤¨¦¨Ÿ©£¦¦¦©©£¥¦

ìkä eòãéåEøáãáe Ecár éðàå §¥§©Ÿ©«£¦´©§¤®¦§¨«§´
älàä íéøácä-ìk úà éúéùr̈¦½Ÿ¦¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤
úBîaä øeqéà úòLa äîaa ézáø÷äL: ¤¦§©§¦©¨¨¦§©¦©¨

æìéððr ýåýé éððrLàä úãøBäa £¥³¦§Ÿ̈Æ£¥½¦§¨©¨¥

ýåýé äzà-ék äfä írä eòãéå§¥«§Æ¨¨´©¤½¦«©¨¬§Ÿ̈−
úépøçà íaì-úà úañä äzàå íéýìûäéìà áañz äfä ñpa:Enî úBðtäì ,úéðøBçà äpä ãò äéä øLà íaì úà Eçììëàzå ýåýé-Là ìtzå ¨«¡Ÿ¦®§©¨²£¦¬Ÿ¨¤¦−̈£«Ÿ©¦«©¥©¤§©¥¥¤¤¦¨£¤¨¨©¥¨£¨¦§¦¨¦§©¦´Ÿ¥§Ÿ̈À©³Ÿ©

älçzäìòä-úàCLîäáeäìrza-øLà íénä-úàå øôrä-úàå íéðáàä-úàå íéörä-úàåóBqaäëçìla ÷wìîk ,ìkä äôøNå äLaéíúå ,ïBL §¦¨¤¨«Ÿ¨Æ©¤§¥§¤¨«¥¦½§¤¨«£¨¦−§¤¤«¨®̈§¤©©¬¦£¤©§¨−̈©¦¥«¨¦§¨§¨§¨©Ÿ¦§©¥©¨§©

úeçì íeL äìòza øàLð àlL ãò:èìíäéðt-ìr eìtiå írä-ìk àøiå'äì úBåçzLäì:íéýìûä àeä ýåýé íéýìûä àeä ýåýé eøîàiå ©¤Ÿ¦§©©§¨¨©©©§Æ¨¨½̈©¦§−©§¥¤®§¦§©£©©´Ÿ§½§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½§Ÿ̈−¬¨«¡Ÿ¦«
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רפה

äìïåùàøàìä÷iåìûøNé éða úãr-ìk-úà äLî ©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−
ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íúà úNrìáäëàìî äNrz íéîé úLL ©«£¬Ÿ¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼
ïBúaL úaL Lã÷ íëì äéäé éréáMä íBiáe©´©§¦¦À¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−

:úîeé äëàìî Bá äNòä-ìk ýåýéìâ-àì ©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈¨««Ÿ
:úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøráúô(éåì) §©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«

ãøîàì ìûøNé-éða úãr-ìk-ìà äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæäíëzàî eç÷ ¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ§¸¥«¦§¤³

úîeøz úà äàéáé Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−§©´
:úLçðe óñëå áäæ ýåýéåïîbøàå úìëúe §Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤§¥¯¤§©§¨¨²

:íéfrå LLå éðL úrìBúåæíéîcàî íìéà úøòå §©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²
:íéhL éörå íéLçz úøòåçøBànì ïîLå §Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«§¤−¤©¨®

ì íéîNáe:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL §¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«
è:ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå§©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤
éøLà-ìk úà eNréå eàáé íëa áì-íëç-ìëå§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬

:ýåýé äeö(ìàøùé)àéà-úà ïkLnä-úà-úàå Bìä ¦−̈§Ÿ̈«¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤

-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå åéñø÷-úà eäñëî¦§¥®¤§¨¨Æ§¤§¨½̈¤§¦¾̈¤
:åéðãà-úàå åéãnráé-úà åéca-úàå ïøàä-úà ©ª−̈§¤£¨¨«¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤

:Cñnä úëøt úàå úøtkäâé-úàå ïçìMä-úà ©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«¤©ª§¨¬§¤
:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàå åécaãé-úàå ©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤©¨¦«§¤

ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤
:øBànäåèúàå åéca-úàå úøèwä çaæî-úàå ©¨«§¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ

Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬
:ïkLnä çúôì çútäæèäìòä çaæî | úà ©¤−©§¤¬©©¦§¨«¥´¦§©´¨«ŸÀ̈

-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨
:Bpk-úàå øikä-úà åéìkæéøöçä érì÷ úà ¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«¥µ©§¥´¤«¨¥½

:øöçä ørL Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnr-úà¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−©¬©¤«¨¥«
çé-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤

:íäéøúéîèéì ãøOä éãâa-úàLãwa úøL ¥«§¥¤«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤
åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úà¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈

:ïäëìëéðôlî ìûøNé-éða úãr-ìk eàöiå §©¥«©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬
:äLî¤«

קריאתהתורהלמנחתשבתקודש

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

ומוצלחת  טובה  בשעה  שיהי'  השי"ת  יתן  תחי'.  בתו  של  מקשוה"ת  הודעתו  על  במענה 
ובבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

