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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ב

כדאי שלכל ילד, בן או בת - רם קטני קטנים - ורם המבורגים יהיה סידוג )תפילה( פגטי משלו - לומג תפילה להשם, חומש - חמישה חומשי תוגה )או ספג אחג של 
תוגה( משלו ללמוד בו כל יום תוגה, וכן להבדיל קופת צדקה משלו - שלתוכה נותן צדקה )לבד משבת ויום טוב(, מכספו הפגטי )שניתן לו מהוגיו או שקיבל כפגס 
. . שבן יכול היה לקנות חיי נפשו, ולהשתמש בו לצגכיו האישיים, ושיכתבו על זה "להשם האגץ ומלואה" )או בגאשי תיבות "לה"ו"( בציגוף שמם - ודבגים אלו יהיו 

בגשותו ואחגיותו ויניחם בחדגו, במקום בולט - את הקופה יש לקבוע בחדג על ידי מסמג וכדומה, ועל ידי זה החדג כולו ייהפך ל"חדג ובית של צדקה".

סדג הנחת תפילין

טוב להגריל עצמו לומג . . . נוסח זה מודה וכו' ועל ידי זה יזכוג את ה' 
הניצב עליו:

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

ברכות הנחת תפילין
על  והן  יד  של  התפילין  על  הן  מכוונים  )באמיגתה  הגאשונה  הבגכה 
הקיבוגת  שגיג  על  הגצועה  הידוק  לפני  נאמגת  גאש(  של  התפילין 
של היד השמאלית )איטג, הכותב ביד שמאל מניח את התפילין על יד 

ימין( באופן שהתפילין נוטות לעבג הרוף!

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  דיבג  אם  )גק  נאמגת  השניה  הבגכה 
גאש( לפני הידוק הגצועה על הגאש.

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
צגיך ליזהג בה מאוד ואסוג לדבג ולהוציא דבגי תוגה מפיו עד שיבגך.

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

ַהּתֹוָרה:

קריאת שמע

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

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

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

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

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

ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם: ֱאֶמת:

נכון לומג קודם התפילה:

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

מצוה להתפלל בתפילין את כל תפילת שחגית כולל שיעוג תהלים כפי 
שמתחלק לימי החודש.

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

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

אף על פי שיכולים להניח תפילין במשך כל היום כולו )מנץ החמה או עלות השחג, עד צאת הכוכבים או שקיעת החמה(, הגי הזמן המובחג להנחת 
תפילין הוא בזמן תפילת שחגית, כמנהר ישגאל שמניחים תפילין ומתפללים בהם.

משיחת י"א שבט תשכ"ח
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ז שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בלוד  לתו"ת  איך שנכנס  כותב בקצרה סדר הדברים  בו  קבלתי מכתבו מכ"ג שבט, 
ומסיים שהוא עתה בן ט"ו וחצי שנה, ושאלתו אם לצאת מהישיבה להתלמד אומנות או לא.

והנה פשוט הדבר אשר כיון שבאופן פלא וכפי שכותב במכתבו, זכה לכנוס לישיבה 
ובפרט לישיבה כזו שלומדים בה הן נגלה והן חסידות, הרי צריך הוא להבין איך שמסייעים 
בידו מלמעלה להעמידו באופן הטוב לפניו בגשמיות וגם ברוחניות, ומובן ג"כ שכדי לנסותו 
נופלים לו לפעמים מחשבות להפסיק לימודו, ולכן צריך לבטלם ולהתמסר להשיעורים בנגלה 
ובחסידות בהתמדה ושקידה גדולה, ופשיטא אשר הזן ומפרנס את הכל הנה כשיבוא הזמן 
שלו  בגיל  עצמו  את  לבלבל  ואין  פרנסתו,  את  ג"כ  לו  ימציא  עצמו,  את  לפרנס  יהי'  וצריך 
להתעסק עתה בהכנת הפרנסה שתלוי אך ורק בהקב"ה ובמילא הקישור בתורתו ובמצותיו 
הם עצה נפלאה להקל לאחר זמן את הפרנסה, ויציאה מאהלה של תורה קודם הזמן מפרעת 

בזה, והשי"ת יזכהו ויצליחו לתלמוד תורה ביראת שמים.

בברכה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
המזכיר

 מזמוגי תהלים 

קכא
היאך יש מעלה בגן עדן התחתון ומשם עולה 

לגן עדן העליון והיאך הקב"ה משגיח:

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

ה ְוַעד־עֹוָלם. ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ

קכב
 מספר המשורר משבח ירושלים 

והניסים שנעשו בירושלים:

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

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

ה טֹוב ָלְך: ית־ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקׁשָ ּבֵ

תחילת זמן קידוש לבנה: יום שני בעגב, ו' אדג
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ה

a"lyz'd ,mixet .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ïa˜Â לעׂשֹות החּלּו אׁשר את ,1הּיהּודים ¿ƒ≈ְֲֲִֵֵֵֶַַ

ּתֹורה,2והיינּו ּבמּתן ּׁשהתחילּו מה , ְְְְִִֶַַַַָ

(ּבפּורים), אחׁשורֹוׁש ּבימי עּתה לקּבל ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּגמרּו

ּבּגמרא  הּפסּוק 3ּכדאיתא וקּבלּו4על קּימּו ְְְְְִִִִַַַָָָָ

זה  ּפי ועל ּכבר. ּׁשּקּבלּו מה קּימּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָהּיהּודים,

(אף  יחיד לׁשֹון וקּבל ּׁשּכתּוב מה ּגם ְְְִִֵֶַַַָָָמבֹואר

רּבים), לׁשֹון הּיהּודים, נאמר זה לאחרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּמּיד

וּיחן  ּתֹורה ּבמּתן ּׁשּכתּוב מה ּבדּוגמת ׁשּזהּו ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכיון

ההר  נגד יׂשראל יחיד 5ׁשם לׁשֹון וּיחן ,6, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּבּמדרׁש יחיד)7וכדאיתא (לׁשֹון ּדוּיחן ׁשהענין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ

ׁשעד  וחנּיֹות ׁשּבמּסעֹות לפי הּתֹורה, נתינת ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָּפעל

התאחדּות  ׁשל ענין עדיין היה לא סיני ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹהר

לׁשֹון  יׂשראל), (ׁשם וּיחן ּכאׁשר ורק ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ(יחיד),

להם  ׁשאּתן הּׁשעה הרי הּקּב"ה אמר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָיחיד,

ּבמּתן  ּׁשהתחילּו מה ּכׁשּסּיימּו ּגם ולכן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּתֹורתי,

יחיד. לׁשֹון וקּבל, נאמר ְְֱִִֵֶַָָּתֹורה,

C‡ הענין היה ּתֹורה ּבמּתן הרי להבין, צרי «ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ

זה  ׁשּבגלל ועד לנׁשמע, נעׂשה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַׁשהקּדימּו

ׁשני  להם וקׁשרּו הּׁשרת מלאכי רּבֹוא ׁשּׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבאּו

נׁשמע  ּכנגד ואחד נעׂשה ּכנגד אחד ,3כתרים, ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

נׁשמתן  ּפרחה ודּבּור ּדּבּור ּכל על ואי8וגם, , ְְְְְִִִֵַַָָָָָ
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כג.1) ט, מנחם 2)אסתר (תורת 4 הערה תשי"א הנ"ל רד"ה גם וראה קנו. ע' מג"א באוה"ת היהודים וקבל רד"ה ראה

נד). ע' אדר סה"מ א.3)― פח, כז.4)שבת שם, ב.5)אסתר יט, עה"פ.6)יתרו ומכילתא פרש"י השלום.7)ראה פ' דא"ז

ועוד. ט. יתרו (באבער) תנחומא כ. דאיכ"ר פתיחתא ט. פ"ט, ויק"ר ד.8)וראה פכ"ט, שמו"ר ב. שם, שבת

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

˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â1eÈÈ‰Â ,2‰Ó , ¿ƒ≈«¿ƒ≈¬∆≈≈«¬¿«¿«
eÏÈÁ˙‰M עצמם על ÈÓÈaלקבל ‰zÚ Ïa˜Ï e¯Ób ,‰¯Bz ÔzÓa ∆ƒ¿ƒ¿««»»¿¿«≈«»ƒ≈

‡˙È‡„k ,(ÌÈ¯eÙa) LB¯ÂLÁ‡שמובא Óba3ÏÚ¯‡כפי ¬«¿≈¿ƒƒ¿ƒ»«¿»»«
˜eÒt‰4 אסתר ˜eÓiבמגילת «»ƒ¿

‰Ó eÓi˜ ,ÌÈ„e‰i‰ eÏa˜Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«
¯·k eÏawM על הגמרא וכדברי ∆ƒ¿¿»

'ויתיצבו  תורה במתן האמור הכתוב

'תחתית  רש"י: (ופירש ההר' בתחתית

רב  אמר ממש'), ההר תחת - ההר

שכפה  מלמד חסא בר חמא בר אבדימי

ההר  את עליהם הוא ברוך הקדוש

מקבלים  אתם אם להם ואמר כגיגית

תהא  שם לאו ואם מוטב, התורה את

יעקב  בר אחא רב אמר קבורתכם.

(ופירש  לאורייתא רבה מודעא מכאן

לדין  יזמינם שאם - רבה 'מודעא רש"י:

עליכם, שקבלתם מה קיימתם לא למה

באונס'), שקבלוה תשובה להם יש

קבלוה  הדור כן פי על אף רבא אמר

'בימי  רש"י: (ופירש אחשורוש בימי

שנעשה  הנס מאהבת - אחשורוש

היהודים, וקבלו קימו דכתיב להם')

כבר. שקיבלו מה קיימו

‰Ê Èt ÏÚÂ שבימי האמור לפי ¿«ƒ∆
התורה  את קבלו ישראל בני אחשורוש

e˙kM·מחדש ‰Ó Ìb ¯‡B·Ó¿»««∆»
זה  (‡Ûבפסוק „ÈÁÈ ÔBLÏ Ïa˜Â¿ƒ≈¿»ƒ«

¯Ó‡ ‰Ê È¯Á‡Ï „inL∆ƒ»¿«¬≈∆∆¡«
ÌÈa¯ ÔBLÏ ,ÌÈ„e‰i‰ כן ואם «¿ƒ¿«ƒ

אלא  יחיד אדם על מדובר שלא מובן

ישראל  בני כל e‰fLעל ÔÂÈk כי ), ≈»∆∆
יש  בני ידי על מחדש התורה ראל קבלת

היתה  אחשורוש Ó‰בימי ˙Ó‚e„a¿¿««
ÌL ÔÁiÂ ‰¯Bz ÔzÓa ·e˙kM במדבר¯‰‰ „‚ Ï‡¯NÈ5 אל ∆»¿««»«ƒ«»ƒ¿»≈∆∆»»

אומרת  והתורה סיני, הר ÈÁÈ„מול ÔBLÏ ÔÁiÂ6 בני כל על שמדובר אף «ƒ«¿»ƒ

לשון  'ויחן' שנאמר שם רש"י בפירוש והובא ז"ל חכמינו שאמרו וכמו ישראל,

אחד', בלב אחד 'כאיש היתה הרבים של החניה כי וכפי È‡„ÎÂ˙‡יחיד, ¿ƒ¿ƒ»
L¯„na7˙È˙שמובא  ÏÚt („ÈÁÈ ÔBLÏ) ÔÁiÂc ÔÈÚ‰L «ƒ¿»∆»ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ»«¿ƒ«

ÔÈÈ„Ú ‰È‰ ‡Ï ÈÈÒ ¯‰ „ÚL ˙BiÁÂ ˙BÚqÓaL ÈÙÏ ,‰¯Bz‰«»¿ƒ∆¿«»«¬ƒ∆««ƒ«…»»¬«ƒ
˙e„Á‡˙‰ ÏL ÔÈÚ בני כל של ƒ¿»∆ƒ¿«¬

אחת  למציאות ביחד ƒ«(ÈÁÈ„),ישראל
ÌL) ÔÁiÂ ¯L‡k ˜¯Â¿««¬∆«ƒ«»

,„ÈÁÈ ÔBLÏ ,(Ï‡¯NÈ כל כאשר ƒ¿»≈¿»ƒ
אחת  למציאות מאוחדים ישראל בני

‰ÚM‰ È¯‰ ‰"aw‰ ¯Ó‡ זו »««»»¬≈«»»
ראויה È˙¯Bz,שעה Ì‰Ï Ôz‡L∆∆≈»∆»ƒ

Ìb ÔÎÏÂ אחשורוש בימי ¿»≈«
ÔzÓa eÏÈÁ˙‰M ‰Ó eÓÈiqLk¿∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿««
ÔBLÏ ,Ïa˜Â ¯Ó‡ ,‰¯Bz»∆¡«¿ƒ≈¿

.„ÈÁÈ»ƒ
C‡ הדמיון על לעיל המבואר לאחר «

תורה  מתן בעת התורה קבלת שבין

אחשורוש, בימי מחדש התורה לקבלת

ÔÈ·‰Ï,עדיין  CÈ¯ˆ שלכאורה »ƒ¿»ƒ
על  מעלות יש סיני בהר תורה למתן

כי  אחשורוש, בימי התורה ≈¬‰¯Èקבלת
ÔÈÚ‰ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa¿««»»»»ƒ¿»

eÓÈc˜‰L ישראל NÚ‰בני ∆ƒ¿ƒ«¬∆
,ÚÓLÏבתורה ÚÂ„ככתוב ¿ƒ¿«¿«

‰Ê ÏÏ‚aL ישראל שבני בזכות ∆ƒ¿«∆
לנשמע  נעשה מלמעלה e‡aהקדימו »

˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ‡Ba¯ ÌÈMLƒƒƒ«¿¬≈«»≈
Ì‰Ï e¯L˜Â בני רבוא לששים ¿»¿»∆

L„‚kישראל  „Á‡ ,ÌÈ¯˙Î È¿≈¿»ƒ∆»¿∆∆
ÚÓL „‚k „Á‡Â ‰NÚ3, וזו «¬∆¿∆»¿∆∆ƒ¿»

תורה  במתן שהיתה מיוחדת מעלה

סיני eac¯בהר Ïk ÏÚ ,Ì‚Â¿««»ƒ
¯ea„Â בני ששמעו הדברות מעשרת ¿ƒ

הוא  ברוך מהקדוש «¿«Á¯t‰ישראל
Ô˙ÓL8, שיצא ודיבור דיבור כל לוי, בן יהושע רבי 'ואמר הגמרא כדברי ƒ¿»»

בדברו, יצאה נפשי שנאמר ישראל של נשמתן יצתה הוא, ברוך הקדוש מפי
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לעשות ו החלו אשר את היהודים וקיבל

ּבלבד, התחלה זה הרי כן ּפי על ׁשאף ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומרים

הּסּיּום  (וקּבל), הּקּבלה ואיּלּו לעׂשֹות, ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהחּלּו

צרי ּגם אחׁשורֹוׁש. ּבימי רק היה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָוהּגמר,

רז"ל  אמרּו ּתֹורה למּתן ּבנֹוגע ּדהּנה, 9להבין, ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

היינּו, ליהֹוׁשע, ּומסרּה מּסיני ּתֹורה קּבל ְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻמׁשה

ּדאף  הּתֹורה, קּבלת ּבאֹופן חיּלּוקים אז ְְִִֶֶַַַַָָָָׁשהיּו

העם  לכל ּתֹורה ּדמּתן הענין היה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָׁשּבכללּות

מׁשה  וּירד להיֹות הּוצר ׁשּתחיּלה ורק 10(ועד , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּתֹורה  ניּתנה זה היּו11לאחר מקֹום, מּכל ,( ְְִִֶַַָָָָָ

רז"ל  ּוכמאמר הּקּבלה, ּבאֹופן מׁשה 12חיּלּוקים ְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ

וכּו'. לעצמֹו מחיּצה אהרן לעצמֹו, ְְְְְְְֲִִַַַָָֹמחיּצה

עליו  ׁשרק לעצמֹו, מחיּצה מׁשה היה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹּובכללּות

ּכלי  ׁשהיה היינּו כּו', ּתֹורה קּבל מׁשה ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹנאמר

ּכן  ּׁשאין מה מּסיני, ׁשּניּתנה ּכפי לּתֹורה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמקּבל

מה  (ואיּלּו ליהֹוׁשע מסרּה ׁשרק ְְְִִֶַַַַָָֻֻיהֹוׁשע,

ּבפני  נֹוסף ענין זה הרי מקּבל, היה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּׁשּיהֹוׁשע

אׁשר  את הּיהּודים וקּבל ּבענין ואיּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַעצמֹו).

ּדבר  רֹואים אחׁשורֹוׁש), (ּבימי לעׂשֹות ְֲֲִִֵֵֵֵַַָָהחּלּו

ּומּצב  ּבמעמד יׂשראל ּבני ּכל היּו ׁשאז ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָנפלא,

רק  היה החּלּו) (ּכאׁשר ּתֹורה מּתן ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבתחיּלת

ּתֹורה  קּבל מׁשה נאמר אצלֹו ׁשרק מׁשה, ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹאצל

אצל  ּתֹורה מּתן היה אחׁשורֹוׁש ּבימי ואיּלּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָכּו',

וקּבל  ּבׁשם ׁשּנקרא ּבאֹופן הּיהּודים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּכל

ׁשּכתּוב 13(הּיהּודים) ּבּמה להבין צרי וגם . ְְְִִִֶֶַַַָָָ

וקּבלּו קּימּו ּגֹו') הּיהּודים וקּבל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַ(לאחרי

הּקרי 4הּיהּודים  וקּבלּו) (קּימּו הּתיבֹות ׁשּבׁשּתי , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַ

(לׁשֹון  וקּבל הּוא הּכתיב אבל רּבים, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִֵַַָהּוא

הּיהּודים, וקּבל זה לפני ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָיחיד),

וקּבל  הן הענינים, ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מּובן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּמּזה

ּכן  ּׁשאין מה רּבים. לׁשֹון וקּבלּו והן יחיד, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָלׁשֹון
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רפ"א.9) יד.10)אבות שם, ג.11)יתרו פכ"ח, שמו"ר כד.12)ראה שם, יתרו ופרש"י ע'13)מכילתא שם אוה"ת ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
טל  הוריד קיבלו, היאך שני דיבור נשמתן, יצתה ראשון שמדיבור ומאחר

נחלתך  אלקים תניף נדבות גשם שנאמר אותם והחיה מתים בו להחיות שעתיד

כוננתה', אתה ÔÎונלאה Èt ÏÚ Û‡L ÌÈ¯ÓB‡ CÈ‡Â המעלות למרות ¿≈¿ƒ∆««ƒ≈
סיני  בהר תורה במתן דווקא שהיו הללו Ê‰הגדולות È¯‰ התורה קבלת ¬≈∆

תורה  Ïa·„,במתן ‰ÏÁ˙‰ ועל «¿»»ƒ¿»
רק  נאמר BNÚÏ˙,זה elÁ‰≈≈«¬

Ìeiq‰ ,(Ïa˜Â) ‰Ïaw‰ elÈ‡Â¿ƒ««»»¿ƒ≈«ƒ
¯Ób‰Â,התורה קבלת ¯˜של ‰È‰ ¿«¿»»»«

LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈa לא שאז למרות ƒ≈¬«¿≈
נעשה  הקדמת של אלו מעלות היו

פרחה  דיבור כל ושעל לנשמע

נשמתן.?

Ú‚Ba ,‰p‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿≈«
Ï"Ê¯ e¯Ó‡ ‰¯Bz ÔzÓÏ9 ¿««»»¿««

אבות  Bz¯‰בפרקי Ïa˜ ‰LÓ…∆ƒ≈»
,eÈÈ‰ ,ÚLB‰ÈÏ d¯ÒÓe ÈÈqÓƒƒ«¿»»ƒÀ««¿

Ê‡ eÈ‰L תורה ÌÈ˜elÈÁבמתן ∆»»ƒƒ
Û‡c ,‰¯Bz‰ ˙Ïa˜ ÔÙB‡a¿∆«»««»¿«
ÔzÓc ÔÈÚ‰ ‰È‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»»»»ƒ¿»¿««

„ÚÂ) ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰¯Bz כך כדי »¿»»»¿«
יחד  העם לכל ניתנה שהתורה מודגש

„¯iÂ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ‰lÈÁzL∆¿ƒ»¿«ƒ¿«≈∆
‰LÓ10,העם כל עם ביחד להיות …∆

‰¯Bz ‰zÈ ‰Ê ¯Á‡Ï ˜¯Â11 ¿«¿««∆ƒ¿»»
ברוך  הקדוש ביקש ...' המדרש: כדברי

עומד  משה היה דברות, עשר ליתן הוא

גולה  אני הוא ברוך הקדוש אמר מצדו,

אלקיך, ה' אנכי ואומר הרקיע את להם

הוא  ברוך הקדוש אמר מי אומרים הם

אני  כך ואחר משה ירד אלא משה או

רד  לך לו אמר אלקיך... ה' אנכי אומר

שמשה  עד עמך, ואהרן אתה ועלית

שנאמר  הוא, ברוך הקדוש נגלה יורד

וידבר  מיד העם אל משה וירד

ÌB˜Ó,אלקים' ÏkÓ למרות ), ƒ»»
העם  לכל היה תורה מתן שבכללות

זאת בכל ÌÈ˜elÈÁביחד, eÈ‰»ƒƒ
‰Ïaw‰,הבדלים  ÔÙB‡a¿∆««»»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe12‰LÓ ¿«¬«««…∆
‰vÈÁÓ Ô¯‰‡ ,BÓˆÚÏ ‰vÈÁÓ¿ƒ»¿«¿«¬…¿ƒ»

'eÎÂ BÓˆÚÏ על רש"י (כפירוש ¿«¿¿
לומר, תלמוד עמך, הם אף 'יכול – והכהנים' עמך ואהרן אתה 'ועלית הכתוב

והכהנים  לעצמו מחיצה ואהרן לעצמך מחיצה אתה מעתה אמור אתה, ועלית

עיקר  כל והעם הכהנים מן יותר ואהרן מאהרן יותר נגש משה לעצמם, מחיצה

ה''). אל לעלות מצבם את יהרסו vÈÁÓ‰אל ‰LÓ ‰È‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»»»…∆¿ƒ»
‰È‰L eÈÈ‰ ,'eÎ ‰¯Bz Ïa˜ ‰LÓ ¯Ó‡ ÂÈÏÚ ˜¯L ,BÓˆÚÏ¿«¿∆«»»∆¡«…∆ƒ≈»«¿∆»»

לבדו  BzÏ¯‰משה Ïa˜Ó ÈÏk¿ƒ¿«≈«»
ÔÈ‡M ‰Ó ,ÈÈqÓ ‰zÈpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»ƒƒ««∆≈

d¯ÒÓ ˜¯L ,ÚLB‰È Ôk משה ≈¿À«∆«¿»»
ÚLB‰iM ‰Ó elÈ‡Â) ÚLB‰ÈÏƒÀ«¿ƒ«∆¿À«

‰È‰ הוא של Ïa˜Óגם ומוסר »»¿«≈
ÈÙaהתורה, ÛÒB ÔÈÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»»ƒ¿≈
BÓˆÚ רבינו משה של מענינו ).שונה «¿

ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â ÔÈÚa elÈ‡Â¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿ƒ
ÈÓÈa) ˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡≈¬∆≈≈«¬ƒ≈
¯·c ÌÈ‡B¯ ,(LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈ƒ»»

Ê‡L ,‡ÏÙ אחשורוש ‰eÈבימי ƒ¿»∆»»
·vÓe „ÓÚÓa Ï‡¯NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈¿«¬»«»

נעלה  כך ÔzÓכל ˙lÈÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«««
elÁ‰ ¯L‡k) ‰¯Bz את לקבל »«¬∆≈≈

LÓ‰התורה  Ïˆ‡ ˜¯ ‰È‰ (»»«≈∆…∆
LÓ‰לבדו, ¯Ó‡ BÏˆ‡ ˜¯L∆«∆¿∆¡«…∆

ÈÓÈa elÈ‡Â ,'eÎ ‰¯Bz Ïaƒ̃≈»¿ƒƒ≈
‰¯Bz ÔzÓ ‰È‰ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»»««»
ÔÙB‡a ÌÈ„e‰i‰ Ïk Ïˆ‡≈∆»«¿ƒ¿∆
Ïa˜Â ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈¿ƒ≈

(ÌÈ„e‰i‰)13 שבקבלת היינו «¿ƒ
ישראל  בני כל אחשורוש בימי התורה

וצריך  התורה, מקבלי נחשבים כולם

הדבר.? טעם מהו להבין

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â בכתוב נוסף דבר ¿«»ƒ¿»ƒ
היהודים' 'וקבל e˙kL·זה ‰na«∆∆»

('Bb ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â È¯Á‡Ï)¿«¬≈¿ƒ≈«¿ƒ
ÌÈ„e‰i‰ eÏa˜Â eÓi˜4, ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

˙B·Èz‰ ÈzLaL המיליםeÓi˜) ∆ƒ¿≈«≈ƒ¿
È¯w‰ (eÏa˜Â הקריאה ‰e‡צורת ¿ƒ¿«¿ƒ

·È˙k‰ Ï·‡ ,ÌÈa¯ ÔBLÏaƒ¿«ƒ¬»«¿ƒ
הכתיבה  (ÔBLÏצורת Ïa˜Â ‡e‰¿ƒ≈¿

‰Ê ÈÙÏ ¯Ó‡pL BÓk ,(„ÈÁÈ»ƒ¿∆∆¡«ƒ¿≈∆
קודם  ‰ÌÈ„e‰i,בפסוק Ïa˜Â¿ƒ≈«¿ƒ

Ba LiL ,Ô·eÓ ‰fnL זה בפסוק ∆ƒ∆»∆≈
ÔBLÏ Ïa˜Â Ô‰ ,ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈¿

„ÈÁÈ,'ה'כתיב eÏa˜Âמצד Ô‰Â »ƒ¿≈¿ƒ¿
ÌÈa¯ ÔBLÏ.'ה'קרי Ïa˜Âמצד ˜eÒÙa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ¿«ƒ«∆≈≈¿»¿ƒ≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ז

ה'תשל"ב  פורים,

א  את הּיהּודים וקּבל לעׂשֹות,ּבפסּוק החּלּו ׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָ

יחיד  לׁשֹון וקּבל הּוא הּכתיב והן הּקרי .14הן ְְְְְִִִִֵֵֵַַָ

המבֹואר Ô·eÈÂב) הּדּיּוק ּפי על הּדברים ּפירּוׁש ¿«ְְִִִֵַַַַָָ

מקֹומֹות  הּמגיּלה 15ּבכּמה ׁשּבכל ְְְְִֶַַָָָ

אף  ּדוקא, יהּודים ּבׁשם יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָנקראים

רק  (לא ׁשבטים מּכּמה יׂשראל ּבני אז ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהיּו

נפעל  ידֹו (ׁשעל מרּדכי ּובפרט יהּודה), ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמּׁשבט

הענין  וכּמה ּכּמה אחת ועל ּדפּורים, הענין ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָּכל

החּלּו אׁשר את הּיהּודים ּדוקּבל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָהעיּקרי

ּבנימין  מּׁשבט ׁשהיה ימיני 16לעׂשֹות), איׁש ,17, ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָ

נאמר  הּמגיּלה ּבהתחלת מּיד כן, ּפי על ְְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָואף

את 17עליו  ׁשּיֹודעים ׁשּלפני ועד היה, יהּודי איׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

מרּדכי), ּוׁשמֹו זה לאחרי ׁשּכתּוב (ּכמֹו ְְְְְְֲֵֶֶַַָָׁשמֹו

יהּודי, איׁש היֹותֹו הּוא ׁשענינֹו ּכבר ְְְְֱִִִִֶָָיֹודעים

להיֹות  ׁש(ּיכֹול ענין ּכאן ׁשּמּודּגׁש לפי ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָׁשּזהּו

יכּוּנה  יׂשראל ׁשּבׁשם מי ּכל אצל ּבׁשוה ,18ו)הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

והענין  יהּודי. ּבׁשם ׁשּנקרא  ּומּצב ּבמעמד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא

הּוא  הּׁשבטים ּבין ּכפׁשּוטֹו החיּלּוק ּדהּנה, ְְְִִִִֵֵֶַַָָּבזה,

ועד  הרּוחנית, ּבעבֹודתם מחּוּלקים היֹותם ְְְֱֲִִִַַַָָָָָָּבגלל

קצה  ּגם וי ׁשנֹו ׁשּבּׁשבטים, וחׁשּוב הּגדֹול ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיׁשנֹו

ׁשּבּׁשבטים  ירּוד ּכּוּלם 19האחרֹון, אצל אמנם, . ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

נקראים  ׁשּלכן הּכל, מׁשּתּווים ׁשּבֹו ענין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁשנֹו

מה  ּגם יּובן זה ּפי ועל יהּודים. ּבׁשם ְְְִִֵֶַַַַָּכּוּלם

וקּבל  עליהם ׁשּנאמר ּבאֹופן ּכּוּלם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָּׁשעֹומדים

קּבלה, לׁשֹון וגם יחיד, לׁשֹון וקּבל ְְְְְִִִֵַַַָָָהּיהּודים,

מּסיני, ּתֹורה ׁשּקּבל ּתֹורה ּבמּתן מׁשה ּדרּגת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכמֹו

החּלּו אׁשר את ּגֹו' וקּבל ּׁשּכתּוב מה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָוגם

הּימים  ׁשהרי עּתה, (ּגם הּפּורים ׁשּבימי ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלעׂשֹות,
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קסה.14)קסז. ע' שם אוה"ת א. צח, מג"א תו"א הפורים 15)ראה שער אורה שערי ואילך. א צט, א. צז, שם תו"א ראה

ואילך). א (צג, ואילך פט"ז היהודים וקבל ד"ה ב). (סא, ספי"ט מלכות לבוש יביאו ה.16)ד"ה ב, אסתר אסתר 17)פרש"י

וש"נ.18)שם. ואילך. 329 ס"ע ח"ח לקו"ש וראה ה. מד, ישעי' ― הכתוב לד.19)לשון לה, ויקהל פרש"י ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‡e‰ ·È˙k‰ Ô‰Â È¯w‰ Ô‰ ,˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ≈¬∆≈≈«¬≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ

„ÈÁÈ ÔBLÏ Ïa˜Â14?.הפסוקים שני בין ההבדל טעם מהו להבין וצריך ¿ƒ≈¿»ƒ
˜eic‰ Èt ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Le¯Èt Ô·eÈÂ ‰B·Ó‡¯השאלה·) ¿«≈«¿»ƒ«ƒ«ƒ«¿»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa15 החסידות ‰lÈ‚n‰בתורת ÏÎaL מגילת כל לאורך ¿«»¿∆¿»«¿ƒ»
Ï‡¯NÈאסתר  Èa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

,‡˜Âc ÌÈ„e‰È ÌLa וזאתÛ‡ ¿≈¿ƒ«¿»«
Ï‡¯NÈ Èa Ê‡ eÈ‰L בפרס ∆»»¿≈ƒ¿»≈

ההם  (Ï‡בימים ÌÈË·L ‰nkÓƒ«»¿»ƒ…
Ë¯Ù·e ,(‰„e‰È Ë·MÓ ˜«̄ƒ≈∆¿»ƒ¿»
Ïk ÏÚÙ B„È ÏÚL) ÈÎc¯Ó»¿¿«∆«»ƒ¿«»

,ÌÈ¯eÙc ÔÈÚ‰ בהרחבה כמסופר »ƒ¿»¿ƒ
של  המרכזי מקומו על אסתר במגילת

פורים  בנס nk‰מרדכי ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»
Ïa˜Âc È¯wÈÚ‰ ÔÈÚ‰ ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿»»ƒ»ƒƒ¿ƒ≈
elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ≈¬∆≈≈

˙BNÚÏ מרדכי ידי על נפעל שבודאי «¬
הרוחני  והמנהיג הסנהדרין ראש שהיה

הדור  אותו Ë·MÓשל ‰È‰L ,(∆»»ƒ≈∆
ÔÈÓÈa16,מרדכי נקרא ‡LÈולכן ƒ¿»ƒƒ
ÈÈÓÈ17,,בנימין משבט Û‡Âאיש ¿ƒƒ¿«

,ÔÎ Èt ÏÚ רק מדובר שלא למרות «ƒ≈
שמרדכי  ולמרות יהודה, שבט בני על

זאת  בכל בנימין, משבט «iÓƒ„הוא
¯Ó‡ ‰lÈ‚n‰ ˙ÏÁ˙‰a¿«¿»««¿ƒ»∆¡«

ÂÈÏÚ17 מרדכי È„e‰Èעל LÈ‡ »»ƒ¿ƒ
ÌÈÚ„BiL ÈÙlL „ÚÂ ,‰È‰»»¿«∆ƒ¿≈∆¿ƒ
È¯Á‡Ï ·e˙kL BÓk) BÓL ˙‡∆¿¿∆»¿«¬≈
ÌÈÚ„BÈ ,(ÈÎc¯Ó BÓLe ‰Ê∆¿»¿¿«¿ƒ
LÈ‡ B˙BÈ‰ ‡e‰ BÈÚL ¯·k¿»∆ƒ¿»¡ƒ
Lb„enL ÈÙÏ e‰fL ,È„e‰È¿ƒ∆∆¿ƒ∆¿»
˙BÈ‰Ï ÏBÎi)L ÔÈÚ Ô‡k»ƒ¿»∆»ƒ¿
ÈÓ Ïk Ïˆ‡ ‰ÂLa ‡e‰(Â¿¿»∆≈∆»ƒ

‰peÎÈ Ï‡¯NÈ ÌLaL18, רק לא ∆¿≈ƒ¿»≈¿∆
אלא  גבוהה דרגה בעלי אפילו אצל

בתור  'ישראל' בשם שנקראים מי אצל

המהות  על מורה שאינו בלבד כינוי

ו  שלהם, 'יהודי'האמיתית השם

מבני  ואחד אחד לכל מתייחס במגילה

'ישראל' שהשם מי שגם ומלמד ישראל

כיון  אליו, גם מתייחס 'יהודי' המושג זאת בכל כינוי, רק לגביו ∆e‰L‡הוא

È„e‰È ÌLa ‡¯˜pL ·vÓe „ÓÚÓa.ומבאר שממשיך וכפי ¿«¬»«»∆ƒ¿»¿≈¿ƒ
˜elÈÁ‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ההבדלÌÈË·M‰ ÔÈa BËeLÙk ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒƒ¿≈«¿»ƒ

שונים  לשבטים נחלקים ישראל שבני ‰Ì˙BÈהעובדה ÏÏ‚a ‡e‰ƒ¿«¡»
Ì˙„B·Úa ÌÈ˜leÁÓ'ה ‰ÏB„bעבודת BLiL „ÚÂ ,˙ÈÁe¯‰ ¿»ƒ«¬»»»»ƒ¿«∆∆¿«»

Ìb BLÈÂ ,ÌÈË·MaL ·eLÁÂ¿»∆«¿»ƒ¿∆¿«
„e¯È ,ÔB¯Á‡‰ ‰ˆ»̃∆»«¬»

ÌÈË·MaL19 רש"י שפירש וכפי ∆«¿»ƒ
המשכן  שבמלאכת בתורה האמור על

חור  בן אורי בן בצלאל יחד עסקו

אחיסמן  בן ואהליאב יהודה משבט

מן  דן משבט - "ואהליאב דן, משבט

השפחות, מבני שבשבטים הירודין

למלאכת  לבצלאל המקום והשוהו

לקיים  השבטים, מגדולי והוא המשכן

דל". לפני שוע נכר ולא שנאמר מה

Ìlek Ïˆ‡ ,ÌÓ‡ כל אצל »¿»≈∆»
ירוד, הכי ועד חשוב מהכי השבטים,

ÌÈÂezLÓ BaL ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ
,Ïk‰ בו שווים השבטים ÔÎlLוכל «…∆»≈

Ìlek ÌÈ‡¯˜ השבטים כל בני ƒ¿»ƒ»
הכלל  מן יוצא ÌÈ„e‰È.בלי ÌLa¿≈¿ƒ

‰Ê Èt ÏÚÂ על לעיל המבואר ¿«ƒ∆
בימי  ישראל בני של ומצבם מעמדם

'יהודים' נקראו שמו שעל אחשורוש

Ìlek ÌÈ„ÓBÚM ‰Ó Ìb Ô·eÈ«««∆¿ƒ»
רבים שהם Ó‡pL¯למרות ÔÙB‡a¿∆∆∆¡«

Ïa˜Â ,ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈
Ì‚Â ,„ÈÁÈ ÔBLÏ הטעם יובן ¿»ƒ¿«

בימי  ישראל בבני שנאמר הפנימי

˜Ïa‰,אחשורוש ÔBLÏ על שקבלו ¿«»»
והמצוות  התורה את ¿BÓkעצמם

‰¯Bz ÔzÓa ‰LÓ ˙b¯c«¿«…∆¿««»
,ÈÈqÓ ‰¯Bz ÏawL ונתבאר ∆ƒ≈»ƒƒ«

את  קבלו ישראל בני כל שאמנם לעיל

משה  ידי על הקבלה אבל התורה,

('משה  יותר נעלה אחר, באופן הייתה

לעצמו') Ó‰יובן Ì‚Âמחיצה ¿««
¯L‡ ˙‡ 'Bb Ïa˜Â ·e˙kM∆»¿ƒ≈≈¬∆
ÈÓÈaL ,˙BNÚÏ elÁ‰≈≈«¬∆ƒ≈

,‰zÚ Ìb) ÌÈ¯et‰ בימי היינו עתה, גם אלא אחשורוש בימי רק לא «ƒ««»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

לעשות ח החלו אשר את היהודים וקיבל

ונעׂשים  נזּכרים הּגמר 20האּלה הּקּבלה, היתה ( ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנמצאים  לפי הּוא זה ׁשּכל ּתֹורה, ּדמּתן ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָוהּסּיּום

ּכדלקּמן. יהּודים, ּבׁשם ׁשּנקראים ּומּצב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּבמעמד

ּבקּבלת LÈÂג ) ׁשּנעׂשה החיּדּוׁש ּתחיּלה לבאר ¿≈ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

ּׁשהיה  מה לג ּבי פּורים ּבימי ְִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה

ואיּלּו הּקּבלה, ּגמר היה ׁשאז ועד ּתֹורה, ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָּבמּתן

ּביאּור  ּבהקּדם לעׂשֹות, החּלּו רק ּתֹורה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָּבמּתן

ׁשהיתה  ּכפי הּתֹורה לג ּבי ּתֹורה ּדמּתן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהחיּדּוׁש

פסקה  לא אבֹותינּו ׁשל מימיהן ׁשהרי זה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹלפני

מהם  ּכל 21יׁשיבה את אבינּו אברהם ׁשּקּיים ועד , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ניּתנה  ׁשּלא עד ּכּוּלּה [ּולהעיר,22הּתֹורה ְְִִֶַַָָָָֹ

היתה  ּגּופא אברהם ׁשאצל מּודּגׁש זה ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבלׁשֹון

כן  ּפי על ואף ניּתנה", ׁש"ּלא ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּתֹורה

הּפירּוׁשים  ּכׁשני ּכּוּלּה", הּתֹורה ּכל את ְִִִֵֵֵֶַַָָָ"קּיים

ּׁשּכתּוב  מה ׁשעׂשה ּכפׁשּוטֹו, קּיּום ְְִִִֵֶֶַָָָּב"קּיים",

ּבּגמרא  ׁשהּובאּו (ּכהּדּוגמאֹות 23ּבּתֹורה ְְְְֶַַַָָָָ

ּבזה),24ּובּמדרׁש וכּיֹוצא ּבפסח מּצֹות אפּיית , ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

ּולהעיר, וקּיּום]. עמידה ּבּתֹורה ׁשּפעל ְְְֲִִִֶַַַָָָָוגם,

על  ּבהֹוספה הּוא האבֹות ידי על הּתֹורה ְְִֵֶַַַָָָָָׁשּקּיּום

ועד  אברהם, לפני ּכבר ׁשהיה הּתֹורה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָענין

לעֹולם  ּתֹורה קדמה ׁשנה לפני 25ׁשאלּפים ועֹוד , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

ׁשנה  ּדאלּפים הענין ׁשהרי ּתֹורה, ּכבר היתה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָזה

ּכבר  היא ׁשהּתֹורה ּכפי הּוא לעֹולם ּתֹורה ְְְִִֶַָָָָָָָקדמה

אלּפים  הּמסּפר, ּגדר הן ׁשנה, אלּפים ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגדר

ׁשּפרּוׁשֹו אאּלפ26[ּדאף חכמה אאּלפ מּלׁשֹון ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָ

הּגדר 27ּבינה  והן מסּפר], ּבגדר ּגם זה הרי , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

אלּפים  אּלא אלּפים, מסּפר סתם (לא ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹּדׁשנה

העֹולם, ּבגדר היא ׁשהּתֹורה ּכפי ועד ְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשנה),
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פכ"ט.20) להחיד"א דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבי"ם. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, (כגירסת 21)אסתר ב כח, יומא

יעקב). במשנה.22)העין ― א פב, קידושין שם. תבשילין).23)יומא (עירוב שם יב.24)יומא פמ"ח, מדרש 25)ב"ר ראה

א. מט, זח"ב וש"נ. ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, וש"נ.26)תהלים .237 ס"ע תש"ח סה"מ לג,27)ראה איוב ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ושנה  שנה בכל ÌÈNÚÂהפורים ÌÈ¯kÊ ‰l‡‰ ÌÈÓi‰ È¯‰L20 ∆¬≈«»ƒ»≈∆ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ

בשנה  שנה מידי ונמשך חוזר ברוחניות עניינם ‰Ïaw‰,וגם ‰˙È‰ (»¿»««»»
,‰¯Bz ÔzÓc Ìeiq‰Â ¯Ób‰ יתכן איך השאלה, כך על נשאלה ולעיל «¿»¿«ƒ¿««»

היו  תורה במתן והרי הגמר, היה ובפורים ההתחלה רק היתה תורה שבמתן

בפורים  היו שלא מיוחדות מעלות

שהביאה  לנשמע נעשה (הקדמת

כל  ושעל השרת ממלאכי לכתרים

הוא  והביאור נשמתן) פרחה דיבור

ÌÈ‡ˆÓpL ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê ÏkL∆»∆¿ƒ∆ƒ¿»ƒ
הפורים  בימי ישראל «¬»¿ÓÚÓa„בני

ÌLa ÌÈ‡¯˜pL ·vÓe«»∆ƒ¿»ƒ¿≈
.Ôn˜Ï„k ,ÌÈ„e‰È¿ƒ¿ƒ¿«»

LecÈÁ‰ ‰lÈÁz ¯‡·Ï LÈÂ (‚¿≈¿»≈¿ƒ»«ƒ
ÈÓÈa ‰¯Bz‰ ˙Ïa˜a ‰NÚpL∆«¬»¿«»««»ƒ≈
ÔzÓa ‰È‰M ‰Ó Èa‚Ï ÌÈ¯eÙƒ¿«≈«∆»»¿««

„ÚÂ ,‰¯Bz החידוש גדול כך כדי »¿«
Ê‡L הפורים Ób¯בימי ‰È‰ וסיום ∆»»»¿«

ÔzÓaושלימות  elÈ‡Â ,‰Ïaw‰««»»¿ƒ¿««
˙BNÚÏ elÁ‰ ˜¯ ‰¯Bz את »«≈≈«¬

התורה, e‡Èa¯קבלת Ìc˜‰a¿∆¿≈≈
Èa‚Ï ‰¯Bz ÔzÓc LecÈÁ‰«ƒ¿««»¿«≈
,‰Ê ÈÙÏ ‰˙È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰«»¿ƒ∆»¿»ƒ¿≈∆

תורה  מתן הגמרא È¯‰Lקודם כדברי ∆¬≈
eÈ˙B·‡ ÏL Ô‰ÈÓÈÓ אברהם ƒ≈∆∆¬≈

ויעקב  ÈLÈ·‰יצחק ‰˜ÒÙ ‡Ï…»¿»¿ƒ»
Ì‰Ó21,תורה למדו תמיד והאבות ≈∆

תורה, מתן לפני כך ÚÂ„גם כדי ¿«
למדו  שהאבות בלבד זו שלא שמצינו

הגמרא, כדברי גם, אלא ≈ÌÈiwL∆ƒתורה
eÈ·‡ Ì‰¯·‡ בפועלÏk ˙‡ «¿»»»ƒ∆»

‡lL „Ú dlek ‰¯Bz‰«»»«∆…
‰zÈ22ÔBLÏaL ,¯ÈÚ‰Ïe] ƒ¿»¿»ƒ∆¿»

‰Ê בגמרא ז"ל חכמינו Lb„eÓשל ∆¿»
‡Ùeb Ì‰¯·‡ Ïˆ‡L עצמו ∆≈∆«¿»»»

‡l"L ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ ‰˙È‰»¿»«»¿∆∆…
,"‰zÈ התורה אברהם לגבי וגם ƒ¿»

ניתנה  לא ÔÎעדיין Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈
ÌÈi˜" אברהם‰¯Bz‰ Ïk ˙‡ ƒ≈∆»«»

‰NÚL ,BËeLÙk Ìei˜ ,"ÌÈi˜"a ÌÈLe¯Èt‰ ÈLk ,"dlek»ƒ¿≈«≈ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿∆»»
בפועל  אבינו Bza¯‰אברהם ·e˙kM ‰Ó התורה מצוות כל היינו לעשות, «∆»«»

‡¯Óba e‡·e‰L ˙B‡Ó‚ec‰k)23L¯„n·e24˙BvÓ ˙ÈiÙ‡ , ¿«¿»∆¿«¿»»«ƒ¿»¬ƒ««
Ìei˜Â ‰„ÈÓÚ ‰¯Bza ÏÚtL ,Ì‚Â ,(‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÁÒÙa היינו ¿∆«¿«≈»∆¿«∆»««»¬ƒ»¿ƒ

תתקיים  שהתורה ועשה פעל ÏÚשאברהם ‰¯Bz‰ ÌeiwL ,¯ÈÚ‰Ïe .[¿»ƒ∆ƒ«»«
˙B·‡‰ È„È ויעקב יצחק ÙÒB‰a‰אברהם ‡e‰וחידושÔÈÚ ÏÚ ¿≈»»¿»»«ƒ¿«

¯·k ‰È‰L ‰¯Bz‰ למעשה «»∆»»¿»
„ÚÂ ,Ì‰¯·‡ ÈÙÏ קדם כך כדי ƒ¿≈«¿»»¿«

התורה  וקבלת תורה למתן התורה ענין

ישראל  בני ידי L‰על ÌÈtÏ‡L∆«¿«ƒ»»
ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ‰Ó„˜25, כדברי »¿»»»»

במדרשים, ז"ל ÈÙÏחכמינו „BÚÂ¿ƒ¿≈
Ê‰ אלפיים' של התקופה לפני ואפילו ∆

העולם  בריאת לפני «¿«‰È˙‰שנה'
ÔÈÚ‰ È¯‰L ,‰¯Bz ¯·k¿»»∆¬≈»ƒ¿»
‰¯Bz ‰Ó„˜ ‰L ÌÈtÏ‡c¿«¿«ƒ»»»¿»»
‰¯Bz‰L ÈÙk ‡e‰ ÌÏBÚÏ»»¿ƒ∆«»
הראשון  ומקורה משורשה ירדה

וכעת  a‚„¯באלקות, ¯·k ‡È‰ƒ¿»¿∆∆
,‰L ÌÈtÏ‡ ÏL כיון היינו ∆«¿«ƒ»»

בהגדרה  היא לעולם התורה שקדימת

על  שמדובר מובן שנה', 'אלפיים של

שייכת  ונהייתה שירדה כפי התורה

זו  (והגבלה) בהגדרה מוגדרת להיות

בה  ‰tÒn¯,שיש ¯„b Ô‰≈∆∆«ƒ¿»
BLe¯tL Û‡c] ÌÈtÏ‡26 של «¿«ƒ¿«∆≈

לפי  זה, בהקשר 'אלפיים' המספר

המספר  איננו הפנימית, המשמעות

'אלפיים' אלא כפשוטו אלפיים

ÔBLlÓ של והכפילות ולימוד, אילוף ƒ¿
פי  על היא 'אלף' רק ולא 'אלפיים'

באיוב  אותך ‡‡EÙlהכתוב אלמד ¬«∆¿
‰Èa EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ27, מכל »¿»¬«∆¿ƒ»

tÒÓ¯מקום  ¯„‚a Ìb ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿∆∆ƒ¿»
מובן  הפנימית, המשמעות לצד כי

את  גם בתוכו כולל ש'אלפיים'

מספר  של ובהגדרה במובן ],'אלפיים'
‰Lc ¯„b‰ Ô‰Â אלפיים' והמושג ¿≈«∆∆¿»»

התורה  על גם שמדובר מלמד שנה'

של  בהגדרה מוגדרת להיות שירדה כפי

‡ÌÈtÏ'שנה' ¯tÒÓ Ì˙Ò ‡Ï),כללית ‡ÌÈtÏבמשמעות ‡l‡ …¿»ƒ¿««¿«ƒ∆»«¿«ƒ
„ÚÂ ,(‰L גם אלא בלבד זו ‰È‡ולא ‰¯Bz‰L ÈÙk שירדה לאחר »»¿«¿ƒ∆«»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט

 למלל ימא    9 

ט

ה'תשל"ב  פורים,

רק  ׁשּיי זה ׁשענין לעֹולם, ׁשּקדמה אמרּו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּלכן

ׁשּקדם  אּלא העֹולם, ּבגדר ׁשהּוא ּדבר ְֶֶֶֶֶַַָָָָָָעל

ּבּה ּכתיב עצמּה, מּצד הּתֹורה אבל ְְֲִִַַַָָָָָָלעֹולם.

ּגֹו' לפניו ּגֹו' ׁשעׁשּועים ּגֹו' נעלמה 28ואהיה , ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָ

חי  ּכל ּבּה29מעיני ׁשּנימנּו הּמעלֹות ׁשאר וכל , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

אמֹון  אצלֹו ׁשואהיה לפני ׁשהיא ּכלי 28ּכפי , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָ

ּדיפּתראֹות  לֹו ׁשּיׁש אּוּמן ּכמֹו ְְְִֵֶָָָאּוּמנּותֹו,

כּו' ּבגדר 30ּופינקסאֹות היא ׁשהּתֹורה ּכפי ׁשּזהּו , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָ

ענין  עיּקר א לעֹולם. קדמה ורק ְְְִִַַַַָָָָָָהעֹולם,

ּבּזהר  (ּכדאיתא הֹוראה לׁשֹון ׁשהיא ),31הּתֹורה, ְְִִִֶַַַָָָָֹ

מעׂשה  לידי ׁשּמביא ליּמּוד ּדגדֹול ענין ,32ׁשּזהּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ּכל  את ׁשּקּיים אבינּו מאברהם התחיל זה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ׁשּבאה  ּכפי הּתֹורה ענין ׁשּזהּו ּכּוּלּה, ְְִִֶֶֶַַַָָָָָהּתֹורה

להבין  צרי ּכן, ואם ּומעׂשה. קּיּום ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָּבאֹופן

על  הּתֹורה קּיּום לג ּבי ּתֹורה ּדמּתן החיּדּוׁש ְְִִֵַַַַַַַָָמהּו

אברהם. ְְֵַָָידי

אבינּו‡Cד) אברהם ׁשּקּיים ׁשאף הּוא, הענין «ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

זה  ּכל מקֹום, מּכל ּכּוּלּה, הּתֹורה ּכל ִֶֶַָָָָָָאת

הּתֹורה, את קּיים ׁשהּוא אברהם, מּצד רק ְִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

ׁשהעֹולם  ּבאֹופן הּתֹורה ירדה לא עדיין ְְֲֲִֶֶַַָָָָָָֹאבל

הּטעם  וזהּו הּתֹורה. את לקּבל ראּוי ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָיהיה

ׁשעבֹודת  ּבעבֹודתם, חלּוקים היּו ֲֲֲִֶֶַַָָָָָׁשהאבֹות

ּב היתה ּגֹו'אברהם ונסֹוע ּדהלֹו עבֹודת 33אֹופן , ְְְְְֲֶַַַָָָָָָ

הּבארֹות  ּבחפירת היתה יעקב 34יצחק ועבֹודת , ְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָֹ
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א. קד, שבת ל.28)לג. ח, כא.29)משלי כח, בתחלתו.30)איוב ב.31)ב"ר נג, זח"ג וש"נ.32)ראה ב. מ, לך 33)קידושין

ובכ"מ. יתרו. ר"פ תו"א וראה ט. יב, ובכ"מ.34)לך ואילך. א כ, תולדות תו"א וראה ואילך. טו כו, תולדות

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰ÌÏBÚלהיות  ¯„‚a,מתייחסות העולם של ÔÎlLוהגדרות הקשר בגלל ¿∆∆»»∆»≈

העולם, לגדרי זו, בדרגה Lהתורה, e¯Ó‡,ÌÏBÚÏ ‰Ó„w כיÔÈÚL »¿∆»¿»»»∆ƒ¿«
‰Ê'לעולם 'קדמה ‰ÌÏBÚ,של ¯„‚a ‡e‰L ¯·c ÏÚ ˜¯ CÈiL ∆«»««»»∆¿∆∆»»

ÌÏBÚÏ Ì„wL ‡l‡ יחס כל לה אין מזה, למעלה שהתורה כפי ואילו ∆»∆»«»»
לומר  שייך ולא לעולם ושייכות

לעולם'. ‰Bz¯‰ש'קדמה Ï·‡¬»«»
,dÓˆÚ „vÓ למעלה שהיא כפי ƒ««¿»

לה  להיות שירדה קודם באלוקות,

ּכתיב לעולם, לגבי daשייכות כתוב ְִ»
משלי  בספר Bb'התורה ‰È‰‡Â»∆¿∆

'Bb ÂÈÙÏ 'Bb ÌÈÚeLÚL28 וזה) «¬ƒ¿»»
"ואהיה  אומרת התורה הכתוב: לשון

אמון  - הוא ברוך הקדוש אצל – אצלו

שלי  האומן היה והוא אצלו שגדלתי –

משחקת  יום יום שעשועים ואהיה -

באיוב  וככתוב עת"), בכל לפניו

באלוקות) למעלה שהיא (כפי שהתורה

ÈÁ Ïk ÈÈÚÓ ‰ÓÏÚ29, היינו ∆¡»»≈≈≈»«
גילוי, מכל L‡¯למעלה ÏÎÂ¿»¿»

ÈÙk da eÓÈpL ˙BÏÚn‰««¬∆ƒ¿»¿ƒ
‡È‰L אפילו ÈÙÏהתורה, ∆ƒƒ¿≈

BÏˆ‡ ‰È‰‡ÂL ברוך הקדוש אצל ∆»∆¿∆∆¿
‡ÔBÓ‡28B˙eneהוא  ÈÏk , »¿ƒ»

המדרש  כדברי העולם, בבריאת

הוא  ‡Ôneשהדבר BÓk בית הבונה ¿»
˙B‡¯zÙÈc BÏ LiL∆≈ƒ¿¿»

'eÎ ˙B‡Ò˜ÈÙe30 רשומות שם ƒ¿¿»
בונה  הוא זה ולפי הבנייה תוכניות

שירדה e‰fLבפועל, כפי התורה ∆∆
אומנות  לכלי ÈÙk¿ƒונמשלה

ÌÏBÚ‰ ¯„‚a ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿∆∆»»
לעולם, ויחס שייכות לה »¿Â¯˜ויש

ÌÏBÚÏ ‰Ó„˜ קודמת שהתורה רק »¿»»»
יש  עדיין אבל מהעולם, ונעלית לעולם

כפי  עצמה, התורה מדריגת היא זו ולא לעולם, ויחס לעולם שייכות לה

ומבאר. שממשיך

‡È‰L ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ¯wÈÚ C‡'תורה'‡˙È‡„k) ‰‡¯B‰ ÔBLÏ «ƒ«ƒ¿««»∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ»
שמובא  וגלי fa31‰¯כפי דאורי בגין תורה, אקרי אמאי תורה, לשונו: וזה «…«

במה  ומגלה שמורה לפי תורה נקראת למה – אתידע דלא סתים דהוה במאי

נודע  ולא סתום È„ÈÏשהיה ‡È·nL „enÈÏ ÏB„‚c ÔÈÚ e‰fL ,(∆∆ƒ¿»¿»ƒ∆≈ƒƒ≈
‰NÚÓ32, הוא הלימוד של והמעלה הגדולה שכל וכיון הגמרא, כדברי «¬∆

במעשה  התורה קיום הוא התורה מעלת שעיקר מובן מעשה, לידי שמביא

Ê‰בפועל, È¯‰ למעשה כהוראה ‡·eÈהתורה Ì‰¯·‡Ó ÏÈÁ˙‰ ¬≈∆ƒ¿ƒ≈«¿»»»ƒ
dlek ‰¯Bz‰ Ïk ˙‡ ÌÈiwL,בפועלÈÙk ‰¯Bz‰ ÔÈÚ e‰fL ∆ƒ≈∆»«»»∆∆ƒ¿««»¿ƒ

e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ,Ôk Ì‡Â .‰NÚÓe Ìei˜ ÏL ÔÙB‡a ‰‡aL∆»»¿∆∆ƒ«¬∆¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ«
‰¯Bz ÔzÓc LecÈÁ‰ לבני «ƒ¿««»

סיני  בהר ˜Ìeiישראל Èa‚Ï¿«≈ƒ
Ì‰¯·‡ È„È ÏÚ ‰¯Bz‰ שנים «»«¿≈«¿»»

לכן.? קודם רבות

Û‡L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ („«»ƒ¿»∆«
Ïk ˙‡ eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÌÈiwL∆ƒ≈«¿»»»ƒ∆»

dlek ‰¯Bz‰ בפועל התורה וקיום «»»
התורה, של המהות לעצם נוגע אכן

לעיל, כמבואר הוראה, מלשון תורה

˜¯ ‰È‰ ‰Ê Ïk ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»»∆»»«
‡e‰L ,Ì‰¯·‡ „vÓ,עצמו ƒ««¿»»∆

‡·Ïמצידו  ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈiƒ̃≈∆«»¬»
‰¯Bz‰ ‰„¯È ‡Ï ÔÈÈ„Ú למטה ¬«ƒ…»¿»«»

ÌÏBÚ‰L ÔÙB‡a מצידו‰È‰È ¿∆∆»»ƒ¿∆
e‰ÊÂ .‰¯Bz‰ ˙‡ Ïa˜Ï Èe‡»̄¿«≈∆«»¿∆

˙B·‡‰L ÌÚh‰ ויצחק אברהם «««∆»»
עצמם  ÌÈ˜eÏÁויעקב eÈ‰»¬ƒ

Ì˙„B·Úa את עבדו האבות כל ולא «¬»»
שווה, באופן ‡·¯‰Ìה' ˙„B·ÚL∆¬««¿»»

ÚBÒÂ CBÏ‰c ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆¿»¿»«
'Bb33, של הרוחנית המשמעות ועל

לאדמו"ר  אור' ב'תורה מבואר הדבר,

ונסוע  הולך שהי' "פירוש הזקן:

הוא  הנגבה שבא עד למדרגה ממדרגה

כך  וכל העליונה. אהבה ומדת בחינת

שהיה  עד לעלייה מעלייה הולך היה

זו  לאהבה ממש מרכבה בבחינת

גילוי  בבחינת שהיתה עד העליונה

ממש...", ÁˆÈ˜בנפשו ˙„B·Ú¬«ƒ¿»
˙B¯‡a‰ ˙¯ÈÙÁa ‰˙È‰34, »¿»«¬ƒ««¿≈

הלב  עבודת שהיא ותפלה בתורה ..." אור: בתורה מבואר הרוחני ענינה שעל

הוא  המצוות בעשיית הצריכה הכוונה ועיקר כו', האדם בכוונת דוקא תלויה

בהבלי  היום כל טרדתו ידי על מה' רחוק מאד שהוא איך בתחילה שיתבונן

אל  התקרב לבלתי מבדיל מסך ועוונותיו חומרו וגשמיות הזה העולם חפצי

לבבו  ויכנע זה בהתבוננות לבו וישבור הדק היטב בזה ויתבונן מעט, אפילו ה'

במצוה  ויכוון כו' בתורתו ה' אל להתקרב הוא חפץ שמכלֿמקום מפני

הקרקע  מתחת שנובע חיים מים באר כמו שהוא אותה בעשותו לידו שנזדמנה
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לעשות י החלו אשר את היהודים וקיבל

כּו' הּמקלֹות ידי על הּתפּלין ּבענין מה 35היתה , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָ

למּטה  נמׁשכה ׁשהּתֹורה לאחרי ּכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּׁשאין

ּבאֹופן  זה הרי ׁשאז ּבג ׁשמּיּות, טפחים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמעׂשרה

לכּוּלנּו אחת האבֹות 36ּדתֹורה ׁשּקּיימּו הענין ּכי, , ְְְְִִִֶַַָָָָָָ

ּכל  אצל היה ניּתנה, ׁשּלא עד ּכּוּלּה הּתֹורה ְִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכל

החסד  ּבקו אברהם נׁשמתֹו, ׁשֹורׁש לפי ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָאחד

הּנג ּבה  ונסֹוע קו 33(הלֹו הּוא (נג ּבה) ׁשּדרֹום , ְְְֶֶֶַַַָָָָָ

היה  יצחק (ּפחד הּגבּורה ּבקו יצחק ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהחסד),

היּו37לי  (ׁשּלכן ּתפארת האמצעי, ּבּקו ויעקב ,( ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּתפארת  ענין ּגוונין, ריּבּוי ,38ּבהּמקלֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַָ

הּפסּוקים  על ּבהּדרּוׁשים ּבארּוּכה ְְְְֲִִַַַַַָָּכמבֹואר

יעקב  ׁשל מקלֹו אֹודֹות מדּוּבר וטעם 39ׁשּבהם .( ְְְֲֶֶֶַַַַָָֹ

ּכל  ּבקּיּום למּטה העבֹודה ׁשּכללּות לפי ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָהּדבר,

ּכׁשהיתה  ּתֹורה, מּתן לפני ׁשהיתה ּכפי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהּתֹורה

לא  ותחּתֹונים למּטה ירדּו לא ׁשעליֹונים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּגזירה

למעלה  יהיה 40יעלּו ׁשהּתחּתֹון ּבאֹופן היתה לא , ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹ

היתה  ׁשּלא וכּמה ּכּמה אחת ועל לזה, ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹּכלי

מקּבל  ׁשהּוא הּתחּתֹון על לֹומר ׁשּיּוכלּו ְְְְֵֶֶֶַַַַַּבאֹופן

והּכלי  ׁשהאֹור אֹור, ׁשּמקּבל ּכלי ּבדּוגמת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹזאת

וג ּוף  נׁשמה ּבדּוגמת אחד, ּדבר וזהּו41נעׂשים . ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ואילך.35) ב קסא, זח"א ספמ"ו.36)ראה רפמ"ד. תניא מב.37)ראה לא, א).38)ויצא (קכב, סט"ו אגה"ק תניא ראה

ואילך.39) ב רכא, ויצא אוה"ת קעא. ע' ח"א פרשיות הזקן אדמו"ר מאמרי ג.40)ראה פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא

קנח.41)ועוד. ע' מג"א אוה"ת גם וראה ובכ"מ. ואילך. [ה] ד ע' ח"א תער"ב המשך ואילך. ג יד, וירא תו"א ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
היוצאים  המים אבל חיים, מיים נקרא אינו שהנהר פי על שאף אחד מנהר

ומתלבן  שמתברר מפני חיים מים נקרא הקרקע עפר עובי והולך ונוקב ממנו

לו  כשהיה המצוות עשיית ממש וכן החומרי, בעפר לצאת דחקם ידי על

ונעלם  שנכסה רק הנ"ל, מעדן יוצא נהר בחינת ועבודתו בתפלתו בתחלה

כל  גופו תשוקת גשמיות ידי על  בתוכו

מנהר  שנובעת המצוה וכשעושה היום.

על  קיבל שכבר שזוכר מפני פי' הנ"ל

באר  כמו זהו שמים... מלכות עצמו

זאת  לו ערב שמאד מפני חיים מים

שהתבונן  מפני ה' בעבודת המעט

ועושה  מה'. הוא רחוק מאד שמאד

מתוק  שמאד הנ"ל ע"ד הוא המצוה

הבאר  כמו כו' המצוה לעשות לו וערב

הם  מים ומוצאים בקרקע כשחופרין

ע  שעברו מפני חיים כן מיים העפר ובי

נובעת  אותה עשייתו המצוות עשיית

הנ"ל...", ÚÈ˜·מנהר ˙„B·ÚÂ«¬««¬…
È„È ÏÚ ÔÈlÙz‰ ÔÈÚa ‰˙È‰»¿»¿ƒ¿««¿ƒƒ«¿≈

'eÎ ˙BÏ˜n‰35, בתורת כמבואר ««¿
האבות  שעבודת הדבר וטעם הסוד,

כולם  אצל ולא אחד לכל מיוחדת היתה

לא  עדיין שהתורה משום היא בשווה

עצמו  שהעולם באופן לעולם ירדה

ולכן  התורה, את לקבל ראוי יהיה

בעולם, בפועל התורה קיום של הביטוי

אחד  כל אצל להיות יכול היה

שונה, באופן האבות »Ó‰משלושת
‰¯Bz‰L È¯Á‡Ï Ôk ÔÈ‡M∆≈≈¿«¬≈∆«»
‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ‰ÎLÓƒ¿¿»¿«»≈¬»»

˙Á‡ ‰¯B˙c ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ Ê‡L ,˙eiÓL‚a ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«¿ƒ∆»¬≈∆¿∆¿»««
eleÎÏ36, התורה קיום של והביטוי התניא, בספר הזקן אדמו"ר כלשון ¿»

והבדלים, חילוקים ללא בשוה, ישראל עם בכל הוא ‰ÔÈÚבעולם ,Èkƒ»ƒ¿»
,‰zÈ ‡lL „Ú dlek ‰¯Bz‰ Ïk ˙B·‡‰ eÓÈiwL מתן לפני ∆ƒ¿»»»«»»«∆…ƒ¿»

בשוה, ישראל בני לכל ‡Á„תורה Ïk Ïˆ‡ ‰È‰ האבות ÈÙÏמשלושת »»≈∆»∆»¿ƒ
L¯BL של (המיוחד „ÒÁ‰ Â˜a Ì‰¯·‡ ,B˙ÓL בכתוב כנרמז ∆ƒ¿»«¿»»¿««∆∆

היתה  אברהם של ה' ‰a‚p‰שעבודת ÚBÒÂ CBÏ‰33ÌB¯cL , »¿»««∆¿»∆»
„ÒÁ‰ Â˜ ‡e‰ (‰a‚) והחסד המזרח, מול כשעומדים מימין, הדרום כי ∆¿»««∆∆

ימינא' דרועא 'חסד אליהו, ב'פתח שנאמר כמו הימין, בקו ÁˆÈ˜הוא ,(ƒ¿»
) ‰¯e·b‰ Â˜a אמר אבינו שיעקב הכתוב ‰È‰כלשון ˜ÁˆÈ „Át ¿««¿»««ƒ¿»»»

ÈÏ37'שמאלא דרועא 'גבורה השמאל, קו הגבורה, בקו הם והיראה ),והפחד ƒ

˙BÏ˜n‰a eÈ‰ ÔÎlL) ˙¯‡Ùz ,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa ·˜ÚÈÂ שיעקב ¿«¬…««»∆¿»ƒƒ¿∆∆∆»≈»¿««¿
לשתות  הצאן באו ששם המים בשקתות ÔÈÚשם ,ÔÈÂÂb ÈeaÈƒ̄¿»ƒƒ¿«

˙¯‡Ùz‰38, וגבורה חסד של וחיבור שילוב אלא אחד בקו רק שאיננה «ƒ¿∆∆
ולא  צבעים כמה כשיש דווקא הוא היופי כי יופי, לשון 'תפארת' ונקראת יחד

בלבד, אחד צבע «¿»B·Ók‡¯רק
‰ke¯‡a באריכותÌÈLe¯c‰a «¬»¿«¿ƒ

החסידות  ‰ÌÈ˜eÒtבמאמרי ÏÚ««¿ƒ
BÏ˜Ó ˙B„B‡ ¯ae„Ó Ì‰aL∆»∆¿»«¿

·˜ÚÈ ÏL39.( ∆«¬…
,¯·c‰ ÌÚËÂ לפי לכך, והסיבה ¿«««»»

האבות, שעבודת הענינים, פנימיות

היתה  לא תורה, מתן קודם שהיתה

אצל  אלא בשוה האבות שלושת אצל

לשורש  בהתאם שונה, באופן אחד כל

היא  eÏÏkL˙נשמתו, ÈÙÏ¿ƒ∆¿»
‰hÓÏ ‰„B·Ú‰ במציאות »¬»¿«»

הזה  בעולם Ïkהגשמית Ìei˜a¿ƒ»
‰¯Bz‰ בפועל‰˙È‰L ÈÙk «»¿ƒ∆»¿»

‰˙È‰Lk ,‰¯Bz ÔzÓ ÈÙÏƒ¿≈««»¿∆»¿»
e„¯È ‡Ï ÌÈBÈÏÚL ‰¯ÈÊb‰«¿≈»∆∆¿ƒ…≈¿
eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙Â ‰hÓÏ¿«»¿«¿ƒ…«¬

‰ÏÚÓÏ40,'ש'גזירה המדרש כדברי ¿«¿»
רומי  שבני שגזר למלך דומה זו

לסוריא  ירדו לא גבוה במקום הנמצאת

לא  סוריא ובני נמוך במקום הנמצאת

בין  חיבור היה שלא היינו לרומי, יעלו

המשכה  ידי על וגשמיות רוחניות

בין  חיבור יהיה ולא למטה, מלמעלה

העלאה  ידי על לרוחניות גשמיות

בפועל  התורה קיום הרי התבטלה, לא זו שגזירה עוד וכל למעלה, מלמטה

ÔBzÁz‰L ÔÙB‡a ‰˙È‰ ‡Ï הגשמית ÈÏkהמציאות ‰È‰È ראוי …»¿»¿∆∆««¿ƒ¿∆¿ƒ
‰˙È‰ ‡lL ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ ,‰ÊÏ מתן לפני המצוות קיום »∆¿««««»¿«»∆…»¿»

Ïa˜Óתורה  ‡e‰L ÔBzÁz‰ ÏÚ ¯ÓBÏ eÏÎeiL ÔÙB‡a ומכיל ¿∆∆¿««««¿∆¿«≈
ÈÏk‰Âוקולט  ¯B‡‰L ,¯B‡ Ïa˜nL ÈÏk ˙Ó‚e„a ˙‡Ê המקבל …¿¿«¿ƒ∆¿«≈∆»¿«¿ƒ

האור  e„a‚את ,„Á‡ ¯·c ÌÈNÚÛe‚Â ‰ÓL ˙Ó41 שהנשמה «¬ƒ»»∆»¿¿«¿»»¿
הרי  הנשמה, אור את וקולט מקבל הגוף וכאשר הכלי, הוא והגוף האור היא

בין  הדמיון על שמבואר וכפי אחד, כדבר להיות ומתאחדים מתחברים הם

יש  ספירות שבעשר "נודע הזקן: לאדמו"ר אור בתורה וגוף לנשמה וכלי אור

הארה  הוא האור אבל כלי, בחינת זהו וגבורה חסד בחינת כי וכלים אורות

מתלבש  שהאור רק כלל איהו מדות אינון מכל דלאו הוא ברוך סוף מאין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יא

 למלל ימא    11 

יא

ה'תשל"ב  פורים,

ׁשהיתה  נׁשמתֹו, מּצד היתה אברהם ּׁשעבֹודת ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָמה

ּבספר  ּכדאיתא לעיל), (ּכּנזּכר החסד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּמּדת

הּקּב"ה,42הּבהיר  לפני החסד מּדת ׁשאמרה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לעׂשֹות  הּוצרכּתי לא ּבעֹולם אברהם היֹות ְְְֱֲִִֵַַַָָָָֹמימי

ּבמקֹומי, ּומׁשּמׁש עֹומד אברהם ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָמלאכּתי

וכן  אֹורחים, הכנסת ענינֹו עיּקר היה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּלכן

ּבאֹופן  היתה לּמקֹום, אדם ּבין לבֹוראֹו, ְְְְֲֵֶַָָָָָָעבֹודתֹו

אֹוהבי  ׁשּבֹו43ּדאברהם יצחק ּכן ּׁשאין (מה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

היתה  ׁשעבֹודתֹו והיינּו, ּגֹו'), יצחק ּפחד ְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָנאמר

אהבה  ׁשל ּבתנּועה ונסֹוע ּדהלֹו ְְְְֲִֶֶַַָָָָּבאֹופן

הּבית  ּבעל ׁשּיׁש ההתּבֹוננּות ידי על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָ(הּנג ּבה),

זֹו תֹורה 44לבירה ּבלּקּוטי ּבארּוּכה ּכמבֹואר , ְְְֲִִֵַַָָָָ

ּבהעלֹות ּבנֹוגע 45ּפרׁשת מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְֲֵַַַַָָָ

ּדאברהם, האהבה לבחינת ׁשּמביאה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָלהתּבֹוננּות

לרצֹוא  ועד הרצֹוא, ענין אצלֹו ּפעלה זֹו ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָואהבה

ענין  ּכ אחר להיֹות הּוצר ולכן גבּול, ְְְְְְִִִֵַַַַָָּבלי

ונסֹוע  ּדהלֹו הענין ׁשּזהּו ּכדי 46הּׁשֹוב, ׁשהרי , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

נֹוספת, (עלּיה) ּונסיעה הליכה להיֹות ְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָׁשּתּוכל

ּגם  (ׁשּזהּו הּׁשֹוב  ענין ּבינתיים להיֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָצרי
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פ"ד.42) הכינויים) (שער כב שער פרדס (בהשמטות). ע"ב ריש רסד, זח"א קצא. ח.43)סימן מא, ב"ר 44)ישעי' ראה

שם. ובמפרשים ואילך.45)רפל"ט ג ג.46)כט, צו, מג"א ד. עג, יתרו תו"א ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
שהם  כלים בחינת נקראים שהן המדות ושאר וגבורה חסד שהוא בהכלי

בעלי  נבראים מחיה להיות האור נמשך ידם ועל ובהן האור את מגבילים

כמו  הכלים. ידי על אם כי עצמו מהאור זו המשכה להיות אפשר שאי גבול...