והנה ידוע דרך הקדושה שהוא לאט לאט. ובמילא צריך הי' למצוא דרכים המתאימים 
וידוע  כבנו  דחתנו  מרז"ל  ע"פ  ובפרט  והנהגותי'.  דרכי'  החסידות  לתורת  המיול"ח  את  לקרב 
שמצות חינוך הבן היא מוטלת על האב ובפרט מצות חינוך דתלמוד תורה שהוא מדאורייתא על 
האב וכפסק רבינו ז"ל בהלכות ת"ת בתחלתו ובכמה מקומות. ופשוט אשר לימוד תורת החסידות 

הוא בכלל זה.

בברכת מזל טוב.
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לוח זמנים לשבוע פרשת תשא - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:045:568:228:188:568:529:569:5312:2212:2117:4217:4618:0818:1217:2518:22באר שבע )ח(

6:045:568:218:178:568:519:569:5212:2212:2017:4317:4818:0618:1117:1418:21חיפה )ח(

6:025:558:218:168:558:509:559:5112:2112:1917:4417:4918:0618:1017:0818:20ירושלים )ח(

6:045:578:228:188:568:529:569:5312:2212:2117:4117:4618:0718:1217:2318:22תל אביב )ח(

6:296:178:328:259:169:0910:1410:0912:3612:3517:4417:5318:1718:2617:3418:39אוסטריה, וינה )ח(

7:087:149:409:4310:1810:2011:2411:2514:0414:0219:5619:4720:2320:1419:3020:25אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:306:198:358:299:189:1110:1610:1112:3912:3717:4817:5718:2018:2917:3718:41אוקראינה, אודסה )ח(

6:035:518:067:598:508:439:489:4312:1012:0917:1917:2817:5218:0117:0818:14אוקראינה, דונייצק )ח(

6:146:028:178:109:018:549:599:5412:2112:2017:2917:3818:0318:1217:1918:25אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:426:298:428:349:279:2010:2510:2012:4712:4517:5318:0318:2818:3817:4318:51אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:346:218:348:279:209:1310:1810:1312:3912:3817:4617:5518:2018:3017:3618:44אוקראינה, קייב )ח(

6:426:369:059:019:369:3210:3710:3413:0413:0318:2718:3018:5118:5418:0919:03איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

6:556:449:028:559:439:3710:4210:3713:0513:0318:1718:2618:4718:5518:0419:07איטליה, מילאנו )ח(

6:226:218:538:529:229:2010:2410:2312:5612:5418:2918:2718:5118:4918:1018:58אקוואדור, קיטו )ח(

6:446:499:179:199:539:5410:5810:5913:3713:3519:2619:1819:5319:4419:0119:55ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:317:3810:0210:0510:4210:4411:4811:4914:2914:2720:2220:1220:5120:4119:5620:53ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:346:248:468:419:249:1910:2310:1912:4812:4618:0318:0918:3118:3817:5018:49ארה״ב, בולטימור )ח(

6:246:148:358:309:149:0810:1310:0912:3712:3617:5117:5818:2018:2717:3918:38ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:246:158:368:309:149:0910:1310:0912:3812:3617:5217:5818:2118:2817:3918:39ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:016:519:119:069:519:4510:5010:4513:1413:1218:2718:3418:5719:0418:1519:15ארה״ב, דטרויט )ח(

6:436:369:038:599:369:3210:3610:3313:0313:0118:2418:2818:4918:5318:0819:03ארה״ב, האוסטון )ח(

6:166:088:338:289:089:0310:0810:0412:3312:3217:5217:5718:1818:2317:3818:34ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:406:349:038:599:349:3110:3510:3213:0213:0118:2518:2818:4918:5218:0919:02ארה״ב, מיאמי )ח(

6:206:108:318:269:109:0410:0910:0512:3312:3217:4717:5418:1618:2317:3518:35ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:486:389:008:549:389:3210:3710:3313:0113:0018:1618:2218:4518:5118:0319:03ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:196:098:308:249:099:0310:0810:0412:3212:3117:4517:5218:1518:2217:3318:34ארה״ב, שיקגו )ח(

6:336:359:079:079:379:3710:4010:4013:1513:1318:5418:5019:1819:1318:3319:22בוליביה, לה-פס )ח(

7:197:069:189:1010:059:5711:0310:5713:2413:2218:2918:4019:0519:1518:2019:29בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:197:069:189:1110:059:5811:0310:5713:2413:2318:3018:4019:0519:1518:2019:29בלגיה, בריסל )ח(

6:046:078:378:389:099:1010:1310:1312:4912:4818:3618:3118:5618:5118:0919:00ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:525:558:268:278:578:5810:0110:0112:3712:3618:2018:1418:4418:3817:5718:48ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:386:248:368:289:239:1610:2110:1512:4212:4017:4917:5918:2318:3317:4118:47בריטניה, לונדון )ח(