בגוף  מלובשת כן אם אלא מהנשמה וזהב כסף השפעת להיות אפשר שאי

היד  ידי על לעני צדקה הנשמה ונותנת

הגשמי...".

e‰ÊÂ,האבות שעבודת לעיל המבואר ¿∆
שלא  באופן היתה תורה, מתן קודם

הוא  הגשמית המציאות על פעלה

על הפנימי B·ÚM„˙הביאור ‰Ó«∆¬«
,B˙ÓL „vÓ ‰˙È‰ Ì‰¯·‡«¿»»»¿»ƒ«ƒ¿»

‰˙È‰L אבינו אברהם של נשמתו ∆»¿»
„ÒÁ‰ ˙cnÓ העליונה האלוקית ƒƒ««∆∆

‡˙È‡„k ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»
¯È‰a‰ ¯ÙÒa42˙cÓ ‰¯Ó‡L ¿≈∆«»ƒ∆»¿»ƒ«

ÈÓÈÓ ,‰"aw‰ ÈÙÏ „ÒÁ‰«∆∆ƒ¿≈«»»ƒ≈
ÌÏBÚa Ì‰¯·‡ ˙BÈ‰ את ועובד ¡«¿»»»»

החסד  במידת ‰ÈzÎ¯ˆeה' ‡Ï…¿«¿ƒ
È¯‰L ,ÈzÎ‡ÏÓ ˙BNÚÏ«¬¿«¿ƒ∆¬≈
LnLÓe „ÓBÚ Ì‰¯·‡«¿»»≈¿«≈

ÔÎlL ,ÈÓB˜Óa ששורש מאחר ƒ¿ƒ∆»≈
ועבודתו  החסד ממידת הוא נשמתו

זו  במידה היא wÈÚ¯בעולם ‰È‰»»ƒ«
BÈÚ אבינו אברהם ‰ÒÎ˙של ƒ¿»«¿»«

B˙„B·Ú ÔÎÂ ,ÌÈÁ¯B‡¿ƒ¿≈¬»
,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈa ,B‡¯B·Ï¿¿≈»»«»
Ì‰¯·‡c ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆¿«¿»»

È·‰B‡43'ה אהבת על הדגשה מתוך ¬ƒ
k ÔÈ‡M ‰Ó)'Bb ˜ÁˆÈ „Át ¯Ó‡ BaL ˜ÁˆÈ Ô של ועבודתו «∆≈≈ƒ¿»∆∆¡«««ƒ¿»

יראת  על הדגשה מתוך היתה הגבורה, ממידת הוא נשמתו ששורש יצחק,

B˙„B·ÚLה' ,eÈÈ‰Â אברהם ), ÚBÒÂשל CBÏ‰c ÔÙB‡a ‰˙È‰ ¿«¿∆¬»»¿»¿∆¿»¿»«
מתמדת  והתעלות (‰a‚p‰,בהתקדמות ‰·‰‡ ÏL ‰Úe˙a כנזכר ƒ¿»∆«¬»«∆¿»

הימין  שבקו החסד מידת על מורה ימין שבצד שהנגב שבה ),לעיל והדרך

היא  ה' אהבת של לרגשות אבינו אברהם ‰‰˙eBa˙הגיע È„È ÏÚ«¿≈«ƒ¿¿
BÊ ‰¯È·Ï ˙Èa‰ ÏÚa LiL44,,המדרש ke¯‡a‰כדברי ¯‡B·Ók ∆≈««««ƒ¿ƒ»«¿»«¬»

E˙BÏÚ‰a ˙L¯t ‰¯B˙ ÈËewÏa45Ú‚Ba ,˙BÓB˜Ó ‰nÎ·e ¿ƒ≈»»»«¿«¬¿¿«»¿¿≈«
,Ì‰¯·‡c ‰·‰‡‰ ˙ÈÁ·Ï ‰‡È·nL ˙eBa˙‰Ï כמבואר ¿ƒ¿¿∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«»«¬»¿«¿»»

באריכות): שם (עיין שם תורה' ב'לקוטי

ממדרגה  שהלך פירוש הנגבה, ונסוע הלוך אומר הוא ע"ה אבינו "באברהם

ה' אהבת בחינת שהוא הנגבה בבחינת שנתדבק עד למעלה ממטה למדרגה

זה  ורצון זו  לאהבה הדרך יהיה והאיך וצמאון... וחשיקה בדביקה בו לדבקה

על  ולשום היטב להתבונן וגו', אלקינו ה' ישראל שמע פסוק הכתוב הקדים

שמים  בהשתלשלות אפילו דהיינו ובארץ בשמים אחד ית' שהוא איך לבו

מפני  יתברך ביחודו מתאחדים הם נפרדים, עולמות וגשמיים... רוחניים וארץ

היטב  יתבונן וכאשר חשיב... כלא קמיה דכולא יתברך אליו בטלים שהם

בלבו  נקבעים ויהיו האלה בדברים

ורצון  אחר חפץ יחפוץ לא אזי באמת

מעלת  זה כל והנה יתברך... זולתו

ע"ה  אבינו אברהם בחינת ומדרגת

כי  עולם אהבת נקרא זו שאהבה

איך  וזמן, מקום עולם מבחינת נלקחה

ממטה  ונקרא יתברך אליו בטלים שהם

האדם  עבודת שהוא לפי למעלה

ממדרגה  דרחימותא פולחנא

למדרגה...".

BÏˆ‡ ‰ÏÚt BÊ ‰·‰‡Â אצל ¿«¬»»¬»∆¿
אבינו  ‰¯ˆB‡אברהם ÔÈÚ רצון ƒ¿«»»

ולהידבק  להתעלות ושאיפה ותשוקה

‚·Ïe,באלוקות, ÈÏa ‡Bˆ¯Ï „ÚÂ¿«¿»¿ƒ¿
ÔÎÏÂ,גבול בלי הוא שה'רצוא' כיון ¿»≈

הנפש  לכלות לרצון »¿‰C¯ˆeעד
Ck ¯Á‡ ˙BÈ‰Ï שהתעורר אחרי ƒ¿««»

להתעלות  ‰BM·ה'רצוא' ÔÈÚƒ¿««
בתוך  למטה, ה' לעבודת חזרה שענינו

הגשמית, ‰ÔÈÚהמציאות e‰fL∆∆»ƒ¿»
הפנימית  «¿CBÏ‰cהמשמעות

ÚBÒÂ46, מתמדת עליה של במובן ¿»«
לדרגה  ÏÎezLמדרגה È„k È¯‰L∆¬≈¿≈∆«

(‰iÏÚ) ‰ÚÈÒe ‰ÎÈÏ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
˙ÙÒB,הקודמת מהעליה גבוהה יותר ÌÈÈ˙Èaלדרגה ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ∆∆»ƒƒ¿≈¿«ƒ

לעליה  עליה ‰BM·בין ÔÈÚ מעלת הנה ..." אור': ב'תורה וכמבואר ƒ¿««
ועד  נגבה. לבחינת מרכבה בחינת שנעשה הנגבה ונסוע הלוך היתה אברהם

ומהו  ושוב... רצוא בחינת דהיינו ונסוע הלוך בבחי' תמיד היה מרכבה שנעשה

המים  ואין ומים אש שיש במרומיו, שלום עושה כתיב הנה ושוב, רצוא ענין

האש  שיסוד וכנודע ושוב רצוא בחינת הם הן ומים דאש האש... את מכבין

סוף  אין בגדולת ויתבונן לבו אל שישים רצוא... בחינת הצמאון ששם בלב

באור  במציאות וליבטל ליכלל נפשו ותכסוף תכלה כן על אשר הוא... ברוך

מבחינת  הוא הזה שוב ובחינת ממש... בו לדבקה ממש הוא ברוך סוף אין

הצמאון  את מרוין שבמוח המים אין זו ומדרגה בבחינה שבמוח... המים יסוד

זה  ידי על נופל ולהיות לגמרי האש את מכבין להיות שבלב האש שמיסוד

בבחינת  עוד להתגבר הלב בכח יש הנה כי שבלב. והתשוקה הצמאון ממדרגת

מעלת  היתה וכך שאת... ביתר עזה השלהבת אש מדורת ולהוסיף  וצמאון אש
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יב

 12   למלל ימא  

לעשות יב החלו אשר את היהודים וקיבל

למּטה  ׁשּנעׂשה אֹורחים, ּדהכנסת הענין ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָּכללּות

ׁשֹוב  ׁשל ענין ׁשּזהּו היה 47ּדוקא, זה ּכל אבל, ,( ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָ

האבֹות  מעלת ׁשּמּצד ּומּובן נׁשמתֹו. ּדרּגת ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָלפי

הּמרּכבה  הן נעלית 48ׁשהן עבֹודה זֹו היתה , ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ואֹופן  ּדרּגת לפי רק זה הרי עדיין אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָּביֹותר,

הּפעּוּלה  ּגם היתה ּובמילא נׁשמתֹו, ְְְְֲִֵַַַָָָָָעבֹודת

לפעּוּלה  ּבנֹוגע ּכן ּׁשאין מה לּנׁשמה. ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבנֹוגע

ּבנקיטת  ׁשבּועה ׁשּבׁשביל מצינּו הרי ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָּבעֹולם,

ׂשים  עבּדֹו לאליעזר  לֹומר אברהם הּוצר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָחפץ,

ירכי  ּתחת יד רק 49נא ּבעֹולם אז ׁשהיה ּכיון , ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מצוה  ׁשל ענין ּכבר היה ׁשּבֹו אחד ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָענין

לאברהם  ׁשּניּתנה מילה מצות ׁשּזֹוהי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבג ׁשמּיּות,

לנתינת  התחלה ּובתֹור כּו' הּיחּוד התחלת ְְְְְִִִַַַַַָָָּבתֹור

הּמצוֹות  יצחק 50ּכל לעבֹודת ּבנֹוגע זה ּדר ועל . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ

פסקה  לא מעֹולם ׁשהרי זה, לאחרי וכן ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹויעקב,

ּבמצרים. אפיּלּו מאבֹותינּו ְְְֲֲִִִִֵֵַָיׁשיבה

˙eiË¯Ù·e אברהם עבֹודת ּגם הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְֲִֵֵַַַָָ

ּגם  ּפעלה ּבוּדאי הּתֹורה ְְֲִַַַַָָָּבקּיּום

רז"ל  מּמאמר ּכּמּובן אברהם 51ּבעֹולם, ׁשּבא עד ְֲִֶַַַַַַַָָָָָָ

על  ׁשאף והיינּו, ּבאפילה, מתנהג  העֹולם ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ענין  היה אברהם ׁשל עבֹודתֹו קֹודם ׁשּגם ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָּפי

אֹור  ּתֹורה אחת 52הּתֹורה, ועל לעֹולם, ׁשּקדמה , ְְֶַַַַָָָָָָ

הּתֹורה  ידי על העֹולם ּכׁשּנברא וכּמה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָּכּמה

(ּכּנזּכר  כּו' ּופינקסאֹות ּדיפּתראֹות ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשהיא

מתנהג העֹולם היה מקֹום מּכל ג ), סעיף ְְִִִֵֵַָָָָָָָלעיל

את  האיר לא הּתֹורה ׁשאֹור והיינּו, ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹּבאפילה,

וזהּו ׁשעה. לפי לא אפיּלּו ׁשּבעֹולם, ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָֹהאפילה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אברהם, ידי על ּׁשּנתחּדׁש 53מה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

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

ע"ב.47) ריש קפ, דרמ"צ ג. יז, תולדות תו"א גם ו.48)ראה פפ"ב, ו. פמ"ז, ח"ה 49)ב"ר לקו"ש וראה ב. כד, שרה חיי

.317 ע' .79 ואילך.50)ע' א קכו, שרה חיי אוה"ת לך. לך ר"פ להאריז"ל תורה לקוטי ג.51)ראה פ"ב, ב"ר משלי 52)ראה

כג. לג.53)ו, כא, וירא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ומים, אש ושוב, רצוא בבחינת תמיד ונסוע הלוך ע"ה אבינו אברהם ומדת

מרכבה..." שנעשה עד המעלות רום עד מאש, למעלה ומים ממים למעלה אש

e‰fL) ש בעבודתו ה'שוב' אבינו ענין אברהם ‰ÔÈÚל ˙eÏÏk Ìb ∆∆«¿»»ƒ¿»
‰hÓÏ ‰NÚpL ,ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰c הגשמי הזה העולם של במציאות ¿«¿»«¿ƒ∆«¬∆¿«»

ÏL ÔÈÚ e‰fL ,‡˜Âc«¿»∆∆ƒ¿»∆
·BL47‰Ê Ïk ,Ï·‡ עבודת ), כל ¬»»∆

ונסוע', ב'הלוך ÈÙÏאברהם ‰È‰»»¿ƒ
B˙ÓL ˙b¯c עבודה ולא «¿«ƒ¿»

הגשמית. במציאות ופעלה שהשפיעה

˙B·‡‰ ˙ÏÚÓ „vnL Ô·eÓe»∆ƒ««¬«»»
‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰L48, ובטלים ∆≈≈«∆¿»»

לה  שאין כמרכבה בתכלית לאלוקות

לרוכב  לגמרי ובטלה משלה רצון שום

אותה, B·Ú„‰המנהיג BÊ ‰˙È‰»¿»¬»
È¯‰ ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈¬»¬«ƒ¬≈
ÔÙB‡Â ˙b¯c ÈÙÏ ˜¯ ‰Ê∆«¿ƒ«¿«¿∆
‰˙È‰ ‡ÏÈÓ·e ,B˙ÓL ˙„B·Ú¬«ƒ¿»¿≈»»¿»

‰leÚt‰ Ìb עבודה של וההשפעה ««¿»
רק  זו Ó‰נעלית .‰ÓLpÏ Ú‚Ba¿≈««¿»»«

‰leÚÙÏ Ú‚Ba Ôk ÔÈ‡M∆≈≈¿≈«ƒ¿»
,ÌÏBÚa במציאות קדושה והחדרת »»

ÏÈ·LaLהגשמית  eÈˆÓ È¯‰¬≈»ƒ∆ƒ¿ƒ
,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰Úe·L כדי תוך ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

קדוש חפץ ‡·¯‰Ìאחיזת C¯ˆe‰¿««¿»»
Bc·Ú ¯ÊÚÈÏ‡Ï ¯ÓBÏ כשהשביע «∆¡ƒ∆∆«¿

מבנות  ליצחק אשה לקחת לא אותו

Áz˙הכנעני  E„È ‡ ÌÈNƒ»»¿««
ÈÎ¯È49, להשבע לו אמר ולא ¿≈ƒ

קדושה  של אחר בחפץ «≈ÔÂÈkבאחיזה
Ê‡ ‰È‰L תורה מתן ÌÏBÚaקודם ∆»»»»»

¯·k ‰È‰ BaL „Á‡ ÔÈÚ ˜«̄ƒ¿»∆»∆»»¿»
,˙eiÓL‚a ‰ÂˆÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿»¿«¿ƒ
‰zÈpL ‰ÏÈÓ ˙ÂˆÓ È‰BfL∆ƒƒ¿«ƒ»∆ƒ¿»
˙ÏÁ˙‰ ¯B˙a Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿«¿»«

„eÁi‰ עם הגשמית המציאות של «ƒ
‰˙ÏÁ‰האלקות  ¯B˙·e 'eÎ¿«¿»»

˙BÂˆn‰ Ïk ˙È˙Ï50 לאחר ƒ¿ƒ«»«ƒ¿
תורה. Ú‚Baמתן ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«

,‰Ê È¯Á‡Ï ÔÎÂ ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ ˙„B·ÚÏ שאחרי הבאים בדורות «¬«ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«¬≈∆
תורה  מתן ועד אבינו ÈLÈ·‰יעקב ‰˜ÒÙ ‡Ï ÌÏBÚÓ È¯‰L∆¬≈≈»…»¿»¿ƒ»

ÌÈ¯ˆÓa elÈÙ‡ eÈ˙B·‡Ó כל אבל התורה, את וקיימו למדו שאמנם ≈¬≈¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
הגשמית. המציאות על השפיעה ולא הנשמה מצד היתה עבודתם

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e לא התורה  בקיום אברהם עבודת כללי באופן אמנם ƒ¿»ƒ≈
השפעה  לעבודתו היתה כן יותר, בפרטיות אבל העולם, במציאות שינוי פעלה

אין  שמכלֿמקום אלא בעולם, מסוימת

של  ולהשפעה לפעולה דומה זה

כפי  תורה, מתן אחרי והמצוות התורה

ומבאר, B·Ú„˙שממשיך Ìb ‰p‰ƒ≈«¬«
‰¯Bz‰ Ìei˜a Ì‰¯·‡ אף «¿»»¿ƒ«»

ביטול  וקודם תורה מתן קודם שהיתה

למטה  ירדו לא שעליונים הגזירה

כמבואר  למעלה, יעלו לא ותחתונים

ÏÚt‰לעיל, È‡cÂa לה והיתה ¿««»¬»
Ô·enkהשפעה  ,ÌÏBÚa Ìb«»»«»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡nÓ51 במדרש„Ú ƒ«¬««««
ÌÏBÚ‰ ‰È‰ Ì‰¯·‡ ‡aL∆»«¿»»»»»»

,‰ÏÈÙ‡a ‚‰˙Ó,בחושך מתנהל ƒ¿«≈«¬≈»
התחיל  אברהם ומשבא רוחני, אור ללא

אור, Ètלהיות ÏÚ Û‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆««ƒ
ÏL B˙„B·Ú Ì„B˜ ÌbL∆«∆¬»∆

,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‰È‰ Ì‰¯·‡ והרי «¿»»»»ƒ¿««»
במשלי  בכתוב נקראת «Bz¯‰התורה

¯B‡52,ÌÏBÚÏ ‰Ó„wL וענין , ∆»¿»»»
אברהם  ידי על נתחדש לא התורה

‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»¿«»
È„È ÏÚ ÌÏBÚ‰ ‡¯·pLk¿∆ƒ¿»»»«¿≈
˙ÈÁ·a ‡È‰L ‰¯Bz‰«»∆ƒƒ¿ƒ«

'eÎ ˙B‡Ò˜ÈÙe ˙B‡¯zÙÈc כמו ƒ¿¿»ƒ¿¿»
הבנין  נבנה פיהם שעל בניה תכניות

Ò ÏÈÚÏ ¯kÊpk),(‚ ÛÈÚ שאז «ƒ¿»¿≈»ƒ
התורה  בין קשר היה כבר בוודאי

בעולם  התורה פעולת כן ואם לעולם,

אברהם, של זמנו לפני אפילו היתה

ÌB˜Ó ÏkÓ ועד אברהם שבא עד ƒ»»
עדיין  ‰ÌÏBÚעבודתו ‰È‰»»»»

,eÈÈ‰Â ,‰ÏÈÙ‡a ‚‰˙Óƒ¿«≈«¬≈»¿«¿
˙‡ ¯È‡‰ ‡Ï ‰¯Bz‰ ¯B‡L∆«»…≈ƒ∆
‡Ï elÈÙ‡ ,ÌÏBÚaL ‰ÏÈÙ‡‰»¬≈»∆»»¬ƒ…

‰ÚL ÈÙÏ.זמני באופן לא È„Èגם ÏÚ LcÁ˙pM ‰Ó e‰ÊÂ ¿ƒ»»¿∆«∆ƒ¿«≈«¿≈
·e˙kL BÓk ,Ì‰¯·‡53 אבינו אברהם של עבודתו אודות בתורה «¿»»¿∆»
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יר

ה'תשל"ב  פורים,

וּיקרא  ּתקרי אל עֹולם, אֿל הוי' ּבׁשם ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָוּיקרא

וּיקריא  ּפעל 54אּלא עבֹודתֹו ידי ׁשעל והיינּו, , ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ

(וועלט  עצמֹו העֹולם הכריז מעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָׁשּבׁשעת

העֹולם, אֿל לא עֹולם, אֿל געׁשריען) ְִֵֵֶֶָָָָֹהאט

אחת  מציאּות הּוא ׁשהעֹולם עֹולם, אֿל ְִֵֶֶַַָָָָאּלא

אלקּות  עם (זא מה 55(איין נתּבּטל זה ידי ועל , ְְְֱִִֵֵֵֶַַַַֹ

ּפי  על אף אבל ּבאפילה. מתנהג  העֹולם ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּׁשהיה

ניט  נא האט (עס עדיין חדר לא זה ענין ְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹכן,

ׁשּלא  ועד  העֹולם, ּגׁשמּיּות את ְְְְִֶֶֶֶַַָָֹדּורכגענּומען)

ׁש הּגּוף את אפיּלּו עדיין העֹובד,חדר האדם ל ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

הן  ׁשהאבֹות ׁשּלהיֹות ּפי על אף לגמרי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיׁשּתּנה

הּגׁשמי  הּמֹוח ׁשּגם מּובן, הרי הּמרּכבה, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָהן

מרּכבה  ּבבחינת היה ּבדּוגמת 56ׁשּלהם זה והרי . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עבֹודתּה ׁשעֹובדת ׁשּבׁשעה ׁשּבּגּוף, ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּנׁשמה

ּגם  ׁשיּנּוי נעׂשה אזי ּבּגּוף, ּבהיֹותּה כּו' ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָּומתעּלית

הּגּוף  יכֹול זה ׁשּלאחרי ּפי על אף ְְֲִֵֶֶַַַַַָּבהּגּוף,

ּכפי  להׁשּתּנֹות ולא ּומּצבֹו, ּבמעמדֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹלהּׁשאר

מצוה  ּבֹו ׁשּנעׂשית לאחרי ּגׁשמי ּדבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמׁשּתּנה

ּתֹורה. מּתן ְֲֵַַַָלאחרי

הקּדמת e‰ÊÂה) לאחרי ּתֹורה, ּדמּתן החיּדּוׁש ¿∆ְְְֲִֵַַַַַַָָ

ּדמצרים  הּברזל זיּכּו57ּכּור ׁשּפעל , ְְְִִִֶֶַַַַָ

הּזיּכּו וכּמה ּכּמה אחת ועל העֹולם, ְְְִִַַַַַַָָָָָּבכללּות

עבֹודת  קׁשה, עבֹודה ידי על הּתֹורה, מקּבלי ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָׁשל

ּובלבנים  ּבחֹומר ,לבּטל 58ּפר ּפעל זה ׁשענין , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

יעלּו ותחּתֹונים למּטה ירדּו ׁשעליֹונים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּגזירה,

ענין  ׁשהתחיל לעׂשֹות", "החּלּו ואז ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלמעלה,
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ואילך.54) סע"א יו"ד, סוטה ובכ"מ.55)ראה ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת 56.888)ראה ע' ח"ג לקו"ש גם לשון 57)ראה

ואילך. סע"א עד, יתרו תו"א וראה כ. ד, ואתחנן ― אוה"ת 58)הכתוב גם וראה שמות. ר"פ תו"א וראה יד. א, שמות

קסב. ע' מג"א

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‡¯˜iÂ È¯˜z Ï‡ ,ÌÏBÚ ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ שקרא היינו «ƒ¿»»¿≈¬»»≈»«ƒ¿≈«ƒ¿»

È¯˜iÂ‡לעצמו  ‡l‡54,,בעולם ה' שם את ופרסם וגילה שהקריא היינו ∆»««¿ƒ
‰NÚÓ ˙ÚLaL ÏÚt B˙„B·Ú È„È ÏÚL ,eÈÈ‰Â באותה לפחות ¿«¿∆«¿≈¬»»«∆ƒ¿««¬∆

‚ÔÚÈ¯LÚשעה  Ë‡‰ ËÏÚÂÂ) BÓˆÚ ÌÏBÚ‰ ÊÈ¯Î‰ צעק העולם ƒ¿ƒ»»«¿∆¿»∆¿ƒ∆
‡ÏŒוזעק  ‡Ï ,ÌÏBÚ ÏŒ‡ (≈»…≈

ÌÏBÚ‰ מציאות שישנה שמשמעותו »»
עצמה  בפני כמציאות העולם של

של  האֿל הוא הוא ברוך ושהקדוש

ÌÏBÚ,העולם, ÏŒ‡ ‡l‡∆»≈»
היא  ‰e‡שמשמעותו ÌÏBÚ‰L∆»»

C‡Ê ÔÈÈ‡) ˙Á‡ ˙e‡ÈˆÓ דבר ¿ƒ««≈«
‡e˜Ï˙אחד  ÌÚ העולם 55) ואין ƒ¡…

מהאלוקות, נפרדת È„Èמציאות ÏÚÂ¿«¿≈
‰Ê את החדיר אבינו שאברהם ∆

לאלוקות  בטל שהעולם התודעה

ÌÏBÚ‰ ‰È‰M ‰Ó Ïha˙ƒ¿«≈«∆»»»»
‰ÏÈÙ‡a ‚‰˙Ó להיות והתחיל ƒ¿«≈«¬≈»
בעולם. (רוחני) ÏÚאור Û‡ Ï·‡¬»««

,ÔÎ Èt אברהם של שעבודתו למרות ƒ≈
מכל  לעולם, אור הביאה אכן אבינו

ÔÈÈ„Úמקום, ¯„Á ‡Ï ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆…»«¬«ƒ
ËÈ C‡ Ë‡‰ ÒÚ)∆»»ƒ

ÔÚÓeÚ‚Î¯e„ ולא חדר לא עדיין ¿¿∆∆
בעומק  eiÓLb˙'תפס' ˙‡ (∆«¿ƒ

ÌÏBÚ‰ לא העולם גשמיות אלא »»
Á„¯כדי ÚÂ„נתקדשה, ‡lL ¿«∆…»«
ÔÈÈ„Ú אברהם פעולת של זה ענין ¬«ƒ
ÏLבעולם  Ûeb‰ ˙‡ elÈÙ‡¬ƒ∆«∆

,„·BÚ‰ Ì„‡‰ לכך היתה ולא »»»»≈
העובד pzLiL‰השפעה  האדם גוף ∆ƒ¿«∆

˙BÈ‰lL Èt ÏÚ Û‡ ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈««ƒ∆ƒ¿
‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰L והיו ∆»»≈≈«∆¿»»

לגמרי, לאלוקות Ô·eÓ,בטלים È¯‰¬≈»
Ì‰lL ÈÓLb‰ ÁBn‰ ÌbL∆«««««¿ƒ∆»∆

‰·k¯Ó ˙ÈÁ·a ‰È‰56 ולכן »»ƒ¿ƒ«∆¿»»
בגוף  גם מסוים שינוי שנפעל בהכרח

האבות. של ÚLaL‰הגשמי ,ÛebaL ‰ÓLp‰ ˙Ó‚e„a ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆¿¿««¿»»∆«∆¿»»
d˙„B·Ú ˙„·BÚL'ה בעבודת d˙BÈ‰aהרוחנית 'eÎ ˙ÈlÚ˙Óe ∆∆∆¬»»ƒ¿«≈ƒ¿»

ÈÊ‡ ,Ûeba שעה Ètבאותה ÏÚ Û‡ ,Ûeb‰a Ìb ÈepÈL ‰NÚ «¬««¬∆ƒ«¿«««ƒ
‰Ê È¯Á‡lL'ה בעבודת העיסוק סיום M‰Ï‡¯אחרי Ûeb‰ ÏBÎÈ ∆¿«¬≈∆»«¿ƒ»≈

B·vÓe B„ÓÚÓa,לכן קודם שהיה ÈÙkכפי ˙BpzL‰Ï ‡ÏÂ ¿«¬»«»¿…¿ƒ¿«¿ƒ
ÔzÓ È¯Á‡Ï ‰ÂˆÓ Ba ˙ÈNÚpL È¯Á‡Ï ÈÓLb ¯·c ‰pzLnL∆ƒ¿«∆»»«¿ƒ¿«¬≈∆«¬≈ƒ¿»¿«¬≈««

,‰¯Bz וכדברי בעולם, מסוים שינוי פעלה האדם עבודת שאכן ונמצא »
מכלֿמקום  לאורה, מאפילה העולם את הוציאה אברהם שעבודת ז"ל חכמינו

של  ולהשפעה לפעולה דומה זה אין

כפי  העולם במציאות התורה קיום

תורה. מתן לאחר שהוא

e‰ÊÂ (‰,‰¯Bz ÔzÓc LecÈÁ‰ ¿∆«ƒ¿««»
ÏÊ¯a‰ ¯ek ˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«¿»«««¿∆

ÌÈ¯ˆÓc57CekÈÊ ÏÚtL ועידון , ¿ƒ¿«ƒ∆»«ƒ
˙Á‡ ÏÚÂ ,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»»»¿«««

CekÈf‰ ‰nÎÂ ‰nk והעידון «»¿«»«ƒ
ישראל ÏLוהעילוי  ÈÏa˜Óבני ∆¿«¿≈

,‰L˜ ‰„B·Ú È„È ÏÚ ,‰¯Bz‰«»«¿≈¬»»»
¯ÓBÁa ,C¯t ˙„B·Ú¬«∆∆¿∆

ÌÈ·Ï·e58 ישראל בני שעבדו ƒ¿≈ƒ
"ולכך  אור: בתורה וכמבואר במצרים,

כי  אברהם, בימי עדיין תורה ניתנה לא

ונזדכך  נתברר לא עדיין אברהם בימי

אור  המשכת להיות העולם חומריות

מעשה  ידי על הוא ברוך סוף אין

יציאת  אחר עד גשמיות... המצוות

כמו  הברזל כור הוא שמצרים מצרים

הוא  שהכור לזהב... וכור לכסף מצרף

יהיה  שלא דהיינו הסיגים המפריד

הוא  וכך וזהב. בכסף פסולת תערובת

ישראל  את שזיכך הברזל כור מצרים

ובלבנים  בחומר השעבוד קושי ידי על

כל  ויתפרדו הטוב מן הרע נפרד להיות

עושה  שהרע ידי שעל און פועלי

ונאבד... כלה הוא רעות פעולות

כן  גם נזדכך ישראל נזדככו וכאשר

כל  כי וחומריותו וגשמיותו העולם

גם  נתבררו ואזי בישראל... תלוי העולם

בשם  נקראות להיות מעשיות מצוות כן

המשכת  תהיינה ידן ועל שבהם מצוות

הוא", ברוך סוף אין Ê‰אור ÔÈÚL ישראל בני וזיכוך העולם זיכוך של ∆ƒ¿»∆
,‰¯ÈÊb‰ Ïh·Ï ÏÚt,מהגזירה הפוך מצב e„¯Èונהיה ÌÈBÈÏÚL »«¿«≈«¿≈»∆∆¿ƒ≈¿

,"˙BNÚÏ elÁ‰" Ê‡Â ,‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ ÌÈBzÁ˙Â ‰hÓÏ¿«»¿«¿ƒ«¬¿«¿»¿»≈≈«¬
,ÏÚBÙa ‰iNÚa ‰¯Bz‰ ˙„È¯ÈÂ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒƒ¿««¿»«ƒ¿ƒ««»«¬ƒ»¿«
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לעשות יד החלו אשר את היהודים וקיבל

ּגם  ּבפֹועל , ּבעׂשּיה הּתֹורה וירידת ְְֲִִִַַַַַַַָָָהמׁשכת

ּכדי   א העֹולם. וחֹומר ּיּות ּובג ׁשמּיּות  ְְְְְְִִֵַַַָָּבהּגּוף,

ענינים  חיּבּור ׁשהּוא זה ענין להיֹות ְְְִִִִִֶֶֶַָָׁשּיּוכל

ּגיּלּוי  להיֹות הּוצר זה ּבׁשביל הּנה ְְְְִִִִִִִֵֶַָהפכּיים,

ּדלעיּלא  אתערּותא ׁשל ּבאֹופן ּביֹותר ,59נעלה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

וזה  נׁשמתן, ּפרחה ודיּבּור ּדיּבּור ּכל על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָולכן

ׁשּגם  הּגּוף, את ּגם ולחּדֹור לפעֹול התחלה ְְְְִֶֶַַַַַָָָָהיה

ענין  ׁשּזהּו ּכזה, ּומּצב  ּומעמד ּבתנּועה יהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּוא

נפׁש. ְִֶֶַהמסירּות

ÌÓ‡ מּצד רק זה ענין היה ּתֹורה ּבמּתן »¿»ְְִִֶַַַַָָָָ

הּבחירה  מּצד (ולא ּדלעיּלא ְְְְִִִִֵַַָָָָֹאתערּותא

ׁשּל הּמּטה)והרצֹון עבֹודת מּצד ׁשּזהּו60הם , ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָ

רז"ל  הר 3ׁשאמרּו עליהם ּכפה  ּתֹורה מ ּתן ׁשּבׁשעת ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

רז"ל  אמרּו זה ׁשּבגלל (ועד מֹודעה 3ּכגיּגית מּכאן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

הּלׁשֹון  וכדאיתא לאֹורייתא), "על 61רּבה ׁשּזהּו ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

הּגיּגית  ּבתֹו ונתּפס הּמּוּקף האדם מׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָּדר

לזּוז  יכֹולּתֹו לבלּתי צד מּכל וסֹובבֹו ְְְְְְִִִִַַַָָהּמּקיפֹו

מּצד  היֹותֹו על ונֹוסף כּו'". מּמּנה ְְֱִִֵֶַַָָָולצאת

האתערּותא  ּגם הּנה ּבלבד, ּדלעיּלא ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָאתערּותא

ּבהּגּוף  לּפעּוּלה ּבנֹוגע התחלה רק היתה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָּדלעיּלא

אחׁשורֹוׁש, ּבימי ׁשּנתחּדׁש החיּדּוׁש וזהּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַכּו'.

ׁשּכפה  מּצד רק לא ּכבר, ּׁשּקּבלּו מה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּקּיימּו

מּלמּטה  העבֹודה מּצד אּלא ּכגיּגית, הר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעליהם

ְַָּדוקא.

אֹור ÔÈÚ‰Âו) ּבתֹורה ּבארּוּכה ּכמבֹואר 62ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲֶַַָָָָ

אֹורה  הּתֹורה 63ּובׁשערי 64ּובאֹור ְְֲֵַַָָ

זה  ׁשּלאחרי להׁשמיד 65ּובּדרּוׁשים המן ׁשּגזירת , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

את 66ּגֹו' לֹו הּגידּו ּכי ּדוקא, הּיהּודים על ְְְִִִִֶַַַָָָהיתה
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קס.59) ע' שם אוה"ת גם ובכ"מ.60)ראה שם. אוה"ת סע"ד. צח, מג"א תו"א שם.61)ראה 62.15)אוה"ת שבהערה

ואילך.63) י ע' ועוד.64)מג"א ה'ש"ת. תש"ח, תרפ"א, עטר"ת, כו' איניש חייב ד"ה יג.65)ראה שם, ו. ג, שם,66)אסתר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
והשפעה  פעולה יש המצוות eiÓL‚·e˙ולקיום ,Ûeb‰a Ìb«¿«¿«¿ƒ

.ÌÏBÚ‰ ˙ei¯ÓBÁÂ¿¿ƒ»»
‰Ê ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k C‡ בגוף גם המצוות קיום פעולת של «¿≈∆«ƒ¿ƒ¿»∆

הגשמית  ‰ÌÈiÎÙ,ובמציאות ÌÈÈÚ ¯eaÈÁ ‡e‰L גשמיות שהרי ∆ƒƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
והחיבור  הפכים שני הם ורוחניות

וחידוש, פלא הוא ≈p‰ƒ‰ביניהם
˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ‰Ê ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆¿«ƒ¿

ÈelÈb אלוקי¯˙BÈa ‰ÏÚ ƒ«¬∆¿≈
‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»»

‡lÈÚÏc59, והמשכה) התעוררות ƒ¿≈»
מלמעלה  כתוצאה ÔÎÏÂוהתגלות) ¿»≈

הנעלה  eaÈc¯מהגילוי Ïk ÏÚ«»ƒ
¯eaÈ„Â בני ששמעו הדיברות מעשרת ¿ƒ

הוא ברוך מהקדוש «¿«Á¯t‰ישראל
,Ô˙ÓL יכול היה לא הגוף כי ƒ¿»»

הנעלה  הגילוי  את ולהכיל  ∆¿ÊÂ‰לקלוט
תורה  במתן הנעלית ««‰È‰ההתגלות

Ìb ¯BcÁÏÂ ÏBÚÙÏ ‰ÏÁ˙‰«¿»»ƒ¿¿«¿«
,Ûeb‰ התורה ‡˙ בקיום שהעבודה ∆«

כפי  רוחני, ענין תישאר לא והמצוות

לכך  תהיה אלא האבות, אצל שהיה

תחדור  שהקדושה כך והשפעה פעולה

ומצוות  תורה המקיים האדם בגוף גם

‡e‰ ÌbL הגוף‰Úe˙a ‰È‰È ∆«ƒ¿∆ƒ¿»
‰Êk ·vÓe „ÓÚÓe שהקדושה «¬»«»»∆

בו, ומאירה בו ÔÈÚחודרת e‰fL∆∆ƒ¿«
LÙ ˙e¯ÈÒn‰ מוכן שהגוף «¿ƒ∆∆

תורה  לעניני לגמרי עצמו את למסור

ה'. ועבודת ומצוות

ÔÈÚ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa ÌÓ‡»¿»¿««»»»ƒ¿»
‰Ê התורה של הקדושה פעולת של ∆

האדם  בגוף vÓ„והמצוות ˜«̄ƒ«
‡lÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿»»ƒ¿≈»

מלמעלה  אלוקית …¿(ÏÂ‡והתגלות
‰¯ÈÁa‰ „vÓ החופשיתÔBˆ¯‰Â ƒ««¿ƒ»¿»»

ישראל Ì‰lLהאישי  בני vÓ„של ∆»∆ƒ«
(‰hn‰ ˙„B·Ú60e‰fL , ¬«««»∆∆

Ï"Ê¯ e¯Ó‡L3 בגמרא˙ÚLaL ∆»¿««∆ƒ¿«
‰Ùk ,‰¯Bz ÔzÓ הוא הקדוש ישראל Ì‰ÈÏÚברוך בני ‰¯על ««»»»¬≈∆»

˙ÈbÈ‚k עצמם מצד שהם מבלי התורה, את לקבל אותם הכריח וכביכול ¿ƒƒ

בכך  וירצו ¯Ï"Êיבחרו e¯Ó‡ ‰Ê ÏÏ‚aL „ÚÂ)3‰Ú„BÓ Ô‡kÓ ¿«∆ƒ¿«∆»¿««ƒ»»»
‡˙ÈÈ¯B‡Ï ‰a¯ לא למה לדין יזמינם שאם - רבה 'מודעא רש"י: ופירש «»¿«¿»

באונס' שקבלוה תשובה להם יש עליכם, שקבלתם מה È‡„ÎÂ˙‡קיימתם ,(¿ƒ¿ƒ»
כך  על שמובא החסידותÔBLl‰61וכפי ÏLÓבתורת C¯c ÏÚ" e‰fL «»∆∆«∆∆»»

CB˙a Òt˙Â Ûwen‰ Ì„‡‰»»»«»¿ƒ¿»¿
ÏkÓ B··BÒÂ BÙÈwn‰ ˙ÈbÈb‰«ƒƒ««ƒ¿¿ƒ»
ÊeÊÏ BzÏBÎÈ ÈzÏ·Ï „«̂¿ƒ¿ƒ¿¿»

"'eÎ ‰pnÓ ˙‡ˆÏÂ הוא אלא ¿»≈ƒ∆»
בני  וכך הגיגית, בתוך להישאר מוכרח

את  לקבל 'מוכרחים' היו ישראל

הנעלה  האלוקי הגילוי בגלל התורה,

לא  הקבלה אבל מלמעלה, והעצום

ומרצונם. בבחירתם היתה

B˙BÈ‰ ÏÚ ÛÒBÂ במתן הגילוי ¿»«¡
גם  הקדושה להחדרת ופעולתו תורה

הגשמית  ובמציאות »vÓƒ„בגוף
,„·Ïa ‡lÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ולא ƒ¿»»ƒ¿≈»ƒ¿»

ישראל, בני של ורצונם בחירתם מצד

‡lÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ Ìb ‰p‰ƒ≈«»ƒ¿»»ƒ¿≈»
Ú‚Baעצמה  ‰ÏÁ˙‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»««¿»»¿≈«

'eÎ Ûeb‰a ‰leÚtÏ התחלה «¿»¿«
כנרמז  הענין, שלימות ולא בלבד

לעשות'. 'החלו הכתוב ∆¿e‰ÊÂבלשון
ÈÓÈa LcÁ˙pL LecÈÁ‰«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈

eÓÈiwL ,LB¯ÂLÁ‡ ישראל בני ¬«¿≈∆ƒ¿
¯·k eÏawM ‰Ó,תורה במתן «∆ƒ¿¿»

Ì‰ÈÏÚ ‰ÙkL „vÓ ˜¯ ‡ÏÂ…«ƒ«∆»»¬≈∆
,˙ÈbÈ‚k הגילוי ‰¯ בגלל היינו »¿ƒƒ

‰B·Ú„‰מלמעלה  „vÓ ‡l‡∆»ƒ«»¬»
‡˜Âc ‰hÓlÓ,ובבחירתם מרצונם ƒ¿«»«¿»

נשלם  אחשורוש בימי דווקא ולכן

וכפי  התחיל, רק תורה שבמתן הענין

להלן. ומבאר שממשיך

¯‡B·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (Â¿»ƒ¿»»∆«¿»
¯B‡ ‰¯B˙a ‰ke¯‡a62 «¬»¿»

הזקן  ‡B¯‰לאדמו"ר È¯ÚL·e63 ¿«¬≈»
האמצעי  ¿B‡·e¯לאדמו"ר

‰¯Bz‰64 הצדק הצמח לאדמו"ר «»
ÌÈLe¯c·e בדורות נשיאינו רבותינו של החסידות È¯Á‡lLמאמרי «¿ƒ∆¿«¬≈

‰Ê65'Bb „ÈÓL‰Ï ÔÓ‰ ˙¯ÈÊbL ,66ÌÈ„e‰i‰ ÏÚ ‰˙È‰ ∆∆¿≈«»»¿«¿ƒ»¿»««¿ƒ
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טו

ה'תשל"ב  פורים,

מרּדכי  היא 67עם ׁשהנהגתֹו עם ׁשּזהּו היינּו, , ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָ

ולא  יכרע ׁשּלא מרּדכי ׁשל הנהגתֹו ְְְְְְִֶֶַַַָָָֹֹּכמֹו

ׁשּכל 68יׁשּתחווה  יהּודים, נקראים זה ׁשם ועל , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

יהּודי  נקרא זרה ּבעבֹודה זה 69הּכֹופר ועל , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

רק  לא נפׁש, מסירת ׁשל ּומּצב ּבמעמד ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹעמדּו

הר  עליהם ׁשּכפה ּבהרגע (ּכמֹו אחד ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלרגע

ה  ּכל ּבמׁש אּלא (מּבלי ּכגיּגית), ּכּוּלּה ּׁשנה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבמׁש והּזמּנים העּתים ׁשיּנּויי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבט

ּדעּתם 70הּׁשנה  על עלה לא ׁשאפיּלּו ועד ,( ְְֲִֶַַַַָָָָָֹ

היתה  אז (ׁשהרי חסֿוׁשלֹום חּוץ ְְֲֲֵֶֶֶַַָָָָמחׁשבת

אז  ׁשעמדּו והיינּו, כּו'), הּגזירה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָמתּבּטלת

ּומסירת  למעלה, ּדמּלמּטה ּבאֹופן נפׁש ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּבמסירת 

וכמבֹואר  הּגּוף), למחׁשבת (ּבנֹוגע ּבג ּופם ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָנפׁש

אּלא 71ּבזה  ּבכח, רק לא היא נפׁש ׁשהמסירּות ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

זה  ידי על ולכן, ּובהּגּוף. ּבפֹועל נפׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָמסירת

ענין  אצלֹו להיֹות ׁשּיּוכל מּוכׁשר הּגּוף ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָנעׂשה

ּתֹורה  קּבל  ׁשּמׁשה ּכמֹו ּד"קּבל", ּבאֹופן ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹהּתֹורה

ּכתיב  ּבמׁשה ּדהּנה הּוא, והענין ּומׁשה 72מּסיני. ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ

ּבזה  ּומבֹואר הערפל, אל נּגׁש73נּגׁש ׁשּמׁשה , ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לעצמֹו רֹוצה היה ׁשּלא ּבאֹופן ּתֹורה ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹלקּבל

ּכל  העּדר על ׁשּמֹורה הערפל, ענין ׁשּזהּו ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכלּום,
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ב.67)ו. שם, רע"א.68)אסתר יג, וש"נ.69)מגילה קסז). ע' פורים (סה"מ פ"ג תשמ"ו ההוא בלילה ד"ה ראה 70)ראה

(צ, פ"ח היהודים וקבל ד"ה שם. מלכות לבוש יביאו ד"ה שם אורה יח.71)ב).שערי כ, ס"ע 72)יתרו יתרו אוה"ת ראה

קסב. ע' מג"א באוה"ת הובא ― ואילך ב.73)א'ח לו, מקץ תו"א

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
BÏ e„Èb‰ Èk ,‡˜ÂcלהמןÈÎc¯Ó ÌÚ היהודי ,67‡˙ ‰eÈÈ,העם «¿»ƒƒƒ∆«»¿¿»«¿

ÌÚ e‰fL שם על מרדכי' 'עם כולו B˙‚‰‰Lשנקרא העם ‰È‡של ∆∆«∆«¿»»ƒ
‰ÂÂÁzLÈ ‡ÏÂ Ú¯ÎÈ ‡lL ÈÎc¯Ó ÏL B˙‚‰‰ BÓk68 בפני ¿«¿»»∆»¿¿«∆…ƒ¿«¿…ƒ¿«¬∆

ÌÈ‡¯˜המן, ‰Ê ÌL ÏÚÂ כולו העם ‰ÙBk¯בני ÏkL ,ÌÈ„e‰È ¿«≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»«≈
È„e‰È ‡¯˜ ‰¯Ê ‰„B·Úa69, «¬»»»ƒ¿»¿ƒ

משבט  היה שמרדכי הגמרא כדברי

ומכלֿמקום  יהודה, משבט ולא בנימין

בעבודהֿ שכפר שום "על יהודי נקרא

נקרא  בעבודהֿזרה הכופר שכל זרה,

איתי יה  דניאל) בספר כדכתיב ודי

רש"י: ומפרש וגו' יהודאין גוברין

פלחין" לא לאלהך דקרא "וסיפיה

עובדים], לא לאלהיך הפסוק, [וסוף

‰Ê ÏÚÂ בעבודהֿזרה הכפירה על ¿«∆
e„ÓÚ אחשורוש בימי ישראל בני »¿

˙¯ÈÒÓ ÏL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆¿ƒ«
BÓk) „Á‡ Ú‚¯Ï ˜¯ ‡Ï ,LÙ∆∆…«¿∆«∆»¿
¯‰ Ì‰ÈÏÚ ‰ÙkL Ú‚¯‰a¿»∆«∆»»¬≈∆»

˙ÈbÈ‚k התורה את לקבל והסכימו ¿ƒƒ
סיני  בהר תורה מתן ‡l‡בעת ,(∆»

dlek ‰M‰ Ïk CLÓa מאז ¿∆∆»«»»»
לגמרי  שבטלה ועד הגזירה שנגזרה

ÈÈepÈL ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓ)ƒ¿ƒ«≈«ƒ≈
CLÓaL ÌÈpÓf‰Â ÌÈzÚ‰»ƒƒ¿«¿«ƒ∆¿∆∆

‰M‰70 במאמר הרבי שביאר וכפי «»»
תשמ"ו: פורים בהתוועדות שנאמר

כל  במשך היתה נפש המסירות "עבודת

סוגי  כל במשך שהיתה היינו השנה,

שינוי, מלשון הוא (ד'שנה' השינויים

שינויי  כל בעצמה שכוללת משום

שהיא  מורה שזה בהמסירותֿנפש שינוי שום היה שלא וכו') האקלימים

אמיתית" נפש ÌzÚcמסירות ÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï elÈÙ‡L „ÚÂ ,(¿«∆¬ƒ…»»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓ כפירה ‡Êשל È¯‰L) ÌBÏLÂŒÒÁ ממירים היו אילו «¬∆∆«¿»∆¬≈»

חסֿושלום דתם ‰ÈÊb¯‰את ˙Ïha˙Ó ‰˙È‰ המן הרי eÎ'של כי »¿»ƒ¿«∆∆«¿≈»
היהודים  על רק היתה LÙהגזירה ˙¯ÈÒÓa Ê‡ e„ÓÚL ,eÈÈ‰Â ,(¿«¿∆»¿»ƒ¿ƒ«∆∆

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc ÔÙB‡a כתוצאה לא ובחירתם, רצונם מצד ¿∆¿ƒ¿«»¿«¿»
להתקרב  שאיפתם ועל יהדותם על ויתרו לא מצידם והם מלמעלה, מהתגלות

‰Ûeb),לאלוקות ˙·LÁÓÏ Ú‚Ba) ÌÙe‚a LÙ ˙¯ÈÒÓe ועמדו ¿ƒ«∆∆¿»¿≈«¿«¬∆∆«
במחשבה  אפילו דעתם על עלה (ולא ה' קידוש על חייהם את למסור בנכונות

היהדות) על הגוף חיי את Êa‰להעדיף ¯‡B·ÓÎÂ71˙e¯ÈÒn‰L ¿«¿»»∆∆«¿ƒ

.Ûeb‰·e ÏÚBÙa LÙ ˙¯ÈÒÓ ‡l‡ ,ÁÎa ˜¯ ‡Ï ‡È‰ LÙ∆∆ƒ…«¿…«∆»¿ƒ«∆∆¿«¿«
אורה': ב'שערי האמצעי אדמו"ר וכדברי

נפשו... למסור הרצון ביטול בחינת שהוא תורה מתן בזמן נעשה שאמרו "הגם

בכל  לאמיתו באמת בלב שקבלו ואף בלב ובקבלה בדבור אמירה רק זה אין

בא  לא הרי מכלֿמקום לבבם... נקודת

דרך  ועל ממש... פועל לידי זה דבר

ימי  כל לתלמידיו עקיבא רבי שאמר

לידי  יבא מתי כו' מצטער הייתי

ממש  בפועל נפש במסירות ואקיימנה

לו  היה שבודאי פי על אף דוקא

מרדכי  בימי אך בכח... נפש מסירות

נפש  מסירות לבחינת ישראל כנסת באו

רצה  לא שהמן ידוע שהרי ממש בפועל

דתם... שימירו רק היהודים את להרוג

הגם  יהודי איש מרדכי נקרא ולכך

כהנים  ואפילו בנימין משבט שהיה

נקראים  היו הדור שבאותו ולוים

על  נפש מסירות בחינת שם על יהודים

להחיות  דתם המירו שלא השם קידוש

מסירות  מחמת דוקא כן ועל נפשם,

הוא  ממש פועל לידי שבאה זו נפש

ממש  בנפשם להיות הדור אותו שזכו

ומדריגות  הבחינות כל גילוי מבחינת

אור  מעצמות הנמשכות עליונים היותר

וקבל  והיינו הוא... ברוך סוף אין

בזמן  לעשות החלו אשר את היהודים

הקבלה  גמר בבחינת תורה, מתן

דוקא".

‰Ê È„È ÏÚ ,ÔÎÏÂ נפש המסירות ¿»≈«¿≈∆
‰Ûebבפועל  ‰NÚ ישראל בני של «¬∆«

,"Ïa˜"c ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ ÔÈÚ BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL ¯LÎeÓ¿»∆«ƒ¿∆¿ƒ¿««»¿∆¿ƒ≈
ÈÈqÓ ‰¯Bz Ïa˜ ‰LnL BÓk שבמתן המאמר בתחילת לעיל כמובא ¿∆…∆ƒ≈»ƒƒ«

בימי  היהודים' 'וקבל כאשר וכעת, לעצמו' 'מחיצה רבינו משה היה תורה

שממשיך  כפי כמשה, התורה לקבלת מוכשר מישראל אחד כל היה אחשורוש

ומבאר.

·È˙k ‰LÓa ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â72 תורה מתן בפרשת בתורה ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿…∆¿ƒ
‰Êa ¯‡B·Óe ,ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb ‰LÓe73, החסידות בתורת …∆ƒ«∆»¬»∆¿»»∆

nLBÓˆÚÏ ‰ˆB¯ ‰È‰ ‡lL ÔÙB‡a ‰¯Bz Ïa˜Ï Lb ‰L ∆…∆ƒ«¿«≈»¿∆∆…»»∆¿«¿
ÏÙ¯Ú‰ ÔÈÚ e‰fL ,ÌeÏk,האישית המציאות את ומטשטש המסתיר ¿∆∆ƒ¿«»¬»∆

˙BBˆ¯‰ Ïk ¯cÚ‰Â ÌÈÈÚ‰ Ïk ¯cÚ‰ ÏÚ ‰¯BnL,האישיים ∆∆«∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿∆¿≈»»¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טז

 16   למלל ימא  

לעשות טז החלו אשר את היהודים וקיבל

ּכלי  להיֹות מּלבד הרצֹונֹות, ּכל והעּדר ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָהענינים

ּדר ועל ּתֹורה. קּבל מׁשה ולכן לּתֹורה, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹקּבלה

על  הּפּורים, ּבימי יׂשראל ּבני ּכל אצל היה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָזה

ּכפי  לעיל, הּנזּכר נפׁש המסירּות ענין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָידי

הּזקן  רּבינּו ענין 74ׁשּמבאר הּוא נפׁש ׁשמסירּות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אין  ּכמ ֹו הרצ ֹון, ענין הּוא נפׁש (ּכי  הרצ ֹון ְְְִִִֵֶֶַַָָָָמסירת

רצֹוני  אין ׁשּפרּוׁשֹו ּכל 75נפׁשי, ּביּטּול ּדהיינּו, ,( ְְְְִִִֵֵֶַַָ

אל  נּגׁש ּדמׁשה הענין ּדר (על ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹהרצֹונֹות

ּדוקּבל  הענין אצלם נעׂשה זה ידי ועל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהערפל),

המסירּות  ענין ּכי יחיד, לׁשֹון וקּבל ְְְְְִִִִִִֵַַַָהּיהּודים,

יחד  ּבֹו מׁשּתּווים ׁשּכּוּלם ּבאֹופן הּוא וכן 76נפׁש , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

ּבדּוגמ  הּקּבלה, ּבׁשעת ענין ּתֹורה קּבל מׁשה ת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ּתֹורה. ַַָמּתן

לעׂשֹות,e‰ÊÂז) החּלּו אׁשר את הּיהּודים וקּבל ¿∆ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַ

(ׁשּמרּוּמז  נפׁש המסירּות ענין ידי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָׁשעל

הּפּורים, ׁשּבימי הּיהּודים) וקּבל ּׁשּכתּוב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּבמה

והיינּו, ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהתחילּו מה לקּבל ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָּגמרּו

ּבימי  הּנה לעׂשֹות, החּלּו ּתֹורה ׁשּבמּתן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּלאחרי

סֹוף  ּדלעׂשֹות, הענין וסּיּום ּגמר היה ְְְְֲִִִַַָָָָָהּפּורים

ּתחּלה  ּבמחׁשבה ׁשּבמעׂשה 77מעׂשה היינּו, , ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָ

מעׂשה  ּבסֹוף ודוקא הּמעׂשה, סֹוף זה הרי ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָּגּופא

ׁשּבמחׁשבה  התחלה ׁשהּוא הענין .78יׁשנֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ

ענין  ׁשּיׁשנֹו הּקּבלה), (ּבאֹותּיֹות ּבזה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָוכמבֹואר

מּזה, ּולמעלה חכמה, מּצד ׁשהיא ּכפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּתֹורה

מּצד  עלמין, ּכל סֹובב מּצד היא ׁשהּתֹורה ְְִִִִִֵֶַַַָָָּכפי

עּתיקא  ּבהאי ׂשמאלא ּדלית עּתיק, ּומּצד 79ארי ְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

האחדּות  ענין הּוא ׁשם ּגּופא 80(ּכי ּובעּתיק ,( ְְְִִִַַַָָָ

אתיידע  ּדלא ריׁשא ענין עם 81יׁשנֹו ּגם ׁשּקׁשּור , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
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(74.9 הערה 456 ע' ח"ב לקו"ש וראה ובפרש"י. א טו, א.75)ירמי' צח, מג"א שערי 76)תו"א וראה דודי. לכה פיוט

קעח. ע' קנד. ע' מג"א אוה"ת סע"א). (צח, ספל"א היהודים וקבל ד"ה הפורים שער 77.384)אורה ע' חי"ט לקו"ש ראה

א.78)וש"נ. קכט, (אד"ר) ובכ"מ.79)זח"ג קפח. ע' שבועות אוה"ת שער 80)ראה ע"ב. ריש רפח, (אד"ז) זח"ג ראה

ע"ד). ריש (עא, בסופן ליוהכ"פ דרושים לקו"ת א). פרק (ריש ב קעו, דצניעותא) (ספרא לזח"ב רשב"י מגילה 81)מאמרי

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ביותר, הנעלים ÔÎÏÂאפילו ,‰¯BzÏ ‰Ïa˜ ÈÏk ˙BÈ‰Ï „·lÓƒ¿«ƒ¿¿ƒ«»»«»¿»≈
‰¯Bz Ïa˜ ‰LÓ.הביטול מפני ביותר, הנעלה Ê‰באופן C¯c ÏÚÂ …∆ƒ≈»¿«∆∆∆

משה  ידי על התורה קבלת לאופן Ï‡¯NÈבדומה Èa Ïk Ïˆ‡ ‰È‰»»≈∆»¿≈ƒ¿»≈
,ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚ È„È ÏÚ ,ÌÈ¯et‰ ÈÓÈaƒ≈«ƒ«¿≈ƒ¿««¿ƒ∆∆«ƒ¿»¿≈

הוא  נפש המסירות ענין תוכן גם שהרי

והרצונות  האישית המציאות ביטול

¯eÈaהאישיים  ¯‡·nL ÈÙk¿ƒ∆¿»≈«≈
Ô˜f‰74‡e‰ LÙ ˙e¯ÈÒnL «»≈∆¿ƒ∆∆

˙¯ÈÒÓ ÔÈÚ וביטולÈk) ÔBˆ¯‰ ƒ¿«¿ƒ«»»ƒ
BÓk ,ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ LÙ∆∆ƒ¿«»»¿

בירמיה  הכתוב ÈLÙ,לשון ÔÈ‡≈«¿ƒ
ÈBˆ¯ ÔÈ‡ BLe¯tL75,( ∆≈≈¿ƒ

˙BBˆ¯‰ Ïk ÏehÈa ,eÈÈ‰c¿«¿ƒ»»¿
האדם  ‰ÔÈÚשל C¯c ÏÚ)«∆∆»ƒ¿»

ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb ‰LÓc כנזכר ¿…∆ƒ«∆»¬»∆
Ê‰לעיל  È„È ÏÚÂ נפש ), המסירות ¿«¿≈∆

‰ÔÈÚוהביטול ÌÏˆ‡ ‰NÚ«¬»∆¿»»ƒ¿»
ÔBLÏ Ïa˜Â ,ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Âcƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈¿

,„ÈÁÈ מהו השאלה נשאלה ולעיל »ƒ
אף  יחיד לשון כאן שנאמר לכך הטעם

רבים, לשון 'היהודים', הוא שההמשך

הוא  ‰e¯ÈÒn˙והביאור ÔÈÚ Èkƒƒ¿««¿ƒ
ÌlekL ÔÙB‡a ‡e‰ LÙ∆∆¿∆∆»

„ÁÈ Ba ÌÈÂezLÓ76, מאחר כי ƒ¿«ƒ««
ביטול  מתוך היא נפש שהמסירות

האישיים, והרצונות האישית המציאות

האדם  בני שבין ההבדלים נעלמים

‰Ïaw‰השונים, ÔÈÚ ÔÎÂ הוא גם ¿≈ƒ¿«««»»
הם  כאחד שכולם בשווה, כולם אצל

‰¯Bz Ïa˜ ‰LÓ ˙Ó‚e„a¿¿«…∆ƒ≈»
.‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLaƒ¿«««»

˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â e‰ÊÂ (Ê¿∆¿ƒ≈«¿ƒ≈
È„È ÏÚL ,˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡¬∆≈≈«¬∆«¿≈
Êne¯nL) LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ∆∆∆¿»
ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â ·e˙kM ‰Óa¿«∆»¿ƒ≈«¿ƒ
מעלת  שעיקר באריכות לעיל כמבואר

הוא  הפורים בימי מחדש התורה קבלת

נפש  המסירות ÈÓÈaLענין (∆ƒ≈
e¯Ób ,ÌÈ¯et‰ והשלימו,‰¯Bz ÔzÓa eÏÈÁ˙‰M ‰Ó Ïa˜Ï «ƒ»¿¿«≈«∆ƒ¿ƒ¿««»

‰¯Bz ÔzÓaL È¯Á‡lL ,eÈÈ‰Â רקÈÓÈa ‰p‰ ,˙BNÚÏ elÁ‰ ¿«¿∆¿«¬≈∆¿««»≈≈«¬ƒ≈ƒ≈
‰NÚÓ ÛBÒ ,˙BNÚÏc ÔÈÚ‰ ÌeiÒÂ ¯Ób ‰È‰ ÌÈ¯et‰«ƒ»»¿»¿ƒ»ƒ¿»¿«¬«¬∆

‰lÁz ‰·LÁÓa77, נשלם תורה, במתן במחשבה תחילה שהיה ומה ¿«¬»»¿ƒ»
מעשה' 'סוף והדיוק הפורים, בימי Ùeb‡בפועל ‰NÚÓaL ,eÈÈ‰ עצמו «¿∆¿«¬∆»

‰NÚn‰ ÛBÒ ‰Ê È¯‰ שלכאורה ¬≈∆««¬∆
המעשה, של התחתון החלק הוא

BLÈ ‰NÚÓ ÛBÒa ‡˜Â„Â¿«¿»¿«¬∆∆¿
‰ÏÁ˙‰ ‡e‰L ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆«¿»»

‰·LÁÓaL78.הענין ועיקר וראש ∆¿«¬»»
˙Bi˙B‡a) ‰Êa ¯‡B·ÓÎÂ¿«¿»»∆¿ƒ

של  ובסגנון ««»»‰Ïaw‰),במילים
ÈÙk ‰¯Bz‰ ÔÈÚ BLiL∆∆¿ƒ¿««»¿ƒ

,‰ÓÎÁ „vÓ ‡È‰L ספירת ∆ƒƒ«»¿»
העליונה  האלוקית «¿»¿ÏÚÓÏe‰החכמה

„vÓ ‡È‰ ‰¯Bz‰L ÈÙk ,‰fÓƒ∆¿ƒ∆«»ƒƒ«
,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ האלוקי האור ≈»»¿ƒ

בעולמות  מתלבש שאינו הבליֿגבול

אלא  פנימית בהתלבשות ובנבראים

היינו  עליהם, ו'מקיף' »vÓƒ„'סובב'
,˜ÈzÚ „vÓe CÈ¯‡ שהתורה כפי ¬ƒƒ««ƒ

'כתר  של הבחינות שתי מצד היא

הראשונה ע  מהחכמה, שלמעלה ליון'

'אריך  הנקראות הספירות) מעשר

הרצון  כוח כנגד הכתר חיצוניות אנפין'

הכתר, (פנימיות יומין' ו'עתיק שבנפש)

'עתיק' ועל שבנפש) התענוג כוח כנגד

È‡‰aנאמר  ‡Ï‡ÓN ˙ÈÏc¿≈¿»»¿«
‡˜ÈzÚ79 שלמטה שבדרגות בעוד «ƒ»

הימין  קו ל'קוים', חלוקה יש מזה

השמאל  וקו החסד מידת שממנו

האמצעי  קו וכן הגבורה, מידת שממנו

השמאל  וקו התפארת, מידת שממנו

הרי  וההעלם, הצמצום שורש הוא

כי  לשמאל, מקום נתינת אין ב'עתיק'

המוגבלים  והנבראים העולמות

של  וההעלם הצמצום ידי על שנבראים

מקום  תופסים לא סוף, ÌLהאין Èk)ƒ»
‰‡e„Á˙ב'עתיק' ÔÈÚ ‡e‰80,( ƒ¿«»«¿

Ú„ÈÈ˙‡ ‡Ïc ‡LÈ¯ ÔÈÚ BLÈ ‡Ùeb ˜ÈzÚ·e81, שלא הראש ¿«ƒ»∆¿ƒ¿«≈»¿»ƒ¿¿«
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ה'תשל"ב  פורים,

ידע  ּדלא עד היא העבֹודה ׁשאז פּורים ,82ימי ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

מּטעם  ׁשּלמעלה נפׁש המסירּות ענין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּזהּו

מּיֹום 83ודעת  ּגם יֹותר נעלה הּוא ׁשּפּורים ועד . ְֲִִֵֶֶַַַַַָ

האחרֹונֹות  לּוחֹות ניּתנּו ׁשּבֹו ׁשהם 84הּכּפּורים , ְֲִִִֵֶֶַַָ

ׁשּנתקּיימּו ּבתּקּוני 85אּלּו ּׁשאיתא מּמה ּכּמּובן , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

(ּכמֹו86זֹוהר  ּכפּורים הּוא הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְִִִֶַַ

יֹותר. נעלה הּוא ׁשּפּורים והיינּו, ְְֲִִֵֶֶַַּפּורים),

ÌÓ‡ הּיהּודים לא וקּבלּו קּימּו נאמר זה חר »¿»ְְְְְֱִִִֶֶַַַַ

רק  זה ּובפסּוק וג ֹו', זרעם ועל ְְְְֲֵֶֶַַַָָעליהם

הּוא  הּקרי אבל יחיד), (לׁשֹון וקּבל הּוא ְְְְֲִִִִֵַַָָהּכתיב

ּדהּנה, ּבזה, והענין רּבים). (לׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֶַָָָוקּבלּו

ּבימי  רק היא ידע ּדלא ּדעד ּבאֹופן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָהעבֹודה

ּובגלּוי  ּבפֹועל נפׁש המסירּות ּבדּוגמת ְְְְְִִֶֶַַַַָהּפּורים,

להיֹות  צריכה זה לאחרי אבל אז, ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָׁשהיתה

להיֹות  ׁשּצרי אּלא ודעת, טעם ּפי על ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָהעבֹודה

ּדמסירת  העבֹודה לאחרי ּבאה ׁשהיא ּבּה ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָניּכר

ּכׁשהענין  ולכן, ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנפׁש

אצלֹו זה ּדר ועל זרעם, על נמׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָּדפּורים

וׁשנה  ׁשנה ּבכל הּפּורים, ׁשּלאחרי ּבּימים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָּגּופא,

ודֹור  ּדֹור יחיד 87ּובכל לׁשֹון ּדוקּבל הענין אזי , ְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

לעיל) ּכּנזּכר נפׁש המסירּות ענין על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ(ׁשּמֹורה

אתּכסיא  ׁשל ּבאֹופן הּכתיב,88הּוא ענין ׁשּזהּו , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָ

לׁשֹון  ּדוקּבלּו, ּבאֹופן זה הרי ּבאתּגליא ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָאבל

הּקרי  ענין ׁשּזהּו הּכתיב 89רּבים, ּכמֹו ׁשאינֹו , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַ

ׁשל  ּבאֹופן הּוא אּלא העין, ּבראּיית רק ְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

ׁשאזנֹו לעצמֹו, ּגם (אֹו להּזּולת וגיּלּוי ְְְְְְִִֶַַַַָָקריאה

מדּבר  ּׁשּפיו מה העבֹודה 90ׁשֹומעת אֹופן ׁשּזהּו ,( ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ
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ב. ובכ"מ.82)ז, רע"ד. צט, שם תו"א ב.83)ראה ל, שם גמרא ובפרש"י. (במשנה) ב כו, תשא 84)תענית תנחומא ראה

ובכ"מ.85)לא. ואילך. ד שם, תו"א וראה ב). (נז, כזֿכח.86)תכ"א ט, אסתר ― הכתוב אגה"ק 87)לשון תניא גם ראה

וש"נ. ר). ע' אב סה"מ ― מנחם (תורת תשכ"ז ישראל ועתה ד"ה גם וראה ד. ו, ויקרא לקו"ת צח,88)סי"ט. מג"א תו"א

קסה. ע' מג"א אוה"ת א.89)א. יג, ברכות כח.90)ראה ט, אסתר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
הנקרא  עילאה רישא "בחינת הזקן: לאדמו"ר תורה בליקוטי (וכמבואר נודע

עתיקא  הנקרא ממש סוף אין אור מלובש שבו אלא אינו אתידע... דלא רישא

ודע  לשונו: וזה שכתב להאריז"ל... דצניעותא הספרא בפירוש ועיין קדישא...

משיג  אינו עצמו הוא העצמות, עוז חביון שם אשר רישא דלאו רישא דהוא

ולא  ידע דלא פירוש וזהו בו שיש מה

כביכול  דא, ברישא דהוי מה אתיידע

הנשמה  מהות משיג שאינו כאדם

דלא eLwL¯שבו...) 'רישא בחינת ∆»
Ê‡Lאתידע' ÌÈ¯eÙ ÈÓÈ ÌÚ Ìb«ƒ¿≈ƒ∆»

Ú„È ‡Ïc „Ú ‡È‰ ‰„B·Ú‰82, »¬»ƒ«¿»»«
לבסומי  אדם חייב הגמרא, כדברי

המן  ארור בין ידע דלא עד בפורים

מרדכי', ה'e‰fLלברוך עבודת ∆∆
הוא  ידע' 'לא של »¿ÔÈÚƒבדרגה

‰ÏÚÓlL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆¿«¿»
„Â ÌÚhÓ˙Ú83„ÚÂ כך . כדי ƒ««»««¿«

פורים  של העבודה ונעלית גדולה

עלֿשכלית, נפש מסירות הוא שענינה

ידע' ÏÚ‰'לא ‡e‰ ÌÈ¯etL∆ƒ«¬∆
BaL ÌÈ¯etk‰ ÌBiÓ Ìb ¯˙BÈ≈«ƒ«ƒƒ∆

˙BB¯Á‡‰ ˙BÁeÏ ezÈ84, ƒ¿»«¬
Ì‰L האחרונות ‡elלוחות ∆≈≈

eÓÈi˜˙pL85, מלוחות בשונה ∆ƒ¿«¿
גודל  ולמרות שנשברו, הראשונות

עוד  נעלה פורים הכיפורים, יום מעלת

È‡M˙‡יותר  ‰nÓ Ô·enk מובא «»ƒ«∆ƒ»
¯‰BÊ Èew˙a86ÌBiL ¿ƒ≈«∆

) ÌÈ¯eÙk ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ רק «ƒƒ¿ƒ
ÌÈ¯et BÓk כפורים ממש ),ולא ¿ƒ

‰ÏÚ ‡e‰ ÌÈ¯etL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ«¬∆
.¯˙BÈ≈
‰Ê ¯Á‡Ï ÌÓ‡ הבא בפסוק »¿»¿««∆

אשר  את היהודים 'וקבל הפסוק לאחר

לעשות' eÏa˜Âהחלו eÓi˜ ¯Ó‡∆¡«ƒ¿¿ƒ¿
ÌÚ¯Ê ÏÚÂ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ¬≈∆¿««¿»
·È˙k‰ ˜¯ ‰Ê ˜eÒÙ·e ,'B‚Â¿¿»∆««¿ƒ
'וקבלו' המילה של הכתיבה צורת

È¯w‰ Ï·‡ ,(„ÈÁÈ ÔBLÏ) Ïa˜Â ‡e‰הקריאה eÏa˜Âצורת ‡e‰ ¿ƒ≈¿»ƒ¬»«¿ƒ¿ƒ¿
,(ÌÈa¯ ÔBLÏ) אשר את היהודים 'וקבל לעיל, המבואר מהפסוק בשונה ¿«ƒ

יחיד, לשון 'וקבל' נקראת וגם כתובה גם 'וקבל' המילה שבו לעשות' החלו

ומבאר. שממשיך כפי

Ú„È ‡Ïc „Úc ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â למעלה ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¬»¿∆¿«¿»»«
עלֿשכלית, עבודה ודעת, Ó‚e„a˙מטעם ,ÌÈ¯et‰ ÈÓÈa ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ≈«ƒ¿¿«

ÈeÏ‚·e ÏÚBÙa LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆¿«¿»
,Ê‡ ‰˙È‰L אחשורוש ‡·Ïבימי ∆»¿»»¬»
‰Ê È¯Á‡Ï הפורים ימי אחרי ¿«¬≈∆

Èt ÏÚ ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»«ƒ
,˙Ú„Â ÌÚË השכל שגם ובאופן ««»««

נעש  הנפש כוחות חדורים ושאר ים

ה' BÈ‰Ï˙בעבודת CÈ¯vL ‡l‡∆»∆»ƒƒ¿
da ¯kÈ טעם פי שעל בעבודה ƒ»»

È¯Á‡Ïודעת  ‰‡a ‡È‰L∆ƒ»»¿«¬≈
של  ÈÒÓc¯˙ההקדמה ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL LÙ∆∆∆¿«¿»ƒ««»««
הפורים. בימי ≈«¿ÔÎÏÂ,שהיתה

ÏÚ CLÓ ÌÈ¯eÙc ÔÈÚ‰Lk¿∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿»«
,ÌÚ¯Ê שענין אסתר במגילת כאמור «¿»

אלא  הדור באותו רק היה לא הפורים

הבאים  לדורות Ê‰נמשך C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆
BÏˆ‡'ה את העובד אדם כל אצל ∆¿
עצמו,Ùeb‡,בפרט  ÌÈÓiaאצלו »«»ƒ

‰L ÏÎa ,ÌÈ¯et‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«ƒ¿»»»
¯B„Â ¯Bc ÏÎ·e ‰LÂ87ÈÊ‡ , ¿»»¿»»¬«

„ÈÁÈ ÔBLÏ Ïa˜Âc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ
˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL)∆∆«ƒ¿««¿ƒ

LÙ מסירות כי שווים, כולם שבזה ∆∆
האישית  המציאות ביטול היא נפש

מהגדרים  ÏÈÚÏ)והיציאה ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈
‡ÈÒk˙‡ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰88, ¿∆∆ƒ¿«¿»

בגלוי  ניכר ואינו ÔÈÚמכוסה e‰fL∆∆ƒ¿«
·È˙k‰ ביטוי לו ואין בכתב שנשאר «¿ƒ

ÈÏb˙‡a‡בגלוי, Ï·‡ בצורה ¬»¿ƒ¿«¿»
הקריאה, בצורת Ê‰גלויה, È¯‰¬≈∆

,ÌÈa¯ ÔBLÏ ,eÏa˜Âc ÔÙB‡a¿∆ƒ¿ƒ¿¿«ƒ
È¯w‰ ÔÈÚ e‰fL89BÈ‡L , ∆∆ƒ¿««¿ƒ∆≈
‡e‰L ·È˙k‰ BÓk'ה'כתיב˜¯ ¿«¿ƒ∆«

ÔÈÚ‰ ˙Èi‡¯a,ביטוי לו אין ‰e‡אבל ‡l‡'ה'קריÏL ÔÙB‡a ƒ¿ƒ«»«ƒ∆»¿∆∆
Ìb B‡) ˙Ïef‰Ï ÈelÈ‚Â ‰‡È¯˜גילוי˙ÚÓBL BÊ‡L ,BÓˆÚÏ ¿ƒ»¿ƒ¿«««¿«¿∆»¿««
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לעשות יח החלו אשר את היהודים וקיבל

ׁשענין  פּורים), (לאחרי ּכּוּלּה הּׁשנה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָּדכל

זה  ועל ּבפנימּיּות, (רק) הּוא נפׁש ְְְִִִִֶֶֶַַַהמסירּות

טעם  ּפי על והג ּבלה ּבמדידה העבֹודה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָמיּוּסדת

ַַָודעת.

ÔÈÚÂ יסּוף לא ׁשּזכרם ּבאֹופן נמׁש זה ¿ƒ¿»ְְְִִֶֶֶַָָֹ

ּבּמדרׁש91מּזרעם  ּכדאיתא ׁשאפיּלּו92, ְְְֲִִִִִֶַַָָָ

ה  ּבטלים הענינים ּכל ּכאׁשר לבֹוא ימי לעתיד ּנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

אסּתר  מגיּלת וכן ּבטלים, אינם האּלה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּפּורים

ּכל  סֹוף עד נצחי ענין זהּו אּלא ּבטלה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאינּה

ּבאֹופן  ׁשהיא ּפּורים ׁשּמּגאּוּלת ועד ְְְִִִֶֶֶַַַהּדֹורֹות.

אנן  ּדאחׁשורֹוׁש עבדי ּבאֹופן 93ׁשאּכּתי ּבאים , ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָ

לגאּוּלה  ּגאּוּלה ועד 93ּדמיסמ ּדפסח, לגאּוּלה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָ

נאמר  ׁשעליה מארץ 94לּגאּוּלה צאת ּכימי ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּדיּׁשקני  הענין יהיה ׁשאז נפלאֹות, אראּנּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמצרים

ּפיהּו מׁשיח,95מּנׁשיקֹות ׁשל ּתֹורתֹו ליּמּוד , ְִִִִִֶַָָ

ׁשּבאֹופן  ראּיה, ׁשל ּבאֹופן הּתֹורה ליּמּוד ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזהּו

ּכּוּלֹו העם את ּתֹורה מׁשיח ילּמד זה 96זה וכל . ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

זמן  ּבמׁש ועבֹודתנּו מעׂשינּו ידי על ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָנעׂשה

הרי 97הּגלּות  ּובפרטּיּות נפׁש, ּדמסירת ּבתנּועה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּדמׁשיחא  ּדעקבתא ּבדרא ּדוקא (וכמבֹואר 98זה ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָ

מקֹומֹות  ּׁשּכתּוב 99ּבכּמה מׁשה 100ׁשּמה והאיׁש ְְְִֶֶֶַַָָָֹ
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מגילה.91) הל' סוף רמב"ם וראה ועוד. ב. פ"ט, משלי א.92)מדרש יד, ב.93)מגילה ו, טו.94)שם ז, שה"ש 95)מיכה

ובפרש"י. ב ובכ"מ.96)א, ואילך. א יז, צו לקו"ת ספ"ט. תשובה הל' רמב"ם רפל"ז.97)ראה תניא סה"מ 98)ראה ראה

ובכ"מ. ואילך. 118 ע' תש"ט ואילך. רנח ע' תרפ"ה ואילך. קפז ע' וש"נ.99)תרמ"ח סט. ע' תרפ"ט סה"מ ראה

ג.100) יב, בהעלותך

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
¯a„Ó ÂÈtM ‰Ó90 וגילוי ביטוי של צורה זו e‰fLוגם זו ), עבודה «∆ƒ¿«≈∆∆

מכוסה  יחיד בלשון שה'וקיבל' בכך ÏÎcהמרומזת ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡∆»¬»¿»
‡e‰ LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚL ,(ÌÈ¯eÙ È¯Á‡Ï) dlek ‰M‰«»»»¿«¬≈ƒ∆ƒ¿««¿ƒ∆∆

˙eiÓÈÙa וכיסוי,(¯˜) Ê‰ובהעלם ÏÚÂ ימי של נפש המסירות על «ƒ¿ƒƒ¿«∆
‰B·Ú„‰הפורים ˙„qeÈÓ¿∆∆»¬»

ÌÚË Èt ÏÚ ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»«ƒ««
˙Ú„Â כל של העבודה אופן שהיא »««

השנה.

‰Ê ÔÈÚÂ למעלה ה' עבודת של ¿ƒ¿»∆
ופעולתה  הפורים בימי ודעת מטעם

כאשר  גם השנה, ימות כל והשפעתה

ודעת  טעם פי על היא »¿CLÓƒהעבודה
,ÔÙB‡a אסתר במגילת הכתוב כלשון ¿∆
Ì¯ÎfL הפורים ימי ÛeÒÈשל ‡Ï ∆ƒ¿»…»
ÌÚ¯fÓ91 לעולם ישראל, בני של ƒ«¿»

לנצח  ימשיך כפי È‡„k˙‡אלא ƒ¿ƒ»
L¯„na92elÈÙ‡Lשמובא  «ƒ¿»∆¬ƒ

‡B·Ï „È˙ÚÏ המשיח בימות ∆»ƒ»
ÌÈÈÚ‰ Ïk ¯L‡k שאר של «¬∆»»ƒ¿»ƒ

ÈÓÈהמועדים  ‰p‰ ,ÌÈÏËa¿≈ƒƒ≈¿≈
ÌÈÏËa ÌÈ‡ ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰«ƒ»≈∆≈»¿≈ƒ
גם  אותם ויחגגו להתקיים וימשיכו

לבוא, ‡zÒ¯לעתיד ˙lÈ‚Ó ÔÎÂ¿≈¿ƒ«∆¿≈
ÔÈÚ e‰Ê ‡l‡ ,‰ÏËa dÈ‡≈»¿≈»∆»∆ƒ¿»
.˙B¯Bc‰ Ïk ÛBÒ „Ú ÈÁˆƒ¿ƒ«»«

„ÚÂ ימי של והפעולה וההשפעה ¿«
כך כדי עד היא »¿le‡bnL∆ƒ˙הפורים

Èzk‡L ÔÙB‡a ‡È‰L ÌÈ¯etƒ∆ƒ¿∆∆««ƒ
Ô‡ LB¯ÂLÁ‡c È„·Ú93, «¿≈«¬«¿≈¬«

פורים  נס לאחר שגם הגמרא כדברי

עבדי  עדיין המן, גזירת וביטול

בפורים  הלל אומרים אין ולכן אנחנו, CÓÒÈÓcאחשורוש ÔÙB‡a ÌÈ‡a»ƒ¿∆¿ƒ¿«
‰le‡‚Ï ‰le‡b93,ÁÒÙc ‰le‡‚Ï מעוברת שבשנה הגמרא כדברי ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿∆«

גאולת  את לסמוך כדי ניסן, לחודש הסמוך שני, אדר בחודש הם הפורים ימי

פסח  לגאולת le‡bÏ‰פורים „ÚÂ השלימה¯Ó‡ ‰ÈÏÚL94 בנבואת ¿««¿»∆»∆»∆¡«
Ê‡Lמיכה  ,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk בעת ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»∆»

השלימה  e‰Ètהגאולה ˙B˜ÈLpÓ È˜MÈc ÔÈÚ‰ ‰È‰È95„enÈÏ , ƒ¿∆»ƒ¿»¿ƒ»≈ƒƒ¿ƒƒƒ
,ÁÈLÓ ÏL B˙¯Bz פיהו מנשיקות "ישקני זה, פסוק על רש"י כפירוש »∆»ƒ«

פנים, אל פנים עמהם ודבר תורתו להם שנתן שם "על מיין", דודיך טובים כי

עוד  להופיע מאתו ומובטחים שעשוע, מכל עליהם ערבים עודם דודים ואותם

וזהו  דברו לקיים פניו ומחלים צפונותיה ומסתר טעמיה סוד להם לבאר עליהם

פיהו" מנשיקות היא e‰fLישקני משיח של ‰Bz¯‰תורתו „enÈÏ ∆∆ƒ«»
ÌÚ‰ ˙‡ ‰¯Bz ÁÈLÓ „nÏÈ ‰Ê ÔÙB‡aL ,‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ»∆¿∆∆¿«≈»ƒ«»∆»»

Blek96.
לאדמו"ר  תורה' ב'לקוטי וכמבואר

הזקן:

בהשגת  העם לכל דעת ילמד "משיח...

פשוטו  לפי אם כי התורה. פנימית

אינו  ולבנינו, לנו הנגלות תורה שילמוד

ריבוא  לשאת האחד יוכל איך מובן

יהיה  אז כי הענין אלא אנשים... רבבות

פירוש  וזהו התורה... בפנימית הלימוד

בבחינת  דייקא אראנו נפלאות, אראנו

שמיעה  מבחינת שלמעלה ממש ראיה

אינו  לכן אותיות ידי על שהיא והבנה

ראיה  וענין לראיה. שמיעה כלל דומה

ע"ד  יובן ממש עצמה חכמה בבחינת זו

שמע  קריאת שער חיים עץ בפרי מ"ש

האריז"ל  גבי א פרק המטה שעל

שמע שב  השבת ביום השינה שעת

ובלעם  בלק בפרשת מעלה של בישיבה

לפרשם  יכול שלא מה נפלאים דברים

תמוה  וזה רצופים. שנים בשמונים

במחשבתו  לתפוס יכול איך לכאורה

פ' בדבור לומר שצריך מה אחת בשעה

ראיית  דהיינו ראיה בבחינת שנה...

שמשיג  שמה שיתכן החכמה... עצמיות

ושתים  בשעה החכמה ראיית בבחינת

על  יצטרך באותיות להלבישה כשירצה

שנה...". פ' או ס' זמן זה

‰Ê ÏÎÂ לעתיד שיהיו הנפלאות המעלות È„Èנפעל NÚ‰כל ÏÚ ¿»∆«¬∆«¿≈
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ'ה את עובדים ישראל ÔÓÊשבני CLÓa «¬≈«¬»≈¿∆∆¿«

˙eÏb‰97,LÙ ˙¯ÈÒÓc ‰Úe˙a לעיל כמבואר אחשורוש, בימי כמו «»ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆∆
Ê‰באריכות  È¯‰ ˙eiË¯Ù·e נפש במסירות a„¯‡העבודה ‡˜Âc ƒ¿»ƒ¬≈∆«¿»¿»»

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc98 מדרגות יש שאז המשיח לביאת הקרובים הדורות ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
מעלת  גוברת אלו בדורות דווקא אבל והשגה, הבנה בעניני נמוכות יותר

ומצוות  התורה על נפשם מוסרים ישראל בני ומכוחה והתמימות, הפשיטות

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·ÓÎÂ)99 החסידות e˙kM·בתורת ‰nL100 ¿«¿»¿«»¿∆«∆»
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יט

ה'תשל"ב  פורים,

הרי  האדמה, ּפני על אׁשר האדם מּכל מאד ְְֲֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹעניו

ּדמׁשיחא), ּדעקבתא לדרא ּבנֹוגע ּבמיּוחד ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָזה

(הלואי) ּכן (זי (מ'ווינטׁשט מתּברכים זה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָועל

חזיתי עמדּו101ּבּקדׁש ׁשּבּה ּתנּועה ּבאֹותּה , ְְְֲִִֶֶַָָָָֹ

ועיף  צּיה טֹוב 102ּבארץ ׁשם הּבעל ).103(ּכתֹורת ְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבידֹו ּדתלמּודֹו ּבאֹופן – ּבאים –104ּומּזה ְְְְִִֶֶַָָ

הּיעּוד  לקּיּום ועד מׁשיח, ׁשל ּתֹורתֹו 105לליּמּוד ְְְִִִִֶַַַָָ

מכּסים. לּים ּכּמים הוי' את ּדעה הארץ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמלאה

1

2

3

4

5

6

7

8

ג.101) סג, ב.102)תהלים וש"נ.103)שם, סד. סימן הוספות 104570)כש"ט ע' חכ"ד לקו"ש וראה וש"נ. א. נ, פסחים

.8 הערה 580 ע' .19 מלכים.105)הערה הל' סוף רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ètבתורה  ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÈÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â¿»ƒ…∆»»¿…ƒ…»»»¬∆«¿≈

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„Ï Ú‚Ba „ÁeÈÓa ‰Ê È¯‰ ,‰Ó„‡‰»¬»»¬≈∆ƒ¿»¿≈«¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
ענין  ישנו בהם כי אלה, דורות לגבי במיוחד ענוה הרגיש רבינו שמשה

במיוחד  נפש CÈÊהמסירות ËLËÈÂÂ'Ó) ÌÈÎ¯a˙Ó ‰Ê ÏÚÂ ,(¿«∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
לעצמם  (מאחלים Ôk במשמעות ) 'כן' ≈

ובקשה  תפילה L„waשל (È‡ÂÏ‰«¿««…∆
EÈ˙ÈÊÁ101, אלוקות גילוי שיהיה ¬ƒƒ

נמצאים  כאשר לאלוקות וקרבה

וקדוש  רוחני ומצב במעמד 'בקודש',

Úez‰נעלה  d˙B‡a שאיפה של ¿»¿»
לאלוקות  להתקרב «∆daLוצמאון

e„ÓÚ היו ˆi‰כאשר ı¯‡a »¿¿∆∆ƒ»
ÛÈÚÂ102 ריחוק של ומצב במעמד ¿»≈

גילוי  על והסתר והעלם מאלוקות

BË·אלוקות  ÌL ÏÚa‰ ˙¯B˙k)103‰fÓe ועבודתינו ). ממעשינו ¿««««≈ƒ∆
הגלות  בזמן נפש במסירות המצוות וקיום התורה Zבלימוד ÌÈ‡a»ƒ

B„Èa B„eÓÏ˙c ÔÙB‡a104 בעולם התורה שלימוד בחסידות כמבואר ¿∆¿«¿¿»
לימוד  גם שכך ומבאר מוסיף והרבי עדן, בגן התורה ללימוד הכנה הוא הזה

ללימוד  הכנה הוא הגלות בזמן התורה

משיח  של enÈÏÏ„תורתו Z¿ƒ
Ìei˜Ï „ÚÂ ,ÁÈLÓ ÏL B˙¯Bz»∆»ƒ«¿«¿ƒ

„eÚi‰105 ישעיה בנבואת האמור «ƒ
האלוקות  וגילוי וידיעת התורה שלימוד

של  באופן יהיו המשיח «¿«ÏÓ‡‰בימות
ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰»»∆≈»∆¬»»««ƒ

ÌÈqÎÓ ÌiÏ המציאות שכל היינו «»¿«ƒ
בגילוי  ו'מכוסה' 'מלאה' תהיה כולה

אלקות. וידיעת אלוקות
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ח שבט, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יצחק זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ שלו דיו"ד שבט אשר אקראהו בל"נ בעת רצון על הציון של כ"ק 
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בהזדמנות זו הנני להעיר איזה פרטים בהביולעטען דאדר שקבלתי זה עתה וכיון שתקותי 
ב',  שיוכל לתקן את זה, והוא: א( אין מזכיר כלל ע"ד מחצית השקל לא בעמוד א' ולא בעמוד 
ובפרט נוגע בשנה זו שחל במוצש"ק. ב( בנוגע למשלוח מנות צריך להוסיף שצ"ל במינים של מאכל 
בעמוד  ד(  נחת".  "דזשואיש  ולהדגיש  להוסיף  טוב  "נחת"  לאחר המלה  ב'  עמוד  בסוף  ג(  דוקא. 
בתוך  ינחם אותם  בישראל "המקום  הנהוג  הנוסח המקובל  להוסיף  בנוגע להאבלים, מהנכון  ג' 
אבלי ציון וירושלים" ומלבד נחיצות הדבר מצד עצמו, כיון שפונים להאבלים, הרי צריך לנצל כל 
הזדמנות לפרסום דיני ומנהגי ישראל. ה( בעמוד ד' וכן בסוף עמוד ג' ובכלל בכל מקום שמביאים 
שמות כמה אנשים, הנה אחת העצות להמנע מטענות ותרעומות בהקדמת פלוני לפלוני, הוא לסדר 
השמות ע"פ אל"ף בי"ת... דא"ג ראיתי בעמוד ג' שמביא בימי החדש המאורעות שקרו בו מחיי עם 

ישראל, ויוכל להועיל בזה הספר "דבר יום ביומו" שבשנים האחרונות נדפס עוה"פ.

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל.
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כ

,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn .c"qa
.a"pyz'd oey`x xc` `"ie c"ei ,'f

בתורה א. היחידה הפרשה היא תצוה 1פרשת

באדר  בשבעה משה לידת שלא 3(ראשון 2לאחרי (
משה. של שמו בה נתפרש

שבשבעה  כיון (א) בדבר: טעמים שתי ומצינו
(ראשון  בכך 2משה zn)4באדר הסתלקותו זמן נרמז ,

בסמיכות  שקריאתה בתורה בפרשה שמו נזכר שלא
הסתלקותו  אין 5לזמן "ואם משה שאמר כיון (ב) .

ipgn"מספרך (ולא 6נא תנאי על אפילו חכם ו"קללת ,
באה" התנאי) נענה 7נתקיים שהקב"ה אף לכן, ,

נתקיים  מ"מ, התנאי), נתקיים לא (ובמילא לבקשתו
בתורה  אחת מפרשה .8ה"מחני"

והסבר  ביאור דרוש – הטעמים :9ובשתי

באדר  בשבעה משה דמיתת להטעם בנוגע א)
באדר ובשבעה מת באדר ש"בשבעה כיון –clep,"

יום  (הוא הלידה10"כדאי (xtkzy"המיתה 11על

כו') (וגזירתו המן שמחת בביטול [כמודגש

. ש"לא כש"נפל כיון משה", בו שמת בירח פור .
באדר  ובשבעה מת באדר שבשבעה יודע הי'

על2נולד" הרמז בתורה נקבע למה ,[ezzin onf של
על ולא שמו) נתפרש שלא (ע"י ezcilמשה onf

המיתה  על ?12שמכפר

מספרך" נא "מחני דאמירת להטעם בנוגע 13ב)

תמוז  י"ז לאחרי (היתה זו שאמירה כיון –14,
בפרשת בתורה פרשת yz`ו)נכתבה (שלאחרי

באדר, לשבעה (בסמיכות קיומה נרמז למה תצוה),
להדעות devz15ו)בפרשת תצוה 16(ובפרט שפרשת

העגל)? חטא לפני נאמרה

הטעמים  דב' והשייכות הקשר להבין צריך גם ג)
לומר  מסתבר ענין, אותו על טעמים שלהיותם זל"ז,

ביניהם  ושייכות קשר כדלקמן.17שיש ,

דלידת ב. העילוי בגודל הביאור בהקדים ויובן
xc`aמשה draya שמחה כל 18(יום על שפועל (

xc` yceg:

בגמרא  איתא – אדר לחודש שנפל 2בנוגע "כיון
`xcפור ycega אמר גדולה, שמחה (המן) שמח
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(עקב,1) פרשיות שבכמה הרא"ש), (פי' תורה" משנה "עד
לומר, ויש משה. של שמו נזכר לא ונצבים) תצא שופטים, ראה,
אשר  הדברים "אלה אחד, והמשך אחד הו"ע תורה" ש"משנה שכיון
כל  על חזר למיתתו, סמוך הארבעים שנת שבסוף גו'" משה דבר
בעד  ש"מדבר ובאופן הספרים) שבד' הפרשיות (בכל התורה דברי
הרמב"ן  (פתיחת שלפנ"ז כבספרים המדבר" כ"שלישי (ולא עצמו"

כמו זה) (בענין נחשב ה"ז – `zgעה"ת)) dyxt שבתחילתה
.(675 ע' ח"ב לקו"ש (ראה משה של שמו נזכר ובראשיתה

ב.2) יג, מגילה
מעוברת 3) משה) (שנולד שנה "אותה ב: יב, סוטה ראה

(פרטי  204 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ראשון). באדר (ונולד היתה"
בזה). והשקו"ט הדעות

(ומת 4) היתה" עיבור "שנת לה: טז, בשלח מכילתא ראה
והשקו"ט  הדעות (פרטי 342 ע' חט"ז לקו"ש וראה ראשון). באדר

בזה).
ועוד.5) פרשתנו. עינים מאור
לב.6) לב, תשא
ובפרש"י.7) סע"א יא, מכות
בעה"ת 8) ברבותינו וכ"ה פרשתנו. ריש ובעה"ט הרא"ש פי'

א. רמו, זח"ג וראה ג). (ס, בתחלתו שה"ש זו"ח שם. תשא ובחיי
הגמרא:9) (ובלשון הטעמים בב' צורך יש שלכן לומר, ויש

בזה. שאין מה בזה דיש "וצריכא"),
שבע"י.10) רש"י גירסת כ"ה
חכ"ו 11) לקו"ש בארוכה וראה ובפרש"י. שם מגילה

בתחלתו.

לקביעת 12) בנוגע – ואילך 343 ע' חט"ז לקו"ש עד"ז ראה
(בגלל  שמחה ליום ולא משה), מיתת (בגלל תענית ליום אדר ז'

משה). לידת
שם.13) ובהערות ,173 ע' חכ "א לקו "ש  גם ראה
ודן 14) העגל את שרף ובי"ח הלוחות, נשתברו בתמוז "בי"ז

ל) לב, (תשא שנאמר רחמים), (לבקש עלה ובי"ט החוטאים, את
– יא) לג, שם (פרש"י וגו'" העם אל משה ויאמר ממחרת ויהי
נא". מחני אין ואם חטאתם תשא אם "ועתה אמר לזה ובהמשך

(15.17 הערה לקמן ראה
משמע 16) וכן ויקהל. ר"פ רמב"ן א. רכד, א. קצה, זח"ב

תרומה. ר"פ וראב"ע מרמב"ן
היא 17) שביניהם שהשייכות לומר, יש ראשונה בהשקפה

cgi mtexiva בסמיכות שקורין בפרשה הוא ד"מחני" שהקיום –
בפרשת  נקבע למה השאלה תתורץ (ועפ"ז משה* מיתת לזמן
ושייכות  קשר גם שיש לומר יותר מסתבר אבל, דוקא). תצוה

mpkeza ואמירתו באדר, בשבעה משה מיתת – הטעמים ב' של
נא". "מחני

שם.18) הרא"ש בפי' ועד"ז אמר. ובתוד"ה א, יד, נזיר ראה

(*xywd c"r xkfp `l "`p ipgn"c mrhd `aedy mixtqay s`
.xc`a draya ezzinl

 התוועדויות 
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כא

a"pyz'd oey`x xc` `"ie c"ei ,'f ,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn

פור לי יודע gxiaנפל הי' ולא משה, בו שמת
מת באדר clepשבשבעה xc`a drayae,היינו ,"

והפיכת  ביטול פועלת באדר בשבעה משה שלידת
ש" באופן אדר, בחודש המן נהפך ycegdגזירת גו'

לשמחה" "19גו' ולכן ,xc` qpkpynמרבין
ו"20בשמחה" ,xc` תקיף) מזלי'"21(ד)בריא (22–

דוגמתה  מצינו שלא אדר בחודש מיוחדת מעלה
השנה. חדשי בשאר

להבין: וצריך

משה  שלידת רק מוכח הגמרא דברי מפשטות
אדר העניןzlhanבחודש על) (ומכפרת

הי' זה (שבגלל זה בחודש שבמיתתו הבלתיֿרצוי
ראי' אין ולכאורה גדולה"), שמחה "שמח המן

זה ezlrnשבגלל lcbzזה חודש שאר xzeiשל מכל
השנה? חדשי

במדרשי  המבואר ע"פ יותר מתחזקת זו שאלה
דהמן: דהגורל הענינים פרטי חז"ל

אמר 23"כשאמר  ישראל את לאבד הרשע המן
. גורלות מפיל הריני בהן שולט אני התחיל היאך .

פסח  זכות באייר פסח, זכות בו ועלה ניסן בחודש
חדשי  י"א כל של הזכויות ומונה והולך וכו'", קטן

אדר חודש ראש ש"עלה עד meyהשנה, ea `vn `le
zekf. פסח זכות טלה במזלות, ובדק "חזר שור ", .

המזלות  זכות ומונה והולך וכו'", יוסף זכות נמצא
דגים  מזל לו ש"בא עד השנה, חדשי י"א דכל

אדר בחודש משמש zekfשהוא el `vnp `le24,
ואמר, מיד zekfושמח el oi` elfne zekf el oi` xc`,

רבן  משה מת שבאדר אלא עוד לא 25ולא  והוא ,

שבאחד  ובאחד 26ידע משה מת נולד 26באדר באדר
בולע  אני כך בולעין שהדגים כשם ואמר משה,
נבלעין  פעמים דגים רשע, הקב"ה, לו אמר אותן,
מן  נבלע האיש אותו ועכשיו בולעין, ופעמים

הבולעין".

שלידת  (לכאורה ) יותר מודגש  רק ובזה משה
בדוגמת  שבמיתתו, הבלתיֿרצוי הענין מבטלת
ש"פעמים  כיון אותן" בולע ד"אני האפשרות ביטול

בולעין", "עכשיו") ובמיוחד החודש(כולל אבל
ומצב במעמד נשאר אין עצמו ומזלו זכות לו ש"אין

וזכות  מעלה בו שיש באופן לא ובודאי זכות", לו
השנה? חדשי שאר לגבי יתירה

בזה:ג. הביאור לומר ויש

הידוע  "המזל 27ע"פ אדם של הולדתו שביום
לו" עוזר ההוא ביום שהמזל 28השולט היינו, ,

ש" להאדם עוזר האדם)elfnדהיום "xaeb(של
הכתוב  שביום 29(כלשון לומר, יש ישראל"), "וגבר

ישראל  הוא "משה – משה של וישראל 30הולדתו
. משה הנשיא הם כי הדור ככל הוא הדור נשיא .
הכל" דרא 31הוא בכל דמשה ש"אתפשטותא (וכיון

כל 32ודרא" סוף עד בנ"י כל את משה כולל ,
– l`xyiהדורות) ly mlfn xaeb33.

להמזל בנוגע גם מובן –ycegdcומזה
עוזר  ישראל") ("הוא משה בו שנולד שבחודש
ולכן  דישראל, המזל להתגברות החודש של המזל
משה  שלידת היינו, מזלי'", ותקיף דבריא "אדר
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ש"כל 19) למדים זה שמפסוק ולהעיר, – כב. ט, אסתר
– ה"א פ"א מגילה (ירושלמי המגילה" לקריאת כשר החודש

בשו  שם).הובא וברמ"א ס"ז סתרפ"ח או"ח "ע
לישראל 20) היו נסים "ימי ובפרש"י: סע"א. כט, תענית
בלידת gqteפורים היא (יצי"מ) דפסח הנס וסיבת שהתחלת – "

344 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה (ראה אדר בז' ישראל של מושיען
ואילך).
הרא"ש.21) גירסת
רע"ב.22) שם,
(23.(168 להערה שוה"ג לקמן (וראה יא פ"ז, אסת"ר
סע"א.24) כ, (ברכות וארז"ל הארץ", בקרב לרוב "וידגו ומ"ש

בהם  שולטת הרע עין ואין עליהם מכסין מים שבים דגים "מה וש"נ)
.75 הערה לקמן ראה – שם) ענף היפה (כקושיית וכו'"

ש"חושבו 25) – בו" שמתה אמנו שרה זכות "מרחשון ושאני
מצער שמתה dciwrdלזכות zxeya יפה ופי' הרד"ל (חידושי "

שם). ענף

יפה 26) ובפי' שלפנינו. באסת"ר הגירסא ("באחד") כ"ה
וילפינן  כצ"ל, נולד באדר ובשביעי משה מת באדר "בשביעי ענף:

.34 הערה לקמן וראה ע"א". ל"ח בקדושין מקראי זה
ע'27) ח"ג ואילך, 460 ע' ח"ב תשמ"ח התוועדויות ראה

שם. ובהנסמן ואילך, 152
שם.28) ובקה"ע ה"ח, פ"ג ר"ה ירושלמי
יא.29) יז, בשלח
רגלי 30) אלף מאות "שש כא) יא, (בהעלותך ממ"ש ולהעיר

ב. לג, ד. לא, בהעלותך לקו"ת (ראה בקרבו" אנכי אשר העם
מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל וכידוע ובכ"מ),

רפמ"ב). (תניא משרע"ה"
כא.31) כא, חוקת פרש"י
פנ"ו,32) ב"ר וראה רע"א). קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז

א. רעג, זח"ג ז.
ידו33) משה ירים כאשר "והי' שם) (בשלח מ"ש xabeוע"ד
l`xyiקורין זה שפסוק ולהעיר, – ."mixeta בשבעה שהתחלתו ,

הו"ע  דפורים להנס שהנתינתֿכח מרומז שבזה לומר, ויש באדר,
משה. בלידת ישראל" של) (מזלם "וגבר
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a"pyz'dכב oey`x xc` `"ie c"ei ,'f ,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn

כל  על פועלת באדר בשבעה ישראל") ("הוא
של 34החודש  מזלם ותקיף) (בריא גובר שבו
ישראל.

לא  "והוא המדרש דברי שסיום לומר, יש ועפ"ז
. באדר שבשבעה dyn.ידע clep גם תשובה הוא "

א  ש"אדר זה –על זכות" לו אין ומזלו זכות לו ין
jxev oi`yשל elfneבהזכות xc`,החדשים (כבשאר

"זכות  שלו, והמזל החודש של בזכות צורך שיש
יותר  נעלה ענין שישנו בגלל וכיו"ב), פסח"

(התגברות) – ומזלו החודש של lfndמהזכות
l`xyicכיון ,dyn zcily בחודש ישראל") ("הוא

זכות) לו שאין (אף החודש דמזל העזר פועלת אדר
l`xyic lfnd zexabzdl35.

שלד. מזלם שהתגברות לומר, ישראלויש 
משה) לידת (בגלל אדר בכך בחודש  גם ניכרת

העיבור  חודש הוא אדר (ב'36שחודש כפול חודש ,
החסרון  נשלם דוקא ידו ועל יום), ששים חדשים,

החמה  שנת לגבי הלבנה של 37דשנת לאופן ועד ,
תמימה" ("שנה ותמימות משנת 38שלימות יותר (

חדשי 39החמה  (ש)הם השנה "חדשי מכל כי, –
ללבנה 40הלבנה" ש"דומין לישראל השייכים

ללבנה" כמותה"41ומונין להתחדש 42ו"עתידים

לחמה  ומונין שדומין אוה"ע גדלה 41(משא"כ ,(
חודש של שבו `xcמעלתו מזלי'") ותקיף ("בריא

ישראל. של מזלם גובר

בזה: פרטים וכמה

– חדשים שני כולל  העיבור דשנת אדר א)
החידוש  על שרומז הלבנה, דמולד שהחידוש

(לתושי')" ד"כפלים באופן הוא .43דישראל,

שרומז  – יום ששים יש העיבור דשנת באדר ב)
לביטול  נתינתֿכח היינו, בששים, דביטול הענין על

בלתיֿרצויים  ענינים ועד 44כל לטוב, והפיכתם
ובשר  דם להיות ישראל של לאכילתם שראויים
רק  חמוצים או חריפים "דברים כמשל כבשרם,
מעדנים  שנעשו עד היטב ומתוקנים מתובלים שהם

הנפש" .45להשיב

דכל  השלימות נעשית ידו על ועיקר: ועוד ג)
על  שרומז – החמה לשנת שמשתווים הלבנה חדשי

היעוד  כ 46קיום הלבנה אור וגו'"והי' החמה אור
לבוא, לעתיד הימים", שבעת כאור שבעתיים

כמותה". להתחדש כש"עתידים

שר"ח  זו שנה בקביעות יותר מודגש זה וכל
ביום חל ראשון :iriaxוביוםiyilyאדר

טוב  כי בו שהוכפל שלישי "כפליים 47יום –
שני  דיום הבלתיֿרצוי הענין גם ומתקן לתושי'",

מחלוקת  בו מלאכת 48(שנבראת לגמר "אחד ,(
היום" מלאכת לגמר ואחד ,47השני

המאורות  "שני נתלו שבו – רביעי ויום
כאור 49הגדולים" הלבנה אור "שיהי' שרומז ,

קודם  שהיתה כמו בראשית, ימי שבעת כאור החמה
המאורות  שני את אלקים ויעש שנאמר מיעוטה

.42הגדולים"
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(34" באסת"ר הדיוק לבאר יש נולד cg`aועפ"ז באדר
מקראי  שילפינן בקידושין המפורש על פליג לא (שבודאי משה"

משה ולידת שהכוונה drayaשמיתת – (26 הערה כנ"ל באדר,
ימי  כל שכולל באדר, מאחד החודש, כל על הפעולה להדגיש היא

החודש.
כשם 35) (המן) "אמר המדרש דברי המשך לבאר יש ועפ"ז

דגים  רשע, הקב"ה, לו אמר אותן, בולע אני כך בולעין שהדגים
ועכש  בולעין, ופעמים נבלעין מן פעמים נבלע האיש אותו יו

ופעמים  נבלעין פעמים ש"דגים כיון (דלכאורה, הבולעין"
הבולעין") מן נבלע האיש אותו ש"עכשיו ההכרח מהו בולעין",
ולכאן  לכאן אפשרות ישנה דגים) (מזל אדר של מזלו שמצד –
("הוא  משה שלידת אלא, בולעין"), ופעמים נבלעין ("פעמים
של  מזלם להתגברות עוזר דאדר שהמזל פועלת באדר ישראל")

הבולעין"). מן נבלע האיש אותו ("עכשיו ישראל
בשנה 36) ראשון, באדר היתה משה שלידת יומתק ועפ"ז

.(3 הערה (כנ"ל מעוברת
עשר 37) מאחד קרוב הלבנה שנת על החמה שנת ש"יתירה

פ"י  ה"ד. פ"ו שם וראה ה"ב. פ"א קידוה"ח הל' (רמב"ם יום"
ה"א).

פי"ב 38) ויובל שמיטה הל' רמב"ם במשנה. – א לא, ערכין
ה"ה.

העיבור 39) ובשנת ימים, שס"ה ישנם החמה בשנת שהרי,
של  יתרון – ימים שפ"ה ישנם מלאים) וכסלו שחשון (שלימה,
גם  בו יש יום, די"א החסרון מילוי על שנוסף יום, עשרים
שם). קידוה"ח הל' הרמב"ם מפרשי (ראה הבאה לשנה "מקדמה"

קידוה"ח.40) הל' ריש רמב"ם

סע"ב 41) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה
ועוד. ואילך.

א).42) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח
רפמ"ו.43) שמו"ר וראה ו. יא, איוב – הכ' ל'
ל)44) ב"(כפלים התשת iyez'ומרומז על קאי ש"תושי'" – "

ובכ"מ). ב. סז, יתרו (תו"א כו' הסט"א כח
פכ"ז.תנ 45) יא
כו.46) ל, ישעי'
ו).47) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פרש"י
שם.48) ב"ר
יד.49) שם, פרש"י טז. א, בראשית
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a"pyz'd oey`x xc` `"ie c"ei ,'f ,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn

אדר  דר"ח הימים ב' צירוף – ועיקר ועוד
(שלישי) דג' הצירוף וד': ג' ורביעי, שלישי ראשון,

" הוא (רביעי) טוב"cb"50וד' "מזל שפירושו ,51,
ותקיף  ד"בריא הענין יותר עוד מודגש שבזה

משה לידת עם קשור זה וענין drayaמזלי'".
יחדיו  וד' ג' המספרים בצירוף כמרומז – באדר

משהdray52שעולים שלידת היינו, ,draya באדר
lfndפועלת zexabzd בכל מזלי'") ותקיף ("בריא

וד', ג' חודש, דראש הימים בב' שנכלל אדר, חודש
ותקיף). (בריא טוב" "מזל "גד",

של ה. מזלם דהתגברות הענין תוכן לבאר ויש
בעומק  – אדר בחודש משה) לידת (מצד ישראל

יותר:

הנשמה  שרש על קאי – דישראל "מזל"
כידוע  להתלבש 53למעלה, למטה הנשמה שירידת

עיקר  אבל בלבד, מהנשמה הארה היא בגוף
"מזל" ונקראת למעלה, נשאר ומקורה הנשמה

מזלא" לי' (ד)אית במזל"54("אדם תלוי ),55ו"הכל
ל  המקור שהוא "נוזל", ממנו מלשון נוזל היות

חיים. ורוח ההשפעה

חז"ל  שאמרו קאי 56וזה – לישראל" מזל "אין
לכל  חלק אשר וכוכבים השרים מזלות על

אבל 57העמים  אלו, ממזלות למעלה הם שישראל ,
הוא  דישראל המזל ואדרבה, מזל, יש לישראל גם
המזל  כי, המזלות, משאר באיןֿערוך יותר נעלה

מ"ש  (ע"ד "אין" מבחי' הוא "והחכמה 58שלהם ִַ
ענין  בהם יש (ולכן מושג שאינו אין תמצא"), מאין

מהשכל). שלמעלה המס"נ

אדר) (בחודש משה בלידת מודגש זה וענין
– ישראל") הוא ("משה דישראל הלידה גם שהיא

המציאותdcilכי, עצם עם mynקשורה dlrnly
בשם) נקרא אינו הלידה בעת על 59(שהרי ורומז ,

dnypd mvr (ש)נקראו שמות מ"חמשה שלמעלה
"שם"60לה" היא שגם מ"יחידה" אפילו (למעלה

הנשמה  דהתגברות61לעצם הענין תוכן וזהו ,(mlfn
" בחינת הנשמה, עצם ישראל, (בחודש `oiשל "

אדר).

משה  דלידת והשייכות הקשר לבאר יש ועפ"ז
נולד  באדר שבשבעה יודע הי' לא (שהמן לפורים
בנ"י  שהיו הימים שכל רואים "אנו כי, – משה)

. המן גזירת מפני בבחי'בסכנה כולם היו .p"qn
ynn62. למסור מוכנים היו ושעה שעה בכל כי .

" ח"ו", דת לעבור ולא להריגה lrנפשם ytp zxiqn
myd yecw המן הי' לא דתם להמיר רצו אם שהרי ,

אלא  היהודים, על אלא גזר שלא כלום, להם עושה
עלה  ולא כולה, השנה כל למות עצמן מסרו שהם

ח"ו" חוץ מחשבת ע"י 63להם הוא לזה והכח ,
dnypd mvr zelbzdהענין תוכן שזהו ,dyn zcilc

אדר  גילוי)64(בחודש מלשון גם (לידה גילוי ,(
דישראל. העצם

חז"ל  בלשון גם מרומז זה שענין לומר, ויש
siwzeש"אדר `ixa באופן הוא שהמזל – מזלי'"

swezeשל wfeg" ישראל"):xabe(ע"ד

ב  ישראל, של מזלם מתגבר שבאדר חינת כיון
מתגלה אזי – הנשמה עצם swezde"אין", wfegd

נקודת 65("בריא  ("מזלי'"), הנשמה דעצם ותקיף")
בו שיש מישראל, שבכאו"א swezdeהיהדות wfegd

ית'. שמו קדושת על נפשו למסור
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דגים).50) (מזל אדר חודש של מזלו – "דג" וגם
ובפרש"י.51) יא ל, ויצא
(52" על שרומז הימים".zrayכאורmiizrayוי"ל
ובכ"מ.53) האזינו. ר"פ לקו"ת
וש"נ.54) ב. נג, שבת
רע"ב.55) קפט, רע"א. קלד, זח"ג
א.56) קנו, שבת
יט.57) ד, ואתחנן – הכתוב כלשון
יב.58) כח, איוב
וש"נ.59) .205 ע' חכ"ו לקו"ש ראה

לז.60) פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר
וש"נ.61) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
(62" המגילה בכל נקראים זה שם ע"ש micediועל – "

א. צז, מג"א תו"א (ראה היהדות נקודת שמצד והמס"נ ההודאה
ובכ"מ). א. צט,

ובכ"מ.63) (בהוספות). ד קכ, א. צז, שם תו"א
לימים 64) קראו כן ו"על אדר, חודש על הגורל נפל ולכן

הוא "הפור כו), ט, (אסתר הפור" שם על פורים "lxebdהאלה
ש"גו  – כד) ט, ז. ג, שהתקשרותה (שם הנשמה, עצם על רומז רל"

נפש, מסירת ודעת, מטעם שלמעלה באופן היא הקב"ה עם
ג  קכג, א. קכא, שם תו"א (ראה הפורים בימי בגלוי שהיתה

ובכ"מ). ואילך.
הוא65) ש"בריא" – הרמז ע"ד i"`וי"ל xa רומז – י"א :

הוא  "אנת (י"א), עשר" "אחד בחי' עם שקשור דישראל העצם על
בחינת  מצד ספירות, מעשר שלמעלה "אחד" בחושבן", ולא חד
– י"א ו"בר" כחות. מעשר שלמעלה הנשמה עצם ה"יחידה",
ועוד  די"א. המציאות היא שמציאותו חורין") "בן (כמו פירושו
הוספות  כש"ט ב. מג, חולין (ראה גילוי מלשון הוא ש"בר" י"ל,

בגילוי. היא הי"א שבחי' היינו, וש"נ), ואילך. ס"ד
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a"pyz'dכד oey`x xc` `"ie c"ei ,'f ,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn

החודש  של בשמו גם מרומז זה שענין ולהוסיף,
שפירושו – "אדר" –dxeabe swez66 כמארז"ל ,67

שנאמר  אדר, בהם יטע נכסיו שיתקיימו 68"הרוצה

xic` וחוזק קיום לשון שאדר "כלומר ה'", במרום
אדר" נקרא מודגש 69ולכן זה שבחודש היינו, ,

דישראל, והתוקף "החוזק ",`mixicשנקראו
ישראל "אדירים 70כמארז"ל  שנאמר 71אלו ,72

ואומץ  חוזק מלשון "אדיר בם", חפצי כל ואדירי
בוראם". בעבודת להתחזק ובמיוחד 73. כולל ,

שלמעלה באחד למס"נ והאומץ "החוזק
.74מהשכל"

בדברי  הרמז) (ע"ד הפירוש לבאר יש ועפ"ז
"אדר ומזלו`oiהמדרש זכות –`oiלו זכות" לו

. ש"באדר הידיעה שמצד שלאחרי משה", נולד .
גובר l`xyiזה ly mlfn מתגלה אזי אדר, בחודש

" של `oiשבחינת הזכות הוא לישראל") (ה"מזל "
ומזלו  .75אדר

משה ו. דלידת השייכות ולבאר להוסיף ויש
drayl:דוקא באדר

אדר  דחודש השלימות על מורה באדר שבעה
ימי  שבעת כל שכוללים רצופים ימים שבעה –
(כללות  הבנין ימי בראשית, ימי שבעת השבוע,

מרומז 76העולם) שבזה אדר, בחודש שהם כפי ,
במרום  ("אדיר אדר דחודש והשלימות שהמעלה

ומתגלה'") וחודרת העולם.נמשכת בגדרי  ה

– "אדר" – החודש  של בשמו xcומרומז '`,
המשכת על עולם )s"l`dוגילוישרומז של  (אלופו

ית'בעולם  לו ובהדגשה 77בתחתונים dxicלהיות .
הדירה  עשיית על שרומז – באדר בשבעה יתירה

הבנין. ימי בשבעת (א') עולם של לאלופו (דר)

(בשבעה  משה בלידת גם מודגש זה וענין
כמארז"ל  – נתמלא 78באדר) משה שנולד ש"בשעה

פעלה משה שלידת היינו, אור", כולו `xeהבית
אלקות) ziad(גילוי lka.(העולם (גדרי

ימי  במשך ופעולתו בעבודתו יותר עוד ומודגש
ידי  שעל – באדר) בשבעה בלידתו (שנכללים חייו
ושלימות  עיקר נעשה המשכן בהקמת פעולתו

אלקות וגילוי במדרש mleraהמשכת כדאיתא ,79

את  להקים הקב"ה וצוה ניסן ר"ח "כשהגיע
ע"י להם שלח יראים dynהמשכן, אתם מה

מתי  המשכן עשינו הרי אומרים ישראל (ש"היו
כבר  ידינו"), מעשה בתוך ותשרה השכינה תבוא

כלה  אחותי לגני  ישמעאל80באתי א"ר יוסי , 81ב"ר

שהוא  למקום לגנוני, לגני, אלא כאן כתיב אין לגן
אינה שכינה עיקר וכי מתחילה, בתחתונים עיקרי

. (בתמי') שחטא היתה כיון השכינה . נסתלקה אדם
לרקיע  נסתלקה מצריים חטאו וכו' הראשון לרקיע

עמדו וכנגדן את drayהשביעי, והורידו צדיקים
. לתחתונים העליונים מן הורידה השכינה אברהם .

וכו' לששי השביעי וכל dynמן השביעי, 82(שהוא

חביבין  העליונים83השביעין מן הורידה (mipezgzl
והורידה משה )".ux`l(עמד

) המשכן הקמת שהתחלת ימי zrayaולהוסיף,
ומפרקו  המשכן את מקים משה שהי' )84המילואים

אחר zrayaהיתה הולך ("הכל האחרונים הימים
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צט.66) ע' ריש ומחז"ל פסוקים על לוי"צ לקוטי
סע"ב.67) טו, ביצה
ד.68) צג, תהלים
שם.69) ביצה פרש"י
סע"א.70) נג, מנחות
י"א 71) שבחי' דר, י"א אותיות ש"אדיר" – הרמז ע"ד וי"ל

לקמן  וראה ובהתיישבות). (בגלוי דירה של באופן היא (יחידה)
.86 הערה

ג.72) טז, תהלים
שם.73) מנחות מהרש"א חדא"ג
שמא.74) ס"ע אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות
דגים,75) דמזל הזכות הזכיר שלא הטעם לבאר יש ועפ"ז

מכסין  מים שבים הדגים "מה הארץ", בקרב לרוב "וידגו כמ"ש
על  קאי שדגים כיון – וכו'" בהם שולטת הרע עין ואין עליהם

"אין". בחינת זכות, של מגדר שלמעלה דישראל* העצם
ס"ט.76) ח"א הרשב"א שו"ת ראה

(*zekf" ,"gxfe uxt zekf" ,"sqei zekf" ± miycgd x`ya k"`yn
`le ,el` miwicv ly zcgeind zekfd zybcen ± a"eike "l`ipc

.deya l`xyi lka `edy l`xyic mvrd

א'תקכז.77) ע' תרומה אוה"ת
רע"א).78) יג, שם (וראה א יב, סוטה
א.79) פ"ה, שהש"ר וראה ב. פי"ג, במדב"ר
א.80) ה, שה"ש
ר'81) "אמר שם: בר mgpnובשהש"ר אלעזר דר' חתני'

על  שרומז לומר, דיש – יוסנה" בר' שמעון ר' בשם אבונה
הוא  (ראשון "גואל ע"י למטה השכינה דהשראת הענין שלימות

ש" אחרון" ב).mgpnגואל) צח, (סנהדרין שמו"
יא.82) פכ"ט, ויק"ר
תש"י.83) לגני באתי רד"ה
ועוד.84) טו. פי"ב, במדב"ר א. ז, נשא ספרי
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דחודש85החיתום" (xc` לסיומו עד באדר (מכ"ג
אדר) חודש .84של

יותר  מודגש אדר חודש שבהתחלת לומר, ויש
תיבת  והתחלת (ראש דהאל"ף ("אדיר") התוקף

("אדיר  מהעולם שלמעלה ה'"),86mexna"אדר")
נולד  שבו באדר בשבעה (ובעיקר החודש ובהמשך
שבו  האחרון (בשבוע לסיומו קרוב ועאכו"כ משה)
יותר  מודגשת המשכן) בהקמת משה התחיל

וההתגלות ד)ההמשכה והתכלית mlera(הכוונה
המשכן.xc(א' ע"י "אדר") תיבת וסיום המשך ,

התחילה  שבו אדר חודש של בסיומו גם אבל,
בו  ושמש למשכן משה "העמידו המשכן, הקמת
המילואים), ימי שבעת (במשך יום" בכל ופרקו

שכינה" בו שרתה היתה 87ו"לא לא שעדיין היינו, ,
באופן  אלא למטה, בעולם וההתגלות ההמשכה

היא mexnaד"אדיר והגילוי שההמשכה כיון ה'",
מהעולם  למעלה .88עדיין

ע"י  למטה בעולם וההתגלות ההמשכה ועיקר
השכינה  והשראת קביעות של באופן המשכן הקמת

היתה – oqipבו g"xa השמיני ,84למילואים)89(יום
ישראל  נשיאי י"ב ע"י המשכן בחנוכת והמשכו
("נשיא  בו י"ב עד ניסן מר"ח הימים י"ב במשך

ליום" וגילוי 90אחד המשכת יותר מודגשת שבזה ,(
הוי' שם צירופי י"ב – העולם בגדרי אלקות
י"ב  הזמן, התהות נעשית ידם שעל מהוה) (מלשון
גבולי י"ב המקום, והתהוות השנה, חדשי

נמשכת 91אלכסון  (י"ב) העולם בגדרי שגם היינו, ,
מהעולם  שלמעלה האלקות דרגת שזהו 92ומתגלה ,

"נס" מלשון ניסן, חודש של ל"נסי 93ענינו ועד ,
.94נסים"

דישראל ז. המזל להתגברות בנוגע ועד"ז
עם  שקשור – מזלי'" בריא "אדר אדר, בחודש

ב) משה באדר:dray(לידת

בחודש ישראל של מזלם "מזלי'התגברות אדר,
למעלה, הנשמה לשורש בנוגע רק לא היא, בריא",
להמשכה  בנוגע ובעיקר גם אלא ה"מזל", בחינת

הנשמה בהארת dhnlוגילוי dcxiy,בגוף ונתלבשה
שהוא  נוזל, מלשון הוא ש"מזל" בכך גם כמודגש

חיים ורוח ההשפעה ממנו נוזל להיות dhnlהמקור
אדר  בחודש המזל התגברות ובמילא, ס"ה), (כנ"ל
נשמות  למטה, בהיותם דבנ"י ההתגברות פועלת
כמודגש  העולם, בעניני בהתעסקותם וגם בגופים,
הדירה  עשיית על שרומז באדר, שבעה של בענינו

הבנין. ימי בשבעת (א') עולם של לאלופו (דר)

הנשמה, עצם על קאי ש"מזל" אע"פ כלומר:
(בריא  והתוקף החוזק שהו"ע מושג, שאינו "אין"
אין  מ"מ, מהשכל, שלמעלה דמס"נ מזלי') ותקיף

של באופן mlerdnזה d`ivi אלא כפשוטה), (מס"נ
ומתגלה  נמשך דמס"נ והתוקף שהחוזק אדרבה,

העבודה עניני דירה mleraבכל ית' לו לעשות
בגמרא  כמפורש – לי'22בתחתונים דאית "מאן

. נכרי בהדי דבריא דינא באדר נפשי' לימצי .
("בריא המזל דהתגברות שהפעולה מזלי'",
עניני  הנשמה, לעניני ביחס רק (לא היא מזלי'")
העולם, לעניני בנוגע גם) אלא ומצוותי', התורה

נכרי" בהדי דינא לי' ד"אית ומצב  למעמד .95ועד
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א.85) יב, ברכות
"אנת 86) עשר, אחד בחינת – (דר) י"א ב"אדיר", גם ומרומז

נשתלשלו  שמהם ספירות מעשר שלמעלה בחושבן", ולא חד הוא
העולם. נברא שבהם מאמרות עשרה

כג.87) ט, שמיני פרש"י
ש 88) זו, שנה בקביעות יותר ביום f'ומודגש חל אדר

ב  שחל הש"ק ביום ושלימותו בשבוע , דיש i"`השלישי – אדר
עדיין  היא (ז') בעולם והגילוי ההמשכה שגם מרומז שבזה לומר,

אחר). (באופן 168 הערה לקמן וראה (י"א). מהעולם למעלה
"יום89) דרגת ipinydונקרא וגילוי המשכת על להורות – "

כלי  שם. הרשב"א (שו"ת ההיקף ימי משבעת שלמעלה האלקות
שמיני). ר"פ יקר

(90.(168 להערה שוה"ג לקמן (וראה יא ז, נשא
ועוד.91) ואילך. סע"ב ו, בראשית אוה"ת ראה
המשכן 92) חנוכת בגמר יותר מודגש זה שענין לומר, ויש

לאחרי ניסן, xyrבי"ב cg` ד נעלית הכי הדרגא שגם – `cgבו
xyr("בחושבן ולא חד הוא נמשכת oqipa("אנת נסים") ("נסי

גבולי  וי"ב חדשים י"ב הי"ב, (ביום העולם בגדרי ומתגלה
אלכסון).

ב.93) יב, בא ולק"ט פס"ז ראה
שם.94) מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י רע"א נז, ברכות ראה
ידיעה95) הגיעה פרטית שבהשגחה זהולהעיר, ש"ק בערב

נכרי ". בהדי  ב"דינא שזכה יהודי של ע"ד במאורע שמדובר ואף
מצד מ"מ, פרטי, (וכמודגשאיש כמוך " לרעך  "ואהבת הציווי 

של  מקבל בסידורו  הריני התפלה קודם לומר "נכון הזקן: רבינו
שייך  ה"ז כמוך "), לרעך ואהבת של עשה  מצות בנ"י,עלי לכל גם

והן בשמחתו, להשתתפות בנוגע בני הן בהצלחת  להוספה* בנוגע 
העולם  בעניני הרחבה ישראל מתוך  מזלי'", ד "בריא אדר  בחודש 

ו.ועשירות, יז, הימיםֿב (דברי ה'" בדרכי לבו ד"ויגבה באופן
וש"נ). ואילך. 159 ע' חכ"ב לקו"ש וראה

(*,dtqed oeyln ,sqei eny ± "`nya wiic" (a ,bt `nei) l"fx`n t"re
.(cere .a ,t mildz i"yxt) sqei y"r mi`xwpy ,i"pa lkl jiiye
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הוא  דפורים שהנס – הפורים בימי גם וכמודגש
dlhayהמן mikixvגזירת eid `le נפשם למסור

ואדרבה: דת, על לעבור שלא כדי ח"ו להריגה
המה היהודים ישלטו אשר הוא "ונהפוך

פחד96בשונאיהם" נפל "כי עליהם", ,97היהודים 
יכולים  היו בקיום ובמילא, לעסוק להמשיך

מתוך וששון dgeexהתומ"צ ושמחה "אורה –
חז"ל 98ויקר" כדרשת והן כפשוטו, ),99(הן

טוב"100"שמחה  ויום קכ"ז 101ומשתה בכל –
היהודי  ש"מרדכי ומצב ובמעמד המלך, מדינות

אחשורוש" למלך .102משנה

שבחודש פורים נס אעפ"כ, באופן `xcאבל הוא
אנ  אחשורוש עבדי לאחרי 103ן"ש"אכתי שגם היינו, ,
בנ "י נמצאים פורים אלא [ולא zelbaגאולת עוד

המר  הגלות ואריכות שני בית חורבן הי' שלאח"ז
כל עם הזה, zecnyeוהקשה zexifbd,היל"ת רח"ל ,

צרה  פעמיים תקום עד 104לא הדורות במשך שהיו ,
על  נפשם מסרו מישראל שרבבות זה, אחרון לדור
צורך  שיש ומצב במעמד שנמצאים השם], קדושת
מזלי'") ותקיף ("בריא הנשמה דעצם ותוקף בחוזק
מהעולם  למעלה עלי' של תנועה – באחד למס"נ

ד"אדר"). א' ה'", במרום ("אדיר

בעולם  למטה והגילוי ההמשכה ושלימות ועיקר
ביהמ"ק בנין ע"י כוננו– אדנ ֿי ("מקדש  השלישי 

השלישי 105ידיך" ("ביום השלישית בגאולה (
לפניו" ונחי' נצחי 106יקימנו בית וגאולה 107), ,

גלות  אחרי' שאין לחודש108נצחית שייך –oqip,
שנאמר  להגאל, עתידין ובניסן נגאלו 109"בניסן

נפלאות"כימי אראנו מצרים מארץ ובו 110צאתך ,
השלישי  ביהמ"ק גם (שכולל "המשכן" )111הוקם

ס"ו). (כנ"ל השכינה ושרתה

הקשרח. לבאר יש לעיל האמור ע"פ
שענינו  – תצוה לפרשת באדר דשבעה והשייכות
ישראל", "הוא משה, (לידת באדר שבעה של
מזלי'", ותקיף "בריא ישראל, של מזלם והתגברות

דעצם והחוזק מרומזהתוקף באחד) למס"נ  הנשמה
בני בהתחלת  את תצוה "ואתה – תצוה פרשת

למאור  כתית זך זית שמן אליך ויקחו ישראל
תמיד": נר להעלות

"dz` עצם) דמשה העצמות על קאי – "
ד" והוא"ו משם, שלמעלה "מזל") אתה"eהנשמה,

דאות  בציור (שמרומזת ההמשכה על מורה –
"112וא"ו  להיות דמשה ("מזל") מהעצמות (devz

l`xyi ipa z`) וחיבור צוותא של באופן תצוה ",
צוותא  התגברות113מלשון להיות בנ"י, עם מזלם )

מזלי'", ותקיף  "בריא ישראל , אצלם של שיתגלה
הנשמה. דעצם והתוקף החוזק

אליך  "ויקחו 114xe`nl(ועי"ז) zizk jf zif ony"
ענין על שרומז כמארז"ל– מסר115המס"נ, ש "הזית

"נפשו וזהו"ע הקב"ה", קדושת למאור",zizkעל
. לזית ישראל "נמשלו מוציא כמארז"ל (ש)אינו .