6:486:348:438:359:339:2510:3010:2412:5012:4917:5418:0518:3118:4217:4818:57בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:456:318:418:349:309:2210:2710:2212:4812:4717:5418:0418:2918:3917:4318:54גרמניה, ברלין )ח(

7:016:499:028:549:479:4010:4510:4013:0713:0518:1318:2318:4818:5818:0419:11גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:036:068:368:379:099:1010:1310:1312:5012:4818:4118:3518:5918:5318:1119:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:556:519:209:179:519:4810:5210:4913:2013:1918:4518:4719:0919:1018:2919:19הודו, מומבאי )ח(

6:516:469:179:149:479:4410:4810:4513:1613:1518:4218:4319:0519:0618:2519:16הודו, פונה )ח(

6:176:068:218:159:048:5810:039:5812:2512:2417:3417:4318:0718:1517:2318:28הונגריה, בודפשט )ח(

 לוח זמנים 
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רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת תשא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:296:198:408:359:199:1310:1810:1412:4212:4017:5518:0218:2518:3117:4318:43טורקיה, איסטנבול )ח(

6:526:439:069:019:429:3710:4210:3813:0713:0518:2218:2818:5018:5618:0919:07יוון, אתונה )ח(

6:386:268:428:369:259:1910:2410:1912:4612:4517:5518:0418:2818:3617:4418:49מולדובה, קישינב )ח(

6:526:489:189:149:489:4510:4910:4613:1713:1618:4218:4419:0619:0818:2619:17מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:106:198:408:449:239:2710:3110:3213:1413:1119:1119:0019:4319:3218:4419:44ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:256:188:468:429:189:1410:1910:1512:4512:4418:0618:1018:3118:3517:5118:44נפאל, קטמנדו )ח(

6:436:338:558:499:329:2710:3210:2812:5612:5418:1018:1618:3918:4517:5518:56סין, בייג'ין )ח(

7:137:129:449:4310:1310:1111:1511:1413:4613:4519:1919:1819:4119:4019:0019:48סינגפור, סינגפור )ח(

6:146:008:118:038:598:529:579:5112:1812:1617:2217:3317:5818:0917:1318:23פולין, ורשא )ח(

6:116:128:448:449:139:1310:1710:1612:5012:4918:2818:2518:5118:4718:0718:56פרו, לימה )ח(

7:137:029:199:1310:019:5410:5910:5513:2213:2118:3218:4119:0419:1218:2119:25צרפת, ליאון )ח(

7:257:139:289:2110:1210:0511:1011:0513:3213:3118:4118:5119:1319:2318:3019:36צרפת, פריז )ח(

6:076:048:378:359:059:0310:0710:0612:3812:3718:0918:0818:3118:3117:5118:39קולומביה, בוגוטה )ח(

6:486:378:568:509:369:3110:3510:3112:5912:5818:1418:2118:4218:4917:5919:01קנדה, טורונטו )ח(

6:266:158:328:269:149:0810:1310:0812:3612:3417:4817:5618:1818:2617:3518:38קנדה, מונטריאול )ח(

6:106:028:278:229:028:5710:029:5812:2712:2617:4417:4918:1118:1617:3118:27קפריסין, לרנקה )ח(

7:377:229:309:2110:2110:1311:1811:1213:3813:3618:3918:5119:1819:3018:3119:45רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:126:569:028:549:559:4610:5210:4613:1113:1018:1518:2718:5119:0318:0419:19רוסיה, מוסקבה )ח(

6:556:438:598:529:429:3510:4010:3513:0313:0118:1218:2018:4418:5318:0119:06רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:596:489:038:579:479:4010:4510:4013:0713:0618:2018:2918:4918:5818:0619:10שוויץ, ציריך )ח(

6:336:299:008:579:299:2710:3110:2913:0012:5818:2718:2818:5018:5118:1019:00תאילנד, בנגקוק )ח(

 לוח זמנים 

סדר מצות הדלקת נרות לערב 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 בןחנהורוגתו אולגה שרח בתתמז

ויוצאיחלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי ורוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי ורוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון
יהושע הלוי ורוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוינשמתהזה"חז'טובי' ב"ז יעקב ע"ה

תפילתהדזך

03-9601001
הרשמה כמנויים לדבר מלכות

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
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צזיךלאומזהכשהחריקבדזךחוץלעיזביוםזאשוןכשנוסעמביתו,וטובלומזמעומדאםאפשזבקל.ובשאזהימיםשמתעכב

בדזךעדשובולביתויאמזאותהבכלבוקזאפילובמלוןויחתוםבזוךאתהשומעתפלהבליהרכזתשם:

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

הרשמה כמנויים
לדבר מלכות

DvarMalchus.org

03-9601001

חפשו 'דבר מלכות' בעמדות נדרים פלוס
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