כתיתה" ע"י אלא באים 116שמנו ישראל "כך ,
כו'" למקום ממקום אותם וחובטין ,117עכו"ם

החוזק  מתגלה הגלות ויסורי צער שע"י היינו,
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א.96) ט, אסתר
יז.97) ח, שם
טז.98) שם,
ב.99) טז, מגילה

יט.100) ט, אסתר
הכפורים 101) יום לגבי דפורים המעלה מודגשת זה ובענין

")k ששניהם – ב)) נז, – תכ"א (תקו"ז פורים כמו פורים",
יתירה  מעלה יש מ"מ, הנשמה, עצם הגורל, בחי' עם קשורים

נמשכת הגורל שבחי' הגוף,בפורים בעניני למטה ומתגלה
שצ"ל  הכפורים ביום משא"כ טוב", ויום ומשתה "שמחה
צה, מג"א תו"א וראה לא. טז, (אחרי נפשותיכם" את "ועניתם

ובכ"מ). ואילך. סע"ד
בסופו.102) אסתר
א.103) יד, מגילה
לקו "ש 104) וראה ט . א , נחום – הכתוב 306לשון ע' חכ"ג

וש"נ. שם. ובשוה"ג 55 הערה
ובפרש"י.105) יז טו, בשלח
ובפרש"י.106) ב ו, הושע
א.107) כח, זח"א ראה

ועוד.108) א. טו, בשלח מכילתא
טו.109) ז, מיכה
יא.110) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
ט,111) סוטה (ראה דהמשכן בהנצחיות ביותר ומודגש

השלישי. דביהמ"ק הנצחיות ודוגמת מעין – סע"א)
ובכ"מ.112) רע"ד. פה, מטות לקו"ת ראה
ובכ"מ.113) א. פב, פרשתנו תו"א
על 114) מרמז הזית שענין ודורש מיותר, אליך "תיבת

ריש  לשמו"ר מהרז"ו (פי' אליך" וזהו ישראל, הוא ומשה ישראל,
פרשתנו).
אמור 115) פ' מרבות – א'תקעה ע' פרשתנו באוה"ת כ"ה

(ל"א), ע'ס"פ שם (אוה"ת כו'" נפשו מסר שהזית שם ש"פירשו
א'תקמז).
סע"ב.116) נג, מנחות
פרשתנו.117) ריש שמו"ר
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118dnypdוהתוקף  mvrc'גו זך גו' "שמן שזהו"ע ,
" ש"אפילו onyלמאור": בכל 117", מערבו אתה

מהן" למעלה נתון הוא שבעולם "119המשקין ,jf,"
" שמרים, מ"אור".xe`nlבלי שלמעלה ,"

" כדי) זה cinz(וכל xp zelrdl כשם" – "
העולם  לכל מאיר ביהמ"ק כך מאיר שהשמן

אבותינו 120שנאמר  נקראו לכן לאורך, גוים והלכו
לכל" מאירים שהם רענן שתכלית 117זית היינו, ,

בענין (לא היא יציאה הכוונה של  באופן המס"נ
אלא  משה מהעולם , של שמציאותם אדרבה)

עצם  ישראל"), בני את תצוה ("ואתה וישראל
תומשך  למאור"), גו' זך גו' ("שמן הנשמה
משה  בלידת כמודגש – בעולם ותאיר ותתגלה

draya,הנשמה )באדר (עצם המזל שהתגברות 
ומתגלה דמשה  שנמשך באופן הוא וישראל

ס"וֿז). (כנ"ל הבנין ימי בשבעת

הפרשה  בסיום "ועשית 121ועד"ז מזבח 122:
סמים  קטורת אהרן עליו והקטיר וגו' קטורת מקטר
ובהעלות  יקטירנה הנרות את בהטיבו בבוקר בבוקר

יקטירנה" הערביים בין הנרות  את שענין אהרן –
דעצם  והתחברות התקשרות על שמורה הקטורת,
קטירא ש"בחד באופן הקב"ה עם הנשמה

ומתג  נמשך ע"י אתקטרנא", בעולם, ומאיר לה
.123הנרות 

שבפרשת ט. הטעמים ב' גם לבאר יש עפ"ז
משה  (מיתת משה של שמו נתפרש לא תצוה

באדר, מספרך ")בשבעה נא "מחני ואמירתו
זל"ז:ושייכותם 

בפרשת  משה של שמו נתפרש שלא הטעם
רק  לא הוא, באדר, לשבעה סמיכותה בגלל תצוה

באדר שבשבעה בסילוק znבגלל (שמרומז משה

גם אלא מהפרשה), שבשבעה xwiraeשמו בגלל
הלידהclepבאדר ("כדאי על xtkzyמשה

כי, – על zcilהמיתה") קאי באדר) (בשבעה משה
מציאותו עצם mynהתגלות dlrnly אינו שלכן ,

שמו), נזכר לא הפרשה (שבכל משה בשם נקרא
" עצמותך"dz`eאלא "מהות ל"אתה"124", ועד ,

ית' ומהותו עצמותו .125האמיתי,

שלמעלה  שלו (העצמות משה שלידת וכיון
("משה  בנ"י כל עם קשורה באדר בשבעה משם)

ישראל"), של הוא הנשמה ) (עצם  מזלם  שגובר
שה"אתה"ישראל  הפרשה בהתחלת [וכמודגש

ומהותו לעצמותו ועד דמשה, הוא (העצמות  ית')
("ואתה ") המשכה  של וחיבור באופן  לצוותא ועד

– זך")] זית ("שמן דבנ"י העצמות עם ("תצוה")
לשבעה  בסמיכות שקורין בפרשה מרומזת לכן,

בנ"י  עבור משה של המסירתֿנפש 126באדר

"מחני  באמרו מהתורה) שלמעלה שלהם (העצמות
" אלא שמו, נזכר שלא עי"ז מספרך", ",dz`eנא

שלו mynהעצמות dlrnly127 מודגש זה שענין –
התגלות  משה, נולד שבו באדר בשבעה בגלוי

והעצמות דמשה חד העצמות שהם כפי  דישראל
ית'. עצמותו עם 

נא  "מחני דאמירת הטעם שגם מובן ועפ"ז
באדר  שבעה של ענינו לתוכן שייך 128מספרך"

יום – תצוה) לפרשת בסמיכות clepy(שקורין
עםzenvrdמשה, הקשורה דישראל,zenvrdשלו,
באמירת daiqdשזוהי בנ"י עבור שלו להמס"נ

שמו  נזכר לא מזה וכתוצאה מספרך", נא "מחני
לידתו) ליום בסמיכות (שקורין תצוה ,129בפרשת
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ישראל 118) אף נושרין עליו אין זית "מה שם: מנחות וראה
תוקף – עולמית" בטילה להם .igvpאין

פ"א 119) כלאים (ירושלמי הרכבה בו שאין – בזית ודוגמתו
ג). קכח, תהלים מדרש ה"ז.

ג.120) ס, ישעי'
(פרשתנו 121) הפסוק על ברש"י הפירושים מב' גם להעיר

שתשרה  בכבודי המשכן "ונקדש (א) בכבודי": "ונקדש מג) כט,
רמז  כאן שלי, במכובדים אלא בכבודי תקרי "אל (ב) בו", שכינתי
וימותו"). ה' לפני "בקרבתם המס"נ, (ענין כו'" אהרן בני מיתת לו

ואילך.122) א ל,
י"א 123) תצוה ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה

ואילך). 316 ע' (לקמן זו שנה אדרֿראשון,

פרשתנו.124) ריש יקר כלי
(סה"מ 125) תרפ"ט הבית תורת זאת סד "ה ע'ראה תרפ"ט

וש"נ. .178 ע' חכ"א לקו"ש .(177
תצוה)126) ב"(ואתה מרומז זה שענין לומר, (בני `zויש

באופן  היא ישראל עם דמשה וחיבור שהצוותא – ישראל)"
לישראל. הטפל") ("את טפל שמשה

ואילך.127) 175 ע' שם לקו"ש ראה
ד"מחני128) שענין בפשטות שנראה כפי מספרך "ולא נא

אחרת בפרשה להתקיים יכול  יותר כשלעצמו  מתאים (ואדרבה:
שלאחרי בפרשה שמצד שיתקיים אלא מספרך"), נא  "מחני אמירת

טעם  תצוה.צירוף בפרשת נקבע באדר) בשבעה משה (מיתת אחר
משה 129) שאמר מספרך" נא ד"מחני שהקיום יומתק ועפ"ז

תצוה בפרשת נרמז תשא "f"ptlyבפרשת שבתיבת כיון –dz`e
גם  מודגשת מספרך") נא "מחני אמירתו נתקיימה (שבה (תצוה)"

daiqd"מספרך נא "מחני אמירת לאח"ז באה ממנה שכתוצאה
וישראל). דמשה העצמות ההתקשרות (מצד
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" אדרבה: שלמעלה dz`eאלא שלו העצמות ,"
משם.

* * *

הנקודהי. ע"ד לעיל דלידת האמור המשותפת
באדר ) (בשבעה  שבשניהם משה  תצוה, ופרשת

l`xyicמודגש mvrd והתוקף החוזק בהם שיש
ביותר  מודגש – ית' שמו קדושת על נפשם למסור
הי' האחרונים שבימים גרמא, שהזמן בענין

זו אשה בשכונה ע"י ברבים השם  קידוש של מאורע
.130מישראל 

מה" עד יודע אתנו גו' ש"אין – ,131ובהקדמה
כלל  להבין) יכול (ואינו מבין אינו מאתנו אחד אף
ככה?!... ה' עשה למה הדברים, פשר וכלל

אמא  צעירה , באשה  כשמדובר לילדים ועאכו "כ
אלא  אחרי'... ויתגעגעו לאמם שצריכים קטנים
כלפי  ומענות טענות של בענינים להאריך שאין

דברים "ברוב הכתוב ובלשון "על 132וגו'"הקב"ה, ,
מעטים" דבריך יהיו  .133כן

דקידוש  הענין גודל את להדגיש יש ואעפ"כ,
לזעוק  ועיקר, ועוד זה, שבמאורע ברבים השם
ולבקש  מתי"... "עד הגלות, אריכות על להקב"ה
ומיד  שתיכף שאפשר מה כל ולעשות ולדרוש

האמיתית הגאולה משיח תבוא ע "י והשלימה 
יקויים  שאז שוכני צדקנו , ורננו "הקיצו היעוד

מיד ,134עפר" לתחי ' שקמים מצדיקים  ,135ומתחיל
על  שנהרגה צדקנית האשה ובתחילתם וביניהם
עם  בגוף נשמה תיפגש ומיד שתיכף השם, קידוש
לתורה  ולגדלם לחנכם ותמשיך וילדי', משפחתה
לבב. וטוב שמחה מתוך טובים, ולמעשים לחופה

השם יא. דקידוש הענין גודל – לראש ולכל
זה: שבמאורע ברבים

מקומות  בכו"כ חז"ל בדברי המבואר 136ידוע

והשכר והזכות וההפלאה העילוי גודל yeciwcע"ד
mydהשם קידוש ובפרט ,miaxa יתירה ובהדגשה ,

ברבים השם efבקידוש dpekya בית נמצא שבה ,
בית  טובים, מעשים ובית המדרש ובית הכנסת

אדמו"ר מו"ח דכ"ק epxecמשולש, `iyp137 שעל ,
וביתר  שאת ביתר ברבים השם קידוש נעשה זה ידי

עוז.

דקידוש  וההפלאה העילוי בגודל להוסיף ויש
שמצינו  – sqeiאצל138השם ziad גודל שמצד

שהקב"ה ראוי הי' ומדרגתו xeqnlמעלתו eze` dkfi
myd zyecw lr eytp ענין) סיבה היתה שאח"כ אלא ,

שבגללה  ומצבו) מעמדו לפיֿערך מתאים הי' שלא
jklנענש dkf `le שלאח"ז אף לעונש, זה ונחשב ,
dkf"ה את ולהיותjexrÎogleyלחבר  "d`xedÎdxen

zexecd lk seq cr i"pa lkl139– שהזכות מובן  שמזה
ה "שולחן ֿ הזכות דחיבור לגודל מגעת אינה ערוך"

השם! קידוש על נפש דמסירת

נא  "מחני משה לאמירת מהשייכות ולהעיר
רבינו  משה של שהמס"נ מודגש שבזה – מספרך"

היא ישראל כפי dlrnlבשביל משה של ממציאותו
על  רבינו משה מוותר שלכן התורה, עם שקשור
נא  "מחני (באמרו בתורה כתוב להיות הזכות

כולה" התורה "מכל בגלל140מספרך", המס"נ )
אינה  השו"ע דחיבור שהזכות (כשם ישראל בשביל
השם). קידוש על נפש דמסירת הזכות לגודל מגעת

השם  דקידוש וההפלאה העילוי גודל על ונוסף
בהדגשה  ה"ז נפש, דמסירת הענין שבכללות ברבים
לילדים  אמא צעירה אשה של נפש במסירת יתירה

מסירת מלבד כי, – גם dytpקטנים "מוסרת" ה"ה ,

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

הי"ד 130) לאפיין הלוי פייבל שרגא ר' בת לאה פעשא מרת
וסיום  ראשון, אדר ב' תרומה, פ' ה' ביום השם קידוש על שנהרגה

(המו"ל). ראשון אדר ט' תצוה, פ' ה' ביום ה"שבעה"
ט.131) עד, תהלים
יט.132) יו"ד, משלי
א.133) ה, קהלת
יט.134) כו, ישעי'
א.135) קמ, זח"א ראה

נ,136) (פסחים במחיצתן" לעמוד יכול אדם "אין ולדוגמא:
התורה) כל לגבי קדה"ש על מס"נ (במעלת בארוכה וראה א).
להצ"צ  דא"ח הליקוטים ספר בתחלתו. לאדהאמ"צ האמונה שער

וש"נ. ואילך). תתצ (ע' מס"נ ערך
(137.335 ע' (לקמן ס"ח תשמ"א תצוה ואתה ד"ה ראה

המס"נ  כח והתעוררות שגילוי קלד), ע' ח"ו מלוקט סה"מ
הדור. נשיא הגלות, שבזמן דמשה אתפשטותא ע"י נעשה בישראל

שם 138) לקו"ש – בכ"ז וראה פרשתנו. ריש מישרים מגיד
וש"נ. שם. ובהערות ואילך, 176 ע'

ה"ה 139) – הרמ"א שבהגהות הפסקיֿדינים גם שישנם ואף
עצמו  והשולחןֿערוך השולחןֿערוך, גבי שעל ה"מפה" בדוגמת

הביתֿיוסף. של חיבורו הוא
עה"פ.140) פרש"י
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a"pyz'd oey`x xc` `"ie c"ei ,'f ,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn

miphwdאת 'icli אותם ומפקירה שעוזבת בכך ,
אלי'), הילדים של הגעגועים גודל (בידעה לבדם

גידולם את מזה ,ומשאירה ויתירה  לאחרים, וחינוכם
מס"נשמסירת  היא xzeiילדי' dlecbשאת ביתר

ובמילא  שלה, מהמס"נ עוז ytpה"זוביתר zxiqn
ytp zxiqnn dlrnl!

העילוייםיב. כל לאחרי וההפלאות אבל
כיון ברבים, השם ("די שבקידוש  י"ח יצאו שכבר

הגזירות  ע"י השם קידוש על נפש מסירת והותר")
עד  והארוך, המר הגלות במשך שהיו ושמדות

" להקב"ה: בנ"י זועקים – זה iznלדורנו cr...!?"
עדיין היתכ  זקוקים המר הגלות אריכות שלאחרי ן

אמא  צעירה אשה של השם קידוש על נפש למסירת
קטנים?!... לילדים

ממסירת  רוח" ב"נחת הקב"ה של רצונו אם גם
במשך  מס"נ י"ח יצאו שכבר לכך נוסף הרי, – נפש

נפשכל המסירת מספיקה  שלפנ"ז, בנ"י הדורות  של
zelbaבכך cg` rbx cer mi`vnpy!

בגלות כבר נמצאים ze`nבנ"י ryze sl`n xzei
dpy כל סיימו כבר בא!... לא עדיין צדקנו ומשיח

כל  נעשו וכבר הגלות, דזמן העבודה עניני
ובמיוחד  (כולל האפשריים האופנים בכל הפעולות
ולא  יום), ששים במשך אדר בחודש השמחה ע"י

עובר ואעפ"כ, עוד, לעשות ניתן מה cerיודעים
rbx cere mei cer ,reay הגאולה באה לא ועדיין ,

אלא  עוד ולא ממש! בפועל והשלימה האמיתית
בזמן  להיות שיכול חמור הכי מאורע שניתוסף

לילדים  ואם  בישראל שאשה – צריכה הגלות  קטנים
השם! קידוש על נפשה למסור

זה  שמאורע בכך להתנחם אלא לנו נותר לא
קידוש  על נפש מסירת של האחרון המאורע הוא
הצדקנית  האשה של שבזכותה ועיקר, ועוד השם,
זכותן  עם ביחד השם, קדושת על נפשה שמסרה
עד  הדורות, שבכל הצדקניות ישראל נשי של
בריא  בגוף נשמות הצדקניות ישראל לנשי
להגאולה  ממש ומיד תיכף זוכים זה, שבדורנו

מארץ  צאתך "כימי  והשלימה, מצרים",האמיתית 
שהיו צדקניות נשים נגאלוש "בשכר הדור  באותו

ממצרים" העתידה ,141ישראל בהגאולה ועד"ז

צדקניות  נשים "בשכר ממש, ומיד תיכף לבוא
בדור" .142שיש

הענין ושלימות אמיתת יהי' mydואז yeciwc–
ענין כללות השם ,שהרי קידוש היפך הוא הגלות 

בגוים ",143בקרא כמפורש המחולל הגדול "שמי
עליהם  אויביהם באמור החילול, אלה "ומהו ה' עם

יכולת  הי' ולא יצאו עמו ומארצו את להציל בידו
ארצו" ע"י 144ואת נעשה ית' שמו וקידוש ,

הכתוב  כהמשך שמי 145הגאולה, את "וקדשתי
. ה' אני כי הגוים וידעו גו' בכם .הגדול בהקדשי 

ש)ולקחתי (עי"ז וקבצתי לעיניכם  הגוים מן אתכם
אל אתכם והבאתי הארצות מכל אדמתכם",אתכם

גוים 147והתקדשתי146"והתגדלתי לעיני ונודעתי
ה'". אני כי וידעו רבים

* * *

לעבודה יג. בנוגע לעיל מהאמור ההוראה
בפועל:

בפרשת  שחל באדר משבעה תצוה,בבואנו
התגברות מודגשת ישראל ,שבשניהם של מזלם

דעצם  והתוקף כפי החוזק  ("ואתה ") הנשמה 
ומתגלה  ופעולתםשנמשך  mlerdבעבודתם ipipra

נשמות  אלא וח"ו, ח"ו מהעולם ויציאה מס"נ (לא
יש  וטובות), בריאות ושנים ימים לאורך בגופים
החיות, ובתגבורת עוז, וביתר שאת ביתר להוסיף

התורה  בלימוד ועבודתינו מעשינו  וקיום בכל
והיהדות  התורה בהפצת ובמיוחד כולל המצוות,

להביא כדי חוצה, המעיינות ielibaeוהפצת lreta
משיח את ע"י והשלימה  האמיתית צדקנו,הגאולה 

דישראל, דהעצם ההתגלות שלימות תהי' שאז
חד  כולא וקוב"ה כולו,148ישראל העולם בכל ,

בתחתונים. ית' לו דירה שנעשה
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רע"ב.141) יא, סוטה

בסופו.142) תרו רמז רות יל"ש
כג.143) לו, יחזקאל
כ.144) שם, פרש"י
כגֿכד.145) שם,
כג.146) לח, שם
(טואו"ח 147) קדיש  לאמירת  מהשייכות אחר להעיר נו ) ר"ס 

מודגש  זה שענין לומר, ויש  – אחר נפטר . קדיש באמירת ביותר
" נתקיים ידו שעל ית', שמו קידוש על נפשו בתוך izycwpeהמוסר

עצמך "מסור לב), כב, (אמור ישראל" את dzinlבני להקדיש
ואילך. 167 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה וראה עה"פ. (פס"ז שמי"

וש"נ).
א.148) עג, זח"ג ראה
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a"pyz'dל oey`x xc` `"ie c"ei ,'f ,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn

דחודש העבודה קצת: אחר אדרבסגנון
להביא  היא מזלי'" ותקיף ובגלוי ש "בריא בפועל

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את
ממנו" אדירו ("והי' "אדיר" שאז 149שנקרא ,(

שנקראו  ישראל, של מזלם כולו העולם בכל יתגלה
ד"אדיר  הגילוי שלימות עם ביחד "אדירים",
ית'. לו דירה שנעשה כולו, העולם בכל ה'" במרום

בתורה יד. שקורין שהפרשיות – יותר ויומתק
קשורות  אדר) חדשי בשני זו, (ובשנה אדר בחודש
ביהמ"ק  בבנין ששלימותו המשכן, עשיית עם

יוצאה אורה שממנו העולם השלישי, ועד 150לכל ,
נעשה  כולו בית שהעולם  כמו ית', לו דירה

המקדש:

devze dnexz הציווי אודות מדובר שבהם –
דימי  והחינוך כהונה בגדי המשכן, דמלאכת
לי  ד"ועשו ההקדמה ובמיוחד (כולל המילואים

בתוכם"מקדש ד"ונקדש151ושכנתי והסך ֿהכל ,
. בתוכם"בכבודי לשכני .152.(

`yz ikבני ראש את תשא "כי ,153ישראל"–
תכלי על  השלימות שרומז נשיאת ת דבנ"י, בהעלי'

שתהי' משיח ראש, ע "י והשלימה האמיתית  בגאולה 
והגלות). דהחורבן הירידה גודל (לאחרי צדקנו

icewte ldwie המשכן דמלאכת הציווי קיום –
בפועל, במעשה המשכן להקמת ועד כהונה ובגדי
– השלישי דביהמ"ק השלימות גם מרומזת ובזה

משכן המשכן למקדש"פקודי "רמז העדות",
בשני "משכון"154חורבנין"שנתמשכן בדוגמת ,

השלישי  שביהמ"ק כיון בשלימות, לבעליו שחוזר
דבית  השלימות גם בו שתהי' משולש, גם הוא

(ודהמשכן) שני ודבית גם 155ראשון תהי' ואז ,
גואל  הוא ראשון "גואל ע"י בנ"י דכל ההקהלה

בני156אחרון" עדת כל את משה ("ויקהל
העשירי 157ישראל" והמנין בנ"י.158), דכל ("פקודי")

`xwie"'גו אליו ה' וידבר משה אל "ויקרא –159

לכאו"א  דהקב"ה והדיבור (גילוי) הקריאה –
אותי" ידעו ש"כולם באופן .160מישראל

ev"מיד זירוז לשון אלא צו "אין –161–
הענינים  פרטי כל נעשים ממש ומיד שתיכף
המילואים  ימי דשבעת החינוך ע"ד צו שבפרשת

אדר). בכ"ג (שהתחלתם

ipinye נתקיימה שבו למילואים, השמיני יום –
עלינו  אלקינו ה' נועם "ויהי ואהרן משה ,162תפלת

ידיכם"יהי במעשה שכינה  שתשרה .163רצון

מודגשת  העיבור  שבשנת לומר , השלימות ויש 
בפרשיות  גם השנה חדשי שאר לגבי אדר דחודש

שמיני164בתורה שקורין פרשת קריאת שגם שבה –
ביום השכינה השראת אודות ipinydמדובר

oqipלמילואים, g"xבחודש היא ,xc` שכבר היינו, ,
לו  דירה דר, דא' השלימות מודגשת אדר בחודש

בתחתונים. ית'

יצטרכו טו. שלא – העיקר והוא – ויה"ר
נגאלו  ש"בניסן ניסן, לחודש עד חדשים ב' להמתין

חודשובניסן שבהתחלת כיון  להגאל", אדר עתידין
מש  ובפרט באדר,ראשון, ביום בעה ושלימותו

באדר, עשר אחד האמיתית הש"ק הגאולה  תהי'
ובנין וחנוכתווהשלימה  השלישי lretaביהמ"ק

ynn.

חדשי  ב' שישנם העיבור שבשנת ולהוסיף,
יותר עוד ניתוסף יום, ששים dweyzdaאדר,

mirebrbde עתידין ובו נגאלו (שבו ניסן לחודש
ומזרזים  ממהרים שעי"ז יום, ששים במשך להגאל)
בהתחלת  עוד ניסן חודש דעניני הגילוי יותר עוד

אדר. חודש

– זו בשנה מיוחד עילוי ניתוסף זה ובכל
הצדי"ק  שנת מסתיימת בניסן עשר שבאחד
מזמור  לאחרי (שבא צדי"ק מזמור עם הקשורה
קדשי  בשמן עבדי דוד "מצאתי נאמר שבו פ"ט

ה'165משחתיו" "ברוך המזמור וחותם לסיום עד ,
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סע"ב.149) צח, סנהדרין וראה כא. ל, ירמי'
ועוד.150) סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי
ח.151) כה,
מגֿמו.152) כט,
יב.153) ל,
ובפרש"י.154) כא לז,
וש"נ.155) .262 ע' חכ"א לקו"ש וראה א. רכא, זח"ג ראה
וש"נ.156) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ד. פ"ב, שמו"ר ראה
א.לה,157)
ועוד.158) ט. תשא תנחומא

א.159) א,
לג.160) לא, ירמי'
ב.161) ו, פרש"י
יז.162) צ, תהלים
כג.163) ט, פרש"י
ד'.164) בסעיף לעיל המבואר על נוסף
כא.165) פסוק
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a"pyz'd oey`x xc` `"ie c"ei ,'f ,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn

נועם  ב"ויהי וחותמו שסיומו ואמן"), אמן לעולם
כוננהו" ידינו ומעשה בשלימות 162גו' שקאי ,

השלישי  בביהמ"ק השכינה גמר 166השראת ע"י ,
דור זה, בדור ועבודתינו מעשינו ושלימות

iriayd167 רבינו משה של פעולתו נשלמת שבו ,
וגילוי  בהמשכת אחרון") גואל הוא ראשון ("גואל

בתחתונים. דירה ית' לו לעשות בעולם, אלקות

יום  (ששים באדר עשר שבאחד – לנו תהי' וכן
דאחד  הענין כבר יושלם בניסן) עשר אחד לפני

בניסן  נשיא168עשר יום עשר עשתי "ביום לבני,

"מאשר169אשר" ,dpny"וטובל170לחמו" ,onya
"ויקחו 171רגלו" תצוה: פרשת בהתחלת כמודגש –

זך" זית שמן תשא 172אליך פרשת בהתחלת וכן ,
שבה  תשא) פ' ש"ק במנחת לקרוא (שמתחילין

המשחה  שמן אודות דוד 173מדובר "מצאתי –
eizgynעבדי iycw onya ושלימות עיקר שזהו ,"

ע"י  ישראל", בני ראש את תשא ד"כי הענין
גואל  רבינו, (משה ישראל" בני "ראש של המשיחה
שיבוא  המשיח, למלך אחרון) גואל הוא ראשון
ומיד  תיכף לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו

ממש.
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עה"פ.166) תהלים מדרש
ח"א 167) מלוקט (סה"מ תשי"א דשנת לגני באתי ד"ה ראה

בתחלתו).
באדר 168) עשר שבאחד זו שנה בקביעות מיוחדת כח ונתינת

שהשלימות  – באדר דשבעה השלימות נעשית בשבת) (שחל
xyr cg`cומתגלה העולם),zrayaנמשכת (גדרי הבנין ימי *

ס"ו  (כנ"ל מהעולם למעלה הוא (שמצ"ע אדר בחודש שגם
ניסן. שבחודש השלימות כבר נעשית ((88 ובהערה

(*ly elfn c"r (23 dxrday) yxcnd xn`ny fnxd c"r xirdle
dyxta `ed xc` yceg'f`wqit`"ixn`py "meil cg` `iyp" oke ,

עב.169) ז, נשא
כ.170) מט, ויחי
כד.171) לג, ברכה
אתם 172) תמיד נר להעלות "בזכות יא: פל"א, ויק"ר וראה

המשיח". מלך של נרו פני להקביל זוכים
ואילך.173) כב ל,

wxta `ed oqip ycega okynd zkepga'fweqt`"idfay ,xnel yic ±
,'fa `"i 'iga ielibe zkynd zeidl dleki xc` ycega mby fnexn

.oqip ycega enk

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ז' אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל הפ"נ שלו מעש"ק כ"ח שבט, וכשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע אקראהו וכן הפ"נ שכותב בשם חמיו וחמותו שיחיו.

ליובאוויטש  יצחק  יוסף  אהלי  בישיבת  הטובות  פעולותיו  ע"ד  דבר  מזכיר  שאינו  לפלא 
יש  נשמה  כ"ב שלכל  עמוד  קיץ ת"ש  השיחות  ובספר  ז'  סי'  באגה"ק  המובא  ע"ד  ובפרט שהוא 
מצוה פרטית המשמשת שער דרך בו עולים כל המצות והפעולות טובות שלו וכן נמשכים השפעות 
מלמעלה למטה. וכיון שזכה שהמצוה שלו היא באהלה של תורה ובמוסד שנתייסד ומתנהל על 
שם וברוח של כ"ק מו"ח אדמו"ר, הרי בכל בקשה ופ"נ קשור זה עם פעולותיו במוסד זה. והשי"ת 

יזכהו ויצליח לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכת פורים שמח.
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לב

.a"pyz'd oey`xÎxc` `"i ,devz t"y zegiyn .c"qa
אודות א. מדובר תצוה פרשת וסיום בהתחלת

המנורה: נרות הדלקת

זך  זית שמן אליך "ויקחו – הפרשה בהתחלת
יערוך  גו' מועד "באוהל תמיד", נר להעלות גו'

גו'" בוקר עד מערב ובניו אהרן ובסיום 1אותו .
בהטיבו בבוקר "בבוקר – גו'הפרשה הנרות את

הנרות  את אהרן הערביים"ובהעלות .2בין

– הפרשה שבסיום  החידוש שהדלקת ועיקר
עם קשורה מקטר zxehwd3הנרות מזבח "ועשית :

וגו'" סמים 4קטורת קטורת אהרן עליו "והקטיר ,
ובהעלות  יקטירנה הנרות את בהטיבו בבוקר בבוקר

יקטירנה" הערביים בין הנרות את היינו,2אהרן ,
הטבת  בזמן היא הקטורת והעלאת 5שהקטרת

"בעידן  קטורת", מקטר תהא הטבה ("בעידן הנרות
קטורת" מקטר תהא ).6הדלקה

היא שהקטורת – מזה הטבת rvn`aויתירה
הנרות:

חכמים  (שבע 7לדעת הנרות את ייטיב "לא –
יקטיר  אלא יקטיר ואח"כ חמש) רק אלא נרות,
שתים)", הטבת (יגמור ייטיב ואח"כ (באמצע)
להטבת  נרות חמש הטבת בין שמפסיקין היינו,

נרות ש"מטיב zxehwaשתי שאול אבא כדעת (דלא
. מקטיר ואח"כ בבוקר (כולן) בבוקר דכתיב .

הנרות את בין 8יקטירנה"xcdeבהטיבו ומפסיקין ,
דם  בזריקת נרות שתי להטבת נרות חמש הטבת

התמיד).

כחכמים  הרמב"ם 9והלכה כפס"ד "אחר 10–
שבהיכל  זה מטיב (דהתמיד) הדם את שזורקין

. ההיכל מן שניהם ויוצאין נרות ואח"כ חמש .
. ומקטיר,מפיסין ונכנס שזכה מי בקטורת וזוכה .

שתי  ומטיב המנורה בדישון שזכה זה נכנס ואח"כ
.11הנרות"

הקטורת של ענינם תוכן לבאר והדלקת ויש
בעבודת  זל"ז  ושייכותם כידוע 12האדם הנרות –
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כֿכא.1) כז,
זֿח.2) ל,
הכתוב 3) שאמר "זהו (בתחלתו): טו פרשתנו תנחומא ראה

ט) כז, zxehwe(משלי ony.רע"א רל, (ח"א ובזהר כו'". לב ישמח
רע"א) קנ, א. יא, בפרשתנו ח"ג מ "ש ע"ד  הוא זה שפסוק מפרש 

את "והקטיר  בהטיבו בבוקר בבוקר סמים קטורת אהרן עליו
בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה יקטירנה ",הנרות הערביים

על  קאי  וקטורת" ש"שמן  הטבת היינו , בזמן הקטורת  עבודת
(בשמן*), הנרות ריש והדלקת בחיי וראה הערביים**. ובין בבוקר

המנורה  שמן לב, ישמח וקטורת שמן "במדרש*** פרשתנו:
ובהעלות  שנאמר הקטורת , בזמן מתקרב**** את שהי ' אהרן

יקטירנה". הערביים בין הנרות
א.4) ל,
נתינת 5) המנורה, (דישון הנרות הטבת בפירוש הדעות פרטי

נסמנו  – וכו' זמנה המנורה), הדלקת או חדשים, ושמן פתילה
הנרות). הדלקת ערך גם שם (וראה בערכו תלמודית באנציק'

א.6) טו, יומא

(*."dgynd onya gynpy b"k df ony" yxtn `negpzay s`
**(,btw .a"rq ,gt b"g) xdfd zhiyly ,xirdlzexpd zwlcd mb (`

zhiyk) zxehwd enk ,miiaxrd oiae xweaa ,meia minrt 'a `id
.(11 dxrd onwl ± m"anxd

(***yxtny `negpzl `le) xdfl ezpeeky l"ieyxtny ("b"k df ony"
.zexpd lr "ony"

(****`pnfa `l` axwzn `l zxehw" (` ,`i b"g) xdfd oeyl c"r
onycaxwzn.(74 dxrd onwl d`xe) "

(ובמראה 7) ה"א סוף פ"ב שם ירושלמי גם וראה ב. יד, שם
בפלוגתא  פליגי דהכא ור"ל דר"י לפרש צריך ש"לא שם, פנים
דכ"ע  אלא הנרות, הטבת בין הפסקה בענין ורבנן שאול דאבא

עיי"ש). כו'", להו מפסיק בקטורת נמי ולר"י ס"ל, כרבנן
לחכמים 8) שאול אבא מודה הערביים שבין ולהעיר,

דכתיב  התם ד"שאני קטורת", מקטר תהא הדלקה ש"בעידן
"יערוך בוקר `ezeאותו", עד מערב "אותו בוקר", עד  מערב גו'

אחר  כשירה יום עבודת לך "אין בוקר", עד מערב אחר ולא
וראה  ובפרש"י. א נט, פסחים ובפרש"י. א טו, (יומא הדלקתן"

ב). רפ, חנוכה אוה"ת
אליבא 9) כו' מסדר הוה "אביי יום בכל שאומרים והטעם

ש  ס"ט.דאבא לקמן ראה – אול"
קצב.10) עשין סמ"ג וראה ה"גֿד. פ"ו ומוספין תמידין הל'
ש"הדלקת 11) הי"ב ) פ"ג (שם  הרמב"ם  היא ולדעת הנרות

באמצע היא הקטורת שעשיית י"ל – (בין zwlcdהטבתם" הנרות
כס"מ  (ראה להדעות וגם נרות). שתי להדלקת נרות חמש הדלקת

שהטבהשם. וש"נ ) הנרות. הדלקת ערך  תלמודית אינה אנציק '
בין רק היא הנרות והדלקת הנרות, שגם הדלקת כיון – הערביים

בין הפסקה  צ"ל  הערביים בארוכה בין (ראה נרות לשתי  נרות  חמש 
הרשב"א  אי שו"ת שאול) לאבא (גם ולכו"ע עטֿשט), סי' ח"א

הערה  (כנ"ל המנורה הדלקת לאחרי הערביים בין להקטיר אפשר
הטיב  ואם נרות, לשתי נרות חמש בין בקטורת מפסיקים ,(8

ההפסקה צ"ל כבויים) (כשמצאן גם dwlcdaבבוקר (ראה עצמה
ואכ"מ. ועצ"ע. תשנ)). (ע' שם תלמודית אנציק'

שער 12) אורה שערי ואילך. א כט, וישב תו"א גם ראה
בראשית  אדהאמ"צ מאמרי ואילך. פ"ז בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה
אבא  דעת (ע"פ ואילך ב רפ, חנוכה אוה"ת ואילך. שכב ע'
שמן  ד"ה ואילך. פר"י ח"א תער"ב המשך גם וראה שאול).

ועוד. עזר"ת. וקטורת
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בעבודת  ישנם ובמקדש שבמשכן הענינים שכל
ומקדש במשכן ויום יום בכל (כמ"ש האדם 13שבו

ושכנתי  מקדש לי נאמר "ועשו  לא "בתוכו בתוכם ",
בתוכם , כאו"א"אלא  ),14בתוך

פרים ("ונשלמה ו באמירתנ וכמודגש
תרומת 15שפתינו" פרשת התפלה: בהתחלת (

ל"אביי  ועד הקטורת, ופרשת התמיד, פרשת הדשן,
כו'". המערכה סדר מסדר הוה

יתירה zxehwdובהדגשה zyxta שמלבד –
דתרומת  (כבפרשיות בתושב"כ הפרשה אמירת

תשא  דפרשת ודהתמיד), סמים 16הדשן לך "קח :
[כולל  גו'" ממנה ונתת גו' קטורת אותה ועשית גו'
כפי הנרות, להדלקת שייכותה הדגשת גם
גו' קטורת אהרן עליו והקטיר "ונאמר שממשיכים
הנרות  את אהרן ובהעלות גו' הנרות את בהטיבו
הקטורת  הכנת בפרטי גם ומאריכים מוסיפים גו'"],

"תנו  בברייתא: הקטורת 17שנתבארו פטום רבנן
וכו'" בה היו סממנים עשר ואחד וכו' ,18כיצד

כדלקמן.

לפרשת ב. בנוגע ותמיהה שאלה ובהקדם
וסיום  שבהתחלת הקטורת מזבח ופרשת הנרות

תצוה: פרשת

נתבארו שבה תרומה פרשת פרטילאחרי
מתחילה  המשכן, דמלאכת תצוה הענינים 19פרשת

eipae oxd` ly ezpedka אליך הקרב "ואתה –
אהרן  את המשכן") מלאכת שתגמור ("לאחרי

לי" לכהנו גו' בניו ואת ע"י20אחיך בגדי, עשיית
קודש בגדי ("ועשית  לי"כהונה  לכהנו לקדשו ,21גו'

לי" כהן שיהא הבגדים ע"י לכהונה ),22"להכניסו
(עד הפרשה בהמשך בפרטיות ועד כמבואר רביעי);

) לכהונה ידיהם תעשה למילוי אשר הדבר "וזה
אהרן יד ומלאת וגו' לי לכהן אותם לקדש ויד להם

דשבעת 23בניו" הענינים  פרטי ע"י המילואים ) ימי
ידיהם  נתמלאו הללו המילואים ידי ("שעל

לכהונה" הפרשה 24ונתקדשו בהמשך שנתבארו (
ששי  עד ).25(מרביעי

dlekkוכיון daexy עוסקת תצוה פרשת של
oxd` ly ezpedka הטעם מהו להבין: צריך –

בפרשת בפרשתzexpdשהתחלתה gafnוסיומה
zxehwd?

הנרות  (פרשת אלו פרשיות שתי – מזו ויתירה
שלא  לכאורה נכתבו הקטורת) מזבח ופרשת

במקומם:

נאמרה  ש "לא כיון – הנרות אלא פרשת (כאן)
המנורה" צורך לפרש המשכן מלאכת סדר ,26על

המשכן", מלאכת ב"סדר (לכאורה) בהמשך מקומה
תרומה  בפרשת  המנורה שבסיום לעשיית (ובפרט

נאמר  המנורה  נרותי'")27מעשה את ולא 28"והעלה ,
כהונת  אודות מדובר שבה תצוה פרשת בהתחלת

אהרן?

כפי – הקטורת מזבח שהקשוופרשת
(לכאורה )29המפרשים  dnexzשמקומה zyxta ביחד ,

המנורה  השולחן, (הארון, המשכן כלי כל עם
החיצון) פרשת30ומזבח בסוף ולא לאחרי, תצוה,

דהמשכן הענינים פרטי כהונה כל בגדי וכליו,
והמילואים?
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ח.13) כה, תרומה
ועוד.14) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
סוס"א.15) (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע וראה ג. יד, הושע
תשא 16) דפרשת הקריאה שהתחלת ולהעיר, – ואילך. לד ל,

בפרשת  וחותמה לסיומה (בהמשך תצוה פ' שבת במנחת היא
הקטורת). מזבח

ואילך.17) א ו, כריתות
"פטום 18) – כאלקינו") (ב"אין התפלה בסיום ועד"ז

וכו'". והצפורן הצרי הקטורת
דפרשת19) ראשונים פסוקים ב' הקדמת הנרות.לאחרי 
ובפרש"י.20) א כח,
בֿג.21) שם,
ג.22) שם, פרש"י

אֿט.23) כט,
לג.24) שם, פרש"י
התמידין 25) שני הקרבת ע"ד) דששי (ההמשך גם כולל

– לחֿמב)) (שם, תמיד" עולת וגו' המזבח על תעשה אשר ("וזה
לדורות הציווי זה לימישאין "אזהרה אלא פינחס), בפ' (שמקומו

ד).המילואים " כח, פינחס (פרש"י
והפירוש zevnו"פרשת26) ב), (כד, אמור בפ' היא הנרות"

ש" הוא תצוה" zeevlד"ואתה jteq"כך על ישראל בני את
שם). אמור (פרש"י

לז.27) כה,
למאור"28) כתית זך  זית ד "שמן הענינים על ופרטי (נוסף –

הענינים  פרטי עם ביחד להתבאר יכולים אמור) בפ' אמירתם
בהתחלת  שנזכרו הסמים", ולקטורת המשחה לשמן ד"בשמים
תשא  בפ' בפרטיות ונתבארו למאור"), "שמן (כמו תרומה פרשת

ואילך). כב (ל,
תו"ש 29) וראה ועוד. כאן. אוה"ח ש"ך, ספורנו, רמב"ן,

וש"נ. עה"פ.
השולחן,30) הארון, – ויקהל) (בפרשת בפועל כבעשייתם

העולה. ומזבח הקטורת מזבח המנורה,
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בזה:ג. הביאור לומר ויש

במקומה, (שלא הקטורת מזבח פרשת כתיבת
אלא) תרומה, בפרשת המשכן כלי כל עם ביחד

ixg`l,היא והמילואים, כהונה בגדי וכליו, המשכן
להדגיש zxehwdכדי gafn ly zcgeind dlrnd31,

("תחלת  המשכן כוונת עיקר נשלמת ידה שעל כיון
המעשה" סוף במדרש 32המחשבה כדאיתא ,(33

הקרבנות  את ושחט כליו וכל המשכן שכ"שנעשה
הקטורת". את שהקריבו עד שכינה ירדה לא וכו'

בזה  לקונו:34ומהביאורים האדם בעבודת –

חז"ל  זהב 35אמרו של אחד היו מזבחות "שתי
הפנימי  כנגד36(מזבח (ytp של ואחד אדם, של

החיצון  (מזבח .36נחושת אדם של גופו כנגד (.
קרבנותיו  הנחושת מזבח כך אוכל שהגוף כשם
הריח  מן אלא נהנות אינן שהנשמות וכשם למאכל,
קטורת  אלא הזהב במזבח נקרב הי' לא לכך

לריח".37סמים  העשוי דבר ,

– תליא בהא והא – לזה הקרבנות ונוסף שע "י
הנחושת) מזבח  להקב"ה aexiwdנעשה(שע "ג 

קירוב  מלשון נעשה 38(קרבן הקטורת ע"י ואילו ,(
מזה) יתירה אלא קירוב, רק xeaigde(לא xeyiwd

מלשון וחיבור(קטורת שנעשים 39קישור ועד ,(
הזהר מציאות  כלשון קטירא 40אחת, "בחד

אתקטרנא".

לי  "ועשו – המשכן כוונת שעיקר מובן ומזה
mkezaמקדש izpkyeע"י נעשית – "zxehwd שבה ,

הקב"ה  עם ההתקשרות ושלימות עיקר מודגשת
ממש. חד שנעשים

פרשת בכתיבת מודגש זה הקטורת וענין מזבח 
מלאכת  לאחרי – כהונה בפ "ע בגדי המשכן,

והמילואים:

המשכן, דמלאכת הענינים פרטי כל וגמר בסיום
וברובה  תרומה, (בפרשת והמילואים כהונה בגדי
הכתוב  וחותם מסיים – תצוה) פרשת של ככולה

lkdÎjqda לבני שמה "ונועדתי המשכן: דכללות
שכינתי  (שתשרה בכבודי (המשכן) ונקדש ישראל
לשכני  גו' ישראל בני בתוך ושכנתי גו' בו)

.41בתוכם"

מזבח  "ועשית בפ"ע) (בפרשה מוסיף ולאח"ז
שיעשו  להם יתייחד עוד כי "אמר קטורת", מקטר

קטורת" מקטר יותר 42מזבח נעלה שזהו"ע –
נעשה  הקטורת שע"י כיון בתוכם", ב"לשכני

השלימות. בתכלית הקב"ה עם והחיבור הקישור

סיום  הוא הקטורת שמזבח יותר ויומתק
צוותא 43וחותם  מלשון "תצוה", כי, – תצוה פרשת
עם 44וחיבור  דישראל וחיבור הצוותא על מורה ,

(קישור  הקטורת במזבח ושלימותו שעיקרו הקב"ה,
גמר תצוה, פרשת וחותם שבסיום וחיבור)

הקב"ה. עם דישראל וחיבור הצוותא ושלימות

מודגשת ד. הקטורת במזבח – יותר ובעומק
וקוב"ה  ("ישראל הקב"ה עם דישראל ההתקשרות

חד" בחינת45כולא הנשמה, עצם מצד (dcigid,
לייחדך" ועצמותו 46"יחידה מהותו עם שמיוחדת ,

ד"לשכני  הענין ושלימות עיקר נעשה ידה ועל ית',
"לשכון ממש.47בתוכם"`ipבתוכם", "אני" ,

מרומז: זה וענין

"אמה  המזבח, במדות ואמה 48א) ארכו
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ועוד.31) המור. צרור ש"ך, רמב"ן, ראה
כאן.32) המור צרור
(בסופו).33) טו פרשתנו תנחומא
זח"ב 34) גם ראה – הקרבנות שאר לגבי הקטורת במעלת

א'תשנט  ע' פרשתנו אוה"ת וראה א. סח, שה"ש ז"ח א. ריט,
קסב  ע' תרנ"ז סה"מ ואילך. ה' ע' ח "א תרל"ה סה"מ ואילך.
ח"ג  מלוקט סה"מ וראה ואילך. פרי"ב ח"א תער"ב המשך ואילך.

וש"נ. קנב. ע'
כאן.35) יקר כלי בארוכה וראה פי"א. תדשא מדרש
ומזבח 36) הלב, פנימיות על רומז הפנימי שמזבח להעיר,

ריש  עח, סוכות  דרושי (לקו"ת הלב חיצוניות על רומז החיצון
ובכ"מ). ע"ד.

ועולה 37) גו' עליו תעלו "לא ט) (ל, פרשתנו בסוף כמ"ש
ש"על  כב) (כה, תרומה ראב"ע (וראה עליו" תסכו לא ונסך ומנחה
בעבור  העולה* מזבח אחר רק הקטורת מזבח הזכיר לא כן

ונסך"). ומנחה עולה עליו תעלו לא שיזהיר
ועוד.38) (קט). מו סי' הבהיר ס' ראה
וש"נ.39) שם. מלוקט סה"מ שם. המור צרור ראה
א.40) רפח, (אדר"ז) ח"ג

(*zler 'eb gafnd lr dyrz xy` dfe" ieeivd ixg`l ,xnelk
."cinz

ובפרש"י.41) מגֿמו כט,
כאן.42) רמב"ן
א).43) יב, (ברכות החיתום" אחר הולך "הכל
ובכ"מ.44) א. פב, פרשתנו תו"א
א.45) עג, זח"ג ראה
דחגה"ס.46) ג' דיום הושענות נוסח
מו.47) שם, פרש"י
ב.48) ל,
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"אמות49רחבו" –zecigi. הנשמה על (שרומז) .
היא  כך אחד שהקב"ה כמו יחידה שנקראת

,50יחידה"

תשא, (שבפרשת הקטורת בסממני ב)
הקטורת) דפטום בברייתא בתושבע"פ ובפירושה

xyrש" cg`"בה היו שרומז 51סממנים על 52–
מחורב" יום עשר שלמעלה 53"אחד עשר אחד ,

בחינת  בחורב, שניתנו  הדברות הוא מעשרת "אנת
בחושבן" ולא עצמותו54חד שלמעלה , ית' ומהותו

היחידה, בחי' בנשמה, ודוגמתו ספירות, מעשר
פנימיים, כחות מעשר שלמעלה

ש"בעת  – הקטורת בעבודת שמקטירין 55ג)
ההיכל  מן העם כל פורשין יום בכל בהיכל הקטורת
שיצא  עד אדם שם יהי' לא ולמזבח האולם ומבין

. הקטורת שהקטיר שנאמר זה עבודת 56. (בסדר
וגו'"57יוהכ"פ  מועד באוהל יהי' לא אדם וכל (58,

נמצא  שהכהן באופן היא הקטורת שעבודת היינו,
zecigia שמצד ההתקשרות על שרומז הקב"ה, עם

היחידה. בחי'

בסיום  במ"ש גם מרומז זה שענין לומר , ויש
תצוה וח  (ופרשת הקטורת מזבח פרשת )59ותם

חטאת  מדם בשנה אחת קרנותיו על אהרן "וכפר
קודש  לדורותיהם עליו יכפר בשנה אחת הכיפורים

לה'" הוא יוהכ "פ קדשים לעבודת ששייך  60(אף 

אחרי שמקומה  שעבודת 61בפרשת מרומז שבזה – (
היא יום שבכל znbeceהקטורת oirn עבודת

גדול  דכהן בקדש 62הקטורת הכיפורים ביום
דבחי' ההתאחדות שלימות מודגשת שבה הקדשים,
("אחת  שבזמן היחידה עם (כה"ג) שבנפש היחידה
שנקראת היחידה בחי' על שרומז בשנה",

הקדשים).63"אחת" (קדש שבמקום והיחידה (

הברייתא  באמירת שגם – יותר 17ויומתק

דהכה"ג  הקטורת ע"ד מזכירים הקטורת דפטום
מכניס  שמהם יתרים מנים "ושלשה ביוהכ"פ:

. על כה"ג שנוסף אלא עוד ולא הכפורים", ביום .
בנוגע דיוהכ"פ מנים הג' להזכיר המוכרח
מנים  ושמונה וששים מאות ד"שלש להחשבון
מנים  ג' ועוד ימים, (לשס"ה בה" (ש)היו
המיוחדת  ההכנה גם ומדגישים מוסיפים ליוהכ"פ),
יום  בערב למכתשת "ומחזירן דיוהכ"פ: להקטורת

. שבזה הכיפורים – הדקה" מן דקה שתהא כדי .
יום. לכל דיוהכ"פ הקטורת של שייכותה מודגשת

–ה. הקטורת בעבודת עיקרי ענין ועוד
בבוקר  בבוקר סמים קטורת אהרן עליו "והקטיר

zexpd z` eaihdaיקטירנהzexpd z` oxd` zelrdae
יקטירנה" הערביים :64בין

הוי' "נר ישראל, נשמות על קאי – "נרות"
אדם" התורה 65נשמת ע"י היא והדלקתן שהטבתן ,
"נר  אור"66ומצוות, ותורה .67מצוה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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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
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
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אולי 49) אמה, חצי השולחן על "גבוה – קומתו" "ואמתיים
כנפים  פורשים שהם הכרובים כנגד והי' המנורה, על גבוה הי' כן
זה  מעורין שהיו שבהכרובים ולהעיר, עה"פ). (ראב"ע למעלה"
יומא  (ראה וכנס"י דהקב"ה והיחוד החיבור שלימות נרמז בזה

א). נד,
כאן.50) יקר כלי
שבסוף 51) גו'" אהרן עליו "והקטיר בפסוק גם ומרומז

.64 הערה כדלקמן פרשתנו,
ועוד.52) ב. רפב, חנוכה א'תשסב. ע' פרשתנו אוה"ת
ב.53) א, דברים
א).54) (יז, בהקדמה תקו"ז
בין 55) (של התמיד אחר מקטירין שהיו ש"הקטורת להעיר,

. ב הערביים) כלה הי' .`"i'הל משנה (לחם רביע" חסר שעות
ה"ב). פ"ג תפלה

יז.56) טז, אחרי
הקטורת57) ש"הקטרת שביוהכ"פ miycwdאלא ycwa כל

האולם  מבין פורשים ואינם בלבד ההיכל מן פורשים העם
הקטרה  בשעת אלא ולמזבח האולם מבין פורשין שאין ולמזבח,

lkida.(ה"ב פ"ד יוהכ"פ עבודת (הל' יום" בכל
ה"ג.58) פ"ג ומוספין תמידין הל' רמב"ם
(59" נקראת שבכ"מ בלקו"ש dz`eולהעיר, (נסמן תצוה"

שע"י  שלמעלה, העצם על רומז ש"אתה" ,(9 הערה 342 ע' חט"ז
") דישראל.eהוא"ו העצם עם ומתחבר נמשך אתה")

(פרש"י).60) הכיפורים" "ביום – בשנה" "אחת
אשר 61) המזבח אל ויצא יח) (יז, מות באחרי שנאמר "הוא

(פרש"י). עליו" וכפר ה' לפני
ממלכת 62) לי תהיו "ואתם – מישראל בכאו"א ודוגמתו

רמב"ם  וראה ובבעה"ט). ו יט, (יתרו גדולים" "כהנים כהנים",
ואיש  איש כל אלא בלבד לוי שבט "לא ויובל: שמיטה הל' סוף

קדשים". קדש נתקדש ה"ז כו' אותו רוחו נדבה אשר כו'
א.63) יח, מנחות – אחת עד תוד"ה
י"א 64) בו יש זה "פסוק א'תשסב: ע' פרשתנו אוה"ת ראה

. כו' הקטורת סממני עשר לאחד רמז י"ל גלוי תיבות, להמשיך .
הע"ס". בכל יחיד אדון

דקטורת השייכות ע"ד הפסוק שבתוכן להוסיף, zexplויש
הקטורת) סממני (י"א עשר" ד"אחד והגילוי שההמשכה מרומז

הנרות. ע"י נעשה (בעולם) הע"ס בכל
כז.65) כ, משלי
כג.66) ו, שם
מלוקט 67) סה"מ גם וראה ג. פל"ו, פרשתנו שמו"ר ראה

וש"נ. ואילך. רצה ע' ח"ה
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נמשך  הנרות הדלקת  ע"י לזה , ומתגלה ונוסף 
גם הקדושה חז"ל mleraאור כדרשת על 68,

.69הפסוק  זך זית שמן אליך לי,"ויקחו ולא אליך .
. צריך אני לאורה שקופים לא חלוני לבית ויעש .

ואטומים 70אטומים  מבחוץ (רחבים) שקופים תנא ,
ומרחיב  מבפנים (קצר מבפנים וקצר) אטום (פיהם

שתהא כדי חוץ, לצד xi`zyוהולך lkidn `vei dxe`
mlerl לפרוכת מחוץ צריך. אני לאורה לא כי) ,

הוא עדות מועד, באוהל mlerהעדות i`a lkl
עיקרי  שזהו"ע – בישראל" שורה שהשכינה
השראת  תהי' ידו שעל כדי המשכן בעשיית

וחיבור mlera71השכינה הקישור נשלם ועי"ז ,
ֿ ן במת יל שהתח ים נ ו ותחת ים נ ו דעלי

.72תורה 

בזמן  הקטורת דעבודת הענין לבאר יש ועפ"ז
"בעידן  הטבה", ("בעידן הנרות והעלאת הטבת

וההתחברות הדלקה") ההתקשרות ששלימות עם –
שבעבודת היחידה) בחי' (מצד zxehwdהקב"ה

ע"י ומאירה ומתגלה פרטי zexpdנמשכת בכל
בכחות  (גם אדם" נשמת הוי' ד"נר הדרגות
ותורה  מצוה ד"נר העבודה פרטי ובכל פנימיים)

בעולם  גם והגילוי להמשכה ועד .73אור",

הקטורת  שעבודת בכך יותר מודגש זה וענין
בין rvn`aהיתה מפסיקין היו שבה הנרות, הטבת

חכמים  כדעת נרות, שתי להטבת נרות חמש הטבת
שמפסיקין zxehwaשמפסיקין שאול כאבא ולא ,

עילוי  ניתוסף שעי"ז – ס"א) (כנ"ל התמיד בדם
נרות  שתי הקטורת,74בהטבת לאחרי שלהיותה ,

דרגת וההתגלות המשכת ביותר בה zxehwdמודגש
קרבן שכללותם הקרבנות מדרגת (שלמעלה

התמיד), בדם שמפסיקין שאול אבא כדעת התמיד,
דכחות  בעבודה ותתגלה תומשך זו דרגא שגם

בעולם  גם ועד .75הגלויים

הרמב"ם  מ"ש ע"פ יותר שלאחרי 76ויומתק
בקטורת) שזכה (מי "נכנס נרות חמש הטבת
המנורה  בדישון שזכה זה נכנס ואח"כ ומקטיר,

הנרות שתי oycnומטיב mr xihwdy df `veie
dxepnd המשנה לשון על שמוסיף – ועמדו 77" "באו

שהכה  שלאחרי ומדגיש מסיים כו'", המקטיר ן
עד  בפנים נשאר אלא מיד, יוצא אינו עבודתו,
גמר  לאחרי ורק הנרות, שתי להטיב הכהן שנכנס
לומר, דיש – יחדיו שניהם יוצאים הנרות הטבת

גם ישנו הנרות שתי שבהטבת מרומז reiqdשבזה
zxehwd xihwnd odkd lyכדי ,zexpd i"ry תומשך

וההתחברות ההתקשרות דרגת גם i"ryותתגלה
zxehwd.

פרשת ו. שהתחלת הטעם גם לבאר יש עפ"ז
הנרות: בפרשת היא תצוה

הצוותא  על רומז ש"תצוה" (ס"ג) לעיל נתבאר
במזבח  ושלימותה שעיקרה הקב"ה, עם וחיבור

הפרשה. וחותם שבסיום הקטורת

וחותם  שבסיום הקטורת שבפרשת וכשם
וחיבור) (קישור דקטורת שהדרגא מודגש הפרשה

מודגש כך הנרות, ע"י בעולם ומתגלה גם נמשכת
שהדרגא  הפרשה בהתחלת ד"תצוה"(ובעיקר )

ומתגלה  נמשכת "קטורת") כמו וחיבור, (צוותא
היא  תצוה פרשת שהתחלת – הנרות ע"י ומאירה

zexpd zyxta78 ויקחו ישראל בני את תצוה "ואתה :
"באוהל  תמיד", נר להעלות גו' זך זית שמן אליך
– וגו'" העדות על אשר לפרוכת מחוץ מועד

ד"תצוה". הדרגא וגילוי המשכת
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ובפרש"י.68) ב פו, מנחות
בֿג.69) כד, אמור
ובפרש"י.70) ד ו, מלכיםֿא
המשכן"71) שהוקם ביום בארץ השכינה שרתה "אימתי

ב). פי"ג, (במדב"ר
ועוד.72) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
(73. הקטורת "מזבח כאן: המור צרור גם מקשר ראה .

בתחתונים". והעליונים בעליונים התחתונים הדברים
(לעיל 74) והבחיי הזהר לשון בדיוק הרמז לבאר יש ועפ"ז

בזמנא אלא מתקרב לא "קטורת (3 axwznהערה onyc" ,"ony
שהי' ביחס axwznהמנורה רגיל  שאינו  קרבן  (לשון הקטורת" בזמן

נעשה לשמן) הנרות הטבת באמצע הקטורת הקרבת שע"י –
aexiwde ielird) ה)נרות הטבת ד(פעולת ל(המשכת ony(קרבן) (
ה) דרגת .zxehwוגילוי

רומזים 75) הקטורת) לאחרי (שהטבתם נרות ששתי ולהעיר,
ע' בהעלותך ואילך. א'תשסג ע' פרשתנו (אוה"ת ומלכות ליסוד
חנוכה  (אוה"ת בבי"ע והגילוי ההמשכה נעשה ידם ועל שמו),

והגילוי ההמשכה יותר מודגש שבהם – סע"א) *.mleraרפו,
ה"ד.76) פ"ו ומוספין תמידין הל'
מ"ב.77) פ"ז תמיד
מזבח 78) בפרשת אגב) (כבדרך הנרות הזכרת רק לא

הפרשה. כבסיום הקטורת), עבודת לזמן (בשייכות הקטורת

(*xagn 'f 'e xp"y (w"izkebn) aqyz'` r"q epzyxt z"de` d`xe
."ux` mr miny
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קצת: אחר בסגנון

ע"ד  הוא ככולה) (רובה תצוה פרשת של תוכנה
"ונקדש  שעי"ז במשכן, לעבודה ובניו אהרן כהונת

שכינתי (שתשרה בכבודי" ולכן,(המשכן) בו).
בעבודה  היא הפרשה  ובניו פתיחת  דאהרן העיקרית

השכינה השראת נעשית ידה פרשת ielibaשעל –
וחותמה וסיומה השכינה הנרות; השראת בשלימות

עבודת  ע"י שע"י והתגלותה (והמשכה הקטורת
הקטורת מזבח בפרשת – (שבסיומה הנרות)

הטבת  ע "ד גם  נזכר הנרות).וחותמה והעלאת

יום:ז. בכל האדם בעבודת הענין וביאור

חדשה" "ברי' האדם נעשה יום שבכל ,79כיון
יהיו  יום ("בכל עבודתו עניני בכל חידוש צ"ל

חדשים" "לשכני 80בעיניך ותוכנם שנקודתם ,(
מהחידוש ומתחיל  בתוכם ", אני) zceara(לשכון

zxehwd81"בבוקר "בבוקר היום, ),82(בהתחלת
בחי' מצד בתוכם", ד"לשכני ושלימות עיקר שהיא

היחידה.

בכל  הקטורת פרשת באמירת מודגש זה וענין
יום:

אודות  מדובר שבהם הפסוקים אמירת על נוסף
df meia zxehwd zcear קטורת אהרן עליו ("והקטיר
. בבוקר בבוקר יקטירנה"),סמים הערביים (ו)בין .

minicwn מדובר שבהם הפסוקים גם ואומרים
ולאח"ז zpkdאודות וגו'"), סמים לך ("קח הקטורת

הקטורת  דהכנת הענינים פרטי גם מוסיפים
אע"פ  – הקטורת דפטום בברייתא שנתבארו

הקטורת כמות כל הכנת אודות הדרושה שהמדובר
בבת  מכינים (שהיו  השנה יום לכל בכל ולא אחת

וששים 83בפ"ע) מאות "שלש בברייתא כמ"ש ,

וששים מאות שלש בה, היו מנים וחמשה ושמונה
החמה  ימות  ושלשה .84כמניין שמהם . יתרים  מנים

כו'" כה "ג  .85מכניס 

עבודת  על שנוסף מרומז שבזה לומר, ויש
יום בכל צ"ל זה, ליום השייכת oiprdהקטורת zellk

zxehwd ziiyrc–ycgznyהקישור כללות
הקב"ה, עם היחידה, בחי' הנשמה, דעצם והחיבור
ד"לשכני  הענין ושלימות עיקר נעשה ידה שעל

בתוכם".

היא ח. הקטורת שעבודת – ועיקר ועוד
הנרות", את אהרן ובהעלות גו' הנרות את "בהטיבו
(הקישור  הקטורת שבעשיית שההתחדשות היינו,
נמשכת  הקב"ה) עם הנשמה דעצם והחיבור
וגם  היום, עבודת עניני בכל ומאירה ומתגלה

העולם כשעוסק לשם 86בעניני  יהיו  מעשיך ("כל
דעהו"87שמים" דרכיך ):88ו"בכל

עם  הנשמה דעצם והחיבור הקישור התחדשות
שהו"ע  ותפלה, ק"ש בשעת נעשה יום בכל הקב"ה

לפני89באחדהמס"נ דעמידה הביטול ותכלית ,
העמידה  שבתפלת .90המלך

העבודה  גמר לאחרי גם ומתגלה נמשך זה וענין
בשעה  שגם – כולו היום כל במשך ותפלה, דק"ש
דרך  מנהג בהם "הנהג העולם, בעניני שעוסק

העסק 91ארץ" בעניני ולדבר להרהר צריך שאז ,
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ס"ו.79) סמ"ו שם וראה ורס"ו. רס"ד, או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ב.80) סס"א שם
רמב"ם 81) א. כו, (יומא לקטורת" ד"חדשים מהענין להעיר

ה"ז). פ"ד ומוספין תמידין הל'
(באשים)82) דבר לך "אין (ובפרש"י): א נט, פסחים ראה

בבוקר  בה שנאמר בלבד, קטורת אלא שחר של לתמיד שקודם
ב). רפ, חנוכה א'תשסג. ע' פרשתנו אוה"ת (וראה בבוקר"

כלי 83) הל' (רמב"ם ושנה" שנה בכל נעשית "הקטורת
(הל' חדשה מתרומה להביאה שצריך מפני רפ"ב), המקדש
למכתשת, אותו מחזירין היו בשנה ו"פעמיים הי"ב). פ"ד שקלים
ובימות  תתעפש, שלא כדי אותה מפזרים היו החמה בימות
המקדש  כלי (הל' ריחה" יפוג שלא כדי אותה צוברין הגשמים

ה"ז). שם

בשנה 84) חסר שהי' לפי הלבנה, ימות כנגד עושין היו ולא
הערה  וראה שם). כריתות בשטמ"ק הובא – הרא"ש (פי' מעוברת

הבאה.
המקדש 85) וכלי שקלים (הל' הקטורת" מותר הוא "והשאר

שנ"ד  אלא שאינה פשוטה בשנה שנשארו המנים י"א וגם שם).
מ"ה). פ"ד לשקלים (רע"ב הקטורת מותר בכלל הם ימים

הוא 86) (81 הערה (כנ"ל לקטורת" ד"חדשים שהטעם להעיר
הקשר  מרומז שבזה לומר, דיש שם), (יומא שמעשרת" "מפני

כפשוטה). (עשירות העולם לעניני והשייכות
ספ"ג.87) דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סקנ"ו 88) או"ח אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב.
רפב,89) חנוכה ואילך. א'תשסד (ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה

דק"ש השייכות שעות,zxehwlב) ג' סוף עד ק"ש בזמן (כמודגש
התמיד כמו הקרבת קודם שעות, בג' בבוקר, בבוקר הקטורת

לריח  שמניך, לריח ריח, בחי' הוא שק"ש – שעות) בד' שזמנו
הינוקא  הבין (ולכן דק"ש תיבין רמ"ח היינו רמ"ח בגימטריא

ק"ש). קראו שלא דלבושייהו בריחא
(תהלים 90) כמ"ש – לקטורת דתפלה מהשייכות להעיר

.(3 שבהערה זח"א (וראה לפניך" קטורת תפלתי "תכון ב) קמא,
ב.91) לה, ברכות
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באמו  ומתנו ד"משאו שיסיח 92נה"באופן ובהכרח ,
ותפלה  ק"ש שבשעת מהדביקות ומחשבתו 93דעתו

]c"re התניא בספר הזקן רבינו שיחוד 94מ"ש ש"אף
"dlrnlזה מ"מ, ועד", לעולם נצחי הוא dhnlהוא

שעוסק לבדה שעה ובאותה הזמן  בתורה תחת בה
נפרד  אחר בדבר עוסק אם אח "כ כי במצוה, או

למטה" העליון אצלו95מהיחוד ניכרת מ"מ, ,[zcewp
ההתקשרות הנשמה, עצם שמצד היהדות

בתכלית הקב"ה עם "בחד וההתחברות היחוד ,
שבכל  אתקטרנא ", עד קטירא ("מערב ומצב מעמד

עולם"). ("חוקת נצחי ותוקף בקיום ה"ה בוקר")

בכל ט. שאומרים הטעם ולבאר להוסיף ויש
"אביי  משמא 96יום המערכה סדר מסדר הוה

ואליבא le`yדגמרא `a`c. נרות חמש הטבת .
שתי  להטבת קודם התמיד ודם התמיד, לדם קודמת
אף  – לקטורת" קודמת נרות שתי והטבת נרות,

חמש minkgkשהלכה הטבת בין היא שהקטורת
נרות: שתי להטבת נרות

.97הב"י  שהרמב"ם ש"אע"פ כרבנן כותב פסק .
בין  מפסיק קטורת ואמרי שאול אאבא דפליגי
התמיד  ושחיטת שתים להטבת חמש הטבת
הסמ"ג  דעת נראה וכן חמש, להטבת קודם וזריקתו

.. כך לסדר ראוי הי' ולפ"ז קודם . התמיד דם .
קודם  נרות חמש והטבת נרות חמש להטבת

. נרות שתי להטבת קודם וקטורת מאחר לקטורת .
דאבא  אליבא הסדר סדר שאביי העולם שמצאו

רצו  לא ולכן הלכתא, דהכי דס"ל משמע שאול,
ההוא" הסדר .98לשנות

להבין: צריך ולכאורה

סדר  שאביי ידעו והסמ"ג הרמב"ם גם הרי א)
דס"ל  משמע שמזה שאול דאבא אליבא הסדר
ומה  כחכמים, שהלכה פסקו ואעפ"כ הלכתא, דהכי

" mlerdחידוש e`vn,"שאול כאבא סדר שאביי
ההוא", הסדר לשנות רצו "לא פסק epiyeשלכן

כחכמים? שהלכה והסמ"ג הרמב"ם

אומרים  יוהכ"פ עבודת בסדר ועיקר: 99ב)

קטורת  ולהקטיר נרות חמש להטיב יכנס "לפנים
כדעת הבוק  – הנשארות" הנרות שתי את ולהטיב ר

הסדר  שסדר כאביי ולא כמותם, שהלכה חכמים
שאול  עבודת 100כאבא בסדר אם וממהֿנפשך: .

למה epiyיוהכ"פ שאול, כאבא שפסק אביי מדברי
epiy `l?יום שבכל המערכה בסדר

הענינים: בפנימיות – בזה הביאור לומר ויש

(והסתר)mlerd"(מצאו) העלם מלשון ,"101,
"בנים הגלות, ומצב מעמד על מעל elbyמורה

אביהם" ומצב102שולחן במעמד הם שאז ,
"meziד" ר"ת "אביי", של בשמו כמרומז 103שר `",

aךiרוחםi"במקום 104תום נמצא שאביהם כיון ,
" של בשמו כמרומז (כביכול), le`yאחר `a`,"

ממקום  האבא את (כביכול) "להשאיל" שצריכים
אחר.

לאמירת  בנוגע יום 105ולכן, בכל המערכה סדר
אליבא  אביי שסידר ההוא" הסדר לשנות רצו "לא
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א.92) פו, יומא
התורה 93) ש"עסק התורה, בלימוד כשעוסק גם מזה: ויתירה

.. הגוף מן בצאתה כמו ממש נפש מסירת ענין ג"כ הוא שאינה . .
הרי, ספמ"א), (תניא העולם)" (בעניני הגוף בצרכי מהרהרת
היותר  (ולכל הלימוד בהתחלת הכנה רק היא דמס"נ ההתבוננות
ומחשבתו  דעתו צ"ל עצמו הלימוד בעת אבל (שם)), שעה בכל
בעניני  שנתלבשה כפי בתורה שלומד הענינים בפרטי מונחת
בקיום  כשעוסק ועד"ז וכיו"ב. בחמור", פרה "המחליף העולם,
המצוות), כל (כללות וגמ"ח צדקה במצות ובפרט המצוות,
חבירו  של בטובתו בההשתדלות מונחים צ"ל ומחשבתו שדעתו

וכיו"ב. גשמיים, בענינים
א).94) (לב, פכ"ה
בהם 95) שאין לגמרי בטלים בדברים כשעוסק "והיינו ושם:

בעניני  שההתעסקות בנדו"ד, משא"כ ה'", לעבודת כלל צורך
"לשם  העולם בעניני כשעוסק גם אבל, שמים". "לשם היא העולם

בהכרח  דעהו ", דרכיך  ש "בכל  באופן ואפילו  דעתו שמים", שיסיח
ותפלה. ק"ש שבשעת מהדביקות

א.96) לג, יומא
נוהגין).97) ויש (ד"ה סמ"ח או"ח

שכולל 98) מפני לאמרו "תקנו האשכול : העבודות ובספר כל
ופרשיותיהן". במקדש שהיו

תכנת".99) "אתה בפיוט
וראה 100) שם*. (ובהערתי כ אות פ"ג הכולל שער גם ראה

.(110 הערה לקמן
ובכ"מ.101) ד. לז, שלח לקו"ת
סע"א.102) ג, ברכות
ד.103) יד, הושע
אמו,104) מתה שנולד ואחר אביו, מת שנולד שקודם דכיון

(אף  "אביי" נקרא ועש"ז יתום", ירוחם בך "אשר עליו אמרו
בערכו. סדה"ד – נחמני) ששמו

שפתינו",105) פרים ד"ונשלמה באופן הגלות בזמן אמירה
קאי  זה שעל קיים, שביהמ"ק בזמן בפועל לעבודה בנוגע משא"כ

כחכמים. שהלכה והסמ"ג הרמב"ם פסק

(*z"dw xe` dxez xeciqa qtcpd llekd xrya.(` ,epx) f"nyz
l"end.
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קודמת  נרות שתי ש"הטבת שאול לקטורת"דאבא
לא  הגלות דזמן והסתר העלם של במצב כי, –

ותתגלה 106שייך  תומשך היחידה שבחינת 107(כ"כ)

והגילוי לההמשכה  ועד פנימיים בכחות  בעבודה 
שמרומז שתי בעולם להטבת הקטורת בהקדמת

(שהרי אינה נרות הקטורת שאול אבא  לדעת 
בפ"ע ).הקדמה  עבודה  אלא  נרות , שתי להטבת 

העבודה סדר לאמירת בנוגע –t"kdeiaאבל
נמצאים שביוהכ"פ הגלות)כיון בזמן  (גם בנ "י

נעלית  הוא 108בדרגא מישראל שכאו"א ועד ,
ולפנים בדוגמת לפני שנכנס אומרים 109הכה"ג ,99

קטורת  ולהקטיר נרות חמש להטיב יכנס "לפנים
את ולהטיב כההלכה הבוקר הנשארות", הנרות שתי 

נרות,כדעת  שתי להטבת קודמת שקטורת חכמים
והגילוי ההמשכה על היחידה שרומז דבחינת

והגילוי  לההמשכה ועד פנימיים בכחות בעבודה
.110בעולם 

ביוהכ"פ  העבודה סדר שמאמירת לומר, ויש
[כמרומז  כולה השנה כל על נמשך בשנה") ("אחת
מנים  "ושלשה הקטורת: דפטום הברייתא באמירת

. גדול כהן מכניס שמהם הכיפורים יתרים ביום .
. הכיפורים יום בערב למכתשת כדי ומחזירן .

יהי' יום בכל שגם הדקה"], מן דקה oirnשתהא
znbeceהיא שהקטורת דיוהכ"פ rvn`aהשלימות

הנרות. הטבת

המיוחד י. בזמן – בכהנ"ל מיוחדת ונתינתֿכח
(בציבור  בתורה שקורין בשנה") ("אחת בשנה

תצוה: פרשת ולאחרי') לפני' ובברכה

בפרשת וחותמה שסיומה – תצוה gafnפרשת
dzxhwde zxehwd לאחרי) תשא בפרשת והמשכה ,

השקל) דמחצית zxehwdההקדמה ziiyra לך "קח ,
לעולם  קורין – גו'" קטורת אותה ועשית וגו' סמים

אדר  .111בחודש

באדר  ש"באחד כיון – לזה ומהטעמים
ואחד  אחד כל שיכין כדי השקלים על משמיעין

ליתן" עתיד ויהי' שלו השקל ל"תרומת 112מחצית
יום 113הלשכה" כל של תמידין ממנה ש"לוקחין ,

עשייתה"zxehwdeוכו' ראש 114ושכר "משיגיע ,
. ניסן מתרומה חודש מהן הקטורת את לוקחין .

חדשה" תרומה ממעות להקריבה כדי .115חדשה

(בסוף  הקטורת פרשת שקריאת לומר, יש ועפ"ז
בחודש תשא) פרשת ובהתחלת תצוה ,`xcפרשת

נתינתֿכח דעשיית yeciglהיא העבודה כללות
) והקרבתה dycgהקטורת dnexzn השנה כל על (

שבה116כולה  העבודה , ושלימות  עיקר  מודגש
שההתקשרותבמשכן, בתוכם", "לשכני

עצם מצד הקב"ה עם בחי'וההתחברות הנשמה ,
נמשכת  (קטורת), בכחות היחידה ומאירה ומתגלה

ל  ועד העבודה, עניני ובכל בעניני הפנימיים, עבודה
) ).zexpהעולם

וקטורת  (שמן) דנרות בהשייכות להוסיף ויש
וקטורת "שמן – אדר ,117לב"gnyiלחודש

אדר dgnyaו"משנכנס oiaxn"118.
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בד106) הביאורים שרוב יומתק חסידותועפ"ז רושי
כחכמים  שהלכה אף שאול, אבא בדעת הם (12 (שבהערה
הענין  תוכן נתבאר לא ואעפ"כ, שם, באוה"ת וכמ"פ (כמודגש

האדם). בעבודת לשתים חמש הטבת בין בקטורת דההפסק
נרות  "ה' מגוכתי"ק): – א'תשסב (ע' פרשתנו אוה"ת וראה

. אירוסין המשכה בחי' וכמ"כ נשואה, הלב פנימי' קטורת אח"כ .
שייך  זה שענין – נישואין" זהו ומל' יסוד יחוד (שלאח"ז) נרות ב'

eal`(בעיקר) cizrl שמו"ר) נישואין" יהיו המשיח "לימות ,
ספט"ו).
שהו"ע 107) בפ"ע, שהיא כפי (קטורת) היחידה בחי' אבל

הגלות בזמן מודגש – לומר,xzeiהמס"נ ויש הבית. בזמן מאשר
הגלות) (בזמן שאול דאבא אליבא דאביי בסדר מרומז זה שענין
היחידה  (המשכת נרות שתי להטבת הקדמה אינה שהקטורת –

בטהרתה. מס"נ בפ"ע, עבודה היא אלא הגילויים), בדרגת
ס"ט.108) סתרי"ט ס"ט. סתר"י או"ח אדה"ז שו"ע ראה
הכה"ג,109) עבודת סדר כל מישראל כאו"א אומר שלכן

כה"ג  תפלת ששמעת "כמו ומסיים: הכה"ג, של תפלתו גם כולל
תשמע".. מפינו כן כמו .

ליוהכ"פ110) יום כל בין שהחילוק גם להעיר מרומז
שבמסכת  – משנה  בסתם יום)cinzבהחילוק בכל התמידי (הסדר

שתי  ומצא נכנס המנורה בדישון שזכה ("מי שאול כאבא נקט
וראה  מ"אֿג. (פ"ו כו'" בקטורת שזכה "מי (ואח"כ) כו'" נרות

ובמסכת שם)), להרמב"ם נקט nei`פיהמ"ש דיוהכ "פ) (הסדר
הקטורת את ("מקטיר מי"ב),כחכמים (פ"א הנרות" את ומטיב

מ"ד)). (פ"ג הנרות" את ולהיטיב הקטורת את להקטיר "נכנס

"ראשון"111) ראשון , באדר – העיבור במעלהובשנת  גם
ענינים שבכמה בהלכה ומצינו אדר וחשיבות, ראשון אדר נקרא

חו"מ  טושו"ע סתכ"ז. שם רמ"א סתכ"ח. טואו"ח (ראה סתם
סכ"ח). סמ"ג

ה"ט.112) פ"א שקלים הל' רמב"ם
ה"ד.113) פ"ב שם
רפ"ד.114) שם
ספ"ד.115) שם
יהיו 116) יום שבכל הפרטי להחידוש כח לוקחים ומזה
חדשים.

(117.3 הערה לעיל ראה
סע"א.118) כט, תענית



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מ

 40   פנההעיהדהנ 

a"pyz'dמ oey`xÎxc` `"i ,devz t"y zegiyn

שיום  – זו שנה בקביעות יותר מודגש זה וכל
ביום חל תצוה פרשת שבת i"`השבת וערב אדר,

בשבת" יאכל שבת בערב שטרח ביום119("מי (c"ei
אדר:

בחי' עם קשור השבת –dcigidיום שבישראל
רבש"ע 120כמארז"ל  הקב"ה לפני שבת "אמרה

בן  אין ולי זוג, בן יש השבוע) ימי (ששת לכולן
) בן dcigiזוג היא ישראל כנסת הקב"ה א"ל ,(

"יחידה", היא ישראל כנסת שגם כיון זוגך",
האותיות od"121כמ"ש  "כל ישכון", לבדד עם

. (ה"ן) אלו אותיות מב' חוץ (ש)אינן מזדווגין .
. אינן ישראל כך לעצמן, לעצמן"אלא אלא .122,

היחידה  השבת 123בחי' ביום יתירה ובהדגשה .
ביום יום124בחודש i"`שחל –xyr cg` אנת" ,

היחידה. בחי' עם שקשור בחושבן", ולא חד הוא

ביום שחל שבת, על ixiyrdוערב מורה – בחודש
ומונין  ללבנה (שדומין דישראל העבודה שלימות

פנימיים.125ללבנה  כחות הנפש, כחות בעשר (

יאכל  שבת בערב שטרח "מי – יחד וחיבורם
היחידה  בחי' וגילוי המשכת על מורה – בשבת"

(עשר). פנימיים בכחות עשר) (אחד

זו  בקביעות תצוה פרשת שכשקורין לומר, ויש
שע"י – הפרשה תוכן יותר נעשה zexpd126מודגש

וגילוי עניני zxehwdהמשכת בכל עשר) (אחד
(עשר) הפנימיים הכחות שמצד .127העבודה

הנתינתֿכח יא. ינצל מישראל שכאו"א ויה"ר
וי"א  יו"ד תצוה, פרשת הש"ק ויום שבת דערב
הקטורת  בעבודת החידוש בעצמו לפעול אד"ר,

כל והמ  על העבודה עניני בכל והתגלותה שכתה
כולה. השנה

צריך  בעצמו הפעולה על שנוסף – ועיקר ועוד
על – טוב ומה הזולת, על גם כהנ"ל dxyrלפעול

קדושה  עדה השלימות 128מישראל, נכללת שבזה ,
עשרה  "אחד הזימון ברכת מנוסח (כמובן בנ"י דכל

ריבוא" עשרה ).129ואחד

ביותר  מודגשת הזולת על שהפעולה ולהוסיף,
של  פעולתו – תצוה שבפרשת המנורה בהדלקת

דבנ"י  הסוגים שבעת בכל הכהן "להעלות 130אהרן ,
עולה  שלהבת שתהא עד "מדליק תמיד", נר

ב"נר 131מאלי'" יאיר אדם" נשמת הוי' ש"נר ,
כאו"א  עבודת גם שזוהי אור", ותורה מצוה

המשנה  כהוראת של 132מישראל, מתלמידיו "הוי :
לתורה". ומקרבן הבריות את אוהב כו' אהרן

והלימוד  שמהקריאה – העיקרים כל ועיקר
הקטורת 133בתורה  והקטרת הנרות הדלקת בענין

ומיד תיכף הנרות meiwlנזכה הדלקת מצות
הכה"ג ע"י הקטורת iyilydוהקטרת w"ndiaa134,

השמים" מן ויבוא יגלה ומשוכלל –135ש"בנוי
בסמיכות  אד"ר, י"א הש"ק דיום המנחה בזמן
נר  "להעלות תצוה: בפרשת הקריאה ולאחרי

הנרות את אהרן "ובהעלות miiaxrdתמיד", oia
אלא  הזהב מזבח מחנכין "אין – יקטירנה"

הערביים" בין של את 136בקטורת מחנכין ו"אין ,
בין נרותי' שבעה בהדלקת אלא המנורה

ממש.137הערביים" ומיד תיכף –
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סע"א.119) ג, ע"ז
פ'120) ח.i"`ב"ר ,
ט.121) כג, בלק
ז.122) פט"ו, שמו"ר
הערכיםֿחב"ד 123) ספר וראה בסופו. שה"ש לקו"ת ראה

וש"נ. בסופו. אותיות מערכת
השלימות124) כבר שישנה – אדר בחודש cg`cובפרט

xyr.(שבט עד (מניסן השנה חדשי
סע"ב )125 ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
המקדש 126) לנרות (ששייכים שבת לנרות מהשייכות להעיר

– השבת כניסת היא שהדלקתן בהעלותך)) ר"פ יל"ש (ראה
(שבת). עשר אחד יום עם שבת) (ערב העשירי דיום החיבור

ויום)127) (ליל משיחות קונטרס גם ראה – הענין לשלימות
אדרֿראשון  וי"א יו"ד ז', תצוה, פ' וש"ק ועש"ק ויום) (ליל ג',

ואילך). 308 ע' (לעיל

וש"נ.128) ב. כא, ברכות ראה
במשנה.129) – ב מט, שם
ובכ"מ.130) בהעלותך. ר"פ לקו"ת ראה
ובפרש"י.131) פרשתנו ריש
מי"ב.132) פ"א אבות
הכתוב133) devzובלשון 'tc dxhtda,מג ):iÎi`(יחזקאל

וכל  גו' ותכונתו הבית צורת גו' הבית את ישראל בית את "הגד
יד) צו (תנחומא במדרש וכמבואר גו'", אותם הודע תורתיו

. (ליחזקאל) הקב"ה צורת ש"א"ל לקרות ויתעסקו להם אמור לך .
עוסקין  הם כאילו עליהם מעלה אני קרייתה ובשכר בתורה, הבית
ע' חי"ח לקו"ש (ראה בטל ביתי בנין שאין ועד הבית", בבנין

וש"נ). ואילך. 412
(134– הקדשים בקדש הכה"ג ע"י הקטורת עבודת גם כולל

(ויק"ר  הזה" בסדר שיכנס רק יכנס ליכנס רוצה שהוא שעה "בכל
ועוד). ז. פכ"א,

ועוד.135) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
רפ"ג.136) ומוספין תמידין הל' רמב"ם
הלכה137) .i"`שם
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מא

זכור  פרשת
כא כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
מיוחדת פרשה – "זכור "

התקנה זכור1על פרשת קריאת  לקרוא2של שיש  ,
"זכור הפרשיה  את  פורים  שלפני בשבת  אשר3בתורה  את 

אברהם " ה"מגן שואל עמלק ", לך :4עשה 

כ"זכירות " "זכירה ", של מצוות מספר יש  אשר5הרי
להזכיר מתן6צריך  שמע : ובקריאת שמע  קריאת בברכות 

– העגל ומעשה  שבת  מרים, מעשה עמלק , מעשה  תורה ,
ולא עמלק , פרשת את דוקא  בתורה  לקרוא  תקנו ומדוע 

אחרות"? "בזכירות 

הדין והוא  עצרת , חג  לנו יש  תורה  ש "מתן משיב , והוא 
שהיה מפני תקנו, לא  עגל  ומעשה מרים ומעשה  שבת ,

ישראל". של גנותן 

מעשה לגבי גם  כי מספקת . תשובה  זו אין לכאורה , אך
עמלק ולמחיית לזכירת  הקשור  פורים, ישנו הרי – ,7עמלק 

היא פורים  של הקריאה  עמלק8ואף מלחמת  על הפרשיה  –
עמלק " "ויבא  דוקא9– נקראת  זכור פרשת  מכך : ויותר .

שלא (=כדי תיקדום דלא היכי "כי פורים  שלפני בשבת 
לזכירה " עשיה  ה "10תקדם ) הוא  פורים שלdiyrכלומר, "

– זכור שבפרשת  הזכירה 

זכירת קריאת של מיוחדת  בתקנה  צורך יש  אפוא, מדוע ,
וכדומה ? זכור" פרשת "שבת  נקראת  זו שבת אשר  עד עמלק ,

רק נקבעה  לא זכור פרשת  של שהתקנה מובן, מכך
להזכרת  מיוחד זמן שאין משוםמשום  אלא  עמלק , מעשה 

עמלק מעשה  פני11שבזכירת  על מיוחדת  מעלה  יש 
האחרות . הזכירות 

לעומת עמלק  מעשה  בזכירת  המיוחד מהו להבין: ויש
זו לזכירה  דוקא  נקבעה  כך משום  אשר הזכירות , שאר

מיוחדת ? קריאה

בענינים`daxcולכאורה , עוסקות  האחרות  הזכירות :
עת בכל היהודי של התנהגותו על  המשפיעים  כלליים 
היסוד הוא  – תורה מתן – סיני הר  מעמד מקום : ובכל
המצוות אחת  היא  השבת והמצוות . התורה  כל של

על12הכלליות אלא  השבת, יום  על רק  משפיעה  ואינה  ,
החול ימי ששת  ההיפך13כל – העגל מעשה שני, ומצד  .

פקדי ש "וביום  כיון ועוד, לך". יהיה ומ"לא  מ"אנכי"
מרע14ופקדתי"... מסור  להשמר  ליהודי הדבר  מזכיר  –

כולל וזה  עונותיהם ", עליהם  "אפקוד לידי  להגיע  לא  כדי 
מרים , מעשה ואפילו טוב". ב "עשה  הזהירות גם
לגבי תוצאות  לו היו שלא  פרטי, ענין הוא  שלכאורה 
נלמדת מכך גם  הרי – הדורות בכל ישראל כלל

הרע15ההוראה מלשון להזהר יש  כמה  עד ישראל ,16לכל
חז"ל כדברי ביותר, החמורות העבירות אחת 17שהיא 

וגילוי זרה  עבודה  עבירות  ג ' כנגד  עונות , "מגדיל שזה 
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פ ' שקריאת  דאף  סתרפ "ה , מג "א  וראה  .4 בהערה  שצויין במג "א  כ "ה  (1
וכ "ה חכמים. תקנת  הוא  דוקא  זה  בשבת  אותה שקוראים  זה  מה "ת , הוא  זכור
שכתב  (אף  כנה "ג " אנשי "מתקנת  שהוא  סי"ג סרפ "ב  או"ח  אדה "ז בשו "ע 

התורה"). מן חובה  היא  זכור ש "פרשת  סט "ז) (שם
קסו), (ע ' פרשיות  ארבע  ע ' תלמודית  אנציקלופדי' ראה  – בזה הדיעות 

ואילך ). ריט  (ע ' עמלק  מעשה זכירת  ע '
א. ל , מגילה  (2

יז ֿיט ). (כה , תצא  ס "פ  (3
סק "ב . ס  סי' (4

לאחרי  בסידורו אדה "ז הכניסן  וכן ד . סעיף  שם  אדה "ז בשו"ע  ג "כ  הובא  (5
זכירות ). (שש שחרית  תפלת 

ציצית. בפ ' בפירוש שנזכרה  יצי"מ  לזכירת  נוסף  (6
זכור) (פ ' לקרותה  הי' ודין  תרג : מצוה  חינוך  ראה  (7mixet meia לפי

ד "ה א  (כט, מגילה  ובפרש"י  מזרעו. הי' הרשע  המן כי יום  של  מענינו שהוא 

ויהי ' תצא : ס "פ  רמב "ן וראה  המן . למחיית  עמלק  מחיית  לסמוך  ומפסיקין ):
ועוד . התורה . מן מגילה  למקרא  סמך 

סע "ב . ל , מגילה  משנה  (8bnae"`דקריאת מ "ע  יוצא  שבזה  שם  סתרפ "ה 
זכור. פ '

ואילך . ח  יז , בשלח  (9
א. ל , מגילה  (10

הנסמן  (ראה  מה"ת  מ "ע  היא  זכור פ ' קריאת  הפוסקים  שלרוב  עד  (11
.(1 בהערה 

ומלבד  הדת  יסודי כל  כו' מצוה משרשי לב : מצוה  החינוך  ס ' ועיין (12
כו '. בו יש כו '

ח. כ , יתרו רמב "ן עיין (13
עה "פ . ובדחז"ל  לד  לב , תשא  (14

נחוצה  (15cinzלה "ר מ (אבק ) ניצול  אדם  אין  זה בלא כי ,mei lka
בפנים. כדלקמן

 לקוטי שיחות 
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אחת זוהי – זאת  עם  וביחד דמים". ושפיכות  עריות
לחלוטין ממנה  להשמר ביותר  שקשה .18העבירות 

פרטית , מצוה היא  עמלק  מעשה  זכירת  זאת ולעומת 
כל של להתנהגותו הוראה שום  לכאורה , כוללת , שאינה 

כללית הוראה לכאורה, בה , שאין ובודאי  .19יהודי,

ב.
בימינו? – עמלק ומחיית זכירת

יותר : גדולה  אף  התמיהה

היא  עמלק זכירת של כפי20עמלקziignהמטרה ,

"והיה – "זכור ...". לאחר הפסוקים, בהמשך 21שנאמר 

זכר את  תמחה  אויביך... מכל  לך אלקיך ה ' בהניח

הרמב"ם זאת  שמסביר  וכפי מה22עמלק ...". לזכור "ציונו :

אותו (ולשנוא .. עמלק לנו  ונעורר23שעשה  ועת  עת  בכל (
במאמרים  eaהנפשות  mgldl."

הציווי את  בפועל לקיים  אפשר  אי  שבתקופתנו וכיון

רק חלה  עמלק  מחיית  מצות  (א ) כי עמלק , מחיית  של
אדמתם על מצויים ישראל –24כאשר מנוחה של במצב  ,

"gipda לך אלקיך בארץ ..."lknה ' מסביב  (ב )21אויביך .

לקיים אפשרי בלתי קיימים, הללו התנאים היו אילו אף 
העולם את  ובלבל סנחריב  עלה  "כבר כי  עמלק , מחיית  את

פריש " מרובא  דפריש  –25וכל

אינה  בתקופתנו עמלק  שזכירת  יוצא , זה  dxeywלפי

dyrnlדוקא קבעו זאת, ולמרות  קריאהefלזכירה –
מיוחדת ? ושבת מיוחדת 

ג.
עצמה  בפני  מהות – עמלק זכירת

מצות עצם  אודות  ולבאר להקדים  יש  זאת  להבין כדי 
לכאורה : שהרי, עמלק . זכירת

היא עמלק  זכירת  של שהמטרה כיון  מחיית26א )
גם עמלק  זכירת  של החובה  חלה  מדוע  כדלעיל, עמלק ,

dxezdכאשר itlבמעשה עמלק  מחיית  אפשרית  ?27בלתי

מיוחד לציווי  צורך  יש  מדוע  עשה28ב ) אשר  את "זכור 

בו", להלחם  במאמרים "הנפשות  לעורר כדי עמלק" לך
בלבד ? עמלק " זכר את "תמחה  בציווי די ואין

נשמה " כל תחיה  "לא  לציווי  שבע29בדומה  לגבי

הרעים מעשיהם  את  לזכור מיוחד  ציווי אין אשר האומות ,
להלחם30וכדומה .. הנפשות ש "נעורר לכך להגיע  כדי

.31בהם "

היא עמלק  זכירת  של שהמטרה שלמרות נרמז, בכך

עמלק בזכירת  ומטרה משמעות  יש  זאת  בכל  עמלק , מחיית
dnvr

הרמב"ם מונה כך  משום  אשר מוני32– שאר וכן ,
עמלק 33המצוות זכירת  ואת  עמלק  מחיית  את  ,izykמצוות

מחיית – לדוגמא  שונות . מהויות  שתי  בעלות נפרדות
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ושו"ע  מג"א  ועוד . תצא . ס "פ  רמב "ן ט . כד , לתצא  מפרשים  ראה  (16
שם. ס  סי' אדה "ז

ב . טו, ערכין  (17
ממנה  ניצול  אדם  דאין (18ka"i.( ב קסד , (ב "ב 

עמלק  מעשה  שזכירת  שם , חינוך  ראה  (19dpi`כזכירת בדת " "עיקר
ולהעיר כו '"). בשנה  א ' פעם  הענין לזכור  בזה  לנו "די (שלכן יצי"מ 

המצות l`שהרמב "ם  בין  עמלק  זכירת  מצות  סוף zeigxkddמנה  (בסהמ "צ 
המ"ע ).

ענינה עמלק  שזכירת  ועוד , פ "ב ) ישראל  בארץ  התלויות  (מל "ת  בחרדים 
עמלק . בא  המצות  ומן התורה מן ישראל  של  ידיהם שרפו  שבשביל  לזכור
מצינו  בנ"י) על  עונש בא במצות  רפיון (שע "י זה  ענין ביאור: צריך  עדיין  אבל 

nk"t הענין ומהו הנ"ל ), מהזכירות  א ' שהוא  העגל  מעשה (כולל  בתורה
cgeind שבזכירתwlnr.בשלח ס "פ  עה "ת  מצפע "נ ולהעיר דוקא ?

שמטעם ב ) (רסא , נט  מ "ע  לרס "ג  לסהמ "צ  פערלא  הרי"פ  ביאור  ראה  (20
דמחיי '. העשה  בכלל  היא  כי עמלק  דזכירת  העשה  וסיעתו הבה "ג  מנה  לא  זה 

ג. סעיף  לקמן וראה 
יט. שם , תצא  (21

עמלק . מזכירת  פטורות  נשים  שלכן  שם , חינוך  וראה  קפט . מ "ע  (22
זה. (את ) ושנאמר קאפח : ור"י העליר  הר "ח  בתרגום  (23

מצות "ג ' מלכים ) הל ' ריש רמב "ם  ובכ "מ . ב . כ , (סנהדרין כמחז "ל  (24
עמלק ". של  זרעו  ולהכרית  .. לארץ  בכניסתן  ישראל  נצטוו

הנ"ל . מצפע "נ ולהעיר תרד . מצוה מנ"ח  (25
למגילה שלמה מלאכת  (ראה  19 הערה  לעיל  שהובא  להטעם  משא"כ  (26

מ "ד ). פ "ג 
בביאת עמלק  למלחמת מוכנים  להיות  כדי  רק  שהוא  לומר ודוחק  (27

(יח ). יז  יא , עקב  ורש "י מספרי ולהעיר שיבוא ). יום  בכל  לו  (דאחכה  המשיח
יהושע  באזני ושים בספר  זכרון זאת  כתוב  יד ): (יז, בבשלח  ועד "ז  (28

גו '.
טז . כ , שופטים  (29

לא אשר  "למען  – בכ "מ  ועד "ז – יח ) (פסוק  שם  הכתובים  כהמשך  (30
גו'". תועבתם  ככל  לעשות  אתכם  ילמדו 

" למחות  הציווי בעמלק  כי לחלק  שיש אף  (31xkf ועד "משור – עמלק "
ס "פ  מכילתא  וראה זכור ). דפ ' (הפטורה ג טו , מש "א  תצא, ס "פ  (רש"י שה"
צ "ל  ולכן – (17 הערה  89 ע ' חי"ד  לקו "ש ועוד . ז. ט , תהלים  מדרש בשלח.
מצוה להרדב "ז מצות  טעמי וראה  עמלק . אל  בלב  השנאה לעורר  מיוחדת  זכירה 

תקצא.
קפח ֿקפט. מ"ע  בסהמ "צ  (32

ועוד . קטוֿקטז. עשין סמ "ג  (33
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על "חובה  שהן המצוות מן היא ולפיxeavd"34עמלק  ,
דעות על35מספר זו מצוה  הצבורjlndחלה ,36של

לאחרefולמצוה  דוקא חלה שהיא  – תנאים  מספר יש 
ועוד. לארץ  ישראל בני  כניסת 

זאת , כלzxikfלעומת  על החלה מצוה  היא  עמלק 
cigi מצוה והיא עצמו, ובכלzicinz37בפני מקום בכל ,

הוא עצמה , עמלק זכירת  באמצעות המושג  והענין  – זמן
לעיל, שהוזכרו האחרות מהזכירות  יותר בתורה , כללי  ענין

ז '. בסעיף  להלן שיבואר כפי

ד.
שבנפש  ה"עמלק" מחיית – הזכירה

הוא : לכך ההסבר

ומתכוין רבונו את  "יודע  – היא  עמלק  של  מהותו
בו" עמלק38למרוד מחיית את  מקיים  שיהודי  לפני  ולכן, .

לכך, לדאוג  עליו  envrכפשוטה , ekezayיהיה לא 
ואפילו בו", למרוד ומתכוין רבונו את  "יודע  – "עמלק "

ו '. בסעיף  כדלהלן מעט , לכך הדומה  באופן לא

מצות  של  המשמעות  זו39עמלקzxikfוזוהי אין :
ומחיית מלחמת  של לפעולה  לעורר  רק  שתכליתה זכירה 

ממש  oknעמלק  xg`lמדבר יימנעו הזכירה  ידי  שעל או ,
שמטרתה מרים, מעשה לזכירת בדומה  – רצוי  בלתי

ה מלשון עצמה להשמר עמלק  זכירת אלא – d`ianרע 
ziign icilעצמו בו שבלב , .40עמלק 

בנפשו "עמלק " יהודי אצל שקיים  הרוצה41ייתכן ,
מקיים הוא  וכאשר ברבונו, ח "ו למרוד עליו להשפיע 

נוצרים42כראוי עמלק ", לך  עשה  אשר  את  "זכור את 

וביטולו עמלק  מחיית  כל43בנפשו  ונמחקת  מתבטלת  –
בו". למרוד ומתכוין "יודע... של נטיה 

זכירה  דוקא  קשורה  מדוע  להבין ניתן זה efולפי
מיוחדת  עלdxezaלקריאה  השלטת  היא  התורה  כי –

חז"ל כדברי העולם, הפסוק44מציאות  על 45הידועים 

עמלק זכירת  את  כורכים  כאשר  ולכן, עלי", גומר "לאֿל
זו זכירה  הרי בתורה , קריאה עמלקdniybnעם  מחיית  את 

.46שבנפש

ה.
ל "מחיה" מביאה מדאורייתא  הזכירה

היא , זכור פרשת  שקריאת  לכך ההסברים  אחד גם  זהו
הפוסקים רוב  התורה :47לדעת  מן עשה  מצות ,

מצוות פני על דאורייתא  מצוות  של המעלות  אחת 
ובתוך על יותר משפיעות  דאורייתא  שמצוות  היא  דרבנן,

mlerdהאחרונים על הידוע כפי הדבור48. את  המרחיבים
– חפצא  איסורי הם  דאורייתא  שאיסורי ההבחנה , על
הם , דרבנן איסורי ואילו וכו', מתועב  נעשה  האסור הדבר
זאת אסרו החכמים  – בלבד גברא איסורי  דעות , כמה  לפי

עצמם . העולם  חפצי  על חל אינו האיסור  אך האדם , על

דאורייתא , מצוות  פני על דרבנן מצוות של המעלה 
חז"ל תורה ,49כדברי מדברי יותר סופרים  דברי עלי ערבים 

לגבי בעיקר  המצוות xabd`היא  בקיום  כי ,etiqedyרבנן
להיות והתשוקה  העריבות מתבטאת –d carאשר ,'

גזירות עלינו  לגזור מלכתחילה  אינו50מבקש  מכן  ולאחר ,
סייגים מוסיף  או גזירות , עליהן מוסיף  והוא בכך מסתפק 

הגזירות . קיום את יותר לוודא  כדי
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במנין  מנאה  הרס "ג  וגם  המ "ע . בסוף  להרמב "ם  סהמ "צ  (34zeiyxtd
שם. נט למ "ע  פערלא  הרי"פ  ביאור תרד . מצוה  חינוך  וראה סא ). (פרשה 

וראה סתל "ה ). – (בהשלם  סרצ "ט  יראים  בשלח. ס "פ  ובחיי  רמב "ן  (35
המלך  מצות  להרמב "ם  גם דאולי (31 (הערה  321 ע ' חט "ז [המתורגם ] לקו"ש 

הבאה. הערה  וראה  (ע "ש). הוא 
הציבור. במצוות  מיוחד  סוג הן  הכל ) – (שהוא  המלך  דמצוות  די"ל  (36

ואכ "מ.
המצות ומנין בסהמ "צ  לשונו וראה ה "ה . פ "ה  מלכים  הל ' רמב "ם  (37
בכל  עמלק  מעשה  זכירת  שצ "ל  הדיעות  וראה  קפט ). (מ "ע  היד  ספר  בריש 

רכב ). (ע ' עמלק  מעשה זכירת  ע ' תלמודית  באנציקלופדי' הובאו – יום 
שצה. ע ' ח"א תקס "ה  סה "מ  קעב . ע ' תקס "ב  (סה "מ בכ "מ  הובא  כן  (38

א ). (צה , פ "א  עמלק  מעשה  זכירת  מצות  להצ "צ  עמלק .kae"nסהמ "צ  על  (
שם. בחוקותי ברש"י (הובא  יד  כו, בחוקותי בתו"כ  לע "ע  מצאתיו זה  לשון –

אבל  – יג ) יג , לך  ט. י, א 'תשפו)l`נח (ע ' זכור פרשת  ובאוה "ת עמלק . על 
בלעם מאצל  .. עמלק  בא  "ומהיכן יג ) פ "ז, (אסת "ר  מחז"ל  עם  זה  מקשר 

עליון". דעת  "ויודע  טז) כד , (בלק  נאמר שבו הרשע ",
ח. פרק  תרס "ה  זכור ד "ה  בכ "ז  ראה  (39

כפשוטו , בעולם  עמלק  מחיית  לקיים  שיוכל  כדי הוא  גופא  שזה  אלא  (40
להרמב "ם ). (מסהמ"צ  ב  סעיף  כנ"ל 

שלו  הזריעה  פי' עמלק  של  וזרעו זכור : סד "ה  תצוה  תו"א  ראה  (41
זו . בחי' להם  להיות  בישראל  שזרעה 

(פדר"א מחז"ל  בביאור (241ֿ2 (ע ' חי "ט [המתורגם] מלקו"ש להעיר (42
(דשבת)". זכור וזה  (דעמלק ) זכור זה  שניהם  יתקיימו "האיך  פמ "ד )

תצא. ס "פ  יפות  פנים  גם ראה  (43
ועוד . ה "ח . פ "ו  נדרים  ירושלמי (44

נ  תהלים  ג.45) ז,
עמלק  מחיית  פ ' שקורא  הקריאה  וע "י רצה ): (ע ' תר"פ  סה "מ  גם  ראה  (46

ג. יג, במדבר לקו"ת  וראה עמלק . קליפת  עי"ז מתבטל  בתורה 
.1 הערה  ראה  (47

צפונות במפענח  ובהנסמן  סל "ג  תשכ "ה ) (ירושלים  צפע "נ שו"ת  ראה  (48
פ "ח. תניא וראה  יו"ד . כלל  דאורייתא  אתוון בתחלתו סברות " "מאה קונטרס 

תשל "ו . שלאח "ז  והתועדויות  אחש"פ  שיחות  ובארוכה 
ועוד . ה "ד . פ "א  ברכות  ירושלמי שם. וברש"י  א  לה , ע "ז ראה  (49
גזור עבדיו לו אמרו לפנינו: (במכילתא  ג  כ , יתרו מכילתא  (50mdilr
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על שמשפיעות דאורייתא, במצוות  לומר: יש  ועוד
את שמקיימים  כך כל ניכר אין עוצמה , ביתר  העולם 

כי הקדוש ֿברוךֿהוא , ציווי מפני רק  המצוהzlebqהמצוה 
מסתירה בעולם  שבקיום51והשפעתה  העול  קבלת  את 

משום  הקיום הקב "ה .ieeivהמצוה,

המצוה סגולת שבהן דרבנן, מצוות  קיום  זאת, ולעומת 
מצוות מקיים  אינו שהיהודי  מתבטא כך, כל בולטת אינה 
אלא נעלים, ענינים  בעולם  מתרחשים  כך ידי שעל מפני

המלך. של ולציוויו לרצונו המציית ה' עבד שהוא  משום 

בעולם המצוות  של ההשפעה  – ה "חפצא" לגבי  52אך

כח  ישנו דאורייתא למצוות  אדרבה, הרי , –dxezd53

שאינו באופן העולם, מציאות על  החפצא , על להשפיע 
ד המצוות אצל  כדלעיל.קיים  רבנן,

זכור פרשת קריאת  מן54ולכן עשה  מצוות  ,dxezdהיא 
עמלק  שזכירת לכך נוסף  כח מחייתmiybzהנותנת  את 

שבאדם עמלק  – (בעניננו ).55עמלק 

ו .
למעשה  משפיעה שאינה ידיעה  – עמלק

מובן, תמידית , מצוה  היא עמלק  שזכירת lkyכיון
cg`.תמיד זה  בענין לעסוק  צריך

להשמר צריך שיהודי וח"ו, ח"ו לומר שאין למרות  כי 
רבונו את "יודע  יהיה  שלא  כדי oiekzne56eaתמיד cexnl."

של המשמעות  מפני להשמר  תמיד צריך יהודי זאת , בכל
בסופו מכך  לנבוע  עלול  כאשר ובמיוחד בדקות . "עמלק "

ר "ל. בו ", למרוד ומתכוין  "יודע ... של ענין דבר  של

הפסוק על הוא : לכך  כס *56וההסבר  על יד i"d"כי
שלם ... שמו ש "אין חז"ל אומרים  בעמלק ", לה' מלחמה 

עמלק " של שמו שימחה  אין57עד עמלק  קיים  עוד  כל –

הוא  מושלם , ה ' ו'ֿה 'i"dשם  לאותיות מנוגד עמלק  בלבד.
הוי '. שם  של

למרוד מתכוין שעמלק  כיון תמוה : ,eaולכאורה ,
לשאול יש  רק58בקדוש ֿברוךֿהוא , מתנגד הוא  מדוע  א) :

zenilyl ולא – בהתנגדותmylהשם  ב ) בכלל? ה '

ל התנגדות  אין מדוע  – השם הקודםi"dלשלימות  שבשם ,
נשאר59ונעלה הרי יֿה , נשאר  כאשר – אדרבה  ג) מו"ה ?

משבעת שלם  נמחקים60שם  שאינם  ?61השמות 

הוא : לכך 62ההסבר

היהודי, על הוי' שם  של אותיות  ארבע  של ההשפעות 
לעליון אדמה  – האדם בנפש  שהן בצלמנו63וכפי הן:64, –

שבלב , מדות  – וא "ו  (שכל), בינה חכמה  – ה "א  יו"ד

מצוות ומעשה , דיבור  – ה "א  .65ותורה ,

ממש . בפועל המעשה  על היא עמלק  מלחמת  עיקר 

כל מתנגד הוא אין י"ה  בחינת – בלבד  השכל כחות  לגבי
רק שיש  רבונו, את  יודע  שיהודי לו אכפת  כך  כל  לא כך.

dpadעל תשפיע  שההבנה  רוצה  הוא אין אבל באלקות,

דבור מחשבה  לידי המביאות שבלב , והרגשות  המדות
חמורה היא  המרידה אז – ואדרבה  וֿה. בחינת  – ומעשה

" חז"ל בדברי שמודגש  כפי  אךrceiביותר. רבונו", את 
משפיעהלמרו אינה  הידיעה  כי בו", למרוד "מתכוין זאת  ת 

והמעשה . הדבור המחשבה  כחות  ועל המדות על
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ה ) (מל "ת לסהמ "צ  בהשגותיו וכן  ב ) (שם , יתרו עה "ת ברמב "ן אבל  גזירות .
גזור המכילתא ): (בשם  לאבות  בפתיחה  גירסאepilrובמאירי ו(גם ) גזירות . (לנו)

ועוד ). פכ "ו. תש "ג ברא  בראשית  ד "ה  – בדא "ח  הובאה זו
ואילך . 5 ע ' אידיש (סה "מ : ומסנ"פ  רצון על  מעלים  דשכל  הידוע  ע "ד  (51

ואילך ). 119 ע ' תש"ט ואילך . קכא  ע ' ח"ג קונטרסים 
פל "זֿלח. תניא  עיין – המצות  בקיום  עיקרי ענין שזהו (52

על  דאורייתא  של  כח  במעלת ב ) עד , דרמ "צ  ב . (לד , מתו"א  להעיר  (53
מונע  ומי מעכב  "מי למטה ) מלמעלה המשכה  (שהיא  דבדאורייתא  דרבנן,
זה ". גילוי להיות  המשיכו "שהם בדרבנן משא "כ  תקצר ", ה ' והיד  ית "ש לה '
לשאר שווה  (שבזה  מה "ת  מ "ע  היא  בכלל  עמלק  שזכירת  לזה  נוסף  (54
זכור פ ' שקריאת  מדגיש שם  תר"פ  בסה"מ שגם  ולהעיר ס "א ). הנ"ל  הזכירות 

דאורייתא. היא 
גופא ). (שבגברא  "חפצא " של  הו"ע  בהאדם המצוה  שפעולת  (55

ספ "ב . גירושין  הל ' מרמב "ם להעיר (56
בשלח. ס "פ  (56*

זכור. פ ' רבתי ופסיקתא  דר "כ  פסיקתא  תצא . ס "פ  תנחומא שם . פרש "י (57
ז . ט , תהלים מדרש

ג (לר"י אורה  משערי להעיר  ש"ט.58) יקטליא )

ועוד . תרע "ח . המיצר מן ד "ה  ראה  (59
בסופו  (ש "א  ובפרדס  דשבעה . הטעם  – (וש"נ) נח ס "פ  תו "א  ראה  (60
– רה "ג  "ששה ", כותב  הרס "ג – כו'. י"ה  כו' נמחקים  שאינם שמות  יו"ד  וש"נ )
הבאה שבהערה  לרמב "ם  בהערות  המלך , עבודת  בס ' (הובאו "תשעה "

ועיי"ש ). תשכ "ד ) (ירושלים ,
ולהעיר נמחקין". שאינן שמות  "ז' ס "ג  ספ "ה או"ח  אדה "ז בשו"ע  –
שאינן  שמהן בשבע  מעטרא  ספירן מעשר כלילא  כו' "מלכות  ב ) (ערב , שבזח "ג 

ואכ "מ. נמחקין".
נמנה לא  ס "ט ) (סרע "ו יו"ד  ושו"ע  ה "ב ) (פ "ו  יסוה "ת הל ' ברמב "ם  (61

שהואfב  ב ) לה , (משבועות  ה "ד  שם  רמב "ם  ראה  אבל  נמחקים , שאינן שמות  '
שם לשו"ע  הגר "א  ביאורי וראה  ס "י. שם  בשו"ע  וכן  נמחק , ואינו בפ "ע  שם 

סקי "ט.
וביאורו . ח "א  תקס "ה  בסה "מ  זכור  ד "ה תצוה . ס "פ  תו"א  – בכ "ז ראה  (62

עמלק . מעשה  זכירת  מצות  להצ "צ  סהמ "צ  הפורים . שער סידור 
ובכ "מ. ב  כ , של "ה  ועוד . פל "ג  ח "ב  אכ "ח  מאמר  מאמרות  עשרה  (63

כו . א , בראשית  (64
ובכ "מ. ראה . ר"פ  לקו"ת  ספ "ד . אגה "ת  בכ "ז ראה  (65
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - זכור פרשת - לקוטי־שיחות

רבונו"dfובפרט  את  "יודע  של  שהענין  – עמלק  של
עול קבלת  לידי מביא  והריzegtleאינו – לידיעתו בהתאם 

עול  וכאשרzaiignקבלת  והמצוות , התורה  קיום את 

בפרט  – ברבונו מרידה  בדקות, זו, הרי  פגומה  העול קבלת 
של דרגה  בכל כי  ייפגם, שלא  לוודא  אחד כל צריך זה 

ענין לגבי לטעות  מקום להיות  עלול ה ' וידיעת עבודת 
העול .66קבלת 

ז.
תורה  למתן מתנגד עמלק

עמלק מלחמת  התרחשה  מדוע  גם  להבין  ניתן בכך

תורה : מתן לפני ממצרים" בצאתכם  "בדרך

שמלחמת מובן, ולכן פרטית, בהשגחה הוא  דבר כל

שעמלק משום  תורה, מתן לפני בגשמיות  התרחשה  עמלק 

מתן של החידוש את  לאפשר  רוצה  ואינו מתנגד ברוחניות 
תורה :

הוא תורה  שבמתן היא ,67החידוש  בשמים  לא שתורה  ,
למטה , להורידה  צריך אלא  בלבד, ברוחניות  להשאירה אין

המעשה – ואדרבה  מעשיות , מצוות ולקיום  בפועל ללימוד
העיקר .68הוא 

המלאכים טענת  היתה הודך69וזו תנה  גנוזה ... "חמודה 

התעלותminydעל של שיא  היא  שהתורה כיון :"

צריכה  היא מעלozpdlברוחניות , אפילו השמים ", "על 
zeipgexl. האדם לשכל מעל – הזה  שבעולם

כאשר – עמלק  של מהותו את  מבטלים  כאשר אך
השם שלימות וקיימות  בפועל, המעשה  על משפיע המוח
"תנה המלאכים  טענת  את  לבטל אפשר אז הרי – וֿה ) (גם 

למטה . ניתנת  והתורה השמים ", על הודך

יותר עמלק , זכירת  של החשיבות  גם מובנת בכך
מעין היא עמלק  זכירת  כי – כדלעיל  הזכירות, משאר 

dncwd תורה למתן שהיהודי llkaותנאי לפני  .lawnאת
מן השפעה  מאפשר שאינו העמלק את  לבטל  עליו התורה ,

והמעשה . המדות את  המוחין

הגלות , בזמן עמלק  זכירת  של המצוה  קיום  ידי ועל
את מזרזים  האדם , שבנפש  ה"עמלק " את המבטלת 

מצות את  לקיים  בעולםziignהאפשרות כפשוטו, עמלק 
וב ,zeinybכולו 

משיחא , מלכא  – מלך " "מינוי של הענין שיקויים 
מכן ולאחר  עמלק, הוא  מי ה '"70שיברר  מלחמת  71"ילחם 

בעמלק " לה ' "מלחמת  – עמלק  מלחמת  כולל –72–
מכן73וינצח  ולאחר המקדש70, בית  את  יבנה  הוא 

ממש .74השלישי בימינו במהרה  ,

תשל "ג ) תש"ל , זכור ש "פ  (משיחת
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ואילך . ה  סעיף  167 ע ' חי"ח  [המתורגם ] מלקו "ש להעיר (66
,54 ע ' לעיל  ראה  (67p"ye.
מי"ז . פ "א  אבות  (68

ואילך . ב  פח , שבת  (69
– (24 הערה  (כנ"ל  לארץ  בכניסתן ישראל  שנצטוו  מצות  ג' כסדר  (70

.49 הערה  324 ע ' חט "ז [המתורגם ] לקו"ש ראה 

ספי"א. מלכים  הל ' רמב "ם  (71
בשלח. ס "פ  (72

– הצנזור בקורת  בהם  שלטה  שלא  בדפוסים  שם  הרמב "ם  כלשון  (73
אויבך  מכל  עה "פ : שכיון (י"ל  שסביביו" האומות  כל  ונצח  והצליח עשה  "אם 

מסביב ).
בתחלתו). תו "א (ראה  שלם ו )כסא  (בית  (74

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

xifp ixeqi`ay xaeqy `aiwr iax ixaca oecl zxfeg `xnbd
:xeqi`l sxhvn xzidàéðúc àä àlà ,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨¤¨¨§©§¨

weqtdy `ziixaa epipyy dn -(c e xacna)ïôbî äNòé øLà ìkî'¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤
ïéiä,'bf cre mipvxgn,øéæð éøeqéà ìò ãnéì,mibfe ovxg oii epiidc ©©¦¥©§©¦§©¨¦¥©¦¥¨¦

äæ íò äæ ïéôøèöî ïäLdlik` xeriy cgi mlekn lk` m`y - ¤¥¦§¨§¦¤¦¤
,zewln aiigzdl mitxhvndyweàáé÷ò éaøì,jxved dn myl §©¦£¦¨

,df oic epcnll weqtdøeqéàì óøèöî øzéä øîBì Lé àzLäixd - ©§¨¥©¤¥¦§¨¥§¦
ok m`e ,xifpa xeqi`l sxhvn xzid elit` `aiwr iax itløeqéà¦

àéòaî øeqéàìxeqi` mby aezkdn cenll ep` mikixv ike - §¦¦©§¨
.xacd oky lk `ld ,xeqi`l sxhvi

:`xnbd zayiindéì øîày dn ,iy` axl `pdk axøzéäsxhvn ¨©¥¤¥
øeqéàìmlke`yk wx edf,úçà úáadf xg` dfa mlk`i m` la` §¦§©©©

ok oi`y dn ,mitxhvn mpi` qxt zlik` ick jeza elit`øeqéà¦
øeqéàìsxhvneléôàmlke`yk,äæ øçà äæamlk`y calae §¦£¦¨¤©©¤

ixeqi` lky oicl cgein ieaix epkxved okle ,qxt zlik` icka
.df mr df mitxhvn xifp:`xnbd zl`eyïBòîL éaøå§©¦¦§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

המשך ביאור למס' נזיר ליום רביעי עמ' ב
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פורים־תצוה 
כא כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
אדר וי "א  זכור לשבת פורים של השייכות

שלפניה , השבוע  לימי רק  (לא שייכות  יש  שבת  לכל 
הבא השבוע  לימי גם) אלא השביעי , יום  כנאמר1כשמה ,

מן2בזהר שביעאה ", מיומא  מתברכין יומין שיתא  "כל 
הבא . השבוע  של הימים ששת  מתברכים  השבת 

השבוע ימי עם  השייכות  יותר  בולטת הנוכחית, בשבת 
בתורה הקריאה בחובת  כמתבטא  קוראים3הבא , זו בשבת  :

פורים שקודם  השבת  להיותה  זכור , פרשת  וזכירת4את  –
הפורים ימי עם קשורה  עמלק  של5מעשה שהקריאה עד ,

עצמו עמלק ")6פורים  ("ויבא  עמלק  מעשה  בפרשת  ;7היא 
הגמרא כדברי – פורים  לפני זכור פרשת  היא8וקריאת –

שבפורים ה "עשיה " לפני הבאה ("נזכרים9ה "זכירה "
.10ונעשים ")

(ימי עם  הנוכחית  השבת  של השייכות  זו , בשנה 
שאת ביתר  היא  הפורים , ימי עם ) ובעיקר  הבא, השבוע 
זו שבת  חלה השנה השנים: שאר של זכור  בפרשת  מאשר 
מתחיל החודש של זה מיום  אשר אדר, לחודש  י"א  ביום 

המגילה לקריאת הראוי במשנה11הזמן כנאמר "מגילה12; :
מקדימים שה "כפרים בט"ו", בי"ד  בי"ג  בי"ב  בי"א  נקראת 
אדר). בי"א  הינו – לכך מוקדם  הכי (שהזמן הכניסה " ליום
היא המגילה, לקריאת  ראוי יום  הינו אדר שי"א  העובדה 
אדמתן" על שרויין  וישראל כתיקונן שהשנים "בזמן  רק  לא 

ליום מקדימין "כפרים  של הדין שייך אז (שדווקא 
הזה "13הכניסה ") "בזמן גם  אלא בשולחן14ֿ, שנפסק  כפי  ,

מוצא15ערוך ואינו בשיירא  והיוצא  בים  "המפרש  אשר ,
עשר בשנים  או עשר בשלשה יקראנה  עמו להוליך מגילה

ברכה ". בלא  עשר באחד או

לקריאת כשר החודש  "כל שבדיעבד אף  והנה ,
הרמ "א16המגילה " שפוסק  (כפי  אמנם15, – נהוג ") "והכי

ובי"ג בי"ב  בי "א  המגילה  קריאת בין עיקרי חילוק  ישנו
החודש " "מתחלת  המגילה  קריאת  שגם17ובין היות  עם :

המגילה לקריאת  ראויים  י"ג י"ב  י"א  של  שהזמנים  מה
הזה בזמן ובדיעבד  הדחק  שעת  של ענין הוא

ליום מקדימין ש "כפרים  זה  אפילו מזו: [ויתירה 
רק הוא  חכמיםxzidהכניסה ", להם  ש "נתנו  ,zeyx

הכניסה " ליום  קריאתה  הכפeliwd,18להקדים  ריםעל
מגילה19כו'" אבל ;dpnfaוט"ו בי"ד בקריאה  רק  ],20הוא 

שייכות וי "ג  י"ב  י "א  של לקריאה  יש  כן פי על אף 
החודש , כל של לקריאה  מאשר הפורים , לימי יתירה

כדלקמן.

ב.
כו'" בי "א  נקראת "מגילה במשנה  הדיוקים

נקראת "מגילה  במשנה  הביאור  בהקדים יובן הדבר
בט"ו": בי"ד בי ''ג  בי"ב  בי"א
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במנחה  שבת בכל בצבור בס"ת קורין שיהיו עזרא מתקנת גם להעיר (1
השבוע מפרשת ב.ad`כו' לא, ממגילה ס"ב. סרצ"ב אדה"ז (שו"ע

ס"א). שם טושו"ע
א. פח, ב. סג, ח"ב (2

.10 בהערה הנסמן ראה – מה"ת שהקריאה וי"א (3
עמלק  מחיית "לסמוך ומפסיקין ד"ה א כט, מגילה פרש"י ראה (4

המן". למחיית
זכור) (פ' לקרותה הי' ודין תרג: מצוה חינוך ראה (5mixetd meia לפי

מזרעו. הי' הרשע המן כי יום של מענינו שהוא
מ"ע  יוצא שבזה – סתרפ"ה או"ח ובמג"א סע"ב. ל, מגילה משנה (6

זכור. פ' דקריאת
ואילך. ח יז, בשלח (7

א. ל, מגילה (8
ס"פ  דר"כ פסיקתא בשלח. ס"פ ירושלמי (תרגום ממדרז"ל ולהעיר (9

ואסתר". מרדכי "דור כולל שם) בשלח (שבפ' לדור דמדור זכור)
וש"נ. .190 ע' לעיל הנ"ל בכל ראה (10

"ואימא  ודשלילה דקס"ד באופן שייכים – ועש"ק ה' יום דגם וי"ל (11
בתחלתה). (מגילה כתיב" יעבור ולא ושיבסר שיתסר

מגילה. מס' ריש (12
להם  שיש "בזמן ה"ט פ"א מגילה הל' וברמב"ם שם. מגילה (13
ידינו  שהיתה בזמן רפ"א: מגילה להרמב"ם ובפיה"מ מלכות". לישראל
ספי"ח  איס"ב בהל' הרמב"ם וכל' קאפח. בהעתקת ואינו – !? – ו (פשוטה

ב) כו, בשלימותן.kae"n(מכתובות המצות לקיים תקיפה רק)
אלא  אותה קורין אין כו' הזה (שבזמן שם ורמב"ם בגמ' כ"ה (14
(בקפאח  הגמרא שנתחבר מיום לומר רוצה מפרש: שם ובפיה"מ בזמנה).

לס' בהקדמתו הרמב"ם וכל' – ולהעיר "התלמוד" כו'. פעמים) כמה – היד
לקמן  נעתק – בזה"ז בכניסה הכפרים קראו אם יוסף דהראש מספיקו

.28 להערה בשוה"ג
ס"ז. תרפח סי' או"ח (15

ה"א. פ"א מגילה ירושלמי (16
כך, אחר לא אבל ט"ו, עד רק ה"ז ופשטות שם. השו"ע לשון (17

שם. כבירושלמי יעבור", "ולא דכתיב
אלא. ד"ה מגילה ריש  במשנה רש"י לשון (18

שמספקין  מפני ב) (ד, הגמרא למסקנת ופשיטא וש"נ. שם. מגילה (19
ס"ג. בפנים כדלקמן להם, הוא דשכר שם כבפרש"י ומזון, מים

בזמנה. שלא שם ובפרש"י רע"א ה, מגילה ראה (20

 לקוטי שיחות 
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קולא רק  היא  וי"ג  י"ב  בי"א המגילה  שקריאת  מכיון
מדוע מסוימים , לאנשים מסוימים  בזמנים רבנן, של ותקנה 
ולא ב "י "א " המגילה  קריאת זמני בקביעת  המשנה מתחילה 

ובט "ו ? בי"ד – הקריאה  זמן בעיקר 

המשנה הרי – בחודש  הימים  סדר שזהו פי על אף 
קיום  הלכות  את מדועdevndמבארת  מובן שאינו כך –

הקולא ... מכן לאחר ורק  הקיום  עיקר  קודם מופיע  אין

הימים  את למנות  היה  שאפשר אךmxcqkובפרט –
בי"ג בי "ד בט"ו נקראת "מגילה  המוקדם : אל המאוחר מן
כשהיא המשנה , בהמשך הסדר אכן וזהו – בי"א " בי"ב
חומה המוקפין "כרכין אלה  זמנים  של דינם  את  מפרשת 

בי "ד" קורין גדולות  ועיירות  כפרים  בט"ו, קורין ;21כו'
מפרשת מכן הכניסה .22ולאחר ליום  מקדימין מתי המשנה

המפרשים ששואלים כפי  – ביאור דורש  כן :23כמו 
– נקראת " "מגילה בלשון המשנה  כאן נקטה  ולאמדוע 

המגילה"? את "קורין מקומות  בכמה שכתוב  כפי

ג.
תשלומין רק  ולא המגילה זמן – אדר מי"א

בזה : ההסבר לומר  ויש 

המשנה באה  – בי"א ... – דברים  של זה  בסדר
המגילה לקרות  שניתן לכך שהטעם  אף  כי: להדגיש ,

על הקילו ש "חכמים  מכיוון הוא  ובי "ג , בי"ב  בי"א
מים שיספקו  כדי הכניסה ליום  מקדימין  להיות הכפרים 

מכך יתירה  או שבכרכים ", לאחיהם  כמסקנת24ומזון ,
[תאמר ]25הגמרא אימא מיםiptn"אלא  שמספקים 

הוא "שכר  זה  ענין כן ואם  שבכרכים " לאחיהם ומזון
(לבני26להם " זו מוקדמת קריאה  גם כן, פי על אף  –

המגילה קריאת  זמן של) (בגדר היא הכפרים )

היא בי "א ..., המגילה קריאת  שסיבת  אף  אחר: [בסגנון
בחפצא גם  זה  עלֿידי נפעל מקום , מכל לגברא , תקנה 
זמן הכפרים ) לבני (בשייכות  נהיה שהוא  המגילה ), (קריאת 

המגילה קריאת  ].27של

הכפרים שבני  רק  אינה  אלו, בזמנים המגילה  קריאת 
המוטלת  המגילה ) (קריאת  מצוה  אלאmdilrמקיימים  ,

המגילה קריאת  קיום  – נקראת" "מגילה  כדבעי.28(אף )
מהגמרא גם  שמובן "בימי29וכפי הגדולה " כנסת  ש "אנשי ,

ואסתר" גופא30מרדכי הם  המגילה , קריאת  את  שתיקנו
הללו הזמנים  כל את  זה ) עם  (ביחד  .31תיקנו

את "קורין  ולא  – נקראת" "מגילה  הלשון פירוש  וזהו
בימים המגילה קריאת  י "ג : י "ב  מי"א  ומתחילין  – המגילה "
(והיתר) דין – המגילה" את  "קורין של ענין  רק  (לא היא אלו
נקראת " "מגילה  אלא ) הגברא, שמצד המצוה  וקיום  במעשה 
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מט"ו  מתחיל ה"ד שם וברמב"ם שם. למשנה עשיר הון וראה (21
ממשנתנו. אחר בסדר הכניסה דימי הסדר מפרט ז ובהלכה י"ד, ואח"כ

בהסיפא  היא בגמ' הקושיא שעיקר י"ל אבל ב) (ד, שם בגמ' עי' (22
כי  הגמ'), בתירוץ וריטב"א ורש"י בר"ח (עיי"ש דיומא סידורא דנקט
החודש  ימי בסדר אינו וגם דירחא, סידורא, דנקט ברישא מהסדר משנה
זה. סדר על והסברה לטעם צריך מצ"ע בהרישא דגם מובן אבל לאחריו.

ועוד. המס'. ריש אבן וטורי ריטב"א (23
עכ"פ  ה"ז שבכרכים לאחיהם ומזון מים שיספקו כדי דלהטעם (24

דפורים. המצוה צורך
ב. ד, (25

השנה  כל מספקין שהם מפני שהוא ומשמע אלא. ד"ה שם פרש"י (26
פי' לפי אבל מנלן). ד"ה א ב, שם פנ"י (ראה שם במאירי  כמ"ש ומזון מים
וכן  עכ"פ. פורים צורך זה הרי הפורים ביום ומזון מים דמספקין הריטב"א
– הכניסה ביום שמספקין שם, הריטב"א שהביא כו') (והר"ן הרשב"א לפי
שלא  הכפרים דבני אלא דכרכים תקנתא לא (אבל פורים לצורך גם הרי"ז

מסעודתם). יתבטלו
שאין  צדיהן על והפכן ד' שרחבן נסרים – סוכה מדיני להעיר (27

שסי  אף ברזל, של כשפודין דנעשו כו' ארבעה היא בהם שלהם הפסול בת
פ"ה  סוכה הל' רמב"ם שם. רש"י ב. יד, (סוכה תקרה" "גזירת מחמת

בכמה  עד"ז וראה ה"ב. פ"ו ומצה חמץ הל' לרמב"ם צפע"נ ראה ה"ז).
[המתורגם] לקו"ש – דחגה"ש) שני ויו"ט דיולדות קרבנות (לגבי ענינים

ואילך. 143 ע' שאנשי p"yeחי"ז כיון מהנ"ל, יתירה הוי שבנדו"ד אלא .
הערה  לקמן וראה בפנים. כדלקמן אלה, זמנים מלכתחילה תקנו כנה"ג

.36
ביום  אותה וקורא חוזר מגילה אח"כ לו נזדמן "אם הזה שבזמן ומה (28
בשו"ע  (רמ"א בזמנה" שלא אותה קרא מ"מ י"ג ביום תחלה קרא אפי' י"ד

הדין דמעיקר כיון י"ל – ס"ז) תרפח בזמנה f"dfaסי' אלא אותה קורין אין
וט"ו). (בי"ד

פורים) הל' בו בכל (ועד"ז שדרו סד"ה שם לטור דבב"י צ"ע אבל
בי"ד  בעיר הי' שאם הכניסה ליום שהקדים כפר בן כדין* שהוא כתב
תוס' ראה אבל שם**). פרש"י ראה א. יט, (מגילה עמהם וקורא חוזר
דאנשי  התקנה עיקר הי' שכן וי"ל העיר". כבני ד"נעשה כפר בן ד"ה שם
אם  אמנם שכתב: בו מכל משמע וכן שם). הר"ח לשון (וראה כנה"ג
שבזה  – כו' כפר בן כדין כו' בי"ד וקורא חוזר הלך ולא ונמלך נתעכב

בשיירא. ויוצא דמפרש בגדר נכנס לא שמעולם מילתא איגלאי
א. ב, מגילה (29

מכדי. ד"ה שם פרש"י (30
זמנם. שבת ערב ד"ה  א ה, מגילה מרש"י ולהעיר (31

.d`ixw onfe d`ixw zevn xcba `ed `"k ,a"eike `nlra oexkfl bdpn wx `l `ed 'ek `xiiya `veidl el` mipnfa dlibnd z`ixw dfd onfa mby gken i"aa d`eeyddn (*
jl oi` dyail e` mia yextl dvexy 'ipic` `pniwen `dl yginl `kilc df cigiae" (xe`nd lra zrck rixknyk) dpnfa `ly dlbne d"c ` ,d dlibn `"ahix d`xe

."'ek `vei epicn `nyc dkxaa epnfa `xwie xifgi m` (f"dfa) dqipka mixtkd e`xwy rxi` m`" ezlgza a ,a dlibnl sqei y`xn xirdle ."dfn lecb xtk oa
.dqipkd meia oiicr `xw `lc yxtn my ixi`nac xirdle (**
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לגבי – הגברא ) הקורא , את  להזכיר זמןdlibnd(מבלי זהו
קריאתה .

שהגמרא מכך מכך: כנסת29יתירה  אנשי כי אומרת 
– המגילה  בפסוקי אלו זמנים  רמזו את32"לקייםהגדולה 

להם " תקנו  הרבה  זמנים  – בזמניהם האלה  הפורים  ,33ימי 
הם – י"ג י "ב  י"א  – אלו ימים  אשר רק  לא כי נמצא,

אלא מגילה , קריאת  היא*33זמני אלה בזמנים הקריאה 
וט"ו י"ד בימי לקריאתם  שווה נכללים34(בעיקר) (להיותם

לזמן בדומה  שהוא כזמן אינם  הם  ב"זמניהם"), כולם 
אחרים " "זמנים  (או הזמן35התשלומין עצם  כמו הם אלא  ,(

וט"ו) .36(י"ד

ד.
החודש  ושאר  המגילה "זמן " בין  ההלכתי  ההבדל

וי"ג י "ב  בי"א הקריאה  שונה  במה  מובן  זה  פי  על
הנוגע (ענין המגילה " לקריאת  כשר החודש  "כל כי מהנאמר
בשיירא"): והיוצא  בים  "המפרש  של במקרה הזה בזמן גם

לומדים המגילה " לקריאת כשר החודש  ש "כל הדין את 
"37בירושלמי מיגוןycegdeמהפסוק  להם נהפך  אשר

היכולת את לגברא  יש  החודש  בכל כלומר: לשמחה ...",
המוטל החיוב  את  לקיים  "ימיeilr(והחיוב ) של ב "זמן"

הזמן, של החפצא  על חל הדין אין אבל האלה ", הפורים 
ל יהפכו החודש  ימי המגילה .onfשכל קריאת 

להלכה נפקאֿמינה  לומר  על38ויש  ומוטל במידה  בזה:
מצוה עוד  לקיים  המגילה ) קריאת  (מלבד חיוב  האדם
עליו מהמצוות איזה  – וכיו"ב  זה  ביום הוא  שזמנה 

להקדים :

את להקדים  עליו החודש, תחילת  אודות  מדובר אם 
הימים אודות  הוא המדובר אם  אבל זמנה, שאז המצוה 
את להקדים  שעליו לומר מקום  יש  – בחודש  וי"ג  י"ב  י"א

המגילה . קריאת 

ה.
הקריאה  בימי  שלהחידוש מהותה עם  המגילה קשור 

אלו ימים שגם – במגילה כזה  ענין מצינו אכן מדוע 
) אינם  זאתשבעצם  בכל קריאה , זמן בקרא ) בהמפורש  –

לפי – בזה  הטעם  לומר יש  מגילה? קריאת  לזמן הופכים 
באופן היא  קריאתה, והן כתיבתה  הן המגילה , ענין שכל

כזה :

ספרי שאר  לכתיבת  בדומה  היתה  לא  המגילה כתיבת 
וכמה כמה  אחת  ועל וכתובים, נביאים – שבכתב  התורה 

רבינו... משה (עלֿידי שהכתיבה  תורה , חומשי )39חמשה 
באה המגילה  כתיבת  אך ה ', בציווי מלכתחילה  היתה

אסתר בקשת  וכמבואר40עלֿידי  לדורות "; "כתבוני
לגבי41בגמרא היה  הגדולה  כנסת  אנשי החכמים , שאצל ,

וכו '. בזה ודעות  שקלאֿוטריא  כך

של היום ֿטוב  קביעת לעצם  בנוגע  גם  זה  דרך  [ועל
אסתר בקשת  בעקבות  שהיו המגילה , קריאת  וחיוב  פורים

לדורות " ודיעות40"קבעוני שקלא ֿוטריא  הייתה  בכך וגם ,
החכמיםבק ].41רב 

המגילה הפכה אסתר, מגילת  כתיבת לאחר  אמנם,
הכתובים ספרי לשאר בשווה  הקודש , מספרי  לחלק 

הרמב"ם כדברי ויתרון, בעילוי  עוד  ואדרבה , – 42שבתנ"ך

לימות ליבטל עתידין הכתובים וכל הנביאים  ספרי "כל
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לא. ט, אסתר (32
זמנים  קריאתה זמן "איזהו ה"ד פ"א שם הרמב"ם לשון הוא ועד"ז (33

בזמניהם". שנאמר חכמים לה תקנו הרבה
(33*i ile`"lאם אלו, אופנים ב' בין מתנות onfנפק"מ מצות קיום

המאור  בעל ראה – המגילה קריאת ביום הוא הכפרים בבני לאביונים
ובנ"כ  הי"ד פ"ב מגילה הל' רמב"ם וראה אפרים. ר' בשם המס' בתחלת

שם. פענח צפנת שם.
[המתורגם] (לקו"ש שבת תוספת גדר בהסברת האופנים מג' להעיר (34
התוספת  דזמן בהחפצא שהוא להאופן גם ההסברות ובב' ,(249 ע' חט"ז

(ע"ש). גופא
אחרים". זמנים להם "ליתן יונה ר' דעת כאן ירושלמי (35

תקנו  הרבה "זמנים להבבלי הדרשה בין הנפק"מ שזהו וי"ל (36
"זמנים שם בירושלמי  יונה ר' לדעת זמן `mixgלהם", כעצם שאי"ז ,"

(ראה  חכמים" להם שקבעו "זמנים שם בירושלמי יוסה ר' ולדעת קריאה.
ניתן "שהכתוב כזמן yexclפנ"מ רק שהוא י"ל לכאורה לחכמים").

הירושלמי). לדעת החודש ימי כל (וע"ד וכיו"ב תשלומין
מגילה  מס' לסיום דהתחלתה והקשר השייכות לבאר יש כהנ"ל וע"פ
אלא  כו' דעתך סלקא ערום ערום נקבר ערום ס"ת האוחז "כל בבבלי:

בעצם  לא מדובר שם שגם מצוה", אותה בלא ערום נקבר אביי אמר
המטפחת  בשייכות היא שם שבגמ' והשקו"ט במטפחת, כ"א הס"ת
בהחפצא  דין שהוא או האדם), אחיזת (בשביל בהגברא דין זהו אם לס"ת,
וקדושתה  ס"ת מעצם חלק שהוא היא והמסקנא ס"ת), בכבוד (שמוסיף
בי"א  מגילה קריאת זמן וע"ד ואילך). 143 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה (ראה
קריאת  זמן ה"ז הזמן, ועיקר במילה המפורש זמן שאינו שאף כו',

וט"ו). (די"ד הזמן וכעצם המגילה
שם. (37

אחר  אם החודש, וכל י"ג י"ב די"א הזמנים בין דנפק"מ י"ל ואולי (38
השקו"ט  וידועה סוסקי"א). (א"א) שם פרמ"ג (ראה לפניו לקרות יכול
אחד  להם שיקראנה "וצריכין אלא ד"ה מגילה ריש הר"ן) (וחי' בפרש"י
פנים  מראה מגילה. ריש אבן טורי הנ"ל. סד"ה שם (ריטב"א העיר" מבני

ואכ"מ. ועצ"ע. ובכ"מ). מגילה. ריש לירושלמי
כו'. כתב יהושע כו' כתב משה סע"ב): (י"ד ב"ב (39

א. ז, מגילה (40
(והשקו"ט  הנ"ל בכל בארוכה וראה שם. פרש"י וראה שם. מגילה (41
וש"נ. ואילך. 375 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש וירושלמי) בבלי במחלוקת

ספ"ב. מגילה הל' (42
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כחמשה קיימת  היא  והרי אסתר, ממגילת  חוץ  המשיח 
שהראב "ד כפי או תורה ", זה42חומשי חידוש  אשר אומר ,

מלקרות ספרים  שאר יבטלו "אפילו – ל"קריאה " מתייחס 
בצבור ". מלקרותה  תבטל לא  מגילה בהם ,

ו .
שלמעלה  ה"עצמות " עם קשורה משם המגילה 

ה "כתבוני" היה  בו  באופן גם  מתבטא  האמור  הענין
שם של "כתבוני" בה  קיים שלא – אסתר  מגילת  43של

משאר44הוי' בשונה  הקודש45, .46ספרי

שאין ספר) (של קדושה דרגת  על הדבר  מורה בפשטות
הוי '. שם  של הקדושה  את  בו 

הפשט  דרך פי על מוסבר  שהטעם מחמת47[וכפי ,
מלכיהם של הימים בדברי  ונכתבה  הפרסיים  ש "העתיקוה 
השם תחת  כותבים  והיו  גילולים  עבודת  עובדי  היו והם 

והנה  .. תועבותם  שם  והנורא  mydהנכבד ceakשלא
– במגילה "] מרדכי  יזכירנו

ידוע הרי זה  עם  לא48ביחד שבמגילה  מה כי ,
הענינים (בפנימיות  הוא הקדושים השמות  רמז49נזכרים (

בשם , אתפס  דלא  באלוקות "קשור" שענינה לכך,
ויתירה הקדושים , משמות יותר  נעלית  אף  שהיא בדרגא 

הידוע (בלשון בש50מכך  איתרמיז דלא דרגא  אות) ום
שהגמרא מה  וזהו שאנכי: מי  אנכי כלל  אומרת51וקוצא 

ואנכי מנין? התורה  מן –52"אסתר אסתיר" הסתר
מעצמותו ב "אנכי", מקורו שבמגילה אסתיר " ה "הסתר 
"גילוי" לידי  לבא יכול שאינו יתברך, ומהותו
בשם לא  גם הקדושים , בשמות  לא אפילו והצטמצמות,

– הוי '

מוזכרים אינם  הקדושים (שהשמות זה ענין כלומר,
יתברך ומהותו עצמותו עם  ההתקשרות מצד הוא  במגילה)

השמות . מענין הנעלה

ז.
ה' בעבודת  – וכפרים עיירות  כרכים,

ב "י"א " פותחת  המשנה  מדוע  יומתק  זה  פי על

המשנה לנו משמיעה  שבזה  אמת  הן [שלכאורה : –
אמנם המגילה ; קריאת  זמני הינם וי "ג  י"ב  י"א  הימים  שגם
לזמנים לגמרי  דומים  אינם  זאת  בכל  הם סוף  סוף 
היה כן ואם  אנשים , לרוב שהם  וט "ו י"ד של העיקריים
של הזמן את ולא  העיקרי  הזמן את להקדים  למשנה 

– "י "א "]

שהקריאה בני`"iaמכיון של הקריאה  זמן שזהו אדר,
קריאת של הכללי התוכן  לפנימיות  – רומזת  הכפרים ,

המגילה .

בזה : הביאור

עיירות כרכים , המגילה , בקריאת החלוקות  שלושת 
הוא : השם ובעבודת  ברוחניות  ענינם  – וכפרים גדולות 

עבודתו – חומה  המוקף  כרך פנים: כל על ובקיצור 
ואויב ... צר כל כניסת  מאפשרת  ואינה  מוגנת ,

מכון בונה  עושה , עבודתו – מושב  יתברךezaylעיר 
צריך שאינו עיר, בן  שהוא  להמתין,yexgl53,rexflעלֿידי

מעניניdcydyעד  לעשות רק  עליו – חיטים... תצמיח
אלוקינו, עיר ועיר, דירה  – ומזומנים  המוכנים העולם 

של הקשה  הקרקע  את  לחרוש  עליו – mlrdכפר 
הזריעה ... את שם  לאפשר בכדי  – העולם 
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השם  זכר הזאת במגילה אין אסתר: למגילת בפתיחתו ראב"ע ראה (43
שצו. סי' שם מרדכי ב. קטו, שבת מגילה ובתוד"ה הקודש. מספרי והיא

אזכרות. בה אין (סי"ב): סי"ג שלד סי' (ואדה"ז) או"ח שו"ע
אדר  מס' חסידים משנת גם וראה פ"ו). הפורים (שער בפע"ח כ"ה (44
ב. קכא, הקב"ה). של שמות משאר ולא מוסיף: (ושם ב ק, תו"א מ"ג פ"ו
לא  וגם מוסיף: ב'תמ) (ע' אסתר ואוה"ת שצז) ע' א (כרך תקס"ה בסה"מ

ואד'. אלקים שם
שם: ואוה"ת תקס"ה ובסה"מ הרבה. שמות ובנביאים ב: ק, בתו"א (45
נזכר  ואסתר מרדכי שבזמן האחרוני' נביאי' ע"י שנעשו הנסים כל ולמה
נביאי' שהן מלאכי וזכרי' וחגי ועזרא בנחמי' כמו ואלוקים דהוי' שמו' בהם

אחרונים. היותר
וראה  השמות. שאר (ולא ה' שם נזכר לא ג"כ השירים שבשיר ומה (46

שהוא, י"ל – שם) ובראב"ע ו, ח, קאפ'c"rשם בכמה הוזכר שלא
במג"א  משא"כ להזכיר, ששייך בענין בהם מדובר שלא מפני – שבתושב"כ

נס. של ותוקפו, ונסי'
בשיר  האמורים שלמה ש"כל אמחז"ל לשה"ש בנוגע להעיר: ועוד

א'ycewהשירים ולפי' ב), לה, (שבועות כו'" שלו שהשלום למי שיר

פ"ו  יסוה"ת (הל' הרמב"ם לדעת (וגם נמחק אינו שם) (שבועות ברמב"ן
כשאר (עכ"פ) הוא  "הרי ").oiiepikdה"ט)

(ראה cry"fואף שבמג"א ו"אחשורוש" ל"מלך" בנוגע ג"כ נמצא
המלך  אתר ("בכל רע"א קט, (רע"מ) זח"ג י. פ"ג, אסת"ר סע"ב. טו, מגילה
הרי  – וש"נ) אחשורוש. ע' סה"ד) (לבעל וערה"כ מאו"א קב"ה"). דא סתם

מצינו דכינוי).dkldaלא לא (גם שם דין להם שיש
בט"ז  הובא שם. (ממרדכי שם אדה"ז ובשו"ע שם. במג"א ראב"ע (47

אזכרות בה אין אסתר דמגלת סקי"א) qxtשם izca azkil dglzypy iptn
icne.כהלכתה כתובה אא"כ קדושה בה אין ולפיכך

בתירוץ  הקושיא 9 ובהערה 201 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה (48
הראב"ע.

.44 בהערה שנסמנו מקומות ראה (49
ב. רנז, זח"ג וראה ("כנודע") ב פ, פנחס לקו"ת (50

ב. קלט, חולין (51
יח. לא, וילך (52

ד. עה, האזינו צו,ד. מסעי לקו"ת ראה – בעבודה החרישה ענין (53
ד. לח, שה"ש
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ח.
בני  בקריאת מתבטא "אסתר" מגילת הכפרים עניין 

החסידות ובלשון העולמות , :54בכללות 

עבודת היא ששם  הבריאה , עולם  על מרמז כרך
הקודש ; חיות  עבודת  – יצירה – גדולה  עיר  השרפים ;

האופנים . עבודת  – העשיה  עולם – וכפר

ועבודת בכחות  אלו מדרגות שלשת  שבין החילוק 
הוא : האדם

והשגת התבוננות – במוחין מקורה כרך בן עבודת 
מהשגת הנלקח זו, בעבודה תענוג ישנו ולפיכך אלוקות ,
שעלֿידי השרפים, עבודת  וכעין בדוגמת  – אלוקות 

לו" ממעל עומדים  ("שרפים באלוקות הם55השגתם  הרי  ,(
לאלוקות . ותשוקה בכליון ובטלים  "נשרפים "

מצד באה  גדולות" ד"עיירות  –zecnd56העבודה
שם היצירה, בעולם הקשורה עבודה  ה ', ויראת ה ' אהבת 
של העבודה  ולכן הקדוש ֿברוךֿהוא , של  מדותיו מאירים 
התפעלות תוקף  מצד – גדול" "ברעש  היא  הקודש  חיות 

המדות .

בעולם אופנים , שכנגד – הכפרים " "בני עבודת  ואילו
והתבוננות השגת  ואילו "הודאה ", בחינת  היא – העשיה 
– כזו במידה  רק  הם  שבלב , המדות  והתעוררות השכל,
אצלם העבודה  הודאה. – של  קיומה  מכריחה  ואף  המביאה 
דרך על אלא  הלב , הרגש  מצד איפוא  אינה  גדול " "ברעש 

המלך את  לראות  שבא  כפר  בן אצל .57שהוא 

אין – העשיה  בעולם  – הכפרים  בני  שבעבודת  ואף 
בהתלהבות או השכל, (בתפיסת  בהתגלות אלקות מורגש 
של באופן רק  הוא והתלהבותם עבודתם ולפיכך הלב ),
הביטול ישנו אצלם  גם  כן פי  על אף  – (עשיה ) הודאה
בחינת שמצד הביטול ואדרבה, – בעבודתם  לאלקות 
בפרט  הוא  ה"אופנים ") אצל שהוא  (כפי בלבד "הודאה "
שרפים של והעבודה  הביטול מאשר  יותר  עמוק  מסוים 

עלֿידי דווקא  ולפיכך באלקות ; והשגה  הבנה מצד הנלקח 
ה ' כבוד "ברוך המשכת ) (ונפעלת נאמר  האופנים 

enewnn"58עבודת עלֿידי  הנפעלת ) (ההמשכה מאשר יותר ,
.59השרפים

בני קריאת  – "י"א " של בקריאה  המשנה  פותחת  ולכן
המגילה : ענין כללות  מרומז זו שבקריאה מכיון הכפרים ,
העלם אסתר, של  ענין הוא  שבחיצוניות  כך על  הבט  מבלי
העצם בזה  יש  העשיה), (עולם גילויים  ללא והסתר
של הביטול עלֿידי  הנמשך מהגילויים , שלמעלה

.60האופנים

ט.
משה  של שמו  נזכר  לא  בה תצוה, לפרשת הקשר 

(בהתאם השבת של שייכותה  גם  מובנת  זה  פי  על
שהוסבר המגילה ... וקריאת  הפורים  ימי עם  שלה לקשר

עם  –dyxtdלעיל) זו בשבת  לקריאה  בתורה  הקבועה
תצוה :61פרשת 

תצוה (משעה62פרשת  בתורה היחידה  הפרשה היא 
משנה (עד רבינו משה  של  שמו נזכר  לא  בה  משה ) שנולד

חז"ל של וכהסברם דבריו63תורה), בעקבות בא שהדבר ,
כתבת " אשר  מספרך נא  בפרשה64"מחני התקיימו אשר ,

זו.

שמו נזכר שלא  העובדה  כי  נראה , שטחית  בהשקפה
ביודענו ברם , למעליותא. שאינו ענין הוא  רבינו משה  של

הכתוב דיבר לא  בהמה ... בגנות  להבדיל, מובן,65שאפילו, ,
מעלה עם קשור  משה ), של שמו הזכרת (אי זה ענין שגם

ושלימות .

אף על גופא : זו מפרשה  זאת  ללמוד שניתן וכפי 
הפרשה ברם , בפירוש , בה  נזכר לא משה של dlekששמו

תצוה " "ואתה (או "תצוה" למשה .66נקראת  מתייחס  שזה (

לבוראם " דומים "צדיקים  הרי בזה : וכשם67וההסבר .
הארות עם קשורים  הקדושים  שהשמות  למעלה , שהוא 
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(בהוצאת  ואילך מג ע' (הוספות) מג"א אוה"ת ראה לקמן בהבא (54
ועוד. תרכ"ט. נקראת מגילה ד"ה ואילך). ערה ע' – תש"נ קה"ת

ב. ו, ישעי' (55
תקס"ה  ירחיב) (ואם ערים שלש ד"ה (ראה האדם עבודת עיקר (56
תצר  אל בד"ה ובארוכה ב. קפט, סידור ואילך) תשצח ע' תקס"ה (בסה"מ

בתחלתו)). ח"א דברים האמצעי אדמו"ר (מאמרי לאדהאמ"צ
ב. יב, חגיגה (57

שם. ובפרש"י ואילך סע"ב צא, חולין ראה (58
ובכ"מ. תרס"א. ולקחתם ד"ה ואילך. ד עד, האזינו לקו"ת ראה (59

א  ראה מב.60) ע' שם וה"ת
(מלבד פשוטה דשנה הקביעויות שברוב להעיר (61g f תצוה פ' קורין (

מאמר  לבינה עתים (ראה אדר בי"א קביעויות ובב' זכור. פ' – פורים לפני
לניסן"). הסמוך אדר "קביעות טו

וש"נ. .193 ע' לעיל ראה לקמן הבא בכל (62
זח"ג  וראה ג. ס, שה"ש ז"ח פרשתנו. ריש הרא"ש ופי' בעה"ט (63

ובכ"מ. א. רמו,
לב. לב, תשא (64
א. קכג, ב"ב (65
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - פורים־תצוה - לקוטי־שיחות 

– משמות  נעלה  הינו יתברך ומהותו עצמותו אך וגילויים ,
כי ומזה , וכו'; רבינו משה  בצדיקים , גם  הוא זה  דרך על
בפירוש משה  של  שמו נזכר  לא  תצוה  שבפרשת העובדה 
העצמיות עם  קשור תצוה  פרשת  של שעניינה משום  הוא –

מש (אשרשל  שבנשמה  השמות מכל נעלה  משם, הנעלה  ה 
לה " נקראו שמות ).68"חמשה 

" משה, של העצם  מצד  אתdz`eודוקא  פעל הוא ,"
"devzבני כל  של  והחיבור  הצוותא  ישראל", בני את

עצמו את  הקריב  (שעבורם  העגל עושי של גם ישראל,
עם צוותא  כנ"ל)), תצוה , (בפרשת  מחני – אין ואם ואמר 

בארוכה . אחר במקום  כמבואר  יתברך , ומהותו עצמותו

י.
"י "א " מבחינת  – עמלק  למחיית  הכח

נקראת "מגילה  בין הקשר גם  מובן הנ"ל  כל פי  על
ia"`: עמלק מעשה זכירת זכור , פרשת  של הענין ובין "

בשל"ה ו"ה69נאמר אותיות  "כמנין הוא  י"א  כי ,
י "ה ". כמנין  ט"ו  מרובה  והמנין (הוי') מהשם 

בי "א ", נקראת  "מגילה  עם  המשנה  מתחילה  ולכן
קשורה מזרעו, הוא האגגי שהמן עמלק , שמחיית משום

ו"ה בחינת  י "א , הפסוק70עם  על אומרים שחז"ל כפי ,71

השם "אין אשר בעמלק ", לה ' מלחמה יֿה כס  על יד  "כי
שעמלק זמן כל – עמלק " של שמו שימחה  עד כו' שלם 
אינו כביכול, הקדוש ֿברוךֿהוא, של שמו  הרי  קיים 
שעמלק אומרת , זאת  י"ה. מהאותיות  רק  ומורכב  בשלימות 

הוי' שם  של ו"ה  לאותיות  (בעיקר ) שעניינו72מנגד משום  .

למרוד ומכוון רבונו  את "יודע  שהוא  בכך הינו עמלק של
יפעלו73בו" לא י"ה , בחינת  הלב , והרגש  בשכל שהידיעה  ,

בחינת ומצות , בתורה שלו, ומעשה דיבור המחשבה  על

ed"74.

מביא שזה  כדבעי, תהיה  עמלק  שזכירת  כדי ולכן,

להיות חייבת  עמלק", זכר את  תמחה "מחה  של לקיום 
התורה בעסק  האמיתית  "עבודה ו "ה , י"א , של העבודה 

מעשה " או ודבור  בקול זו75והמצות אמיתית ועבודה –

בדוגמת וביטול, הודאה עול, בקבלת  היא  כאשר דוקא היא 
הכח  ישנו זה  על ֿידי שדווקא  – הכפרים  בני  של העבודה 

עמלק . קליפת  את  ולמחות  לנצח

עבודת שבשם, י"ה  ט"ו, לבחינת מגיעים  זה ועלֿידי 

שלם השם  נעשה  דווקא ואזי הכרכים , בני של המוחין,

excqkeקורים כו' כרכים  – המשנה  בהמשך הנאמר כפי ,
בה במשנה) (הנמנית  האחרונה  לקביעות  עד  י "ה , – בט"ו

הכפרים  בני קוראים  שאז השבת ", אחר להיות  ,`"ia"חל
הקדוש ֿברוךֿ של השלימה  האדנות  ונעשית  ו"ה , בחינת 

כמנין "עולה  ביחד  ט"ו י "ד י "ג  י"ב  י"א (שהרי בעולם  הוא 

),76אדנ "י"

מלכא בביאת  ובפועל ובשלימות  בגלוי  יהיה וזה 

מדור בעמלק  לה ' "מלחמה  של הגמר יהיה  שאז משיחא ,
משיחא " דמלכא "דרא  ,77דור ",

וינצח  ה' מלחמת  ילחום ממש .78כי  בימינו במהרה  ,

תשל "ט ) תצוה ש "פ  מוצאי ומאמר (משיחת
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שער  סידור שם. ואוה"ת תו"ח ואילך. ב פג, פרשתנו תו"א ראה (74
ובכ"מ. עמלק. זכירת מצות להצ"צ סהמ"צ הפורים.

ספ"ד. אגה"ת (75
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סד

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'

לי מג  ניתני  יוחנן, א"ל  ג' שמלאי1 אתא לקמיה דגבי 

1( רבי שמלאי אתה לקמיה דרבי יוחנן. מעשה שבא גבי שמלאי לפני 

יוחסין.  לן מר ספר  ניתני  יוחנן:  אמר ליה גבי שמלאי לגבי  יוחנן.  גבי 

ילמדני גבי את הבגייתא שנכתבה על ספג דבגי הימים, ושמה "ספג 

יוחסין". אמר ליה גבי יוחנן: מהיכן את ]אתה[? אמר ליה גבי שמלאי 

גבי  ענה  עכשיו?  רג  אתה  היכן  מותבך?  והיכן  יוחנן:  גבי  שאל  מלוד. 

שמלאי: בנהרדעא.

לא גצה גבי יוחנן ללמדו ספג יוחסין. ואמר לו לגבי שמלאי: אין שונין 

ומותבך  מלוד  דאת  שכן  וכל  לנהרדעים,  ולא  ללודים  לא  יוחסין  ספג 

בנהרדעא. כל שכן אתה שנולדת בלוד ואתה רג עכשיו בנהגדעא.

כפייה כפה גבי שמלאי את גבי יוחנן בדבגים וארצייה וגיצה את גבי 

יוחנן וכו'.

אמר ליה גבי שמלאי  נפנה גבי שמלאי ללכת,  ואזיל כאשג  כי שקיל 

מהו  לאוכליו.  ושלא  לאוכליו  לשמו  ושלא  לשמו  בין  מה  יוחנן:  לגבי 

נט ע"ב דמחשבת לשמו ושלא לשמו  החילוק בדין ששנינו בפסחים 

בשחיטת הפסח הוא פסול משא"כ אם שחטו לאוכליו ושלא לאוכליו 

שהוא כשג.

אמר ליה ענה גבי יוחנן לגבי שמלאי: הואיל וצורבא מרבנן את הואיל 

ותלמיד חכם אתה, תא ואימא לך בא ואומג לך, שפסול שלא לשמה 

הכשיגה  שהתוגה  אע"פ  ולכן  לאוכליו.  שלא  מפסול  יותג  חמוג 

בלאוכליו ושלא לאוכליו, מ"מ אי אפשג ללמוד מכאן להקל רם בענין 

שלא לשמו. והסביג ג' יוחנן באגבעה חילוקים.

א. לשמו ושלא לשמו חמוג יותג שפסולו הוא בגופו שמחשבת שלא 

ואילו  אחג.  קגבן  לשם  שיהא  הקגבן  רוף  על  מחשבה  היא  לשמו 

שמחשבת  לפי  יותג,  קל  פסול  היא  לאוכליו  ושלא  לאוכליו  מחשבת 

שלא לאוכליו אין פסולו בגופו, היות ושלא חישב שרופו של קגבן יהא 

אחג, אלא מחשבת צדדית היא להאכילו אחג כך שלא לאוכליו.

אי אפשר  לשמו ושלא לשמו חמוג יותג. שבמחשבת שלא לשמו  ב. 

לברר ]לשנות[ איסורו. כי אחגי ששחט את הקגבן על דעת שהשחיטה 

שקבע  הקגבן  שם  חלות  לשנות  אפשג  אי  אחג  קגבן  עבוג  תהיה 

בשעת השחיטה למפגע.

לאוכליו  שלא  שבמחשבת  יותג.  קל  לאוכליו  ושלא  לאוכליו  ואילו 

אמת  אם  למפגע  לבגג  יכול  זמן  שלאחג  איסורו.  לברר  אפשר 

נמצאת  לאכילה  לגאויין  אלא  יאכילנו  לא  לבסוף  שאם  מחשבתו, 

מחשבתו בטלה למפגע.

מותבך,  והיכן  מלוד,  א"ל  את,  מהיכן  א"ל  יוחסין,  ספגי 
נידונין לא ללודים ולא לנהגדעים וכל  בנהגדעא, א"ל אין 

שכן דאת מלוד ומותבך בנהגדעא.

לשמו  ושלא  לשמו  בין  מה  גבי  א"ל  ואזיל,  שקיל  הוה 
את  מגבנן  וצוגבא  הואיל  א"ל  לאוכליו,  ושלא  לאוכליו 
לאוכליו  ברופו,  פסולו  לשמו  ושלא  לשמו  לך,  ואימא  תא 
אי  לשמו  ושלא  לשמו  ברופו,  פסולו  אין  לאוכליו  ושלא 
אפשג לבגג איסוגו, לאוכליו ושלא לאוכליו אפשג לבגג 
לאוכליו  עבודות,  בד'  ישנו  לשמו  ושלא  לשמו  איסוגו, 
לשמו  ושלא  לשמו  עבודות,  באגבע  אינו  לאוכליו  ושלא 
ישנו בציבוג כביחיד, לאוכליו ושלא לאוכליו אינו בציבוג 
איסוגו  לבגג  וא"א  ברופו  פסולו  אמג  אשי  גבי  כביחיד, 
משום  ברופו  פסולו  אמג  טעם  דמה  היא,  מילתא  חדא 

דא"א לבגג איסוגו.
פסחים סב, ב

מספר יוחסין, מתני' דדבגי הימים.

איכוון,  לדחוייה  כו',  ללודים  לא  יוחסין  ספר  שונין  אין 
ל"א לפי שאינן מיוחסין.

בהדי דקא שקיל ואזיל א"ל, ג' שמלאי לג' יוחנן.

בד'  ישנו  לשמו  שלא  שבמחשבת  יותג.  חמוג  לשמו  ושלא  לשמו  ר. 

אם  מהם  אחת  בכל  זגיקה,  הולכה,  קבלה,  שחיטה,  שבדם:  עבודות 

חשב שלא לשמו פסול.

ואילו לאוכליו ושלא לאוכליו קל יותג,  שמחשבת שלא לאוכליו אינו 

פוסל בד' עבודות אלא בשחיטה בלבד.

בקגבן  ישנו  לשמו  שלא  שפסול  יותג,  חמוג  לשמו  ושלא  לשמו  ד. 

ציבור כבקגבן יחיד. ואילו לאוכליו ושלא לאוכליו קל יותג, שמחשבת 

פסח  בענין  שדוקא  יחיד.  כבקגבן  ציבור  בקגבן  אינו  לאוכליו  שלא 

שהוא קגבן יחיד אכילה מעכבת שנאמג "איש לפי אכלו תכוסו" אבל 

בקגבנות ציבוג אין אכילה מעכבת.

רב אשי אמר: "פסולו בגופו" ו"אי אפשר לברר איסורו – חדא מילתא 

היא. שניהם ענין אחד. דמה טעם אמר שלא לשמו פסולו בגופו ואליו 

שלא לאוכליו אינו ברופו? משום דשלא לשמו אי אפשר לברר איסורו 

לשם  ונעשה  הקגבן  של  רופו  השתנה  כבג  שהגי  ולבטלו  זמן  לאחג 

אכילתו  זמן  הריע  לא  עדיין  לאוכליו  בשלא  כן  שאין  מה  אחג,  קגבן 

בטל  ונמצא מחשבתו  לגאויין  שיאכילנו  כך  איסוגו אחג  לבגג  ויכול 

ולכן אין נחשב שהשתנה רופו של הקגבן.

 ילקוט לוי יצחק על התוגה 
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כח, ד – ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד 
ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי 

קודש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי

זיע"א  מאסטגופולי  מהג"ש  הקדוש  הגב  כתב  א. 
בהון  אתקיים  חייבין  ישגאל  כד  וז"ל  הנעלם  מדגש  על 
נ, א( ובפשעכם שולחה אמכם ואשתאג אמחץ  )ישעי' 
ישגאל  אתהדגו  וכד  אויביכם  גאש  אמחץ  הוא  דא 
בתיובתא אתהדג אמכם לאתגה בשעתא דא אשתלימו 
ע"כ  דכפוגי  ביומא  גבא  כהנא  דלביש  ברדים  שמונה 

לשון המדגש הנעלם.

ופיגש הגב זלה"ה דכמו שיש כהן רדול למטה כן יש 
בחינת כ"ר למעלה1, והנה הברדים שמשתמש בהם כ"ר 
מעיל  אפוד  מכנסים  כתונת  מצנפת  אבנט  שמונה  הם 
חשן ציץ, אבל כהן הדיוט משמש בד' ברדים דוקא וא"כ 
בחינת  יש  כן  כמו  למטה  לכ"ר  ברדים  שמונה  שיש  כמו 
שיש  הכ"ר  בבחינת  ואוגות  בגוחניות  הנז'  ברדים  ח' 

למעלה2.

והנה כשישגאל חוטאים ח"ו אז יחסגו בחי' ד' ברדים 
מכנסים  כתונת  מצנפת  אבנט  אמכ"ם  ג"ת  והם  למעלה 
וישאג גק ד' ברדים היתגים שהם ג"ת אמח"ץ והם אפוד 
ציץ והכוונה שע"י החטא עושים רגעון, וכמו  חשן  מעיל 
שכהן הדיוט רגוע מכ"ר למטה שהכ"ר משמש בשמונה 
וכהן הדיוט באגבעה כן הבחינה שלמעלה הגמוזה לזה 

לא ישאג בה כ"א אגבעה.

של  אינם  הנשאגים  וציץ  וחשן  ומעיל  שאפוד  והרם 
כהן הדיוט מכל מקום נשתוה הבחינה לכהן הדיוט בענין 

שלא ישאג כי אם ד'.

והמדגש הנז' הכי פיגושו כד ישגאל חייבין אתקיים 
אנכי  פשעכם  מכח  ג"ל  אמכם  שולחה  ובפשעכם  בהון 
שולח ומסיג ד' ברדים הגמוזים במלת אמכ"ם ונשאגים 
שהקב"ה  בזה  ומגמז  אמח"ץ  בג"ת  הנגמזים  ברדים  ד' 

1( עיין סנהדרין לט. אלקיכם כהן הוא. ועיין לקוטי שיחות חלק ז 

עמוד 153 ואילך.

2( עיין זוהר ויקרא עמוד שכא וברקנטי פרשתנו.

וכד  מוחץ גאש שונאי ישגאל מחץ גאש על אגץ גבה 
כאשג  פי'  לאתגה  אמכם  יתחזג  אז  בתיובתא  יחזגון 
יחזגו בתשובה אזי הד' ברדים המגומזים במלת אמכ"ם 
יחזגו למקומם ואגמון על משפטו ישב אז בשעתא דא 
דכפוגא  ביומא  גבא  כהנא  דלביש  ברדים  ח'  אשתלימו 
יחזגו ד'  וצדיקים ממילא  זכאים  יהיו  דבשעה שישגאל 
ד' ברדים  ויתחבגו עם  ברדים המגומזים במלת אמכ"ם 
בשלימות  הבחינה  אז  ותהי'  אמח"ץ  במלת  המגומזים 

רמוגה ע"כ מהות דבגי הגב זלה"ה בקיצוג קצת ע"ש.
ג' שמשון אסטגפולי ז"ל – ניצוצי שמשון – אדגת אליהו

ב. אגז"ל3 ש"חשן" אותיות "נחש" – נחש הקדמוני. 
)מבעהתו"ס(4,  אפגים  ג'  בשם  מבואג  ריסא  ולאידך 
מפני  )שבא  הרלות  בזמן  והנה  "משיח".  ברי'  ש"חשן" 
על  דחויא5  המשכא  התרבגות  שסיבתם   – חטאינו 
נפה"א( הגי ענין ה"נחש" הוא ברילוי, והחשן )ברימטגיא 
בזמן  רם  ה"חשן"  שישנו  והיינו  בהעלם;  הוא  משיח( 
הרלות אלא שהוא נמצא בהעלם – וזאת היא עבודתינו 
משיח(  )ברי'  החשן  את  ולרלות  לפענח  הרלות  בזמן 
שתתרלה   – משפט"  "חשן  בבחי'  שיהי'  עד  מהעלמו, 

פעולתו וענינו בעולם.

החשן  שרילוי  "משיח"  ברי'  הוא  "חשן"  הנה  ועי"ז 
 – המשיח  רילוי  לידי  מביא  משפט"(  "חשן  )בבחי' 

ובקגוב ממש.
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לקדש  להם  תעשה  אשר  הדבר  וזה   – א  כט, 
ואילים  בקר  בן  אחד  פר  לקח  לי  לכהן  אותם 

שנים תמימים

וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי.  ג. 
לקדשם בעולם הזה בז' ימי המלואים, לכהן לי בעוה"ב.

שפתי כהן

3( שער המצות וטעמי המצות להרח"ו פ' תצוה.

4( מאורי אור בערכו. חומת אנך בפרשתנו.

5( תניא פל"א. ובכ"מ.

 ילקוט ראולה ומשיח - פגשת תצוה 
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נד נד

âאדר ה' ראשון âיום

æë(ë)äzàåäeöz|éìà eç÷éå ìàøNé éða-úàE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹
æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑ ׁשמרים ׁשּׁשנינּו,ּבלי ּכמֹו ¿«»¿«∆»ְְְִִִֶָָ
פו):ּב'מנחֹות' וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית ∑È˙k˙.ּבראׁש ְְְְְְִִַַַָֹ»ƒ

ּבריחים  טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש היה ,הּזיתים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
יהיה  ׁשּלא טּפה ּבֹוּכדי ׁשהֹוציא ואחר ׁשמרים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

הּׁשני ראׁשֹונה, והּׁשמן וטֹוחנן, לריחים מכניסן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
וכׁשר  למנֹורה "ּכתית ּפסּול ׁשּנאמר: למנחֹות, ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָ

למנחֹות  ּכתית ולא ÈÓz„.לּמאֹור" ¯ ˙ÏÚ‰Ï∑ ְְִִַָָָֹ¿«¬…≈»ƒ

עד  ׁשלהבת מדליק מאליהׁשּתהא כא)עֹולה .(שבת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
„ÈÓz∑ קרּוי ולילה לילה ׁשאּתה "ּתמיד",ּכל ּכמֹו »ƒְְְְִֶַַַָָָָָָ
כח)אֹומר ליֹום,(במדבר מּיֹום אּלא ואינּה ּתמיד" "עֹולת ְְִִֵֵֶַָָָ

ּבמנח  נאמרוכן חביּתין ו)ת אּלא (ויקרא ואינּה "ּתמיד" ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
"ּתמיד" אבל ּבערב, ּומחציתּה ּבּבקר ֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמחציתּה

הּפנים, ּבלחם הּוא האמּור לׁשּבת .מּׁשּבת ְְִִֶֶַַַָָָָָ

CÏכ  Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wÙz z‡Â¿«¿¿«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„ ‡˙ÈÊ ‡ÁLÓƒ¿»≈»«¿»»ƒ»¿«¿»»

:‡¯È„z ‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï¿«¿»»ƒ«»¿ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

מּגיעים  עצמית, ּוכתיׁשה התּבּטלּות - 'ּכתית' ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָעלֿידי

ׁשּבּתֹורה. 'מאֹור' ְִִֶַַָָלבחינת

ׁשל  עצמּותֹו והּנחת ּבבּטּול להיֹות צרי הּתֹורה ְְְְִִִִֶַַַַָָָלּמּוד

ּורצֹונֹו חכמתֹו את לֹומד ׁשהּוא והּכרה ידיעה מּתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהּלֹומד,

אּלא  ּוׁשקידה, ּבהתמדה ׁשּלֹומד ּבלבד זֹו ולא ;ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיתּבר

ורק  א יהיה חפצֹו ׁשּכל אמיּתי ּבסּלּוק עצמֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמסּלק

מּכל  לגמרי ׂשכלֹו ויׁשעּבד ,יתּבר וחכמתֹו ה' ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹּבתֹורת

ָֹוכל.

ּכעפר  "ונפׁשי - ּבּתפּלה אֹומרים ׁשאנּו זהּו להֹוסיף: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָויׁש

."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ועלֿידיֿזה) ּתהיה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹלּכל

(1276 עמוד ד, כרך שיחות' ('לקוטי

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

‰‡¯ .‰Â‡È Í··Ï Ì‡ ˙Ó‡ ˙Ú„Ï
ÌÈ¯Â‡Â .‰Â· „·ÎÏ ‰ÈÂ‚ ÏÎ
¯„Ò· ¯˙Ò· .‰ÂÁ‡ Ì„ÂÒÂ ÌÈÓÂ˙Â

:‰Âˆ˙ ‰˙‡Â
‰eˆz ‰z‡Â (Î טעם ּבתחּלה אזּכיר . ¿«»¿«∆ְְִִִַַַָ

לסּפר  הׁשלים ּכאׁשר ּכי הּפרׁשה. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלדבק
והּמׁשּכן  והּפרכת הּקדׁש ּכלי ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹּכל
העֹולה  ּומזּבח והּמכסה, ְְְְִִֶֶַַָָָֹוהאהל
מׁשרתי  לפרׁש החל ,והּמס ְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָוהחצר
ּבעצמם, עבֹודתם היא ּומה ְְְֲִִַַַָָָָהּמׁשּכן,

ּבׁשמן  נרֹות ׁשּיעלּו והחל אּתם. זר ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָאין
המׁשרתים  ואּלה זר. ּבׁשמן לא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹזית,
ונבּדלים  נּכרים להיֹות ְְְְִִִִִִָָראּויים

והזּכיר  ּבמלּבּוׁשיהם. ּגם ְְְְְְְִִִֵֶַַָּבמׁשּפחֹותם,

הזּכיר  ּכן ואחר זה. אחר זה ְְִִֵֶֶַַַַַָהּכתּוב
ימי  ׁשבעת ללמד חּיבים ְְְִִִֵֵֶַַָֹׁשהם
וירּגילם. מׁשה ׁשּילּמדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹהּמּלּואים,
הּתמיד  עֹולֹות ויעלּו יׁשרתּו ּכן ְְְְֲִֵַַַַָָואחר

הּזהב. מזּבח על לא העֹולה, מזּבח ְְִִַַַַַָָָָֹעל
קרנֹותיו  על ויכּפרּו עליו ׁשּיקטירּו ְְְִִֶַַַַַָָָרק

וטעם ּבּׁשנה: eˆz‰אחת ‰z‡Â. ְַַַַַָָ¿«»¿«∆
לתת  הּצּבּור, על עֹולמית מצוה ְִִִִֵֶַַָָָׁשהיא
ּתמיד. נר להעלֹות זית ׁשמן ְֲִִִֵֶֶַַָָּתמיד

ׁשהביאּו הּׁשמן ּבעבּור ּתׁשּתֹומם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַואל
הּמׁשחה. ׁשמן היה הּוא ּכי ְְִִִִֶֶַַָָָהּנׂשיאים,
ויׁש הּצּבּור. חּיּוב לּמאֹור ׁשמן ְִִֵֶֶַַַָרק

ׁשּיבחרּו זיתים, ׁשּׁשם ּבמקֹומֹות ְְְֲִִִִֵֶֶָָמנהג

ׁשאין  הּגרּגרים והּטעם, .הּז ְְְִִֵֶַַַַַַַַַהּזית
קצתם, נאכלה ׁשּלא אֹו עּפּוׁש ְְִֶֶֶֶָָָָֹּבהם
הּמלכים. למאכל ׁשמן יעׂשּו ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָּומּמּנּו
ּכתית: לפני ז הּכתּוב, הזּכיר ּכן ְְִִִִֵֵַַָָָעל

¯B‡nÏ:ּבּלילה האֹור לצֹור . «»ְְֶַַָָ
BÏÚ‰Ï˙ מנֹורת ועל הּנרֹות. להדליק . ¿«¬ְְְְִֵַַַַ

וטעם  ּכּמׁשּפט: לבערם ּכתּוב ְְְְֲִַַַַָָָֹֹׁשלמה
„ÈÓz מּלת ויׁש ולילה. לילה ּכל . »ƒְְְְִֵַַַָָָ

מצחֹו על והיה מּזאת, קׁשה ְְִִִַָָָָָֹּתמיד

על  הּמצנפת הּוׂשם ּכאׁשר ְֲִִֶֶֶַַַַָּתמיד.
ציץ  עליה יׂשימּו לעֹולם ְִִֶָָָָֹראׁשֹו,

k`הּקדׁש: dxez ֶַֹ

 חומש יומי 

פגשת תצוה

יום ראשון
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תצוה  פרשת - כח - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ה' ראשון ליום יומי שיעור

(àë)úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà Búà Cøòé©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®

ñ :ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯˜aŒ„Ú ·¯ÚÓ∑,מּדתּה לּה ּדֹולקת ׁשּתהא ּתן ≈∆∆«…∆ְִֵֵֶֶֶָָָ

טבת  ללילי לֹוג חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹמערב
ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻהארּכין,

.ּכלּום  ְ

çë(à)éìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà E-úàå E §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤
áãð ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéðä¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨¯

:ïøäà éða øîúéàå øæòìà àeäéáàå©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ
i"yx£EÈÏ‡ ·¯˜‰ ‰z‡Â∑ מלאכת ׁשּתגמר .הּמׁשּכן לאחר ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìe§¦§¨«¤

(â)åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−
:éì-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç çeǿ©¨§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«

i"yx£ÈÏŒB‰ÎÏ BLc˜Ï∑להכניסֹו ׁשרּות לקּדׁשֹו, "ּכהּנה", ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, עלֿידי ּבכהּנה ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ
ּבלע"ז  שנטריא"ה .הּוא, ְַַ

(ã)ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLz úðúëe§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

éçà ïøäàì:éì-Bðäëì åéðáìe E §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑ הּלב ּכנגד ׁשמעּתי ∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לא …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְִַָֹ

לבוש) ולּבי (שהוא ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא ,ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּגב  ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ׁשהּוא לי ְְֲִֵֵֶַַָָָֹאֹומר
הּׂשרֹות  ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין ְְִִִִֶֶַָָאיׁש,

ÏÚcכא  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»»¿»À¿»ƒ«
‡LÓ¯Ó È‰B·e Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ ‡˙e„‰Ò«¬»¿««»≈«¬…¿ƒ≈«¿»
Èa ÔÓ ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú««¿»√»¿»¿»»»¿»≈ƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰Baא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È C˙ÂÏ ·¯˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»¿»¿ƒ
Ô¯‰‡ ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓ dnÚƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»√»»«¬…
:Ô¯‰‡ Èa ¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â ·„»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈«¬…

ÈÏ˜¯ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

ÈÓÏL‡c˙ג  ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד  ‡LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡ÈÓ‰Â ‡zÙˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

(‡Îאׁשר˙e„Ú‰ ÏÚ על קצרה, ּדר . ֲֶ«»≈ְֶֶַָָ
ּכמֹו ,יער ּכי יפת, אמר העדּות. ְֲֲִֵֶֶַַָָֹארֹון

ׁשּיסּפיק  ׁשמן ׁשּיער הּכהן. ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹּבערּכ
ּבקר. ועד מערב מאירים הּנרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹלהיֹות
להיֹות  הּוא ונכֹון הּמערכה. נרֹות ְְְֲִֵַַָָָָָוככה
ּכחצי  הּנרֹות היֹות ּבעבּור ,יער ֱֲֲֲִֵַַַַַַֹטעם

זה: על אדּבר ועֹוד `עּגּול. dxez ְֲִֵֶַַ

‰z‡Â ּכהן ‡) מׁשה היֹות ּבעבּור . ¿«»ֱֲֵֶַֹֹ
הקרב  טעם ּכן על ּבתחּלה, ְְֲִִִֵֵַַַַַָֹהּכהנים
נבחר  לּמה ל רמזּתי ּוכבר .ְְְְִִֵֶַַָָָָאלי
ּכבֹוד  ּבעבּור לּׁשם, להקּדיׁשֹו ְְְֲֲִֵַַַַֹאהרן

הּכהנים  ׁשּיהיּו נחׁשֹון. ְְְֲִִִֶַַַַֹמׁשּפחת

לדּבר  ואין יׂשראל. ּבני על ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָמכּפרים
ּומי  היה, ּבֹורח ּכי אדֹוננּו מׁשה ֲִִֵֵֶַַָָֹעל

ּכל  טֹורח ּכי ועֹוד, עברית. לֹו ְְִִִִֵַָיּתן
הּמצֹות  ללּמדם מׁשה על ְְְְִִֵֶַַַָָֹיׂשראל

וי"ו קׁשה. ּדבר ּכל B‰ÎÏולדּון ְֶָָָָָָ¿«¬
ÈÏ.ּבעֹור ּבנֹו ׂשדי. חיתֹו ּכוי"ו נֹוסף. , ƒְְְְַָָָָ

ּבנים  אּולי אהרן, ּבני ׁשמֹות ְְֲִִֵֵַַָֹּופירׁש

ספק  ואין מאּלה. חּוץ לֹו היּו ְֲִֵֵֵֵֵֶָָאחרים
מׁשּפחת  ּבּמדּבר למעלה רבתה ְְְְְִִִַַַַָָָָּכי
ליׂשראל  להם נתנּו ּכן על ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹאהרן,
ּבספר  ּכּכתּוב רּבֹות, ְִֵֶַַָָערים

aיהֹוׁשע: dxez ְַֻ

L„˜ È„‚· ˙ÈNÚÂ ּכן ·) נקראּו . ¿»ƒ»ƒ¿≈…∆ְְִֵ
הּקדׁש. ּבמקֹום ּבהם ׁשּיׁשרתּו ְְְֲִֶֶֶַַָָֹּבעבּור

העם  את יקּדׁשּו ולא ,ּדר על ְְְֶֶֶַַָָֹאֹו
הּנזּכרים: ּכּלם אהרן ּובגדי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּבבגדיהם.

˙¯‡Ù˙Ïe „B·ÎÏ.ּבהם ׁשּיתּפארּו . ¿»¿ƒ¿∆∆ְֲִֶֶָָ
ׁשּילּבׁש מּיׂשראל אחד אין ְְִִִִֵֵֶֶַָָּכי

bּכאּלה: dxez ֵֶָ

‰z‡Â אל ‚) ׁשב מּלאתיו, וי"ו . ¿«»ִִֵֶָָ
cלב: dxez ֵ

‰l‡Â החׁשן,„) ּבתחּלה הזּכיר . ¿≈∆ְְִִִִֶַָֹ
למעלה  ׁשהּוא מהאפֹוד, למעלה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה

והאבנט  הּכתנת ּכן ואחר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹמהמעיל.
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נו תצוה נו פרשת - כח - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ה' ראשון ליום יומי שיעור

מעׂשהּו ּכ הּסּוסים. על מּלמּטה,ּכׁשרֹוכבֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָ
ו)ׁשּנאמר: ב למדנּו,(שמואל ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְֱִֵֶֶַַָָָָ
ּבֹוׁשהאפֹוד  ׁשאין לֹומר ואיֿאפׁשר היא. חגֹורה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

נאמר  ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה ח):אּלא עליו (ויקרא "וּיּתן ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
האפֹוד", ּבחׁשב אֹותֹו "וּיחּגר ואחרּֿכ האפֹוד", ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת
ׁשהחׁשב  למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָותרּגם
ואיֿאפׁשר  לבּדֹו. ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד החגֹור, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָהּוא
אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ׁשעל ְְֵֵֵֵֶֶַַַָלֹומר
ׁשהאפֹוד  למדנּו האפֹוד", ּכתפֹות "ׁשּתי נאמר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם והּכתפֹות לבד, ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשם
קרּוי  מּטה ׁשל הּסינר ׁשם ׁשעל אֹומר אני ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלכ

ׁשם  על ׁשּנאמר:אפֹוד, ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו ׁשאֹופדֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַ
ׁשּלמעלה (שם) חגֹור הּוא והחׁשב ּבֹו". לֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָֹ"וּיאּפד

לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַהימּנּו,
"ודוד  יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ראיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּיׁש
כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד ְְְְְִֵֵֵַָָחגּור

אבׁשלֹום:,"מעילים" אחֹות ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ
יג) ב הּבתּולֹות (שמואל הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן ְְְְִִֵֶֶַַַָ"ּכי
ּכמין ∑ÏÈÚÓe.מעילים" הּכּתנת,הּוא וכן חלּוק, ְִִ¿ƒְְִֵֶַָֹֻ

חלּוק  קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת ְְִִֶֶֶַָָָָָֹֻאּלא
והּמׁשּבצֹות ∑ıaLz.העליֹון  לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְֶָ«¿≈ְְְְְְֲִִִַ

למֹוׁשב  זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֻהם
ּבאבני  ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָקביעת
קֹוראין  ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות "מּוסּבֹות ְְְְִִֵַַַָָָהאפֹוד:

קׁשטונ"ש  ּכּפת ∑ÙˆÓ˙.אֹותֹו ׁשּקֹורין ּכמין ּכֹובע ƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
'מגּבעֹות' להם קֹורא אחר ּבמקֹום ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָקופי"א,

כה)ּכֹובעין''ּומתרגמינן  יומא חגֹורה ∑Ë·‡Â.(עיין היא ְְְִִַָָ¿«¿≈ֲִָ
ּכמֹו הּמעיל, על חגֹורה היא והאפֹוד הּכּתנת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻעל
הּכּתנת  את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּמצינּו
וּיּתן  הּמעיל את אֹותֹו וּילּבׁש ּבאבנט אֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹוּיחּגר

האפֹוד" את המקּדׁשת ∑L„˜ŒÈ„‚a.עליו מּתרּומה ֵֶָָָƒ¿≈…∆ְְִֶֶַָֻ
אֹותם ,לׁשמי  .יעׂשּו ְֲִִַָ

(ä)ïîbøàä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤¨«©§¨¨®
ô :LMä-úàå éðMä úòìBz-úàå§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי מן אֹותם יקּבלּו הּבגדים, לעׂשֹות ׁשּיעׂשּו הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּבגדים  את .מהן ְִֵֶֶַָ

(å)úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNòå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©
:áLç äNòî øæLî LLå éðL̈¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«

i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑ מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְֲִִֵֵַָָ
ּפרקים, ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאפֹוד

ּכמֹות  מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן. הּקֹורא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָויׁשּגה
על  אפרׁש ואחרּֿכ ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָׁשהּוא,

ÈÂ˙ה  ‡ÏÎz ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ôe·qÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»¿»
:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡Âb¯‡«¿¿»»¿»¿«¿ƒ¿»»

Âb¯‡Â‡ו  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

ראׁשֹו. על והּמצנפת אֹותֹו. ְְִֵֶֶַַַֹהחֹוגר
ּבּמים, אהרן רחץ ּכאׁשר היה ְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹוכן
להזּכירם  צֹור ואין ּבד. מכנסי ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָולבׁש

ּכל  מנהג ּכי מעׂשה, ּבׁשעת ולא ְְְֲִִִֶַַַַָָֹעּתה
מׁשה  והּנה מכנסים. ללּבֹוׁש ְְְִִִִֵֶַָָָֹאדם
ׂשם  ּכן ואחר הּכתנת, ְְְִִֵֶַַַָֹהלּביׁשֹו
הּמצנפת  על וׂשם ראׁשֹו, על ְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹהּמצנפת

ּבּפסּוק  הזּכיר ולא הּקדׁש. נזר ְְִִִֵֶֶַַָֹֹציץ
– ּכהּונה ּבגדי סֹופר ׁשהּוא – ְְִֵֵֶֶַָהּזה
ּבגד. אינֹו ּכי הּקדׁש, נזר ציץ ִִֵֵֶֶֶֶֶַֹאת
הרּבים, ּבעבּור הזּכירּו ְְְֲִִִֵַַַָוקדמֹונינּו
האּורים  ואין ּכהּונה. ּבגדי ְְְְִִֵֵָָָֹׁשמנה

ולא  אבנים ולא ּבגדים. ְְְְֲִִִַָָֹֹוהּתּומים,
ּבאבנט. אֹותֹו חגר ּכן ואחר ְְְִֵֵַַַַָָָקלפים.

ּכן  ואחר הּמעיל. הלּביׁשֹו ּכן ְְְְִִִֵֵַַַַַואחר
החׁשב  ּכי ּבֹו. לֹו וּיאּפד ְִֵֵֶֶַַָֹהאפֹוד,
אפֹוד. נקרא החׁשב ּובעבּור ְֲִֵֵֵֵֶַַָָמהאפֹוד.

הּזה. ּבּפסּוק ׁשהּוא הּסדר על ְִֵֵֶֶֶַַַַָוהּנה
ּבאחרֹונה  ּכתּוב ׁשּתמצא ּתׁשּתֹומם ְְְֲִִֵֶַַָָָָואל
ראׁשֹו. על הּמצנפת את וּיׂשם ְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבמעׂשה,
עם  הּמצנפת ׂשם ּוכבר ּפרּוׁשֹו, ְְִִִֵֶֶַָָּכי

וכמֹוהּו, הּכתנת. ּבלבׁשֹו הּזהב, ְְְְִֶַַָָָָֹציץ
הלּביׁשּוהּו. ּוכבר ּבגדים, ְְְְִִִִַַָָוּילּביׁשּוהּו
הּצניף  וּיׂשימּו ּכתּוב, ּבתחּלה ְִִִִִַַָָָָּכי

ראׁשֹו: על dהּטהֹור dxez ַַָֹ
Ì‰Â נאמנים ‰) העֹוׂשים, לב חכמי . ¿≈ְֱִִֵֵֶַָָ

eהם: dxez ֵ
(Âוטעם„BÙ‡‰ ּגדֹול הּוא ּכי . ְַַ»≈ִָ

יׁש החׁשב. מעל יּזח ולא ְִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹמהחׁשן,
והחׁשן. האפֹוד ּבדבר קׁשֹות ְְְִֵֵֶַַָָֹׁשאלֹות
אחד. אפֹוד רק עׂשה לא מׁשה ִֵֶֶַָָָֹֹּכי

ואינּנּו ּבידֹו. ירד אפֹוד ּכתּוב ְְְִֵֵֵֶַָָָוהּנה
האפֹוד  ּכתּוב אין ּכי מׁשה, ִֵֵֵֶָָֹאפֹוד
ועֹוד, האפֹוד. הּגיׁשה ּכמֹו ְְִֵַַַָָָהּידּוע.
ּכי  הֹוריד, אמר ולא ירד ּכתּוב ְִִַַָָָָָֹלּמה

ׁשמנים  ּכתּוב וׁשם היה, מקרה ּכי ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹיראה
אפֹו נֹוׂשא רּבים איׁש ּומפרׁשים ּבד. ד ְְִִִֵֵַָָ

אפֹוד. לׂשאת ראּויים ׁשהיּו זה, ְְִֵֵֵֶֶָָּפרׁשּו
האפֹוד  ּכי האמת. לדעת לב ׂשמּו ְֱִֵֵֶַַָָָָֹולא
ואפֹוד  ּפׁשּתים. מּמיני מין הּוא, ְְִִִִִֵֵַּבד

ּותכלת  זהב רק ּבד, היה לא ְֵֶֶַַָָָָֹֹמׁשה
הּכל. עם וׁשׁש ׁשני, ותֹולעת ְְְְִִֵַַַַָָָֹוארּגמן
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נׁשים  ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד הּמקראֹות. ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסדר
לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, ְְְֲִִֵֵֶֶָרֹוכבֹות

ּכמּדת רחּבֹו מאּציליו. אדם למּטה ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
על  ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻויֹותר
ּכדי  ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג מעׂשה רחּבֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָּפני
אחת  ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹֻלהּקיף
הבּדלת  ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות לׂשמאל ואחת ְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלימין
סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכתפים,
ׁשּתי  ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו עֹומדֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָּוכׁשּזֹוקפן,
ׁשעּור  ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות ְְֲֲִִִֵֵָֻרצּועֹות
לפניו  ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן צּוארֹו אצל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָלזקפן
ּבהם, קבּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹלמּטה
והּמׁשּבצֹות  ׂשמאל, ּכתף על ואחת ימין ּכתף על ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָֹאחת

לפני  ּבראׁשיהם הּזהב נתּונֹות עבֹותֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ
רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן טּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּתחּובֹות
ראׁשי  ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהעליֹון,
ראׁשי  ׁשני וכן לימין, ּבמׁשּבצֹות ּתקּועים ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָהּׁשרׁשרֹות
ׁשּבּכתף  ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָהּׁשרׁשרֹות

על  האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ּתלּוי החׁשן נמצא, ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹׂשמאל.
החׁשן  קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלּבֹו
האפֹוד  ּכתפֹות ּבׁשּתי טּבעֹות ׁשּתי ּוכנגּדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבתחּתיתֹו,
וטּבעֹות  ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֻמּלמּטה

על  זה ׁשֹוכבים האפֹוד, טּבעֹות מּול אל זה החׁשן ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹ
והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומרּכסן
יהא  ולא האפֹוד לחׁשב ּדבּוק החׁשן ּתחּתית ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּיהא

וחֹוזר  הֹול ונבּדל, ÚÏBz˙.נד ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê ְְְִֵֵָָ»»¿≈∆¿«¿»»««
¯ÊLÓ LLÂ ÈL∑ ּבכל ׁשזּורין הּללּו מינים חמׁשת »ƒ¿≈»¿»ְְֲִִִֵֶַָָ

ּדּקים  טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. ְְְְִִִִֶַַַַָָָחּוט
זהב  ׁשל חּוט אֹותן: וטֹווין מהם, ּפתילים ְְְְִִִִֵֶֶָָָוקֹוצצין
ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָעם
ׁשּכל  ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּוטין
אחד  ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן ְִִִִֶֶַָָָָָָָהּמינין

את ׁשֹוזר ואחרּֿכ חּוטן ואחד, נמצא ּכאחד, ּכּלם ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יֹומא, ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹּכפּול
וקּצץ  הּזהב, ּפחי את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָולמד
הּתכלת  ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפתילים

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

הּמׁשּפט, ּבחׁשן רק ׁשֹואלים היּו ְְְֲִִֶַַָָֹֹולא

והּתּומים. האּורים עֹולים עליו ְִִִֶַָָָָׁשהיּו

ה'. לפני האּורים ּבמׁשּפט ּכתּוב ְְְְִִִֵַָָָָוככה
חׁשן  ּכי האפֹוד, הּגיׁשה מן טענה ְְִִִֵֵֶַָָָָֹואין
וכן  החׁשן. עם והאּורים עּמֹו, ְְִִִֵֵֶַָָֹּדבק
ּולתּמים. לאּורים הּכהן עּמֹוד עד ְְִִֵַַַָֹֻּכתּוב

ׁשענה  ראינּו והּנה .ואּורי ּתּמי ְְְִִֵֶֶֶָָָָֻוכתּוב
אביתר. אפֹוד ּפי על ּדוד את ְִִֵֵֶֶַַָָָהּׁשם
ׁשאל  לּמלחמה, ּבלכּתֹו ׁשאּול ְְְְִִֵֶַַָָָָוהּנה
הּמׁשּפט  ּבחֹוׁשן ׁשהיּו הם הם ְְִִֵֵֶֶַָָָּבאּורים,

ׁשאל  ּדוד והּנה והארֹון. האפֹוד ְְִִִֵֵַָָָָָעם
אפֹוד  אינֹו והּנה אביתר, ּבאפֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָּבצקלג
האּורים  ּכי מּזאת, ׁשאלה וקׁשה ְְִִִֵֶָָָָֹֹמׁשה.
ּומּלאת  ּכתּוב הּנה ּכי חׁשן. אבני ְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹאינם

החרׁש מעׂשה וזהּו אבן. מּלּואת ְֲִֵֶֶֶֶַַָָּבֹו
אמר  ּכן ואחר מׁשה. מעׂשה לא ְֲֵֵֶַַַַָֹֹהּוא,
את  הּמׁשּפט חׁשן אל ונתּת ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹֹלמׁשה,
האפֹוד  ּובמעׂשה הּתּמים. ואת ְְֲִִֵֵֶַַָָֻהאּורים
הּטּורים. והזּכיר אבן, טּורי ד' ְְִִִֵֶֶַָּכתּוב

החׁשן, את עליו ויּתן מׁשה על ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹואמר
ואת  האּורים את החׁשן אל ְִִֵֶֶֶֶַָָֹוּיּתן
אין  הּפׁשט, ּדר על והּנה ְְִִֵֵֶֶַַַָֻהּתּמים.
ּכי  הּמתמימים. ולא הּמאירים ְְְֲִִִִִִַַַָָֹהאבנים

והּנה  ותּומים. ּבאּורים היא ְְְְִִִִֵֵַָהּׁשאלה

מֹועילֹות  אין והּנה הם. מה ידענּו ְְִִֵֵֵַַָֹלא

ׁשמֹות  ּגם הּׁשבטים. ׁשמֹות ְְְִִַַָאֹותּיֹות
הּמׁשּפט  חׁשן נקרא לא ּכי ְְִִִֶַָָָָֹֹהאבֹות.
ועֹוד  עליו. ׁשהם האּורים ּבעבּור ְֲִֵֶַַָָָרק
ּכי  לֹומר נּוכל לא ּכי אחרת, ְִִֵֶֶַַַָֹׁשאלה
ּכתּוב  ּכי הּתּמים, עצמם הם ְִִִֵַַָָָֻהאּורים

מּלת  ּכי ועֹוד, ּולתּמים. ְְְִִִִַֻלאּורים
והּנה  רּבים. לׁשֹון ּתּומים ּגם ְְִִִִֵַַָהאּורים,
אמר  ׁשלמה ורּבינּו הם. רּבים ְְְִִֵֵַַַָָֹֹּדברים
ׁשם  ּכתבי היּו והּתּומים האּורים ְְִִִִֵֵַָָּכי

האי, רּבנּו ּתׁשּובת ראה ואיּלּו ְְְִֵַַַַָָָֹהמפרׁש.
ּדבר  הּוא עמֹוק וסֹוד ּככה. אמר ְְַַָָָָֹלא

קצ  ארמֹוז רק והחׁשן. הּסֹוד,האפֹוד ת ְְְֵֶֶַַַָָֹ
עליֹון. ּדעת ידע ׁשהּוא מי יבינהּו ְְִִֵֵֶֶַַַַאּולי

ׁשּתי  הּסֹוד. אל לבא ׁשּיּוכל ְְֵֶֶֶַַַַָֹוהּפתח
מׁשּבצֹות  ב' על הּנתּונֹות ְְְֲִַַָהעבֹותֹות
על  הּמיׁשֹור הּוא האפֹוד, ְִֵֵֶַַָוחׁשב
ּכתף  על הּׁשּׁשה ּכן על ְִִֵֶֶֶַַַָָאמצעיתֹו.
על  הּמחׁשבה. ּכפי הם ואּלה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשנית.

ּבני  מסּפר על אחת, ּבאבן הם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַּכן
וככה  ּכתֹולדֹותם. ׁשמֹותם ועל ְְְְְְִֵַָָָָָיׂשראל,
ּכפי  אינּנּו הּמׁשּפט רק הּׁשנּיים. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָהּׁשּׁשה
למראה  החּלּוק ּכפי רק ּבּלב. ְְְִִִֵֶַַַַַהחּלּוק

את  וירּכסּו אמר הּנטּיה, ּובעבּור ְְְְֲִִִֶַַַַָָָהעין.

האפֹוד  טּבעֹות אל מּטּבעֹותיו ְְִֵֶֶַַָָָֹהחׁשן

ּכי  ּכפּול, החׁשן והיה ּתכלת. ְְְִִִֵֶֶַָָָֹּבפתיל
עד  ׁשמּורים והּתּומים האּורים היּו ְְִִִַַָָָׁשם
החׁשן. אל מחּוץ יּתנּום אז .הּצֹור ְִִֵֶֶֶַַָֹעת
אחד. ּומעין ׁשוֹות, ׁשהם אבני ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹוהּנה
הם  הּׁשהם ּכי החׁשן. אבני ּככה ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹואין

אבני  על יׂשראל ּבני ּומׁשּפט ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָלזּכרֹון.
חּמֹותי  מּגזרת אּורים, ּומּלת ְִִִִִֶַַַַֹהחׁשן.
ּתמימים. ׁשהם ותּומים אֹור. ְְִִִִִֵֶָראיתי
היּו. וכסף זהב הּתּומים, לא ְִִֶֶַָָָָָֹוהאּורים,

ּגמּורֹות  ּבראיֹות ידּוע ְְְְִִַַָָָוהּמסּפר
והּנה  יבין. והּמׂשּכיל והּׁשפל. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהעליֹון
ויׁש הּכהנים, עם היּו רּבים ְֲִִִִֵֵַַָֹאפֹודים
ולא  חׁשן ׁשם אין ּכי רק חׁשב. ְִֵֵֶֶֶַָָֹֹלהם

האּורים  ּבדברי רגיל היה ואׁשר ְְֲִִִִֵֶַָָָָאּורים.
יּוכל  הּמׁשּפט, חׁשן על ׁשהיּו ְְִִֶֶַַַַָָֹוהּתּומים
לבּדֹו, האפֹוד מּדמיֹון לּׁשֹואל ְְְִִִֵֵַַָָלהׁשיב
לגּלֹות  הֹואלּתי ואיּלּו עת. ּבכל לא ְְְְִִֵַַַָֹרק
ּכפי  לכתבֹו יכלּתי לא הּסֹוד, ְְְְִִֶַָָֹֹזה

ּכּלֹו, הּספר ּבפירּוׁש ׁשחּברּתי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֻהּמכּתב
ספר  למד ׁשּלא מי יבינּנּו לא ְִִִֵֶֶֶַָֹֹּכי
ואין  ׁשמים. מלאכת וסֹוד ְְְִִֵֶֶַַָהּמּדֹות,
והחׁשן  האפֹוד ּבצּורת להארי ְְְֲִֵֶֶַַַָֹצֹור

fוהּטּבעֹות: dxez ְַַָ
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ׁשזּור  זהב ׁשל ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ְְְְֶֶַַָָָָָָָּובתֹו
ּומין  מין ּכל LÁ·.עם ‰NÚÓ∑ ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ִִִָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ

ּדֹומֹות  עבריה ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָאריגת
לזֹו .זֹו ָ

(æ)åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈
:øaçå§ª¨«

i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ האפֹוד וחׁשב מּלמּטה, הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְִִֵֵֶַַָָָ
סינר  ּדגמת מלמעלה, לֹו ּוצמּודה החגֹורה ְְְְֲִִִַַַַָָָֻהיא
ׁשּתי  ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּנׁשים,
ּכל  ּכנגד אחת רחבֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָחתיכֹות
ׁשּנקּפלֹות  עד ּכתפֹותיו ׁשּתי על וזֹוקפן וכתף, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּכתף
החׁשן  לטּבעֹות חּבּורן ועלֿידי החזה, ּכנגד ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלפניו
ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד מּלפניו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹנאחזין
אבני  ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבענין,

אחת  ּבכל אחת ּבהן, קבּועֹות ‡ÈLŒÏ.ׁשהם ְְֶַַַַַָָֹ∆¿≈

ÂÈ˙Bˆ˜∑ אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ¿»ְְֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּקֹורין  האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, ׁשל ּגּבֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד

ׁשּנאמר מד)קודי"ׁש, אין (יחזקאל ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְֱֵֶֶַַַַָֹ
ולא  מאּציליהם למעלה לא זיעה, ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹחֹוגרין

אּציליהם  ּכנגד אּלא מּמתניהם, ∑aÁÂ¯.למּטה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿À»
אֹותם  יחּבר האפֹוד ּכתפֹות ׁשּתי אֹותן עם ְְְִִֵֵֵֵַָָָָהאפֹוד

אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ולא ּבחׁשב, למּטה ם ּבמחט ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מחּברם  ואחרּֿכ .לבד ְְְְַַַַָָ

(ç)äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑מאּפדֹו הּוא ׁשעלֿידֹו וחגֹור ¿≈∆¬À»ְְֲֶַַַָ
ּומקּׁשטֹו לּכהן ÂÈÏÚ.ּומתּקנהּו ¯L‡∑ ּבׂשפת למעלה ְְְְֵֵַַַֹ¬∆»»ְְְִַַָ

החגֹורה  היא הּסינר,∑e‰NÚÓk.הּסינר, ּכאריגת ֲִִַַָָ¿«¬≈ֲִִַַַָ

החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמעׂשה
הּמינים  ּומחמׁשת חֹוׁשב È‰È‰.מעׂשה epnÓ∑עּמֹו ֲֲִִֵֵֵֵֶַַƒ∆ƒ¿∆ִ

ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג, .יהיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

(è)íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL§−§¥¬¦§¨¥«

(é)úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä äMMä©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑ׁשּנֹולדּו ׁשמעֹון,:ּכּסדר ראּובן, ¿¿»ְְְִֵֵֶֶַ
ּגד  הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָלוי,

הּוא  ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, זבּולן, יׂששכר, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻואׁשר,
ואחת  אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום .ּכתּוב ְְְְִִַַַַַָָ

ÔÈ¯zז  ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

È‰Èח  dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ï¯e· È·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

Ì‰M‰ Ô·‡Â (Ë,ּובארמית לבנה. . ¿∆∆«…«ְֲִַָָָ
ואין  ּבלאֹור. יׁשמעאל, ּולׁשֹון ְְְְְִֵֵָָָּבּורלא.
הּמּלּואים. אבני לדעת ּבברּור ּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָלנּו
לֹו אין ּכי ּכרצֹונֹו, ּתרּגמם הּגאֹון ְְְִִִִֵַָָּכי

ראינּו הּנה ּכי עליה. ׁשּיסמ ְִִִִֵֶֶַָָָָָֹקּבלה
אדֹום. רק ואינֹו לבן. סּפיר, ְְִִֵֵֶַַָָָׁשּתרּגם
ּבראׁשֹונים, ׁשּכתּוב מאֹודם טענה ְְִִֵֵֶֶָָָָואין
העינים. ּגֹוני הם חמׁש ּכי ידּוע ִִִֵֵֵֵַַָָָּכי

וירק  ואדֹום ּוברקת והּנה הּלבן וׁשחֹור. ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ

יּמצא  האמצעי, האדם היֹות ְֱֲִִֵֶַָָָָָָּבעבּור
ּכדמּות  ,נפ ותרּגם רּבים. מינים ְְְִִִִִֵֶַַֹעל
עיניה. ּבּפּו וּתׂשם ּבעבּור, ֲֵֶֶַַַָָָׁשחֹור.
,נפ נּו"ן יהיה ׁשּלא יּתכן, לא ְְִִֵֶֶֶֶָֹֹֹוזה

וחכם  אֹודם. מׁשקל על הּוא ּכי ְְִִֶֶַַָָֹׁשרׁש.
הּוא  יהלֹום ּכי אמר, ספרּדי ְֲִִַַַָָָּגדֹול
האבנים  ּכל ׁשֹובר ׁשהּוא אלמם ְְֲִִֵֶַַַָָָָהּנקרא
ּפעם. הֹולם מּגזרת הּבדלח. ְְְִִֵֵַַַַָֹונֹוקב

אחלמה, ּגם יצהר. ּכיּו"ד נֹוסף ְְְְִַַַַָָָוהּיּו"ד
ׁשהאבן  מי ׁשּכל אבן. והּוא חלמה. ְְִֶֶֶֶֶֶֶָָָָאל
חלֹומֹות. יראה לעֹולם ּבאצּבעֹו, ְְְְֲִֶֶַָָההּוא
יּמצא  ּכח ּכי זה, על לתמּה ְְִִִֵֵֶַַַָֹֹואין

אבן  יׁש ּכי ואבן. אבן ּכל ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבתֹולדת
את  והּמעמדת הּברזל. את ְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַַהּמֹוׁשכת
והּנׁשּברת  מהחֹומץ. והּבֹורחת ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָהּדם.

מׁשּלׁש: על iלעֹולם dxez ְְַָָֻ
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(àé)ézL-úà çzôz íúç éçezt ïáà Løç äNòî©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

:íúà äNòz áäæ̈−̈©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ ׁשל אמן אבנים.מעׂשה «¬≈»«∆∆ֲֲֳִֵֶַָָ

הּוא  ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ'חרׁש'
וכן: ּבסֹופֹו, ּפּתח מד)נקּוד נטה (ישעיה עצים "חרׁש ְְִֵֵַַָָָָָ

וכן: עצים. ׁשל חרׁש יב)קו", מעצד",(שם ּברזל "חרׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּופתּוחים  ּדבּוקים אּלה Ì˙Á.ּכל ÈÁezt∑:ּכתרּגּומֹו ְְִִֵֶָƒ≈…»ְְַ

מפרׁש ּבתֹוכן ּכגלף ּכתב האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְְְְְְֲִִִַַָָָָֹ

אּגרֹות  לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ׁשחֹורצין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹּכמֹו
ּומפרׁש נּכר aÒÓ˙.ּבׁשמֹות ּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכתב ְְִָָָֹ«¿…ְְִÀ«…

˙BˆaLÓ∑ זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים ׁשעֹוׂשה ,מּקפֹות ƒ¿¿ְְְֲִִֶֶָָָָָֻ
ּומׁשּקעּה האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמֹוׁשב
סביב, האבן את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבּמׁשּבצֹות.

האפֹוד  ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות .ּומחּבר ְְְְְִִֵֵַַָ

(áé)éðáà ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬
éðôì íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì ïøkæ¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥¯

ñ :ïøkæì åéôúë ézL-ìò ýåýé§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
i"yx£Ô¯kÊÏ∑ לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רֹואה צדקתם ,ׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

âאדר ו' שני âיום

(âé):áäæ úöaLî úéNòå§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
i"yx£˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ צרּכן מקצת אּלא זֹו ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ולא ׁשּתים. "מׁשּבצֹות", ּובפרׁשת מעּוט , ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפרּוׁשן  ל ּגֹומר .החׁשן ְֵֵֶַָֹ

(ãé)íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò äNòî©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

ñ :úöaLnä©¦§§«Ÿ
i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑ לסֹוף «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְ

אֹותם  ּתעׂשה החׁשן Ú·˙.ּגבּול ‰NÚÓ∑ מעׂשה ְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ֲֵַ
ּכאֹותן  ּוכפלים, נקבים מעׂשה ולא חּוטין ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹקליעת

ׁשעֹוׂשין לבֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא לערּדסקאֹות,, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
אינשינשייר"ׁש כב)ׁשּקֹורין L¯L¯˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ִֶ¿»«»∆«¿¿…

מׁשּבצֹות  על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ְְֲֲֲֲִֵֶַַָֹׁשל
ׁשרׁשרֹות  ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא זה ולא ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹהּללּו,

וא  קביעּותן. צּואת לׁשֹון ולא ּכאן האמּור "ּתעׂשה" ין ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

אּלא  צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור "ונתּתה" ואין ְְְִִֵֶַָָָָָָצּוּוי,
על  ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹלׁשֹון
להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ולא קביעּותן, ועל ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹעׂשּיתן
האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמקצת
ל יזקקּו הּללּו הּמׁשּבצֹות ,ל לֹומר זאת ל ְְְְְְְְִַַַַָָֹֻוכתב
על  ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת ׁשרׁשרֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹלכׁשּתעׂשה

הּללּו .הּמׁשּבצֹות ְְִַַָ

ÛÏ‚kיא  L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Î„ È·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡¯Î„Ï¿»¿»»

c„‰·:יג  Ôˆn¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c ÔÈkz ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ«¿«¿»»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

(„Èּומּלת˙B¯L¯L,ּגבלּות מּלת הּקדׁש ּבלׁשֹון ּולפרׁש ּגבלּות. ׁשרׁשֹות הּוא, ׁשוה יכּפלּוהּו, לא ואם הׁשי"ן. ּכפּול . ִַ«¿¿ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
קׁשה: חׁשן, מּלת ּגם החׁשן. ּבמעׂשה רּבֹות ehּומּלֹות dxez ְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

יום שני
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(åè)ãôà äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ
LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬

:Búà äNòz øæLî̈§−̈©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑ ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָ

והבטחתֹו - ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אמת,אחר: ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לׁשֹונֹות:דרישנמ"ט ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ְְְְִֵֶַַַַָּבלע"ז,

אם  הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַֹּדברי

וזה, ממֹון. ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ְִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹענׁש
ּברּור  לׁשֹון ּדבריו ּדברים,מׁשּמׁש ּומברר .ׁשּמפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ
„Ù‡ ‰NÚÓk∑ מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב .מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ לפניו לֹו ּומּטל ּכפּול, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְָָָָֻ

ּתלּוי ּכנגד  אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ונקּפלֹות  ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָּבכתפֹות

ּבׁשרׁשרֹות  ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ְְְְְְְְֶֶַַַָָָָֹויֹורדֹות
ּבענין  ׁשּמפרׁש ּכמֹו .וטּבעֹות, ְְְְִֶַָָָָֹ

(æé)øeè ïáà íéøeè äòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤À
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

i"yx£B· ˙‡lÓe∑"מּלּואים" ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם .על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(ë)íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬
:íúàelîa eéäé áäæ̈¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«

i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑,"ּבמּלּואתם" הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְִִִַָֹ
ּבעבי  ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות ְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמּקפים

ׁשל  עבין מּלּוי ּכׁשעּור "ּבמּלּואתם", לׁשֹון זהּו ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹהאבן,
יֹותר  ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה .אבנים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹֹ

(àë)íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬
BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½

ì ïééäz:èáL øNò éðL ¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤

BÚk·„טו  ÔÓ‡ „·BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

dÈ˙Ù:טז  ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

ÔÈ¯„Òיז  ‡Úa¯‡ ‡·‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡¯„Òƒ¿»«

ÊÈÊ·LÂיח  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜¯Ë È¯Èk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯ËÙeכ  ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

Ï‡¯NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

מנּגדים: רמזים ׁשני 'חׁשן' ְְְִִִֵֶַָָָֹֻּבּמּלה

'נחׁש'. אֹותּיֹות ׁש'חׁשן' מּובא האריז"ל ּבכתבי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹא)

הּתֹוספֹות, מּבעלי אפרים רּבי ׁשל מּׁשמֹו נאמר ּבספרים ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָב)

'מׁשיח'. ּבגימטרּיא ְְִִִֶֶַַָָֹׁש'חׁשן'

(=עֹורֹו ּדחויא' 'מׁשכא נקרא הּוא ּכי לנחׁש, רֹומז ְְְְְִִִֵַַָָָָָהּגּוף

הּנחׁש ענין הּגלּות ּבזמן למׁשיח. רֹומזת והּנפׁש נחׁש), ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשל

התּגּברּות  ּדהינּו החטאים, היא הּגלּות סּבת ּכי ּבגלּוי, ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָהּוא

ׁשהּוא  אף הּמׁשיח, ענין ּגיסא, ּולאיד הּנפׁש. על ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּגּוף

ּבהעלם. הּוא - ְְֵֶַָקּים

ּכלֹומר, הּגּוף. על הּנפׁש הגּברת - היא אפֹוא ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָעבֹודתנּו

'מׁשיח'. ׁשּבגימטרּיא ה'חׁשן' את מהעלמֹו ּולגּלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהֹוציא
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תצוה  פרשת - כח - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ו' שני ליום יומי שיעור

i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם האבנים ּכסדר ּכּלם סדר וכן לׁשמעֹון, "ּפטדה" לראּובן, "אדם" :. ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

(áë)úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּבטּבעֹותיו לקבעם החׁשן, ,ּבׁשביל ««…∆ְְְְְִִֶַַָָָֹ
ּבענין  למּטה ׁשּמפרׁש ׁשרׁשי ∑L¯L˙.ּכמֹו לׁשֹון ְְְְִֶַָָָָֹ«¿…ְְֵָ

אף  ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן הּמאחיזין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאילן
ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאּלּו
ּבענין  למעלה, האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ׁשּתי ְְְְְְְְֲִֵֵַַַָָוהן
סרּוק  ּבן מנחם ּפתר "ׁשרׁשרֹות", ואף ְְְְְְִֵֶַַַַַָָהּמׁשּבצֹות.

מ"ם  ּכמֹו יתרה ׁשהרי"ׁש ואמר ׁשרׁשים, ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָלׁשֹון
ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּבׁשלׁשם

ּכׁשלׁשלת  עברית ּבלׁשֹון ׁשרׁשרת מׁשנה אּלא .ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
˙Ï·b∑ ׁשּתתקעם למעלה, האמּור "מגּבלֹות" הּוא «¿Àְְְְִִֵֶַָָָָָ

קצה, לׁשֹון "ּגבּול" וכל החׁשן, ּבגבּול ׁשּיהיּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹּבּטּבעֹות
ּבלע"ז  Ú·˙.אשומי"ל ‰NÚÓ∑ קליעה .מעׂשה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä ézL-úà¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְֵֶֶַָָֹֹֹ
מהּו ׁשאםּֿכן עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּתכן
ּכבר  והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחֹוזר
'ועׂשית  הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? ְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹנתּונים

החׁשן  קצֹות ואף על זהב'?! טּבעֹות ׁשּתי ְְְְֵֶַַַַָָֹ
אּתה צרי ּכן ּב"ׁשרׁשרֹות" ˜ˆB˙.לפּתר ÈLŒÏÚ ְְְְִִֵַַָָֹ«¿≈¿

ÔLÁ‰∑ לּימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות לׁשּתי «…∆ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
האפֹוד  ּכתפֹות מּול הּבאים .ולּׂשמאלית ְְְִִִֵַַָָָ

(ãë)úòahä ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìà¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑ ׁשרׁשת" הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְֵֵַֹ
קּבּוען  מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ְְְְְְִֵַַַַָָֹֻּגבלת"
ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבחׁשן.

"אּלה  ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָותדע
הכּפלּופקּודי" .לא ְְְֵֹֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ ׁשני העבֹותֹות, ׁשּתי ׁשל ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶָ
ואחת  אחת ּכל ׁשל ÈzLŒÏÚ.ראׁשיהם Ôzz ְֵֶֶַַַַָָƒ≈«¿≈

˙BˆaLn‰∑ ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות הן הן «ƒ¿¿ְְְֵֵֵַַַָָָ
ואת  צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחׁשן
העבֹותֹות  ראׁשי ּבהן ׁשּיתקע מפרׁש עכׁשו, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמקֹומן.
אצל  ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹהּתחּובֹות
ּתֹוקע  הימנית ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָהּצּואר,
ראׁשי  ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹּבּמׁשּבצֹות

הּׂשמאלית  ÏÚ.הּמׁשּבצֹות ∑z˙Â‰.ׁשרׁשרֹות ְְְִַַָ¿»«»ְְִַ«

„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k∑ ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת ƒ¿»≈ְְְְְְִִַַַַ
הּוא  ּובהן יּפל, ׁשּלא החׁשן את מחזיקין ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹהאפֹוד
ּובאה  הֹולכת הּתחּתֹונה החׁשן ׂשפת ועדין ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתלּוי.
הּוצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָונֹוקׁשת
והֹול ׁשּמפרׁש ּכמֹו לתחּתיתֹו טּבעֹות ׁשּתי .עֹוד ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ

ÂÈt ÏeÓ Ï‡∑ ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ∆»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹ
ׁשּכלּפי  העליֹון ּבעבר אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכתפֹות
אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו" "מּול קרּוי והּוא ְִֵֶַָָָהחּוץ,

ּפנים  קרּוי אינֹו נראה, ׁשאינֹו .עבר ְִִֵֵֵֶֶֶָָ

(åë)éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéä«§¨

BÚ·„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

c„‰·כג  Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»

ÔÈ¯zכד  ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה  È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ

ÔB‰˙Èכו  ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»
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סב תצוה סב פרשת - כח - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ו' שני ליום יומי שיעור

i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ּפאֹותיו ׁשּתי הן «¿≈¿«…∆ְֵֵֵָ
ולׂשמאל  לימין ‡Ï.הּתחּתֹונֹות, ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ ְְְְִִַַָֹ«¿»¬∆∆

‰˙Èa „BÙ‡‰ ¯·Ú∑ האחד סימנין: ׁשני ל הרי ≈∆»≈»¿»ְְֲִִֵֵֶָָָ
האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיּתנם
הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי האפֹוד, ּכנגד אינֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעליֹונֹו
יקּבעם  ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהאפֹוד

ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ׁשּכלּפי החׁשן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבעבר
האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
הּכהן  לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו האפֹוד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשחׁשב
קצֹות  ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָעל

עליו  ׁשֹוכבין ּוקצֹותיו .החׁשן, ְְִֶַָָָֹ

(æë)ézL-ìò íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈©§¥Á
Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®

:ãBôàä áLçì ìònî¦©¾©§¥−¤¨«¥«
i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

העליֹונים  האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּמׁשּבצֹות
ויֹורדֹות  ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ּכנגד ּכתפיו על ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָהּבאים
מחּבר  ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלפניו,
סמּו מחּברּתֹו", "לעּמת ׁשּנאמר: והּוא ְְְְֱֵֶֶַַַַָָֻלאפֹוד,
מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפֹוד, חּבּורן ְְְְֲִִִֵַַַָָָָלמקֹום

ּבגבּהלעּמת ׁשהּמחּברת מעט נתּונים ואּלּו החגֹורה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻ

לחׁשב  "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַזקיפת
ּתכלת  ּפתיל ונֹותן החׁשן, סֹוף ּכנגד והן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹהאפֹוד",
ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ְְְְְְֶַַַַָָָֹּבאֹותן
הֹול החׁשן ּתחּתית יהא ׁשּלא ולׂשמאל, לימין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּפתיל
מיּׁשב  ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֻלפנים

יפה  הּמעיל ÂÈt.על ÏenÓ∑ החיצֹון .ּבעבר ְִֶַַָƒ»»ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè-ìà¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå ãBôàä̈«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון "מרכסי (תהלים ¿ƒ¿¿ְְְִֵֵֵֻ

וכן רׁשעים, חבלי חּבּורי מד)איׁש", "והרכסים (ישעיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ
לירד  ׁשאיֿאפׁשר לזה, זה הּסמּוכים הרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלבקעה",
סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלּגיא

ונֹוחה  מיׁשֹור לבקעת יהיּו ועמּקה, זקּופה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָֻהּגיא
ליל.„BÙ‡‰ ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדבּוק החׁשן להיֹות ֵֵƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפֹוד  חׁשב ÁfÈ.אל ‡ÏÂ∑ ולׁשֹון נּתּוק, לׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְִָ
לברט  ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, .ערבי ְְְְִִֵֶַַַָ

(èë)ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤
ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò ètLnä©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−

:ãéîz̈¦«

(ì)íénzä-úàåíéøeàä-úàètLnä ïLç-ìàzúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½
ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ

ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úàñ :ãéîz ýå ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑ ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְֵַ

ׁשעלֿידֹו החׁשן, ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמפרׁש
ּדבריו את ּומתּמם ּדבריו, מאיר עג)הּוא ּובמקּדׁש(יומא . ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

מחּסר  להיֹות ּגדֹול לכהן ׁשאיֿאפׁשר החׁשן, היה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשני

ÏÚכז  ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

ÔLÁaכט  Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È·„ ‡Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

(ÁÎּומּלתeÒk¯ÈÂ:עּוּות ּכדר איׁש, מרכסי מּגזרת .hk dxez ִַ¿ƒ¿¿ְְְִִִִֵֵֶֶַֻ
z˙Â (Ï:ותּומים ּבאּורים ׁשֹואלים ּכן ּבעבּור ּכי העתידֹות. ּוגזרֹותיו הּׁשם ּדיני מׁשּפט, טעם .`l dxez ¿»«»ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ
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סר

סר

תצוה  פרשת - כח - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ז' שלישי ליום יומי שיעור

ׁשם  ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל ְְְֲִֵֵַַָָָָֹּבגדים,
ׁשּנאמר "מׁשּפט", קרּוי הּוא הּכתב כז)אֹותֹו :(במדבר ְְֱִֶֶַַָָָ

האּורים" ּבמׁשּפט לֹו ŒÈa."וׁשאל ËtLÓŒ˙‡ ְְְִִַַָָ∆ƒ¿«¿≈
Ï‡¯NÈ∑ אם עלֿידֹו, ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ƒ¿»≈ְְְִִִִֵֶַָָָָ

אּגדה' ה'מדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא אֹו ּדבר ְְֲֲִִַַַַַָָָָֹלעׂשֹות
ׁשם  על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשהחׁשן

הּמׁשּפט  .סליחת ְְִִַַָ

$
âאדר ז' שלישי âיום

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑ עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורה ׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ּבֹו מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, .ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑ ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל ּפי ¿»»ƒ…ְְְְִִִַַָ
הּצּואר  ּכפּול ∑BÎB˙a.ּבית לגּוּה", "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ֵַַָ¿ְְְִֵַַָָ

אֹורג  מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָלתֹוכֹו,
ּבמחט  ˙Á¯‡.ולא ÈÙk∑ ׁשּלהם ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְַַֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶֶֶַַָָ

לתֹוכן  ּכפּול Ú¯wÈ.ּפיהם ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא ּכדי ְִֶָָ…ƒ»≈«ְִֵֶַָֹ
ׁשּבּתֹורה,והּקֹורעֹו לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּנאמר  מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן החׁשן", יּזח "ולא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹוכן:
הארֹון  .ּבבּדי ְֵַָָ

(âì)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò éðL̈¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£Èn¯∑ רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים עגּלים ƒ…≈ְֲֲִִִִִַָֻ
ּתרנגלת  ּכביצת Ê‰·.העׂשּויים ÈÓÚÙe∑ עם זגין ְְְֲִֵֶַַָֹ«¬…≈»»ִִָ

ׁשּבתֹוכם  È·Ò·.ענּבלים ÌÎB˙a∑,סביב ּביניהם ְְִִֶָָ¿»»ƒִֵֵֶָ

ּבׁשּולי  ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים, ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּבין
.הּמעיל  ְִַ

ÏÎz‡:לא  ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

È‰Èלב  ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג  ÈBn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰ÈÈa ‡·‰„c ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿

ãקודש משיחות ãנקודות

‰È‰ ‡Ï ÌM‰ B˙B‡ Ï·‡ . . ÔLÁ‰ ‰È‰ ÈL Lc˜Ó·e¿ƒ¿»≈ƒ»»«…∆¬»«≈…»»

BÎB˙a(ל כח, ויׁש(רׁש"י זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ¿ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

מּלא  עלֿידֹו ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה הּׁשם ּדהּנה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבאר,

ּתפק  את מעׂשה החׁשן ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ידֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

חלק  ׁשאינם מׁשמע ותּומים', ה'אּורים נתינת ּובין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהחׁשן

ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ,ּכרח ועל p‰k‰מהחׁשן. „‚a– ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹֹ∆∆¿À»

ואּלּו ׁשני; מּבית רׁש"י מסּתּיע ּכ ועל ּבּׁשם, ּתלּוי ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָאינֹו

ּכחׁשן ּבּׁשם.ËtLÓּתפקידֹו ּתלּוי ּכן – ְְִֶַֹƒ¿»ֵֵַָ

(133 עמ' יא כרך שיחות (לקוטי

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

˙ÈNÚÂ (‡Ï רּמֹון ּכי אמרּו ז"ל וקדמֹונינּו הּמעיל. ּבתֹו ראׁשֹו ּפי רק סרּבל. הּנקרא ּכדמּות מנטר, מעיל ּתרּגם הּגאֹון . ¿»ƒ»ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹ
יׁשמיעּו וׁשם הרּמֹונים, ּבתֹו הם רק נראים. אינם הּפעמֹונים ּכי אמרּו, אחרים ּכי רּמֹונים. ׁשני ּבין ּופעמֹון הּמעיל, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָסביב

alקֹול: dxez

יום שלישי
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סד תצוה סד פרשת - כח - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ז' שלישי ליום יומי שיעור

(ãì)éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬
:áéáñ ìéònä©§¦−¨¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäåBàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸
ñ :úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מן אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּללּו ׁשמים הּבגדים ּבידי מיתה חּיב ,. ְִִִִֵַַַַָָָָָ

BÓ¯Â‡לד  ‡·‰„„ ‡‚Ê ‡Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה  ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓ·e ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿

ãקודש משיחות ãנקודות
זהב  ּכתּפּוחי אֹו ּכרּמֹונים ׁשּב ְְְִִִֵֵֶַָָָריקנין

ÈÓÚÙe ·È·Ò ÂÈÏeLŒÏÚ . . ˙ÏÎz Èn¯ ÂÈÏeLŒÏÚ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»«»ƒ…≈¿≈∆«»»ƒ«Õ¬…≈

:·È·Ò ÌÎB˙a ·‰Ê(לג (כח, »»¿»»ƒÕ

ׁשני  ּבין סביב, ּביניהם – סביב "ּבתֹוכם רׁש"י: ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָּופירׁש

ּדבּוק". אחד ּפעמֹון ֲִִֶַָָרּמֹונים

מׁשּמׁשין  הרּמֹונים היּו לא "אםּֿכן הרמּב"ן עלֿזה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹוהקׁשה

יעׂשם  חלּולים, ּכרּמֹונים עׂשּויים היּו לּמה לנֹוי, ואם ְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָּכלּום.

ּבהם  טמּונין "והּפעמֹונים מפרׁש ולכן זהב", ּתּפּוחי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכמין

ִִָ(ּברּמֹונים)".

צרי היה מה לנֹוי, היּו הרּמֹונים אם ׁשנחלקּו ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָונמצא,

ולפי  היּו, חלּולים הרּמֹונים רׁש"י לפי צּורתם. ְְְְֲִִִִִִִַָָָָלהיֹות

לעׂשֹותם  צריכים היּו לנֹוי, נעׂשים היּו אם ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָהרמּב"ן

זהב". ְֵַָָּכ"ּתּפּוחי

היה  הּכהןֿגדֹול ּדהּנה לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונראה

ּבבני  הּבחינֹות ּכל נרמזּו ּובבגדיו יׂשראל, ּכלל ׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשלּוחם

הכי  הּדרּגה ׁשל מעלתם נרמזה המעיל' ּוב'ׁשּולי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל,

."ׁשּב "ריקנין יׂשראל ּבבני ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּתחּתֹונה

מרּמזים  המעיל' ּב'ׁשּולי - מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָלרׁש"י

מצֹות  מלאים ׁשּב ריקנין ׁש"אפילּו ׁשּלהם ה"נֹוי" ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמעלת

רּמֹונים. ּבצּורת ה"ריקנין" נרמזּו ולכן ְְְְְִִִִִֵֵַָָָּכרּמֹון"

ליֹודעי  . . נעימים "ּדברים ּגם יׁשנם ׁשּבפרּוׁשֹו לרמּב"ן, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָא

הּתֹורה)חן" על לפירּוׁשֹו ּב"פתיחה" הרמּב"ן ּתכלית (לׁשֹון אם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

ׁשּב"ריקנין  וה"נֹוי" הּיפי לגּלֹות היא צריכים הרּמֹונים היּו ," ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

יהּודי  ׁשּכל להראֹות זהב, ּתּפּוחי ּבצּורת ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָלעׂשֹותם

ּכל  אלא מצֹות") "מלא (ורק "ריקן" אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּבפנימּיּותֹו

ה'. עֹובד זהב", "ּתּפּוח הּוא ְִֵַַָָמציאּותֹו

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 336 עמ' טז כרך לקו"ש (ע"פ

ãקודש משיחות ãנקודות
'רעׁש' אין הּכּפּורים ְִִֵַַַּביֹום

לבּוׁש היה לקדׁש, הּכהןּֿגדֹול ּכׁשּנכנס ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻּבכל

קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה ּכדי ּפעמֹונים, היּו ׁשּבׁשּוליו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּבמעיל

הּקדׁש" אל לה)ּבבאֹו כח, ּביֹום (תרומה מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְֵֵֶֶֶַַֹֹ

לבן, ּבבגדי לקדׁשֿהּקדׁשים הּכהןּֿגדֹול נכנס ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹהּכּפּורים,

ּפעמֹונים. ּבהם היּו ֲִֶֶַָָֹׁשּלא

הּוא  קֹולֹו" "ונׁשמע הּׁשנה ׁשּבכל ּדכיון - ּבזה לעּין ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש

ּבבאֹו קֹולֹו ("ונׁשמע לּקדׁש ּבכניסתֹו ּומעּכב עיּקרי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹּתנאי

הּכּפּורים  ּביֹום טעמא מאי - ימּות") ולא . . הּקדׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹאל

לזה? צרי ְִֵֶָאין

הּדרּוׁש: ּבדר - לבאר ְְְְֵֵֶֶַָויׁש

החסידּות ּבתֹורת ואילך,מבאר 2 עמ' תרצ"ט המאמרים (ספר ְְֲִַַָֹ

ּד"לא ובכ"מ) ּבאפן היא ה' עבֹודת ּכלל, ׁשּבדר ּדאף ,ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָֹֹ

ה'" יא)ּברעׁש יט, ּבעליֿ(מלכיםֿא עבֹודת מּכלֿמקֹום , ְֲֲִֵַַַַָָ

מקֹום  - הרע מן הּוא ׁשּבֹורח ּכיון ּכי ּברעׁש. היא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּתׁשּובה

הּבֹורח  ּוכדגמת ּברעׁש, היא עבֹודתֹו לכן והּטמאה, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻֻהּמות

ּגדֹול. ּובקֹול ּבזעקה הּוא ׁשּבֹורח ְְִִֵֶַַָָָָָמּסּכנה,

הּקדׁש אל הּכהןּֿגדֹול ׁשּכניסת ּדמה לבאר, יׁש זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹועלּֿפי

ׁשהּוא  מּפני זה הרי קֹולֹו", ּד"ונׁשמע ּבאפן היא הּׁשנה) ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ(ּבכל

נמּוכֹות  ּבדרגֹות ׁשהם אּלּו ּגם יׂשראל, ּכל ׁשל ּכׁשלּוחם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנכנס

להראֹות  הּקדׁש" אל ּבבאֹו קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה צרי ולכן -ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

נכנסים  ּבעליּֿתׁשּובה, - ּגדֹול ּברעׁש ׁשעבֹודתם אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּגם

ִעּמֹו.
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סה

סה

תצוה  פרשת - כח - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר ז' שלישי ליום יומי שיעור

(åì)éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´
:ýåýéì Lã÷ íúçŸ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצ ּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)nä-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNåúôðö §©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§¨®¤
:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר (שמות ּובמקֹום «¿ƒ¿≈∆ְֵֵַָ
ּכאן:לט) ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו :ְְְְְִִִֵֶַָָָ

על  "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", על ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"והיה
קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת אהרן", יט)מצח ׁשנינּו:(זבחים , ְֲִִִִֵַַַָָָֹ

מּניח  ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ּבין נראה היה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ'ׂשערֹו
הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתפּלין'.
והּציץ  הּמצח, עד הראׁש ּכל ּבּה להּכנס עמּקה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻואינּה
ּבׁשני  ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמּלמּטה

ׁשּׁשה, ּובאמצעֹו. הּללּו.ּבׁשלׁשה ראׁשים מקֹומֹות ְְְְִִִֶַָָָָָֹ
ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָּפתיל

ׁשלׁשּתן, הערף מאחֹורי הּפתילים ראׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוקֹוׁשר
את  מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹונמצאּו
ראׁשי  עם קׁשּור ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהּקדקד,
נמצא  מלמעלה. הראׁש רחב ּפני על והֹול ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹֹהּׁשנים
אֹומר  הּוא האמצעי ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין ְְְְִִִֵֶַַָָָעׂשּוי
ראׁשֹו על הּציץ נֹותן והיה הּמצנפת", על ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ"והיה
מחזיקֹו האמצעי והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכמין
ּכל  ונתקּימּו מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּופתיל  הּפתיל, על וציץ הּציץ, על ּפתיל ְְְְְִִִִִִַַַַַָהּמקראֹות:

מלמעלה  הּמצנפת .על ְְְִִֶֶַַַָ

È‰BÏÚלו  ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז  È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

ועֹונֹות, לחטאים מקֹום ּכׁשּיׁש ּכּולּה, הּׁשנה ּבכל זהּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָא

ּברעׁש, היא ׁשעבֹודתם ּכאּלּו יׁש ּדאזי ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָרחמנאֿליצלן,

אּולם  הרע. מן ּבכל ּבבריחה מתּגּלית ׁשּבֹו הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ועֹונֹות  ּדחטאים ּפגם אין ׁשּבּה נׁשמתֹו, עצם מּיׂשראל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

רעׁש, ּבלא הּקדׁש אל הּכהןּֿגדֹול נכנס אזי - ּוכלל ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּכלל

להּקּב"ה  הּבּטּול ּבתכלית יׂשראל ּבני ּכל עֹומדים אז ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּכי

ּדּקה". ּדממה "ּבקֹול -ְְַָָָ

שבת') 'לקראת מתוך - 338 עמוד טז, כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

ıÈˆ ˙ÈNÚÂ (ÂÏ הּגאֹון ּתרּגמּה . ¿»ƒ»ƒְְִַָָ

הּמצנפת. על נתּונה והיא ְְְִִֶֶַַָעצאבה,
הּמצח  על הּוא ּכי ּכתר, ּכדמּות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָואינּנה
אין  הּפׁשט, ּדר על ּכי ְְִֵֶֶַַַָלבּדֹו.
ּכי  מצנפת. ּכדמּות ְְְִִִִֶֶַָהּמגּבעֹות

ׁשּיׂשימּו אּלה ּכדמּות ְְִִִֵֶֶַָָהּמגּבעֹות
הראׁש, על הארצֹות ּבאּלה ְְֲִֵֶַַָָָָֹהּזכרים
והּמצנפת  ּגבֹוהים. והם הראׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹׁשּיכּסּו
הראׁש סביב צנּוף ארֹו ּדק ּבגד ְִִֶֶַָָָֹהיא

ׁשּיׁש הּמצנפת לּה ּתדמה מעט, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָלבּדֹו
ּכי  הּמקֹומֹות. ּבאּלה הּנׁשים ְְְִִֵֶַַָֹּבראׁש
ואפריקא  ּובספרד יׁשמעאל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבארץ
היא  הּמצנפת ּובאגדד, ּובבל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָּומצרים
ולא  הּנכּבדים, הּזכרים מן הראׁש ְְְִִִִַַַָָָֹֹעל

הּגדֹולים  והּׂשרים אּׁשה. ראׁש ְְִִִַַַָָֹעל
על  הּמצנפת, על זהב ציץ ְִִִֶֶַַַָָעֹוׂשים
ּכי  ל הזּכרּתי ּוכבר הּמצח. ְְְְְִִִֵַַַָמקֹום

אינֹו ותכׁשיטיהם יׂשראל ארץ ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָמנהג

רּבנּו והּוצר הּמקֹומֹות. אּלה ְְְְְִֵֵֶַַַַּכמנהג
ּבׁשלׁש הּמקראֹות, לתּקן ְְְְִֵַַָָֹֹֹׁשלמה
אין  הּפׁשט ּדר ועל ּתכלת. ְְְְִֵֵֶֶֶַַָּפתילֹות
הּציץ  ׁשּיעמֹוד אחד, לפתיל רק ְֲִִִֶֶֶַַַָצֹור

על  ׁשהּוא הּמצנפת ּפני ְְִֵֶֶֶַַַעל
flהּמצח. dxez ֵַַ

(ÊÏוטעםÏÚ B˙B‡ zÓNÂÏÈ˙t ְַַ¿«¿»«¿ƒ
˙ÏÎz הּציץ ׁשהיה ּתכלת. ּפתיל עם . ¿≈∆ְְִִִֵֶֶַָָ

ּפני  ּכי ספק ואין צדדין. מּׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵָָָקׁשּור
לא  הּמצח, מקֹום על הּוא ְְִֵֶֶַַַַֹהּמצנפת
ויּתנּו ּכתּוב אחר ּובמקֹום הראׁש. ְְִֵַַַָָָֹעל
הּמצנפת  על לתת ּתכלת, ּפתיל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָעליו
מּלת  על ּתתמּה ואל הּמצח. ְְְִִֵַַַַַַמקֹום

על  האנׁשים וּיבֹואּו ּכמֹוהּו, ּכי ֲִִַַַָָָָעל,
לפני  ּתנּופה הּבּכּורים לחם על ְְִִִִֵֶֶַַַָָהּנׁשים.
על  החלב את ּכבׂשים. ׁשני על ְְִֵֵֶֶַַַָה'.

ּתמצא  לא והּנה ּככה. ורּבים ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹהחזה.

לאהרן  רק היתה הּמצנפת ּכי ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹלעֹולם,
אֹומרים  ויׁש לבניו. והּמגּבעֹות ְְְְְְִִֵַַָָָלבּדֹו.
הּמצנפת  ּכי ּגבעֹות. מּגזרת מגּבעֹות ְְְְִִִִִִֶֶַַָָּכי
ּכתּוב  וכן אֹותֹו. ועֹוטה הראׁש ְְֵֶֶָָָֹעֹוטרת

והּיֹודע  עטה. ועט צנפה, יצנפ ְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֹצנֹוף
זאת  ּפירּוׁש ידע הּמצנפת, צנֹוף ְְִֵֵֶֶֶֶַַֹּדר
הׁשּפל. והּגבֹוּה הגּבּה הּׁשפלה זאת ְְְְֵֵַַַַַַָָֹֹלא
וׂשמּת ּכתּוב והּנה היא. אּומנּות ְְְִִִֵַָָָּכי

נזר  את ונתּת ראׁשֹו, על ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּמצנפת
נקרא  הּציץ והּנה הּמצנפת. על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּקדׁש
אּולי  נזרֹו. יציץ ועליו וכמֹוהּו, ְְְִִֶֶַָָָָנזר.

ציץ  מּגזרת וככה,הּכל נראה. ּדבר , ְְְִִִִֶַַָָָָֹ
ּבׁשנים  ּכי ודע החרכים. מן ְְֲִִִִִִֵַַַָמציץ

ׁשם  הּמצח, על ּבּמח ׁשהם ְִֵֵֶַַַַַַָָֹהּנקבים
ּכח  וׁשם הרגׁשֹות. החמׁש ּכח ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹיתחּבר
ּכן  על הּמחׁשבה. ּתחל וׁשם ְְֲֵֵַַַַָָָָהּדמּות.
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(çì)ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò äéäå íäéLã÷̈§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡NÂ∑אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְִִֵֵַַָ

נמצא  עון. ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹזז
הּקדׁשים  מן העון ‰ÌÈL„w.מסּלק ÔÂÚŒ˙‡∑ לרּצֹות ְִִֶַָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְַ

ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל
הרי כה)(מנחות  ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי :ֲֲִִֵֵֵֶָֹֹ

נאמר: הרי נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכבר
ׁשהקריב  הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ואין יחׁשב". ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"לא
עון  ולא נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי ְֱֲֲֲֳִֵֵֶֶַַָָֹֹֹטמא,

הּקרּבן  להכׁשיר אּלא מרּצה, אינֹו הא .הּמקריבים. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
„ÈÓz BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ על ׁשּיהא לֹומר איֿאפׁשר ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַַָ

העבֹודה, ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמצחֹו
ׁשּלא  מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹהיה
אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעֹודהּו
ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמרּצה,

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו .ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָֹ

(èì)èðáàå LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬
:í÷ø äNòî äNòz©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

(î)íéèðáà íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®
:úøàôúìe ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−§¦§¨«¤

i"yx£˙zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ∑ יֹותר ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,:ּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבּפרׁשה  למּטה הּכתּובים .ּומכנסים ְְְִִִַַַַָָָָָ

(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäåBzà åéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈¦®
íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈

:éì-eðäëå§¦«£¦«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑" האמּורים אֹותם" ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ֲִָָ

מצנפת  ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹּבאהרן:
הּכתּובים  ּומכנסים וציץ, ּבכּלם ואבנט .למּטה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ

Bz‡ ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּבהם אֹותם zÁLÓe.הּכתּובים ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»
Ì˙‡∑ ּבניו ואת אהרן הּמׁשחה ,את lÓe‡˙.ּבׁשמן …»ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹƒ≈»

Ì„ÈŒ˙‡∑ ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ∆»»ְְִִִֶַָָ

והלאה. יֹום מאֹותֹו ּבֹו מחזק להיֹות לדבר ְְְְְִִֵָָָָָָָֻנכנס
נֹותן  ּדבר, ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּובלׁשֹון
גוואנט"ו  ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית ּבידֹו ְִִֵֶֶַַָָהּׁשּליט

לאֹותּה(האנדשו"ה) וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ועלֿידֹו ,ְְְֲִִַַַָָָָ
ווירסטי"ר  ידים מסירה מּלּוי .והּוא ְְִִִַָָ

‡‰¯Ôלח  ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

ÔB‰Ïמ  „aÚ˙Â ÔÈezk „aÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

È‰Baמא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

עֹון  את לׂשאת הּציץ, על ֲִֵֶַַָָּכתּוב

מחׁשבת  היה לא אּולי ֲֳִֶֶַַַָָָֹהּקדׁשים.
על  הּכתּוב, ואמר ּכהגן. ְְְִֶַַַַַַָָֹהּמקּדׁשים
ּתׁשּבץ, ּוכתנת ּבתחּלה, אהרן ְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹּכתנת
ּכתנת  ּכן ולא לבּדּה. מׁשּבצת ְְְְִֵֶֶֶֶַָֹֹֻׁשהיא

אהרן. לכבֹוד עׂשּוי והּתׁשּבץ ְְְֲִֵַַַָָָֹּבניו.

הּכתנת  עליו וּיּתן ּבּמעׂשה, אמר ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוככה
ּבניו  ועל המׁשּבצת. ׁשהיא ְְְִֶֶֶַַַָָָֻהידּועה
אהרן  ולבני ּכמֹו ּכּתנֹות, ְְְְֲֳִִֵֵַַַֹֻוּילּביׁשם
ּתרּגם  סעדיה ורּבי כּוּתנֹות. ְְְְֲֳִִֵֶַַַָּתעׂשה

צּורת  ּכדמּות והּוא ּתעּין. ְְְְְִִֵַַַָוׁשּבצּת,

ּבתֹו עׂשּוי מרּוּבע, ְְְֵַַַָָהּמטּבע
glהעּגּול: dxez ִָ

Ô¯‰‡ ˙‡ Ì˙B‡ zLaÏ‰Â (‡Ó¿ƒ¿«¿»»∆«¬…
EÈÁ‡ הּכתנת ּכֹוללת אֹותם, מּלת . »ƒְִֶֶֶַַָֹ
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(áî)äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®
:eéäé íéëøé-ãòå íéðúnî¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ ּולבניו הדיֹוט ∑ŒÈÒÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול, לכהן ּבגדים ׁשמֹונה .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|ãòBî ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À
ì çaænä-ìà ízLâá BàeàNé-àìå Lãwa úøL ´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬

ñ :åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïåò̈−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑ אהרן על האּלה, הּבגדים ּכל ¿»««¬…ְֲִֵֶַַַָָָֹ

לֹו ּבהם ∑ÂÈaŒÏÚÂ.הראּויין Ì‡·a.האמּורים ְִָ¿«»»ֲִֶָָ¿…»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ וכן הא ∑e˙ÓÂ.לּמׁשּכן להיכל, ∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈ָ

ּבגדים  מחּסר ׁשהמׁשּמׁש ÌÏBÚŒ˙wÁ.ּבמיתה למדּת, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻÀ«»
BÏ∑ מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת ׁשּנאמר: מקֹום ְֱִֵֶֶַַָָָָָֻּכל

ּבֹו לעּכב .ּולדֹורֹות, ְְֵַ

$
âאדר ח' רביעי âיום

èë(à)íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîz§¦¦«
i"yx£Á˜Ï∑ הן ּגזרֹות ּוׁשּתי 'קח', אחד ּכמֹו ּפתרֹון ולהן לקיחה, ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת :.„Á‡ ¯t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מעׂשה על ּפר ,עגל לכּפר .ׁשהּוא ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

(á)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑ הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ֲֵ
מּצֹות' 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' ְְְִִִִֵֶֶַַָאּלּו

'חּלת  ּבענין למּטה הּקרּויה ׁשם לחם היא על ׁשמן', ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
וכל  והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנֹותן

עׂשר  עׂשר ּבאים עו)חּלֹותהּמינין ÏeÏa˙.(מנחות ִִִֶֶֶֶַַָ¿…
ÔÓMa∑,קמח ּבהן ּכׁשהן ּובֹוללןיֹוצק עה)ׁשמן .(שם «∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑,יונית ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן אפּיתן אחר ¿Àƒ«»∆ְְְֲִִִַַָָָָָ
ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה .(שם)ׁשהיא ְֲִֶֶָָ

ıe·cמב  ÔÈÒÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג  È‰Ba ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

ׁשהם  והאבנט, והּמצנפת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻהמׁשּבצת

ׁשאינן  הּכּתנֹות ּכֹוללת ּגם אהרן. ְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָֹֻּבגדי
ׁשהם  והּמגּבעֹות והאבנטים ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֻמׁשּבצֹות,

ּבניו: טמא zLc˜Âּבגדי ּכמֹו ּבּדבר. . ְִֵָָ¿ƒ«¿»ְֵַַָָ
anיטּמאּנּו: dxez ְְֶַ

„a‰ ÈÒÎÓe (·Ó ׁשּלא קצרים, יהיּו . ƒ¿¿≈«»ְְִִֶָֹ

ּבהם: bnיּכׁשל dxez ִֵֶָָ
Ì‡B·a (‚Ó להעלֹות אֹו להקטיר . ¿»ְְְֲִַַ

`הּנרֹות: dxez ֵַ

Ì‰Ï ‰NÚz ¯L‡ ‰ÊÂ לאהרן ‡) . ¿∆¬∆«¬∆»∆ְֲַֹ

לקח. אֹו קח ּבין הפרׁש אין ְְְֵֵֵֶַַָָּולבניו.
ּבֹו יצק וגם וּיאכלּו. לעם צק ְְֵַַַַָָָֹּכמֹו
ּבקר. ּבן ּפר עם ׁשהזּכיר ּבעבּור ְֲִִִִֶֶַַַָָמים.
יֹונה. ּבני וככה ּגדֹול. אינּנּו ּכי ְְִֵֵֶֶָָָָיֹורה
מהּכבׂש. ּגדֹול והאיל עּזים. ְְִִִִֵֶֶַַָָׂשעיר

ההין, ׁשליׁשית ׁשהּוא הּנס ְְִִִֵֶֶֶַַָוהעד,
רביעיתֹו: aולּכבׂש dxez ְְִִֶֶַ
˙BlÁ .ÌÁÏÂ רקיקי ·) והעד, עבֹות. . ¿∆∆«ְְִֵֵָָ

והזּכיר זית ÔÓMaמּצֹות. ׁשמן הּוא . ְְִִַ«∆∆ִֶֶַ

ערבי, ּבלׁשֹון סֹולת ּומּלת ְְֲִִִֶַַָָָּכּמׁשּפט.
מהחּטה. הּפסלת ׁשהּוסר סמי"ד. ְִֵֶֶַַַָֹהּוא
ואין  ּכן. עֹוׂשים יׁשמעאלים ְְְְִִִֵֵֵֶֶּובארץ
מּגזרת  ּפירׁשּו ורּבים מּמּנּו. נכּבד ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָלחם
ּכל  סלה .מחּקי ׁשֹוגים ּכל ִִִֵֶָָָָָֻסלית

חּטים  ּכמֹוהּו, ּכי ואמר ה'. ְִִִִַַַָָאּבירי
אֹומרים  ויׁש .לבית ְְְְִֵֵֶַֹמּכלת

bטחּונֹות: dxez ְ

יום רביעי
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(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר .הקמתֹוּביֹום אל ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
:íéna íúà zöçøå ãòBî¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑ טבילת .הּגּוף ּכל זֹו ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
i"yx£z„Ù‡Â∑ סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן .קּׁשט ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤
:úôðönä-ìò©©¦§¨«¤

i"yx£L„w‰ ¯Ê∑ הּציץ ּכמֹו∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְ
ּוׁשני  האמצעי הּפתיל עלֿידי למעלה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּפרׁשּתי

הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין ׁשּבראׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּפתילין
ּכֹובע  ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו .הּוא ְְְִִֶֶַַַ

(æ)BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
:Búà zçLîe¨«©§−̈Ÿ«

i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה נֹותן אף ּומחּברן . עיניו ריסי ּובין ראׁשֹו על ׁשמן »«¿»…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
.ּבאצּבעֹו ְְֶָ

(ç):úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

ÔB‰˙Èג  ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו  ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

¯dLÈז  ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

˙ÈÂÈ Û"k ÔÈÓk ÔÁLBÓ(ב כט, לֹומר (רש"י לֹו היה לכאֹורה ¿»¿ƒ»¿»ƒְִַָָָ

מארי מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּבקּצּור

היא  ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף "ּכמין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּומפרׁש

'ּכהן'Û"kּכמין הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְִ»ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ

ׁשהּמׁשיחה  מדּגיׁש ולכן ּכ"ף; ּבאֹות מתחילֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּו'כהּנה'

"ּכמין ּדוקאÛ"kהיא ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה ְִִ»ְְִַָָ

(239 עמ' כו כרך שיחות (לקוטי

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

Ì˙B‡ z·¯˜‰Â ּבּסל ‚) והם . ¿ƒ¿«¿»»ְֵַַ

אהל  ּפתח אל ׁשם להיֹותם ְְְִִֶֶֶַָָָָֹּכמׁשּפטן.
והאילים: הּפר וככה cמֹועד. dxez ְְִֵֵַָָָָ

zÁ˜ÏÂ ּכי ‰) מלּבּוׁש, החׁשן נקרא . ¿»«¿»ְְִִֶַַָֹ
הּלב: ּכנגד הּמקֹום מכּסה eהּוא dxez ְְֵֶֶֶַַַָ

zÓNÂ (Â ׁשּיׂשים רחֹוק אינּנּו ּגם . ¿«¿»ִֵֶֶַָָ

ּבתחּלת  והזּכיר ּבאחרֹונה. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָהּמצנפת

ּכי  האבנט, לפני הּמצנפת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפרׁשה
מּמּנּו: נכּבדה fהיא dxez ְִִִֶָָ

BL‡¯ ÏÚ (Ê,לבּדֹו אהרן ראׁש על . «…ְֲַַַֹֹ
היה  זה והּנה הּמׁשיח. הּכהן הּוא ְִִִֵֵֶַַַָָָֹּכי
ּכי  ראׁשֹו, על הּמצנפת ׂשּומֹו ְְִִִֵֶֶַַֹלפני

ּכּׁשמן  וכתּוב, לבּדֹו. יּצֹוק הראׁש ְְִֶֶַַַָָֹעל

זקן  הּזקן, על יֹורד הראׁש על ְֵַַַַַָָָֹהּטֹוב
gאהרן: dxez ֲַֹ

·È¯˜z ÂÈa ˙‡Â (Á אהל ּפתח אל . ¿∆»»«¿ƒֶֶֶַֹ
hמֹועד: dxez ֵ
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תצוה  פרשת - כט - תרגום ואחד מקרא ושנים  אדר ח' רביעי ליום יומי שיעור

(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«
i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑ לכהּנת זה, ידים ÂÈaŒ„ÈÂ.האּלה הּדברים עלֿידי ∑lÓe‡˙.עֹולם מּלּוי Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

הּכהּנה ּבמּלּוי  .ּופקּדת ְְְִַַָֻֻ

(é)ïøäà Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ
:øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé):ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ׁשּלפני ּבחצר .הּפתח הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙¯˜ŒÏÚ∑(נג ּבּקרנֹות (זבחים .מּמׁשלמעלה ««¿…ְְְַַַָָָ
Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â∑ הּדם ׁשירי.ÁaÊn‰ „BÒÈŒÏ‡∑ פרק) ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«

דמדות) סביב,ג' סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת ְְִִִִִֵַָָָּכמין
הארץ  מן אּמה ׁשעלה .לאחר ְִֶֶַַַָָָָָ

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò øLà£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑ ׁשעל הּקרּום הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְֶַַ

טיל"א  ׁשּקֹורין ‰i˙¯˙.הּכרס, ˙‡Â∑ טרּפׁשא הּוא ִֵֶַָ¿≈«…∆∆ְְַָ
אובר"ׁש ׁשּקֹורין הּכבד ∑k‰ŒÏÚ·„.דכבדא, מן אף ְְִֶַָ««»≈ִֵַַָ

עּמּה כהנים)יּטל .(תורת ִִָֹ

(ãé)óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑מצינּו זֹולא אּלא נׂשרפת, חיצֹונה .חּטאת ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

Ô˜˙˙Âט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B·„ ‡a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

ÓÊ‡י  ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓÊƒ¿»

˜¯˙יב  ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

Ë·‡ Ì˙B‡ z¯‚ÁÂ (Ë אבנט ּכֹולל . ¿»«¿»»«¿≈ְֵֵַ
ואחר  הּמכנסים. וכן ּובניו. ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹאהרן
אהרן  לבאר הֹוסיף אֹותם, ְְֲִִִֵֶַָָֹׁשהזּכיר

הּילד: את וּתראהּו וּתפּתח ּכמֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָּובניו.
חֹובׁש:zL·ÁÂּומּלת אהיה לא ּכמֹו . ִַ¿»«¿»ְְֵֶֶֹ

˙‡lÓeּכמֹו ארמית, הּמתרּגם ּדעת . ƒ≈»ְְְֲִֵַַַַָ
ּבמּלת  ּנעׂשה מה רק ידיו. ְְֲִִֶַַַַָָּומּלאּו

יד  ּפרׁשֹו, והּגאֹון הּיֹום. ידכם ְְְְִֵֶֶַַַָמּלאּו
מּלּואים  ּכי אמרּו, ואחרים ְֲִִִִִֵַָחּיּוב.

ּׁשל  והּנה להיֹותם ּורגילים. מלאים מים ְְְְְִִִִִִֵֵָָ

ידיו: ּומלאּו ּבמּלת יעׂשּו iמה dxez ְְֲִַַַָָָ
z·¯˜‰Â (È והּנה זה. הזּכיר ּכבר . ¿ƒ¿«¿»ְְְִִִֵֶָ

יסמ הּפר, את ּתקריב ּכאׁשר ְְֲִִֶֶַַַַַַָֹהּטעם,

ּכי  אֹומרים, ויׁש עליו. ּובניו ְְֲִִֵַָָָָֹאהרן
ּבניו, ּכן ואחר לבּדֹו אהרן וסמ ְְְֲֵַַַַַַַָָָֹטעם
ּובניו. אהרן וסמכּו ּכתּוב האיל ְְְֲִַַַָָָָָֹועל
ׁשּיסמכּו היה, ּכאׁשר הּטעם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָוהּנה

זה: לפני זה לא i`יחּדיו, dxez ְְִֵֶֶַָֹ
¯t‰ ˙‡ zËÁLÂ (‡È.ׁשחטֹו מׁשה . ¿»«¿»∆«»ְֶָֹ

‰'וטעם ÈÙÏ ּבאמצע היה הארֹון ּכי . ְַַƒ¿≈ְִֶַָָָָָ

ּוכנגדֹו הּקטרת. מזּבח ּוכנגדֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹהּמערבי.
העֹולה: aiמזּבח dxez ְִַָָ
CBtLz (·È:הּׁשֹופ הּכהן .bi dxez ƒ¿ֵֵַַֹ

zÁ˜ÏÂ (‚È.אליה ולּׂשעיר לּפר אין . ¿»«¿»ְְִֵַַַָָָ
מּגזרת  ּכליֹות, נקראּו ּכי אֹומרים, ְְְְְְִִִִִֵַָויׁש
ּכח  ׁשם ּכי נפׁשי. ּכלתה וגם ְְְְְִִִַַַָָָָֹנכספה

למׁשּגל: ciהּתאוה dxez ְְֲִַַָָ

¯Na ˙‡Â („È.והּנתחים הראׁש ּכֹולל . ¿∆¿«ְְִֵַָָֹ
ּכן  ואחר ירחצּוהּו סברא, ּדר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּופירׁש
ּומּלת  האמּורים. והקטיר ְְְְִִִִִֵַָיׂשרפּוהּו.
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(åè)åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(æè)z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב ּכנגד ,ּבכלי (זבחים וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ
טעּון  קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּקרן
זבחים  ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ּבאצּבע ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמּתנה
מחצי  ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינן
ּבארץ  עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה ואינֹו ּולמּטה, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמזּבח

ׁשאין ∑È·Ò·.וזֹורק  קדׁשים', ּב'ׁשחיטת מפרׁש ּכ ְֵ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ
ּבקרן  האחת, ארּבע: ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ'סביב'
מּתנה  וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָזוית

ואי  איל הּקרן צּדי ּבׁשני הּדם נראית נמצא, .ל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
'סביב' קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבארּבע .נתּון ְְְִִַַָָָָָ

(æé)åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò zúðå§¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑ נתחיו הּנתחים ,עם ׁשאר על .מּוסף «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

(çé)àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ ÁÈ¯∑ רּוח רצֹוני לפני,נחת ונעׂשה ׁשעל אׁש,לׁשֹון ∑‡M‰.ׁשאמרּתי אברים הקטרת והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.האׁש ֵָ

âאדר ט' חמישי âיום

(èé)åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©
ïäa-ìòå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà Ceðz§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤
-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé̈¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤

:áéáñ çaænä-ìò ícä©¨²©©¦§¥−©¨¦«

‡‰¯Ôטו  ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

B¯Ê˙Â˜טז  dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

debיז  ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰¯Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B·„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

˙‡hÁ לכּפר קרבה ׁשהיא ּבעבּור . «»ְְֲִֵֵֶַַָ
על  האׁשם. וככה ּכן. נקראת ְְִֵֵַַַָָָָָָהחּטאת
חטא  יסירּו הּמזּבח, את וחּטאּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָּכן

ehמעליו: dxez ֵָָ

˙‡Â (ÂË מהן איזה מהּׁשנים, האחד . ¿∆ְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
fhׁשּירצה: dxez ְִֶֶ

.('eÎÂ) zËÁLÂ (ÊËÁaÊn‰ ÏÚ. ¿»«¿»¿««ƒ¿≈«

יזרק  ׁשם והּנה הּמזּבח. קרנֹות על ְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹלא
לא  הּדם, הּיסֹוד:ּכל fiעל dxez ְַַַָָֹ

ÏÈ‡‰ ˙‡Â (ÊÈ הּפר על הזּכיר לא . ¿∆»«ƒְִִַַָֹ
הּוא  ּכאׁשר ּכלּו ּכן על ְְֲֵֶֶֶַַַָׁשּינּתחּנּו.

ּכרעיו: הזּכיר לא ּכן על ְְְִִִֵַַָָֹנׂשרף.
zˆÁ¯Â:ּבצּוּוי .gi dxez ¿»«¿»ְִ

Ïk ˙‡ z¯Ë˜‰Â (ÁÈÏÈ‡‰ ּכן על . ¿ƒ¿«¿»∆»»«ƒֵַ

והחלבים: האליה הזּכיר hiלא dxez ְְְֲִִִַַָָָֹ
zÁ˜ÏÂ (ËÈ איל הּוא הּׁשני זה . ¿»«¿»ִֵֵֶַ

kהּמּלּואים: dxez ִִַ
zËÁLÂ (Î.Cez והּגאֹון רע. לֹו אין  . ¿»«¿»¿ְֵֵַַָ

האזן: ּבעּגּול הּדבק הר .Ô‰aאמר, ְִֵֶַַַָָָָֹ…∆
מׁשקל  על ואינּנּו ּבהנֹות. ְְְְִִֵֶַַַֹורּבים,
מׁשקלים. ׁשנים ׁשם יהיּו והּנה ְְְְִִִִִֵַַָָָהּלׁשֹון.

יום חמישי
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i"yx£Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑,הּגּודל ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»ַָ
.האמצעי ּובּפרק  ְִֶֶֶַָָ

(àë)ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨̧£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤
åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìòå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

:Bzà åéðá̈−̈¦«

(áë)áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå| §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®
:àeä íéàlî ìéà ék¦²¥¬¦ª¦−«

i"yx£·ÏÁ‰∑אֹו הּדּקים, חלב מט)הּקיבהזה .(חולין «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ
‰ÈÏ‡‰Â∑'ּב'וּיקרא ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות מן ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ

ט) ׁשהּכליֹות (ג מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּנאמר:
אליה  ׁשאין 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיֹועצֹות.
אין  ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש אּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקרבה

אליה  ‰ÔÈÓi.טעּונים ˜BL ˙‡Â∑ הקטרה מצינּו לא ְְִַָ¿≈«»ƒְִַָָָֹ
הּימין  ּבלבד עם ּבׁשֹוק זֹו אּלא ‡ÏÈ.האמ ּורים, Èk ְְִִִִֵֶַָָָָƒ≈

‡e‰ ÌÈ‡lÓ∑ ּבּכל ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון .ׁשלמים ƒÀƒְְְְִֵֶַַָֹֻ
ׁשלֹום  ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ׁשהּמּלּואים הּכתּוב ְְִִִִִִֶֶַַַָָָמּגיד
מצריכֹו אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָלּמזּבח,
מׁשה  וזהּו למנה, העבֹודה לעֹובד לֹו להיֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹהחזה
ׁשהם  ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש

ּבענין  ּכּמפרׁש .ּבעלים ְְְִִַָָָָֹ

(âë)÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî ãçà¤¨®¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑ החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆
כהנים)הרבּוכהמּמין  עה)∑È˜¯Â˜.(תורת הרקיקין,(מנחות מן ְִִָָ¿»ƒְִִִָ

לחם  ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד

לחמי  ׁשּתרּומת ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּבא
ּומּזה  וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּתֹודה

ּבלבד  חזה אּלא למנה, למׁשה היה .לא ְְְִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

(ãë)zôðäå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑ עסּוקין ׁשניהם ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְֲִֵֶ
ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבתנּופה,

ּובניו  אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּתחת
ּכהן  ּומׁשה סב)∑Ùez‰.ּבעלים, ּומביא מֹולי(מנחות ְִֵֶָֹֹ¿»ִִֵ

ÁLnÓe‡כא  ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««

:dnÚ È‰B· ÈLe·Ïe È‰B·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

a¯z‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»

ÁLÓכג  ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

È„‡כד  ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

יזרק  הּׁשני ודם ּבׁשמֹות: ּככה ְְְְִִִֵֵַַַָָֹורּבים
הּדם  רק הראׁשֹון, ְִַַַָָּכּדם

k`הּנׁשאר: dxez ְִַָ
zÁ˜ÏÂ (‡Î ּתחת אהרן על והּזית . ¿»«¿»ְֲִֵַַַַָֹ

ּבגדיו: ועל אהרן akּבגדי dxez ְְְֲִֵַַָָֹ
zÁ˜ÏÂ (·Î הּוא הּנזּכר. החלב זה . ¿»«¿»ְִֵֶֶַַָ

וּיקרא: ּבפרׁשת ּכּכתּוב הּקרב, על ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָאׁשר
˜BL מאיל נלקחּו והחזה, הּימין הּצד .ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

מהּיֹום  יהיּו והחזה והּׁשֹוק ְְְִִִֵֶֶַַַָהּמּלּואים.
ׁשלמי  מּזבחי ּולבניו לאהרן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹנתּונים
הּמּלּואים, מאיל החזה רק יׂשראל. ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבני

ּכהן  הּוא ּכי יאכלּנּו, לבּדֹו ְְִֵֶֶַֹֹֹמׁשה
bkהּכהנים: dxez ֲִַֹ

¯kÎÂ (‚Î:מּצֹות ולחם זהּו .ck dxez ¿ƒ«ְֶֶֶַ
Ì˙B‡ zÙ‰Â („Î והם . ¿≈«¿»»ְֵ

dkּבידם: dxez ְָָ
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מעּכבת  ּו'תנּופה' ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ׁשארּבע ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָלמי
מעלה  'ּתרּומה', רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ְְְְֲֶֶֶַַָָָֻֻּומבּטלת

טללים  ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ ׁשהּׁשמים למי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּומֹוריד
.רעים  ִָ

(äë)-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì äìòä̈«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ הראׁשֹון האיל ÁBÁÈ.עֹולה ׁשהעליתעל ÁÈ¯Ï∑רצֹונֹו ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, .לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְְֲִֶַַַַַָָ
‰M‡∑ נּתן מקֹום ∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

(åë)ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ
:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«

i"yx£‰Ùez∑ ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה .לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈
ðeä øLàå óøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

:åéðáì øLàîe ïøäàì§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»
'B‚Â∑ ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, והנפתם קּדׁשם ¿ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

לא  אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָֹּכחזה

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: .להקטרה, ְְְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹֹ
Ì¯e‰∑ ּומֹוריד מעלה .לׁשֹון »ְֲִֶַ

(çë)éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³

:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏ∑ לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ˙¯Óe‰.ׁשהּׁשלמים Èk ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»

‡e‰∑ הּזה וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ô¯‰‡Ïכו  Èc ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡ia¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

Ô‰k ‰LÓe ,ÌÈÏÚa ÂÈ·e Ô¯‰‡(כד כט, ּבפרׁשת (רש"י ואּלּו «¬…»»¿»ƒ…∆…≈ְְִַָָ

יד)ׁשמֹות ּכהן (ד, יהיה ׁשאהרן ּבכ נענׁש ׁשּמׁשה ּכתב ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

"ÈÂl‰ ‰z‡Â:לֹומר ויׁש לאחר ‡.". מּמּנּו ּפסקה הּכהּנה ¿«»«≈ƒְְְְִֵֶַַַַָָָֻ

הּמּלּואים. מּזרעֹו.·.ימי אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

הּמּלּואים, לימי רק ּכהן ׁשּנעׂשה לֹומר מסּתּבר אין ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאבל

ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה נמצא, לפיֿזה ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּכן

ּולאחר  הּמּלּואים; ימי למׁש ּכהּנה לֹו נּתנה מּכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻלאחר

מּמּנּו. נלקחה ׁשּוב ְְִִִֵֶָמּכן

(175 עמ' ו כרך שיחות (לקוטי

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

zÁ˜ÏÂ (‰Î ּובמקֹום מּידם. ּכתּוב . ¿»«¿»ְִָָָָ
ׁשוה: והּדבר ּכּפיהם. מעל .ÁÈÁBאחר, ְֵֵֵֶֶַַַַָָָƒ«

האדם, נׁשמת סֹוד והּמבין החי"ת. ְְִִֵֵַַַָָָָּכפּול
זה: אׁש.‡M‰יבין מּגזרת ּתאר, . ִֶָƒ∆ְִִֵַַֹ

האׁש: מן אחר, ekּובמקֹום dxez ְִֵֵַָָ
Ô¯‰‡Ï ¯L‡Ó zÁ˜ÏÂ (ÂÎ ולא . ¿»«¿»≈¬∆¿«¬…ְֹ

ּומּלת  העּקר. הּוא ּכי ּבניו, ְִִִִִַָָָָהזּכיר
לחלק: fkלמנה, dxez ְְֵֶָָ

zLc˜Â (ÊÎ ואין והלאה. מהּיֹום . ¿ƒ«¿»ְְֵֵַָָָ
למעלה, יּורם ּכי הּורם, ּכמֹו ְְְִַַָָָהּונף
ׁשּירימּו ּתרּומתם, ויהיה יּונף. ְְְְִִֶֶַָָָֹולא

הּׁשם: לכבֹוד הּׁשלמים gkמּזבח dxez ְְִִִֵֶַַַָ
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(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ·Ï∑ ׁשּבא .אחריו ּבגדּלה למי ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ
‰ÁLÓÏ∑ׁשּיׁש ּבהם, ׁשהיא להתּגּדל "מׁשיחה" ¿»¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכמֹו ׂשררה, יח)לׁשֹון למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" : ְְְְְְְִַָָָָ

קה) ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Œ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe ְְִִִַָ¿«≈»∆
Ì„È∑ הּוא הּבגדים ּגדֹולה מתלּבׁשעלֿידי .ּבכהּנה »»ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ

(ì)øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬
ì ãòBî ìäà-ìà àáé:Lãwa úøL ¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ אׁשר ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ֲֶ
מּבניו  להיֹות ּתחּתיו יקּום ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻ

ּגדֹול  ÚBÓ„.ּכהן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג אֹותֹו(יומא ֵָֹ¬∆»…∆…∆≈
ולפנים  לפני ליּכנס הּמּוכן וזהּוּביֹום ּכהן הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

אּלא  ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

ÂÈaÓ.ּבֹו ÂÈzÁz∑ לכהןּֿגדֹול לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, «¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ
את  ממּלא ּתחּתיומקֹומֹו,ּבן ּכהןּֿגדֹול (תורת ימּנּוהּו ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ

ÂÈaÓ.כהנים) ÂÈzÁz Ô‰k‰∑ לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן  «…≈«¿»ƒ»»ְְִָָָָ
עֹובד  ּפֹועל, לׁשֹון 'ּתביר'"ּכהן" נּגּון ,לפיכ מּמׁש. ְְְִִִֵֵֵַָָֹ

לפניו  נמׁש. ְְִָָָ

(àì)BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−
:Lã÷ í÷îa§¨¬Ÿ¨«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑ מֹועד,ּבחצר הּללּואהל היּוׁשהּׁשלמים .קדׁשיֿקדׁשים ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì)íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤
:ãòBî ìäà çút ìqa øLà£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ּכן ּכל קרּוי .החצר ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(âì)íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, .אהרן ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
‡Ì‰a ¯tk ¯L∑ זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּוב להם, ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈

Ì„ÈŒ˙‡∑ הּללּוולחם ּבאיל.Ì˙‡ Lc˜Ï∑ ׁשעלֿידי ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְֵֶַ
לכהּנה  ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו .הּמּלּואים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֻ

Ì‰ L„˜ Èk∑ אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, קדׁשי ƒ…∆≈ְְְִִֵַַָָָָָָָ
האֹוכל  קדׁשים,לזר לּדבר קדׁשי טעם הּמקרא ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

הם" ד"קדׁש .מּׁשּום ְִֵֶֹ

(ãì)-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©
Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå ø÷aä©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤

:àeä«

È‰B·Ïכט  ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a¯À̃¿»¿

È‰B˙BÁzל  ‡‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰BaÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

d¯Òaלא  ˙È ÏM·˙e ·qz ‡ia¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ

ÈÂ˙לב  ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג  ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯ea ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

È„‚·e (ËÎ.ּתחּתיו הּמׁשּוח לבנֹו יהיּו . ƒ¿≈ְְְִִַַַָָ
ּבמֹותֹו:‡ÂÈ¯Áוטעם .l dxez ְַַ«¬»ְ

˙Ú·L (Ï ּגדֹול ּבקמץ ילּבׁשם, מּלת . ƒ¿«ְְִִַַָָָָ
ּכי  ה' ּבׁשם וכמֹוהּו, קטן. ְְִֵַַָָָּתחת

l`אמילם: dxez ֲִַ

zÏM·e (‡Ï.ּבּצּור והּכית ּכמֹו ּבצּוּוי. . ƒ«¿»ְְְִִִַָ
הּבית: את ׁשלמה alוּיבן dxez ְִִֶֶַַַֹֹ

ÏÎ‡Â (·Ï הּנֹותר הּלחם ואת . ¿»«ְֶֶֶַַָ
blמהּסל: dxez ֵַַ

Ì˙B‡ eÏÎ‡Â (‚Ï..¯tek ¯L‡ּדר ¿»¿»¬∆«ֶֶ

אחרת: ּבעבּור אֹותם, ּומּלת ְֲִֶֶַַַָָָקצרה.
¯ÊÂ:אהרן מּזרע ׁשאינֹו .cl dxez ¿»ֲִֵֶֶַַֹ

Ì‡Â („Ï ּכי מּלּואים, האיל נקרא . ¿ƒְִִִִִַָָ
ידיהם: ימּלאּו dlּבֹו dxez ְְְֵֶַ
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(äì)éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
:íãé àlîz íéîé úòáL äëúàŸ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

i"yx£‰Îk ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑ הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ַָָָ
ּבענין,וכפל  האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, , ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּפסּולה  ועבֹודתם ּכהנים, להיֹות ידיהם נתמּלאּו .לא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

‰Î˙‡∑אֹות lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑ …»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿
הּזה  הּללּו,ּבענין יֹום ּובּקרּבנֹות .ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְִִִִֵַַַ
"ׁשבעת  ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָהּמזּבח
ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ידם", ּתמּלא ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָימים
ּכגֹון  הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכגֹון
הצר לכ ׁשמענּו, לא - הּמזּבח לחּטּוי ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֻּפר

הּמזּבח  ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמקרא
הּמׁשּכן  ּבמלאכת ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב ׁשּמא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהצר

ּדמים "∑hÁÂ‡˙.והּמזּבח  מּתנת לׁשֹון ּותדּכי", ְְִֵַַ¿ƒ≈»ְְְִֵַַַָ
חּטּוי  קרּוי ּבאצּבע, ‡˙B.הּנתּונים zÁLÓe∑ ּבׁשמן ְְְִִֶַַָ»«¿»…ְֶֶ

הּמׁשיחֹות  וכל ּכ"ף הּמׁשחה, .יונית ּכמין ְְְְְִִִִַַָָָָ

(æì)Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®
çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

ñ :Lc÷é¦§¨«
i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑ ּכל" קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְִַָָֻ

ׁשעלה  ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנֹוגע
מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח קּדׁשֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעליו,
ּבין  אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר ּכגֹון ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ְְֵֵֶֶָָָָָָֹראּוי
ונעבד  ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבּקדׁש,

אׁשר  "וזה ּתלמּודֿלֹומר: ּבהן? וכּיֹוצא ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָוהּטרפה
אחריו הּסמּו צו)ּתעׂשה" פרשת כהנים עֹולה (תורת מה , ֲֲֶַַַָָָָ

מּׁשּבא  ונפסל ּכבר לֹו ׁשּנראה ראּויה, ּכל אף ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָראּויה,
וׁשּנׁשחט  והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָלעזרה,

לזמּנֹו חּוץ למקֹומֹוּבמחׁשבת ּבהן וחּוץ וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ
נז) .(זבחים
$

âאדר י' שישי âיום

(çì)äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²
:ãéîz íBiì íéðL§©¬¦©−¨¦«

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו  ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

Lc˜˙eלז  ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

Èaלח  ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

‰Î˙‡ (‰Ï מחּברת מּלה ּבאתנח. . …»»ְְְִֶֶֶַָֻ
הּתי"ו. ּתחת ּגדֹול ּבקמץ ,אֹות ְִַַַַַָָָמן

ראיתי: אֹות ּכי elּומן dxez ְִִִִָ
¯Ùe (ÂÏ.ÌBiÏ ‰NÚz יֹום ּבכל . ««¬∆«ְָ

וטעם הּמּלּואים: ימי ÏÚמּׁשבעת ְְְִִִִֵַַַַ«
ÌÈ¯etk‰,וכתּוב האילים. ׁשני על . «ƒƒְְִֵֵַָָ

לעׂשֹות  ה' צּוה הּזה ּבּיֹום עׂשה ֲֲִֶֶַַַַָָָּכאׁשר

עליכם: flלכּפר dxez ְֲֵֵֶַ
ÌÈL„˜ L„˜ (ÊÏ ּכאחד קדׁש . …∆»»ƒְֶַַֹ

Lc˜Èהּקדׁשים: ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk. ֳִַָ»«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»
יׁש יקּדׁש. ּבבׂשרּה יּגע אׁשר ּכל ְְְֲִִִֵֶַַָָָּכמֹו

ידּבר  לבּדֹו הּלחם על ּכי ְְְִִֵֶֶַַַַאֹומרים,
קדֹוׁשים. יהיּו לא אם יּגעּו ְְְִִִִֶֹֹׁשּלא

טמאים: יהיּו ׁשּלא glוהּטעם, dxez ְְְִִֵֶַַַֹ
‰ÊÂ (ÁÏ זה וכן הּקרּבן. זה הּטעם . ¿∆ְְֵֶֶַַַַָָ

ּתעׂשה  אׁשר וזה וכן הּׁשעּור. זה ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַיּתנּו,
ימי  ׁשבעת ּככה יעׂשה מׁשה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹאֹותם.

אהרן  ּכן ואחר ְֲִִֵַַַַֹהּמּלּואים.
hlּובניו. dxez ָָ

יום שישי
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(èì)Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
éa äNòz éðMä:íéaøòä ï ©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

(î)Cñðå ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑ ּביצים מ"ג האיפה, עׂשירית ¿ƒ»……∆ֲִִִֵֵָָ
È˙k˙.ּביצה וחמׁש ÔÓLa∑ נאמר לחֹובה לא ְֵֶָֹ¿∆∆»ƒְֱֶַָֹ

לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי להכׁשיר, אּלא ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ"ּכתית",
למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ְְְְְְְִִַַָָָָָֹּומׁשמע
לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא "ּכתית", ּכאן ְְֱִִֶַַַַָָָָֹּתלמּודֿלֹומר
הּטחּון  ׁשאף "ּכתית", צרי ׁשאין מנחֹות למעט ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

ּבהן ּכׁשר פו)ּבריחים ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú·¯∑ ׁשלׁשה ִֵֵֶַָָָ∆««ƒְָֹ

סּכה:לספלים,∑CÒÂ.לֹוגין  ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ִ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶַָָָֻ
ּומנּקבים  הּמזּבח ּבראׁש היּו ּכסף ׁשל ספלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשני
מקּלח  והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַָּכמין
יֹורד  ּומּׁשם הּמזּבח ּגג על ונֹופל החטם ּדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹויֹוצא

יֹורד לּׁשיתין  הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית ּבמזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
לארץ  הּמזּבח .מן ְִִֵֶַַָָ

(àî)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯Ï∑ הּמנחה ואחרּֿכעל ּבתחּלה, האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר כג)הּמנחה, ּומנחה"(ויקרא "עֹולה :. ְְֱִִֶֶַַָָָ

(áî)éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà ýåýé:íL E §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנּתים מּיֹום יֹום יפסיק .ולא »ƒְְְִִִֵֶַַֹ
ÌÎÏ „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּמעל אקּבעּנּו מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש לבא. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מׁשה  עם מדּבר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה הּנחׁשת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמזּבח

ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: ויׁש הּמׁשּכן. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמּׁשהּוקם
כה)ׁשּנאמר ו"אׁשר (שמות הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

אּלא  הּמזּבח, על אמּור אינֹו ּכאן האמּור לכם" ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּועד
ּבּמקרא  הּנזּכר אהלֿמֹועד .על ְְִִֵֶַַַָָֹ

‡Ó¯‡לט  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

N·k‰ ˙‡ (ËÏ ּבעבּור הּכבׂש, ה"א . ∆«∆∆ֲֵֶֶַַ
הּכבׂש את הּוא, ּכאּלּו אחרת. ְִֵֶֶֶֶֶַַה"א

את  ּכי אמר, הּכהן מׁשה ור' ְִֵֶֶֶַַָָָֹֹהאחד.
אחד: ּכבׂש nהּכבׂש, dxez ֶֶֶֶֶַָ

ÔB¯OÚÂ (Ó ההין ּגם האיפה. עׂשירית . ¿ƒ»ֲִִִֵַַָָ
מצרית: n`מּדה dxez ְִִִָ

˙‡Â (‡Óמּלת .dkÒÎe אל ׁשב . ¿≈ִַ¿ƒ¿»ֶָ
anהּבקר: dxez ֶַֹ

ÌÎÈ˙¯„Ï „ÈÓz ˙ÏBÚ (·Ó יעׂשה . «»ƒ¿……≈∆ֲֶַ
לא  ּכי ּכנען. ארץ אל ּבבֹואם ְְִֶֶֶַַָָָֹּככה,
ּבמדּבר  יֹום חמּׁשים רק עֹולֹות ְְְֲִִִִִַַהקריבּו

ּבהר  העׂשּויה ּתמיד עֹולת וזהּו ְְֲִִֶַַַָָָסיני.
ההר  ּבתחּתית הּוׂשם הּמׁשּכן ּכי ְְְִִִִַַַַָָָסיני.
היּו מערבים ּכי הּמחנה. ְְֲִִִֵֶַַָָֹּבקצה

החּלּו הּׁשני לחדׁש ּבאחד ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשבטים.
לעׂשֹותם  וׁשבט ׁשבט ּכל מסּפר ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלדעת

ימים  ׁשלׁשת ּדר ׁשּנסעּו ואחר ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּדגלים.
ּבתֹו נֹוסע הארֹון היה סיני, ְִֵֵַַַָָָָמהר
ּבתֹו חֹונה היה וכן ְְֲֵֶַַָָהּמחנֹות.

וע  לא הּמחנֹות. הּסברא, ּדר ל ְְֲֶֶַַַַָָֹ

רק  ּוזבחים עֹולֹות יׂשראל ְְְִִִִֵַָָהקריבּו
ּבּׁשנה  הּכּפּורים ויֹום לבּדֹו, ְְְִִִַַַַָָּבסיני
אהרן, עבֹודת על ּכתּוב ּכן ּכי ֲֲִִֵֵַַַַָֹהּׁשנית.
וכן  מׁשה. את ה' צּוה ּכאׁשר ְֲִֵֶֶֶַַַַָֹוּיעׂש
לי  הּגׁשּתם ּומנחתם הּזבחים ְְְִִִִֶַַָָָָּכתּוב

ּבּמדּבר. ׁשנה ארּבעים יׂשראל ְְְִִִֵֵַַָָָָָּבית
יליל  ּבתהּו ּבּמדּבר עמדּו יׂשראל ְְְְְִִִֵֵַָָָֹּכי
ׁשנה. ּוׁשלׁשים ׁשמנה ּכמֹו ְְְִִִֶָָֹֹויׁשימֹון,

הין  חצי יֹום ּבכל להם היה ְֲִִִֵֶַָָָָּומאין
יֹוליכּו ואי יין. ּכן ּגם זית, ְִִִֵֵֶֶַַַׁשמן

הין. אלף עׂשר ארּבעה ּכמֹו ְְִִֶֶֶַָָָָָעּמהם
ּבני  ּכבׂשים ׁשני להם, היה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָּומאין
ּבׁשּבת  וּתֹוספת יֹום. ּבכל ְְְֶֶַָָָָׁשנה
אנחנּו מּמּלת טענה ואין ְְְְֲֲִִִֵַַָָּובמֹועדים.

ּבּיּׁשּוב  וׁשם היּו, ּבּקדׁש ּכי ְְְִִִֵֵַָָָּובעירנּו,
וארץ  מדין ׁשללּו הּׁשנה ּובזאת ְְְְִֶֶַָָָָָֹקנּו.
רב. מקנה לכּלם ויהי ועֹוג, ְְְְִִִֶַַָֻסיחֹון
אהל  נקרא לּמה טעם ּפרׁש ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוהּנה

קריאת ÌÎÏמֹועד: וככה ליׂשראל. . ֵ»∆ְְְְִִֵַָָָ

‡EÈÏהעדה: ¯a„Ï ויפת ׁשם. לבּד . ֵָָ¿«≈≈∆ְְְֶֶַָ
ּולאהרן  למׁשה לכם אּועד אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹאמר,
למׁשה  ,אלי לדּבר ורמז ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹלפעמים.
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עו תצוה עו פרשת - כט - תרגום ואחד מקרא ושנים  אדר י' שישי ליום יומי שיעור

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
i"yx£‰nL Èz„ÚBÂ∑ ּבדּבּור עּמם ּכמל,אתועד ¿«¿ƒ»»ְְְִִֵֶֶֶַָ

ׁשם  עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום ∑Lc˜Â.הּקֹובע ְֲִֵֵַַַָָָָָ¿ƒ¿«
ּומדרׁש∑È„·Îa.הּמׁשּכן  ּבֹו. ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ְִַָƒ¿…ƒְְְִִִִֶֶַָ

ּבמכּבדים  ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻאּגדה:

הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני מיתת לֹו רמז ּכאן ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי.
מׁשה ׁשאמר י)וזהּו לאמר (ויקרא ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְֲִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּבכבדי" "ונקּדׁש ּדּבר? והיכן אּקדׁש", .ּבקרֹובי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

(ãî)-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤
:éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî):íéäìûì íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

(åî)éúàöBä øLà íäéýìà ýåýé éðà ék eòãéå§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦
ì íéøöî õøàî íúàýåýé éðà íëBúá éðëL Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬

ô :íäéýìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎB˙· ÈÎLÏ∑ ּבתֹוכם אני לׁשּכן .עלֿמנת ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

$

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡¯NÈ È·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÈzÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו  Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

ãקודש משיחות ãנקודות
מׁשה  ּדר – ְְִֶֶֶַֹ"ונֹועדּתי"

Ï‡¯NÈ È·Ï ‰nL Èz„ÚÂ¿Õ…«¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

עם  לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ּבדּבּור עּמם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אתּועד

ׁשם" (רׁש"י)עבדיו ֲִַָָָ

הּמקֹום  היה מֹועד אהל ּדלכאֹורה רׁש"י ּבלׁשֹון לדּיק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹויׁש

רׁש"י  נקט ולּמה יׂשראל, ּבני אל הּקּב"ה ּדּבר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּׁשם

ׁשּׁשם  ּדמׁשמע עבדיו" עם לדּבר . . ּבדּבּור עּמם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"אתּועד

הּקּב"ה? אל יׂשראל ּבני ּגם ְְְִִֵֵֶַַָָָּדּברּו

ׁש"ּבית  ּדכמֹו רׁש"י, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָויׁש

הּמקֹום  ׁשהיה ּתפּלה" ּבית "ּביתי ּגם ּבּכתּוב נקרא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעֹולמים"

מֹועד  האהל כן ּכמֹו הּקּב"ה, אל יׂשראל לתפּלת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקבּוע

יׂשראל  ּבני אל הּקּב"ה לדּבּור רק לא הּקבּוע הּמקֹום ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהיה

להקּב"ה יׂשראל ּבני ׁשל ּולדּבּור לתפּלה ּגם (וראה אלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הפסוק) על לאבןֿעזרא הקצר .פירוש

שבת') 'לקראת מתוך - 166 עמ' לא כרך לקו"ש (ע"פ

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

לבני  ׁשּמה ונֹועדּתי ועדּותֹו, ְְְְִִִֵֵַָָָּתמיד.
bnיׂשראל: dxez ְִֵָ

È„B·Îa Lc˜Â (‚Ó,ּדעּתי ּולפי . ¿ƒ¿«ƒ¿ƒְְִִַ
הּכל, ּכֹולל מֹועד אהל היֹות ֱֲֵֵֶַַֹֹּבעבּור
והּׁשלׁשה  הארֹון ּכליו, ּכל ואת ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹהּמׁשּכן
האהל  והיה הּמֹועד. מקֹום הּוא ְְִֵֵֶַָָָֹּכלים,

על  ׁשּיׁשב ּבכבֹודי, ְְִִִֶַַָָנקּדׁש
cnהּכרּובים: dxez ְִַ

ÈzLc˜Â („Ó,הּכבֹוד ּבעבּור והּנה . ¿ƒ«¿ƒְֲִֵַַָ
ּבכבֹוד. הּנקּדׁש האהל קדֹוׁש ְְְִִֶֶַָָָָֹיהיה

לפתחֹו: ׁשהּוא ‡‰¯Ôוהּמזּבח ˙‡Â ְְְְִִֵֶַַ¿∆«¬…
Lc˜‡ ÂÈa ˙‡Â האהל מׁשרתי ׁשהם . ¿∆»»¬«≈ְְֵֵֶֶָָֹ

קדֹוׁשים: והיּו dnוהּמזּבח, dxez ְְְְִִֵַַָ
ÎLÂ (‰ÓÈz הּכבֹוד יׁשּכֹון אי יסּפר . ¿»«¿ƒְְִֵֵַַָ

ּכי  הּדגלים. ּבהקים יׂשראל ּבני ְְְְְִִִִֵֵַָָָּבתֹו
הּפאֹות. ּבארּבע היּו הּדגלים ְְְְִֵַַַַַַַָָארּבעת

למחנה  לוּיה מחנה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָּומחיצה
הּפאֹות, לארּבע היּו הם ּגם ּכי ְְְִִֵֵֵַַַַָָיׂשראל.
ּבתֹו האהל וׁשם מחיצה. ּכן ְְְְִֵֶַַָָָֹואחר
יצא  לא קרי ּבעל והּנה יׂשראל. ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבני

להם  היה לא יד ּגם יׂשראל. ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹמּמחנה
ּבאה  הּמצוה רק לּתחּום. חּוץ ְְִֶֶַַַָָָָלׁשבת

על  לּמלחמה ּבצאתֹו יׂשראל מחנה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָעל
ידּבר  לא מחנה, תצא ּכי וכן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָֹהאֹויב.
נׁשים  אנׁשים יׂשראל, ּכל מחנה ְֲֲִִִֵֶַַָָָָעל
זכרים  הם לּמלחמה הּיֹוצאים ּכי ְְְְִִִִֵַַַָָָוטף.

עּמהם  הארֹון ּבנׂשאם והּנה ְְְְִִִֵֶַָָָָָּומעּטים.
לעׂשֹות  יכלּו לא ּפנחס, עׂשה ְְֲֲִֶַַָָָָֹּכאׁשר

הארֹון: למקֹום enמחיצה dxez ְְִִָָָ
eÚ„ÈÂ (ÂÓ לא ּכי ידעּו אז הּטעם, . ¿»¿ְִֵַַַָֹ
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עז

עז

תצוה  פרשת - ל - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"א קודש לשבת יומי שיעור

âאדר י"א קודש âשבת

ì(à)äNòz íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−©«£¤¬
:BúàŸ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑ עליו סּמים להעלֹות עׁשן .קיטֹור ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

(á)íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
:åéúðø÷ epnî Búî÷«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

(â)áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה .זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
·‰Ê ¯Ê∑ ּכהּנה לכתר הּוא .סימן ≈»»ְְִֶֶָָֻ

˜Ë¯˙א  È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

È‰Èב  Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג  ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

ãקודש משיחות ãנקודות
לכת  ּבהצנע ה' ְְֲֵֶֶַַַעבֹודת

קטרת" מקטר מזּבח "ועׂשית ּכתּוב ּפרׁשתנּו א)ּבסֹוף ,(ל, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

עׂשּיתֹו. סדר ְֲִֵֵֶָָּומפרט

המפרׁשים ועוד)והקׁשּו כאן. החיים' 'אור ש"ך, ספורנו, (רמב"ן, ְְְְִִַָ

ולא  ּתצּוה, ּפרׁשת ּבסֹוף רק הּקטרת מזּבח הזּכר ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻמּדּוע

הּכלים? ׁשאר עם ּביחד ּתרּומה ְְְְִִֵַַַַָָָָּבפרׁשת

עבֹודֹות  ּבין חּלּוק מצינּו ּדהּנה הּדרּוׁש, ּבדר לֹומר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָויׁש

ּכׁשעבד  הּכלים ּדבׁשאר הּזהב. מזּבח לעבֹודת הּכלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשאר

מהּֿׁשאיןֿ מֹועד. ּבאהל לבד היה לא ּבהם, עבֹודתֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּכהן

אסּור  הּקטרת, הקטרת ׁשהיא הּזהב, מזּבח ּבעבֹודת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּכן

ּבנֹוגע  ׁשּכתּוב ּוכמֹו העֹובד, הּכהן עם ׁשּיּכנס ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלאדם

לא  אדם "וכל הּזה ׁשּבּזמן מֹועד, ּבאהל הּקטרת ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹלהקטרת

וגֹו'" מֹועד ּבאהל יז)יהיה טז, .(אחרי ְְְִֵֶֶֹ

ב)ּוב'ירּוׁשלמי' הלכה סוף ה פרק מּזֹו(יומא יתירה איתא ְְִִִִֵַָָ

לא  אדם, ּפני ּפניהם ּודמּות ּבהן ׁשּכתּוב אֹותן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁש"אפילּו

מֹועד  ּבאהל היּו לא הּמלאכים ׁשאפילּו מֹועד", ּבאהל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיהיּו

הּקטרת. הקטרת ְְְִֶַַַַָֹּבׁשעת

מזּבח  עבֹודת ּכי הּכלים, מּׁשאר הּזהב מזּבח הבּדל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻולכן

מֹועד. ּבאהל ׁשהיּו העבֹודֹות ועיּקר ּתכלית היתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּזהב

את  עֹובדים ּבֹו ׁשּבּמקֹום ּבׁשעה היא נעלית הכי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּדהעבֹודה

העֹובד  הּכהן רק אּלא אחרים אנׁשים נמצאים אין ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּקּב"ה,

ְַָָוהּקּב"ה.

אינּה ה' ּבעבֹודת ׁשהּׁשלמּות הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוזה

ׁשהעבֹודה  חׁשׁש יׁש אז ּכי אחרים, אנׁשים לפני ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּנעׂשית

ּפרסּו אֹו ּכבֹוד ּבׁשביל רק אּלא היא ּבזה, וכּיֹוצא ם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבעצמֹו. ה' לׁשם ורק ּובּסתר ּבצנעה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָּכׁשּנעׂשית

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 171 עמוד א, כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

ּבעבּור  רק מּמצרים אֹותם ְֲִִִִֵַַַָהֹוצאתי
וזהּו ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מׁשּכן, לי ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָׁשּיעׂשּו
ההר  על האלהים את ְֱִֶַַַָָָֹּתעבדּון

`הּזה: dxez ֶַ
¯Ë˜Ó .˙ÈNÚÂ ּכמֹו‡) הּמפעל. ׁשם . ¿»ƒ»ƒ¿«ְְִֵַָ

מנֹות: aּומׁשלֹוח dxez ְִַָ
‰n‡ הּׁשלחן ·) על ּגבֹוּה הּמזּבח . «»ְְִֵַַַַַָָֻ

על  ּגבֹוּה היה ּכן אּולי אּמה. ֲִֵַַַַָָָָחצי
ׁשהם  הּכרּובים ּכנגד והיה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָהּמנֹורה.

למעלה: ּכנפים bּפֹורׂשים dxez ְְְְִִַַָָ

˙ÈtˆÂ הּמזּבח,‚) זה על ּגג הזּכיר . ¿ƒƒ»ְְִִִֵֶַַַַ
היֹותֹו ּובעבּור הּנחׁשת. ּבמזּבח כן ְְְְֱֲִֵֶַַַֹֹולא
הּזהב. הּמזּבח נקרא זהב, ְְְִִֵֶַַַָָָָָֻמצּפה
הּמנֹורה  ּכמֹו הּטהֹור. הּׁשלחן ְְְְַַַָָָָָֻוככה,

cהּטהֹורה: dxez ְַָ

שבת קודש
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ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ
íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´

:änäa Búà úàNì íécáì§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨
i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑ היא זוּיֹות,ּכאן לפי לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְִִִַָָ

צּדיו" ׁשני "על ׁשּבׁשני ׁשּנאמר: זוּיֹותיו ׁשּתי על , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּטּבעֹות ∑È‰Â‰.צּדיו  ÌÈz·Ï.האּלה מעׂשה ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ

ÌÈc·Ï∑ ּתהיה ּבית .לבד הּטּבעת לכל ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä):áäæ íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«

(å)úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä éðôì¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

:änL̈«¨
i"yx£˙Î¯t‰ ÈÙÏ∑ לדרֹום אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר: הּכּפרת",ׁשּמא "לפני ּתלמּודֿלֹומר: ? ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מּבחּוץ  הארֹון ּכנגד .מכּון ְְִֶֶַָָָֻ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי לׁשֹון ¿≈ƒְְִִִֶַַָָ
ּבכל  מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּדׁשן

ּובקר  "נרֹות"∑‰p¯˙.ּבקר ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש ֶֶֹֹ«≈…ְְֵֵַַָ

העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָהאמּורֹות
הדלקה  לׁשֹון .ׁשהּוא ְְֶַָָ

(ç)äpøéè÷é íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑ להבּתן להעלֹות יֹום ∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם הערּבים ּבכל ּבין מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס ,. ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ

(è)Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤
:åéìò eëqú àì¬Ÿ¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑ מזּבח Ê¯‰.זה על ˙¯Ë˜∑ …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»
מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»

‰ÁÓe∑ עֹולה ועֹוף,ּומנחה ולא ּבהמה ׁשל עֹולה . ƒ¿»ְְְְִֵֶָָָָֹ
לחם  ׁשל היא .ּומנחה ְִִֶֶֶָ

Ú¯lÓד  dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B‡ו  ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

Ùˆa¯ז  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡iÈˆBa ˙È d˙e˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

iLÓL‡ח  ÔÈa ‡iÈˆBa ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

ÔÈ‡¯Îeט  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq˙ ‡Ï ‡kÒÂ ‡˙ÁÓe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

ÂÈcˆ ÈzL ÏÚ לבאר.„) ּתֹוספת . «¿≈ƒ»ְֵֶֶָ
מלעיל,n‰a‰וה"א הּמּלה ּכי נֹוסף, ְ»≈»ְִִִֵַָָ

ּפרׁשּתי: dּכאׁשר dxez ְֲִֵֶַַ
˙ÈNÚÂ ּכבּדי ‰) זהב, מצּפים הּבּדים . ¿»ƒ»ְְִִֵַַַָָֻ

eהארֹון: dxez ָָ
z˙Â (Â.מחּוץ הּפרכת לפני .ÈÙÏ ¿»«»ְִִֵֶַָֹƒ¿≈
.˙¯Btk‰:נתּון ּכנגּדּה fׁשּיהא dxez ««∆ְְְֵֶֶָָ

¯ÈË˜‰Â (Ê.ּבׂשמים עם סּמים קטֹורת . ¿ƒ¿ƒְְִִִֶַָ
להפריׁש אֹו העּקר. הם הּסּמים ְְִִִֵַַַַָָאּולי

ּבׂשמים  האחד, ּכי הּמרקחֹות. ׁשּתי ְְְִִֵֵֶֶַָָָָּבין
ּופירּוׁש סּמים: לתּקן B·ÈËÈ‰aּבלי . ְִִֵַ¿≈ƒְֵַ

והּׁשמן: gהּפתילה dxez ְְִֶֶַַָ
˙ÏÚ‰·e (Á להב עלֹות ּבעבּור . ¿«¬…ֲֲַַַ

ּבהעלֹות, והּנה ּכן. נקרא ְְְְֲִִִֵֵַַָָהּפתילה,
יֹוצא: ÈÓz„ּפעל ˙¯BË˜ ּבעׂשֹותם . ֵַֹ¿∆»ƒֲַָ

הזּכיר  ּכן על ְִִֵַעֹולֹות.
hלדֹורֹותיכם: dxez ְֵֶ

‡Ï (Ë.‰¯Ê ˙¯BË˜ ׁשאינּנה . …¿∆»»ֵֶֶָ
iּכמתּכּונּתּה: dxez ְְְַָ
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עט

עט

תצוה  פרשת - ל - תרגום ואחד מקרא ושנים אדר י"א קודש לשבת יומי שיעור

(é)úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
-Lã÷ íëéúøãì åéìò øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤

ôôô :ýåýéì àeä íéLã÷̈«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯tÎÂ∑ ּדמים Ma‰.מּתן ˙Á‡∑ ּביֹום ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְ

מֹות" ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא יז)הּכּפּורים, "ויצא (ויקרא : ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ
עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר הּמזּבח hÁ‡˙.אל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ««

ÌÈ¯tk‰∑ המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם «ƒÀƒְְְִִִִֵֶַַַַָ
מקּדׁש טמאת ˜„ÌÈL.וקדׁשיו על L„˜∑ הּמזּבח ְְְִַַָָָָֻ…∆»»ƒְִֵַַ

הּללּו לּדברים אחרת:מקּדׁש לעבֹודה ולא ּבלבד ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
סימן. מיכא"ל פסוקים, תצוה ק"א פרשת חסלת

ÓcÓ‡י  ‡zLa ‡„Á È‰B¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»¿«»ƒ¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á ‡i¯etk ˙‡hÁ««ƒ«»¬»¿«»¿«≈¬ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÔBÎÈ¯„ÏÙÙÙ ¿»≈…∆¿ƒ√»¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
הּלב  חיצֹונּיּות עם רק עֹולם־הזה ּבעניני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהעסק

‰ÁÓe ‰ÏÚÂ . . ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï(ט (ל, Õ…«¬»»¿…»ƒ¿»

הקדֹוׁשים ּבספרים ׁשּכתּוב מה שער ידּוע חכמה ראשית (ראה ְְִִֶַַַַָָָ

ועוד) ל. אות האותיות ש' של"ה פ"ו. מּיׂשראל האהבה אחד ְִִֵֶֶָָָׁשּכל

ונמצא  .יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון מׁשּכן ּבלּבֹו לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָצרי

ה'. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנן ּבּמׁשּכן ׁשהיּו העבֹודֹות ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

החסידּות ּבתֹורת האמצעי,ּומבאר לאדמו"ר חיים תורת (ראה ְְֲִַַָֹ

ועוד) ואילך. א תמג, ואחד שמות  אחד ּבכל הּקרּבנֹות ְְְֲֶֶֶַַָָָָָׁשעבֹודת

ׁשמים, לׁשם עֹולםֿהזה עניני עם ההתעּסקּות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהיא

הּקרּבנֹות  עלֿדר ׁשהּוא ,יתּבר לקדּׁשתֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻלהעלֹותם

ניחֹוח  "ריח להיֹות אֹותּה ּומעלים ּגׁשמית, ּבהמה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּלֹוקחים

ַלה'".

הקדֹוׁש הּזהר ּכלׁשֹון היא הּקטרת א)ועבֹודת רפח, ג (חלק ְְֲִִֶַַַַַַָֹֹ

הינּו הקב"ה, עם ההתקּׁשרּות אתקטרנא", קטירא ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָ"ּבחד

ׁשּיכּות  לֹו ואין לבּדֹו, הּקּב"ה עם קׁשּור האדם ּבּה ְְֲִֵַַַָָָָָָָָָָהעבֹודה

הּתֹורה). לּמּוד (ּכגֹון עֹולםֿהזה עניני ְְְִִִֵֶַַָָעם

ּבלבד, החיצֹון מזּבח על היא הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָוהּנה

עֹולה  גֹו' עליו תעלּו "לא הּפנימי מזּבח ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמהֿׁשאיןּֿכן

הּקטרת. ּבׁשביל רק והּוא ְְְְִִִֶַַָֹּומנחה"

לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומּזה

האדם  רגׁש ׁשהּוא מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הּפנימי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדהּמזּבח

ּבלי  לבּדֹו, להקב"ה רק להיֹות צרי לּבֹו, ְְְְִִִִִִַַַָּופנימּיּות

הּדברים  ּדהעלאת והעבֹודה עֹולםֿהזה. עניני ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָהתערבּות

ׁשהּוא  החיצֹון", "מזּבח עם רק להיֹות צריכה ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָהּגׁשמּיים,

ורק  א הם ורגׁשֹותיו לּבֹו ּפנימּיּות ּכי לּבֹו, ְְְְִִִִִִִִֵַַָחיצֹונּיּות

ּבלבד. ְִַַלהקב"ה

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 458 עמ' טז כרך לקו"ש (ע"פ

ñø ¯ ãðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

עזרא  התורה אבן אברמוביץ על בלום, מהדורת -

‰La ˙Á‡ .¯tÎÂ (Èלחדׁש ּבעׂשֹור . ¿ƒ∆«««»»ֶֶַָֹ
הּפר  ּדם על ּכּפּורים, וטעם ְְִִִִַַַַַַָהּׁשביעי.

ואין  ׁשנה. ּכל חּיּוב וזה הּׂשעיר. ְְְִִֵֶַַָָָָודם
אֹו הּמׁשיח ּפר ּדם להזּכיר ְְִִֶַַַַַָצֹור

רק  ּתמיד אינם ּכי ּבחטאם. ְְִִִֵֶַַָָָהּצּבּור
מעּטים: ְְִִִַָלפרקים

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

àúø÷qî ,òîLly oxry z` ea miraevy mec`d ravdn - §©¦¦§§¨
,cg` yebk cgi wacidl zexryl mxeb ravde ,zendadéôøc§¨¥

àøîòhrn xnvd dtxzn onf xg`ly -úçúlî-,dhnln ©§¨¦§©©
,sebd l` exeaig mewnaàéðúåxry zriav ly ef dlerte - §©§¨

zexeka zkqna diepy zendad(:gp)jixvy ,dnda xyrn iabl

dnda lk reavle ,xv gzta zg` zg` zendad z` xiardl
.dnda xyrnl dyicwdle [`xwiq-] mec` rava zixiyreúå- §

epivny dnn di`x cereïBäð÷éc àiáñ éòáö ãkmiyp` xy`k - ©¨§¥¨©¨¦§§
,xegy rava oald mpwf xry z` miraev mipwfonfd jynae §¥¦

ïøåeçmipalzn - ¦¨¨
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המשך ביאור למס' נזיר ליום שישי עמ' א
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פ

 לוח תהלים 

ממכתבי כ"ק אדמו"ג מוהגיי"צ

בבקשה  באתי  תגפ"ז  שנת  ...בגאשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשג  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחגית  תפילת  אחג  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעוגי  יאמגו  מתפללים 
שנחלק לימי החודש(, ולאמג אחג זה קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנהור. ובקשתי זאת 
הגבים, )וגאוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פגטי של מפלרת החסידים יחיו 
בפגט(, וברלל זאת יתבגכו ממקוג הבגכות 

בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשג...

)ט"ו סיון, תגפ"ח(

שבימיהם  אגץ  מזקני  שמעתי 
היה  אחד  שכל  המנהר  היה 
הקאפיטל  את  יום  בכל  אומג 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פגק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס 
פגק  אומג  היה  הכ"א  לשנת 
אומגים  היו  וכן  בתהילים  כ"א 
רם את התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזוהי סרולה שלא ייצאו 

לתגבות געה...

)תמוז תגס"ו(

יום ראשון, ה' אדר < מפגק כט עד סוף פגק לד

יום שלישי, ז' אדר < מפגק לט עד סוף פגק מר

יום שישי, י' אדר < מפגק נה עד סוף פגק נט

יום שני, ו' אדר < מפגק לה עד סוף פגק לח

יום חמישי, ט' אדר < מפגק מט עד סוף פגק נד

יום רביעי, ח' אדר < מפגק מד עד סוף פגק מח

שבת קודש, י"א אדר < פגק כ. מפגק ס עד סוף פגק סה
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פא

פא

אדר  ה' ראשון יום — לא פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר ה' ראשון âיום
,78 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðäå...מורה àì ÷øô,מ עמ' àîìòã.עד

פרק לא 
.àì ÷øt נשמתו אור שאין באדם הזקן רבנו דן כ"ט בפרק ¤¤

של  בגדולתו ומתעמק מבין הוא שבשכלו ואף בגופו; נקלט

– לכך העצה הגוף. בחומריות לשלוט בכוחו אין הקב"ה,

ל"לב  אותו שיביאו חשבונות לעשות – פרק באותו מובאת

הוא  שעלֿידיֿכך נשבר",

ה"סטרא  רוח את שובר

עצמה  המגביהה אחרא",

אור  על להסתיר ופועלת

נפשו  של הקדושה

שהזכיר  לאחר האלקית.

פרק, באותו הזקן, רבנו

שבידם  שונים, חשבונות

נשבר", ל"לב להביאו

שגם  ל', בפרק יעץ,

בעובדה, יתבונן

הוא  אין שונים שבענינים

הבהמית, בנפשו נאבק

ובכך  ממנו: שנדרש כפי

מה"קל  גרוע הוא –

לוחם  שאינו שבקלים"

ונכשל  הרע יצרו כנגד

עלֿידיֿכך  בעבירות;

באמת  לקיים בידו יהיה

"והוי  ז"ל חכמינו מאמר

מתחילים  אנו אותו ל"א, בפרק האדם". כל בפני רוח שפל

בכל  יתעמק שכאשר להיות עשוי אם שאף יסביר ללמוד,

זאת, בכל – גדולה בעצבות יפול ארוכה, שעה במשך האמור

מכך. יפחד אל

éøàiLk íà óà ,äpäåíéðéðòa ÷éîòäì äaøä C §¦¥©¦§¤©£¦©§¥§©£¦¨¦§¨¦
áìå çeø úëéîða úBéäì ,íézLe äòLk ìéòì íéøkæpä©¦§¨¦§¥§¨¨§©¦¦§¦§¦©©§¥

äìBãb úeáöò éãéì àáé ,øaLð להיות צריך הרי ויהודי – ¦§¨¨Ÿ¦¥©§§¨
בעצבות, ולא Leçé.בשמחה, àì נתון שהוא לכך, – Ÿ¨

ãvîבעצבות. àìå ,dâð útì÷ ãvî àéä úeáöòL óàå§©¤©§¦¦©§¦©Ÿ©§Ÿ¦©
áéúk äMãwä ãöa ék ,äMãwä1,"BîB÷îa äåãçå æò" : ©§ª¨¦§©©§ª¨§¦Ÿ§¤§¨¦§

"äçîN CBzî àlà äøBL äðéëMä ïéà"å2 כשיהודי – , §¥©§¦¨¨¤¨¦¦§¨
שמחה; של במצב eëå'",נמצא äëìä øáãì ïëå" שעליו – §¥¦§©£¨¨§

שמחה; מתוך התורה דיני àéäללמוד úeáöòä íàL àlà¤¨¤¦¨©§¦
,àiîLc élnî שצריך כפי שאינו הרוחני מצבו מחמת – ¦¦¥¦§©¨

– אז,àéäלהיות נובעת העצבות –ðéçaîdâðaL 'áBè' ú ¦¦§¦©¤§Ÿ©
טוב  גם יש "נוגה" שבקליפת הראשון, בפרק שלמדנו כפי –

מה"רע" נובעת גשמיים מענינים העצבות לכן רע, וגם

נובעת  רוחניים מענינים העצבות ואילו נוגה, שבקליפת

נוגה. שבקליפת מה"טוב"

ה"טוב" גם ברם,

קליפה  הוא אף שב"נוגה"

קדושה  áúkולא ïëìå] .§¨¥¨©
elôàL ,ì"æ é"øàä̈£¦©¤£¦
dðéà úBðBòä úâàc§¨©¨£¥¨
úòLa íà-ék äéeàø§¨¦¦¦§©
úòLa àìå ,éeceä©¦§Ÿ¦§©
,äøBz ãeîìúå älôzä©§¦¨§©§¨

éøvLäçîNa úBéäì C ¤¨¦¦§§¦§¨
[à÷åc äMãwä ãvnL¤¦©©§ª¨©§¨

–:ÂÈ·¯ ˜"Î ÔÂ˘Ï ולא"

הרי, וכיו"ב". הוללות של

מענינים  העצבות שגם

מקליפת  נובעת רוחניים,

עליו  איפוא, מדוע, נוגה.

לעצבות  להגיע להשתדל

מהקליפה? ©óà-הנובעת
àéä Ck éøä ïë-ét-ìò©¦¥£¥¨¦

,äcnä,הנוהג הוא כך – ©¦¨
,dúîâeãå dðéîa àøçà-àøèñì àéôkàì את לכפות – §¦©§¨§¦§¨¨¢¨§¦¨§§¨¨

ה"סטרא  שבירת אליה, בדומה שהם בדברים אחרא" ה"סטרא

נפשו  של הקדושה אור על להסתיר המשתדלת אחרא",

אחרא", מה"סטרא בא הוא שגם בדבר להיות צריכה האלקית,

הרוחניים. בענינים ממצבו העצבות וזוהי שבה, מה"טוב" אלא

ì"æø øîàîk3ì àaà déáe dépî" :,"àbøð déa décL– §©£©©©¦¥¥©¨§©¥¥©§¨
או  היער. את בו לכרות לגרזן ה"יד" את לוקחים עצמו מהיער

ז"ל  רבותינו Ba".:4כביטוי àöBik Ba òâô"e במי נתקל – ¨©©¥
לו. äæשדומה ìòå מעמדו מחשבונות הנובעת העצבות על – §©¤

הרוחני, øîàð5ïBøúiäåומצבו ,"øúBî äéäé áöò ìëa" : ¤¡©§¨¤¤¦§¤¨§©¦§
.ïn÷ìãk ,áöòä øçà äàaä äçîOä àéä יגיע כיצד – ¦©¦§¨©¨¨©©¨¤¤§¦§©¨

העצב. אחרי øaLðלשמחה áì ïéà ,úîàa Càúeøéøîe ©¤¡¤¥¥¦§¨§¦
-àøèña dúeLaìúäå 'ä éðt øBàî d÷eçø ìò Y Lôpä©¤¤©¦¨¥§¥§¦§©§¨§¦§¨

ìa ììk "úeáöò" íLa íéàø÷ð Y àøçà,Lãwä ïBL– ¨¢¨¦§¨¦§¥©§§¨¦§©Ÿ¤

äðäå àì ÷øô÷éîòäì äáøä êéøàéùë íà óà
úåéäì 'éúùå äòùë ì"ðä 'éðééðòá
àì äìåãâ úåáöò éãéì àáé øáùð áìå çåø úëéîðá
ãöî àìå äâåð úôéì÷ ãöî àéä úåáöòù óàå ùåçé
åîå÷îá äåãçå æåò áéúë äùåã÷ä ãöá éë äùåã÷ä
äëìä øáãì ïëå äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéàå
'éçáî àéä àéîùã éìéîî àéä úåáöòä íàù àìà 'åëå
úåðåòä úâàã 'éôàù ì"æ é"øàä áúë ïëìå] äâåðáù áåè
äìôúä úòùá àìå éåãéåä úòùá à"ë äéåàø äðéà
ë"ôòà [à÷ååã äùåã÷ä ãöîù äçîùá ì"öù ú"úå
.äúîâåãå äðéîá à"ñì àéôëàì äãîä àéä êë éøä
åá òâôå àâøð äéá 'éãùì àáà äéáå äéðéî ì"æøàîë
ïåøúéäå øúåî äéäé áöò ìëá øîàð æ"òå .åá àöåéë
úîàá êà .ïî÷ìãë áöòä øçà äàáä äçîùä àéä
'ä éðô øåàî ä÷åçéø ìò ùôðä úåøéøîå øáùð áì ïéà
ïåùìá ììë úåáöò íùá íéàø÷ð à"ñá äúåùáìúäå

íéøîà éèå÷éì

כז.1. טז, א הימים ב.2.דברי ל, ב.3.שבת לט, ב.4.סנהדרין קכא, כג.5.שבת יד, משלי

 תניא יומי 

יום ראשון
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פב אדר פב ה' ראשון יום — לא פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

כמו  "כיווץ", היא הקודש בלשון "עצבות" המלה משמעות

כלל. חיות בו ואין ברוחו, ונפול מכווץ שהוא עוצבת", "מדה

,Baìa úeiç ïéàå ïáàk íèîèî BalL àéä úeáöò ék¦©§¦¤¦§ª§¨§¤¤§¥©§¦
Baìa úeiç Lé éøä ,äaøcà ,øaLð áìå úeøéøî ìáà£¨§¦§¥¦§¨©§©¨£¥¥©§¦

,øîøîúäìe ìòtúäì§¦§¨¥§¦§©§¥
úeiç àéäL ÷ø– ©¤¦©

©¦§¦úðéçaîהנובעת,
,úBLBã÷ úBøeáb– §§

של  באופן היא ולכן

ואילו ¨§¦©§äçîOäåמרירות,
,íéãñç úðéçaî של – ¦§¦©£¨¦

ìeìkקדושה. álä ék¦©¥¨
.ïäézMî משתי – ¦§¥¤

וחסדים. גבורות המדות,

שברון  הרי פנים, כל על

חיות), (עם ומרירותו לבו

כיֿ מקליפה, נובעים אינם

מקדושה, Â¯Â·‚Ó˙אם
קדושה. ¥¦§äpäå,של
éøö íézòìøøBòì C §¦¦¨¦§¥

úBøeáb úðéça§¦©§
÷ézîäì éãk úBLBãwä©§§¥§©§¦

íäL ,íéðécä,הדינים –òøä øöéå úéîäaä Lôð úðéça ©¦¦¤¥§¦©¤¤©§¥¦§¥¤¨©
èìBMLk,הרע היצר –,íãàä ìò íBìLå-ñç זה שהרי – §¤¥©§¨©¨¨¨

דינים, של ïé÷zîðענין íéðécä ïéà ék"ל"טוב נהפכים – ¦¥©¦¦¦§¨¦
ïLøLa.ול"חסד", àlà– הדינים תוך אל כש"ממשיכים" – ¤¨§¨§¨

הדינים  גם בשורשם, שכן, דקדושה; מגבורות משורשם,

רע, של ענין אינם הרע, והיצר הבהמית הנפש של והגבורות

וצמצומים  השתלשלות ריבוי ידי שעל קדושה, של גבורות אלא

ולכן  – והטוב הקדושה היפך של ודינים גבורות מהם נובעים

ולטוב  לקדושה – מ"רע" שורשם, של בכוחו הם, .6נהפכים

ì"æø eøîà ïëìå7,"áBhä øöé íãà æébøé íìBòì" על : – §¨¥¨§©©§¨©§¦¨¨¥¤©
לפעם  מפעם להיות האלקית הנפש עבודת שעל הרע, היצר

הדינים  את עלֿידיֿזה להמתיק כדי וגבורה. רוגז של רוח בהלך

בהקשר  "לעולם" הביטוי אלא, הרע. והיצר הבהמית הנפש של

במובן אינו עבודה.˘˙ÈÓ„לעניננו, של זו בצורה לעסוק עליו

כל  היא: הכוונה אלא בשמחה, להיות עבודתו על הרי בכלל כי

שעליו  זמן כל פעם,

וכפי  – לכך להזדקק

להלן: §©§eðéäå,שיוסבר
BLôða äàBøL úò ìëa§¨¥¤¤§©§

éøvL.Cëì C,כגון – ¤¨¦§¨
הבהמית  שהנפש בשעה

עצמה  את מגביהה

הקדושה  אור על להסתיר

ועקב  האלקית הנפש של

של  במצב הוא האדם כך

על  – הלב" "טמטום

מתוך  אז להיות עבודתו

וגבורה. ©Cà"הרגזה"
àéäL ,øLkä úòL§©©Ÿ¤¤¦
äéeàøe úãçéîä äòL̈¨©§ª¤¤§¨
,íãà éða áøì Cëì§¨§Ÿ§¥¨¨
áöò àeäL äòLa àéä¦§¨¨¤¨¥
élnî éëä-åàìa§¨¨¦¦¦¥

,àîìòc,העולם מעניני עצב כך בין כשהוא –éìa Ck Bà §¨§¨¨§¦
,äañ íeL מבלי עצב הוא אלא הגשמיים, עניניו בגלל שלא – ¦¨

לכך, הסיבה את יודע עצמו øLkäשהוא úòL àéä éæà£©¦§©©Ÿ¤
,ìéòì økæpä "àðaLçc éøn"î úBéäì áöòä Ctäì– §©¥¨¤¤¦§¦¨¥§ª§¨¨©¦§¨§¥

ומצבו  ממעמדו נפשו חשבון לעשות החשבונות, מבעלי להיות

økæpkהרוחני, ,"'eëå æébøé íìBòì" ì"æø øîàî íi÷ìe§©¥©£©©©§¨©§¦§©¦§¨
,ìéòì והרוגז המרירות בקו להשתמש –8,øèté äæáe §¥¨¤¦¨¥

,àîìòc élnnL úeáöòäî מהעצבות ייפטר בכך, – ¥¨©§¤¦¦¥§¨§¨
ויגיע  נפשו חשבון כשיעשה הגשמיים, מהענינים הנובעת

נתון  שהיה מהעצבות ייפטר – הרוחניים עניניו בגלל למרירות

הגשמיים. עניניו מחמת בתחילה בה

úåéç ïéàå ïáàë íèîåèî åáìù àéä úåáöò éë ùãå÷ä
úåéç ùé éøä äáøãà øáùð áìå úåøéøî ìáà åáìá
'éçáî úåéç àéäù ÷ø øîøîúäìå ìòôúäì åáìá
ìåìë áìä éë íéãñç 'éçáî äçîùäå úåùåã÷ úåøåáâ
úåøåáâ 'éçá øøåòì êéøö íéúòì äðäå .ïäéúùî
'éîäáä ùôð 'éçá íäù íéðéãä ÷éúîäì éãë úåùåã÷ä
ïé÷úîð íéðéãä ïéà éë íãàä ìò å"ç èìåùùë ø"äöéå
åðééäå èä"öé íãà æéâøé íìåòì ì"æøà ïëìå ïùøùá àìà
øùåëä úòù êà êëì êéøöù åùôðá äàåøù úò ìëá
àéä íãà éðá áåøì êëì äéåàøå úãçåéîä äòù àéäù
éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá
úåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî

àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë

íéøîà éèå÷éì

.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כיון מובן, אינו מסביר ˘·‡Ó˙"לכאורה האם וכו', המדה היא כך כתבו: מהו א"כ כו', עצבות אי"ז
בדא"פ: וי"ל – האמת? דהיפך עצמו Ò„¯דיעה בעיני ונבזה ובטול שפלות – וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות העדר –Â·ˆÚ˙בתכלית, וכו' כ"כ נפל זה איך מתמרמר תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(
אותה (‰¯‚Úועל כתבו ג"כ יומתק עפ"ז – יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, החיות שביאר,Ê"Á‡Ïדהעדר

עצבות זה מהפךÂ‡„¯·‰שאין דעי"ז ממשיך) בכ"ז ,·ˆÚ‰'כו מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג "כ וק"ל. דעלמא דמילי
כו'". נפשו במר כו' האמתי א.7.העצב ה, שעת 8.ברכות הוא – הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה

היא  לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו בפשטות, הכוונה – הרוחני ממצבו למרירות הכושר
שהוא  מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר שעת
בתוכה  לעורר ביותר קשה שמחה של בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות נתון
כמו  למרירות . להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה
המקדש  בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר
שמחהֿקדושה  באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות החג שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים
להיות  הבהמית הנפש גם צריכה – שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי הוא: ההסבר אלא, – גשמיים?! ויין מבשר זו
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פר

פר

אדר  ו' שני יום — לא פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר ו' שני âיום
מ, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äçîù...מורה éãéì àáé ë"çàå,מ עמ' ïéîìò.עד ìëã

Ck-øçàå חשבון עלֿידי נשבר ולב למרירות שיבוא אחרי – §©©¨
ìàנפשו, áéLé úàfL ,eðéäc .úézîà äçîN éãéì àáé̈Ÿ¦¥¦§¨£¦¦§©§¤Ÿ¨¦¤
Baì,ללבו יענה שכך –íéøácä øçà ,íéìôëa Bîçðì ¦§©£§¦§©¦©©©§¨¦

,ìéòì íéøkæpä älàä úîàäå במצבו שהשתכנע – §¨¡¤¨¥¤©¦§¨¦§¥
איפוא, כיצד, הנחות.

כזה, במצב יכול הוא

– עצמו? את לנחם

:Baìì øîàì– ¥Ÿ§¦
ïkשיתבונן: àeä úîà¡¤¥

÷Bçø éðàL ,÷ôñ éìa§¦¨¥¤£¦¨
,úéìëúa 'äî ãàî§Ÿ¥§©§¦
,'eë áòúîe õwLîe§ª¨§Ÿ¨
éðà àeä äæ ìk Cà©¨¤£¦
íò óebä àeä ,écáì§©¦©¦

,BaL úéðeiçä Lôð– ¤¤©¦¦¤
המחיה  הבהמית הנפש

הגוף. ìkî-את ìáà£¨¦¨
÷ìç" éaø÷a Lé íB÷î̈¥§¦§¦¥¤
elôà BðLiL ,Lnî "'ä©¨¤¤§£¦

,íélwaL ì÷a,שכן – §©¤©©¦
יש  שבקלים" "קל גם

ממעל, אלקה חלק בקרבו

úéäìàä Lôð àéäL¤¦¤¤¨¡Ÿ¦
Lnî úe÷ìà õBöéð íò¦¦¡Ÿ©¨
,dúBéçäì da Laìîä©§ª¨¨§©£¨

àéäL ÷ø הנפש – ©¤¦
úeìb,האלקית, úðéçáa¦§¦©¨

של  הבהמית בנפש –

כזה. ירוד רוחני במצב נמצא שאני בשעה ¥¦§ïk-íàåהקליפה,
הרי, –,äaøcà:להיפך –÷eçøä úéìëúa éðàM äî ìk ©§©¨¨©¤£¦§©§¦¨¦

úeìâa éaL úéäìàä Lôð éøä Y õewLå áeòzäå 'äî¥§©¦§¦£¥¤¤¨¡Ÿ¦¤¦§¨
äæìå ,ãàî äìBãb äéìò úeðîçøäå ,øúBé ìBãb,ולכן – ¨¥§¨©£¨¨¤¨§¨§Ÿ§¨¤

úeìbî dúBìòäìe dàéöBäì éöôçå éúnâî ìk íéNà̈¦¨§©¨¦§¤§¦§¦¨§©£¨¦¨
,äéøeòðk äéáà úéa ìà dáéLäì ,äæ:כלומר – ¤©£¦¨¤¥¨¦¨¦§¤¨

שהיתה כמו äúéäLלשורשה, ,éôeâa äLaìúpL íã÷– Ÿ¤¤¦§©§¨§¦¤¨§¨
íâåאז, ,úéìëúa Bnò úãçéîe Cøaúé BøBàa úììëð¦§¤¤§¦§¨¥§ª¤¤¦§©§¦§©

äz ïk äzò,Cøaúé Ba úãçéîe äìeìk à,יהיה וזה – ©¨¥§¥§¨§ª¤¤¦§¨¥
ïäa Léaìäì ,úBöîe äøBúa éúnâî ìk íéNàLk– §¤¨¦¨§©¨¦§¨¦§§©§¦¨¤

ובמצות, äéúBðéçaבתורה øNò ìk בחינות עשרת שכל – ¨¤¤§¦¤¨

יהיה  שה"שכל" ומצוות, בתורה מלובשים יהיו הנפש וכוחות

המצוות  בקיום – וה"מדות" התורה, בהבנת "מלובש"

מדות  בהן שמלבושות כמו אופן באותו ודיבור במעשה

וכו', ה' ויראת ה' ìéòìאהבת økæpk9,úåöîa èøôáe ©¦§¨§¥¦§¨§¦§©
älôz מושגת בה – §¦¨

להוציא  המגמה במיוחד

האלקית  הנפש את

ולקשרה  מגלותה

על  – באלקות לשורשה

שהנפש òöì÷ידי: – ¦§Ÿ
התפילה, בשעת תצעק

dì øva 'ä ìà¤©©¨
éôeâa dúeìbî¦¨¨§¦
dàéöBäì ,õwLîä©§ª¨§¦¨
Ba d÷áãìe ,øbñnî¦©§¥§¨§¨

Bæå .Cøaúé,זו עבודה – ¦§¨¥§
הנשמה  את להוציא

ולהחזירה  בגוף מגלותה

עלֿ הקב"ה עם לייחודה

בכלל  ומצוות תורה ידי

בפרט, תפילה ועלֿידי

äáeLz" úðéça àéä¦§¦©§¨
"íéáBè íéNòîe10– , ©£¦¦

"תשובה" לכאורה שכן,

הם  טובים" ו"מעשים

שונים: ענינים שני

לתקן  כדי באה "תשובה"

הלאֿ העבר את ולהיטיב

וענינים  המצוות קיום הם טובים", "מעשים ואילו טוב,

הנעשים –Ú˙‰טובים ל"עבר" שייכות שום להם ואין ,

אחד: דבר הם כאילו שניהם את מקשרים כיצד ואםֿכן

שעה  "יפה ז"ל: חכמינו (כלשון טובים? ומעשים תשובה

כאן, שמוסבר כפי אלא, טובים"). ומעשים בתשובה אחת

האמורה  הכוונה מתוך להיעשות צריכים הטובים שהמעשים

הדבר: יובן –áéLäì éãk äNBòL íéáBè íéNòî ïäL¤¥©£¦¦¤¤§¥§¨¦
שהיא הנפש, את –"'ä ÷ìç",להקב"ה –àøB÷îì ¥¤¦§¨
.ïéîìò ìëc àLøLå.העולמות כל ושורש מקור שהוא – §¨§¨§¨¨§¦
טובים שמעשים למקורה ‡Ï‰הרי, הנפש בהחזרת קשורים

ה"תשובה" ענין שזה .ושורשה,

àáé ë"çàå
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú

éùäì éãë.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç á

íéøîà éèå÷éì

הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה – עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה,
נתון  שהוא בשעה זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך יותר קל ויין, בשר עלֿידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן,

הרוחניים. מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה ד.9.בין יז.10.פרק ד, אבות

יום שני
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פד אדר פד ז' שלישי יום — לא פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר ז' שלישי âיום
מ, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור åúãåáò...מורה 'éäú úàæå,80 עמ' åâå'.עד 'ä íëéðôì

פרק לא 
úçîN àéä ,äaø äçîNa åéîé ìk BúãBáò äéäz úàæå§Ÿ¦§¤£¨¨¨¨§¦§¨©¨¦¦§©
äéáà úéa ìà äáLå ,áòúîä óebäî dúàöa Lôpä©¤¤§¥¨¥©©§Ÿ¨§¨¨¤¥¨¦¨

,äéøeòðk זו השבה בתחילה, שהיתה כמו לשורשה, – ¦§¤¨
äãBáòäå,מתבצעת äøBzä úòLa תורה לומד כשהוא – ¦§©©¨§¨£¨

חוזרת  ה', בעבודת ועוסק

בשורשה  לייחודה הנפש

לפני  שהייתה כמו

בגוף. שהתלבשה

ì"æø øîàîëe11úBéäì : §©£©©©¦§
.äáeLúa åéîé ìk– ¨¨¨¦§¨

ÂÈ·¯ ˜"Î ÔÂ˘Ï:

– מובן אינו "דלכאורה

– תשובה שעשה לאחר

יעשה  שוב מה על

הכוונה  אלא – תשובה?"

יעסוק  שתמיד היא,

לגרום  ובעבודה, בתורה

למקורה  הנפש להשבת

ענין  שזה ושורשה,

Eìהתשובה. ïéàå§¥§
úàök äìBãb äçîN¦§¨§¨§¥
,äéáMäå úeìbäî¥©¨§©¦§¨
äéäL Cìî ïa ìLîk¦§©¤¤¤¤¨¨

íéøeñàä úéáa ïçBèå äéáLa12 הוא בו קשה מאסר – §¦§¨§¥§¥¨£¦
ומפרכות, קשות בעבודות לעסוק ätLàa,נדרש ìeðîe– §ª¨§©§¨

מצב Cìnä.ומאותו åéáà úéa ìà éLôçì àöéå וניתנה – §¨¨§¨§¦¤¥¨¦©¤¤
השמחה  זו הרי – המלכותי אביו לבית לחזור האפשרות לו

בעבודת  ישראל, בן של שמחתו תהא כן ביותר; הגדולה

שהיא  הנפש, את מוציא הוא כך, ידי על כי והמצוות, התורה

אותה  ומחזיר הנחותים, ובעניניו בגוף מגלותה מלך, בן

עולם. של מלכו – ãîBòלשורשה óebäL óàå,עדיין – §©¤©¥
àëLî" àø÷ðc øäfa áeúkL Bîëe ,Báeòúå BöewLa§¦§¦§¤¨©Ÿ©§¦§¨©§¨

,"àéåçcנקרא שהגוף הנחש"– "עור – דחויא" "משכא §¦§¨
ה  גופו ("נחש" ולכן לגמרי, הטמאות הקליפות לשלש כוונה

"עור  – דחויא" "משכא נקרא, "נוגה", שמקליפת יהודי  של

àì.13הנחש") úéîäaä Lôpä ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤©¤¤©§¥¦Ÿ
äMãwa ììkì áBèì Ctäð והמעשים המצוות שכן, – ¤§©§¦¨¥©§ª¨

שעלֿידם  הבהמית הנפש לבושי על רק משפיעים הטובים

הנפש  של ועצמותה  מהותה ואילו גשמית. מצוה נעשית

ל"טוב", עלֿידיֿכך נהפכים אינם כוחותיה, כלומר: הבהמית,

שהוא  בשעה גדולה, בשמחה להיות יכול הוא כיצד ואםֿכן

באותו  עדיין נשאר הוא הבהמית ונפשו גופו שמבחינת יודע

– נחות?! çîNìמצב ,åéðéòa BLôð ø÷éz ,íB÷î-ìkî¦¨¨¦©©§§¥¨¦§Ÿ©
dúçîNa,הגוף מגלות ביציאתה הנפש, שמחת – §¦§¨¨

ועבודה, תורה עלֿידי באלקות מחדש ¥øúBéוהתאחדותה
,äæápä óebäî– ¥©©¦§¤

יקרה  תהיה שהנפש

לשמוח  – בעיניו

גופו  מאשר – בשמחתה

áaøòìהנבזה, àlL¤Ÿ§©§¥
Lôpä úçîN ìaìáìe§©§¥¦§©©¤¤

.óebä ïBáöòa שמבלי – §¦§©
הגוף  שמבחינת הבט

להיות  סיבה קיימת

זאת  בכל יהיה בעצבות,

הנפש, מבחינת בשמחה

בהרבה. בעיניו שיקרה

Bæ äðéça ,äpäå אופן – §¦¥§¦¨
שהנפש  עבודה, של זה

את  מנתקת האלקית

והנפש  הגוף מגלות עצמה

מצוות  עלֿידי הבהמית,

למרות  טובים, ומעשים

בנחיתותו, נשאר שהגוף

da øîàpL ,íéøöî úàéöé úðéça àéä14çøá ék" : ¦§¦©§¦©¦§©¦¤¤¡©¨¦¨©
,"íòä.בריחה של בצורה ממצרים יצא ישראל שעם – ¨¨

,úàæk äúéä änì ,deîz àeä äøBàëìc"לברוח" – §¦§¨¨©¨¨¨§¨¨Ÿ
ìממצרים, äòøôì eøîà elà éëå,íìBòì éLôç íçlL §¦¦¨§§©§Ÿ§©§¨¨§¦§¨

ì çøëî äéä àì?íçlL,עליו שניתכו המכות עשר אחרי – Ÿ¨¨ª§¨§©§¨
צריך  היה זה מדוע אםֿכן לשלחם, כה בין נאלץ פרעה היה

ימים  לשלשה שיוצאים לו לומר ערמה, של בצורה להיות

לברוח? מכן ולאחר הנעשה àlàבלבד, דבר כל כי אצל – ¤¨
ברוחניות. שהוא כפי דבר מאותו מקורו – בגשמיות ישראל בני

היו  שברוחניות מחמת מצרים, בגלות בגשמיות היו ישראל בני

ויציאתם  מצרים; של והטומאה הקליפה בגלות נשמותיהם

מצרים  מטומאת נשמותיהם מיציאת נבעה בגשמיות ממצרים

שנפשם  כך היתה ממצרים, שיציאתם ומאחר ברוחניות:

וקליפת  טומאת של ה"רע" מן בכוח השתחררה האלקית

הבהמית, ונפשם גופם מבחינת (שכן, בהן שנדבקה מצרים

בגשמיות  גם לכן – מצרים) וטומאת קליפת בהם עדיין נשארו

ה"תניא": ובלשון – בריחה של בצורה גאולתם ¥§¦éðtîהיתה
ìàøNé úBLôðaL òøäL,הבהמית ונפשם גופם מבחינת – ¤¨©¤§©§¦§¨¥

éäú úàæåäúçîù àéä äáø äçîùá åéîé ìë åúãåáò
äéáà úéá ìà äáùå áòåúîä óåâäî äúàöá ùôðä
ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë
úåìâäî úàöë äìåãâ äçîù êì ïéàå äáåùúá åéîé
úéáá ïçåèå äéáùá äéäù êìî ïá ìùîë äéáùäå
åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä
óåâäî øúåé äúçîùá çåîùì åéðéòá åùôð ø÷éú
ïåáöòá ùôðä úçîù ìáìáìå ááøòì àìù äæáðä
øîàðù íéøöî úàéöé 'éçá àéä åæ 'éçá äðäå .óåâä
úàæë äúéä äîì äåîú àåä 'øåàëìã íòä çøá éë äá
äéä àì íìåòì éùôç íçìùì äòøôì åøîà åìéà éëå
ìàøùé úåùôðáù òøäù éðôî àìà íçìùì çøëåî

íéøîà éèå÷éì

א.11. קנג, שבת ˘ËÈÏ"‡:12.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים ‡„ÂÓ"¯13."ראה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."136 ע' החקירה ס' – להצ"צ – ותפקחנה בד"ה בארוכה הענין ה.14."וכמבואר יד, שמות

יום שלישי
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פה

אדר  ח' רביעי יום — לא פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר ח' רביעי âיום
,80 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äáåùú...מורה 'éçá úåéäìå,מא עמ' áì:עד éçîùî

,éìàîOä ììça Bt÷úa äéä ïéãò של מקומה שבלב, – £©¦¨¨§¨§¤¨¨©§¨¦
הרע  היצר ושל הבהמית ãò,15הנפש íúîäæ ä÷ñt àì ék¦Ÿ¨§¨ª£¨¨©

íLôð úàöì äúéä íöôçå íúnâî ÷ø ,äøBz ïzî©©¨©§©¨¨§¤§¨¨§¨¨¥©§¨
úeìbî úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¨
àéä ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨¦
,íéøöî úàîèª§©¦§©¦
,Cøaúé Ba ä÷áãìe§¨§¨¦§¨¥

áéúëãëe16éfò 'ä" : §¦§¦ª¦
äøö íBéa éñeðîe éfòîe¨ª¦§¦§¨¨

,"'Bâå לשון – "מנוסי" – §
ישנה  כלומר: "בריחה",

בריחה  של עבודה צורת

ה', éñeðîeאל éabNî"¦§©¦§¦
"'Bâå17éì ñBðî àeäå" , §§¨¦
"'Bâå18. האלקית הנפש ברחה שברוחניות כשם הרי, – §

של  באופן באה שהגאולה בגשמיות, גם היה כך לכן מה"רע",

העם". ברח ãéúòì,"כי ,ïëìå,העתידה בגאולה –øéáòiLk §¨¥¤¨¦§¤©£¦
,õøàä ïî äàîhä çeø 'ä ברוחניות תהיה לא וממילא – ©©ª§¨¦¨¨¤

גם  לכן לגמרי, יתבטל הרע כי ה"רע", מן בריחה של זו צורה

תהיה  לא בגשמיות

של  בצורה הגאולה

– שלכן "בריחה",

áéúk19àì äñeðîáe" : §¦¦§¨Ÿ
íëéðôì Cìä ék ,ïeëìú¥¥¦Ÿ¥¦§¥¤

."'Bâå 'ä היציאה אך, – §
של  בצורה היתה ממצרים

בעבודה  גם וכך מנוסה,

שאף  יהודי, של הרוחנית

עדיין  נשאר שהגוף

בכל  יוצאת בנחיתותו,

עלֿידי  הבהמית, ובנפש בגוף מגלותה האלקית הנפש זאת

מצרים. יציאת בחינת שזוהי טובים, ומעשים מצוות

Bæ äáeLz úðéça úBéäìå עלֿידי לשורשה הנפש השבת – §¦§§¦©§¨
ומצוות, àaìc,תורה à÷îòî æò øúéå úàN øúéa– §¤¤§¥§¤¤¨¥¨§¨§¦¨

הלב, Lôpäמעומק úçîN íâå,זו ל"תשובה" המתלווה – §©¦§©©¤¤
äçîNå äøBà úôñBza äéäzזה הרי –ìà áéLé øLàk ¦§¤§¤¤¨§¦§¨©£¤¨¦¤

äðeáúe úòc Baì– ¦©©§¨
בדעת  בלבו, כשיתבונן

את Bîçðìובתבונה, – §©£
BðBâéå,הלב, BðBáöòî– ¥¤§¦

מצבו  מחשבונות הנובעים

økæpkהרוחני, øîàì¥Ÿ©¦§¨
'eë úîà ïä :ìéòì– §¥¥¡¤

בתכלית  רחוק שאני

ומתועב  מהקב"ה,

àìומשוקץ, éðà Cà©£¦Ÿ
,éîöò úà éúéNò– ¨¦¦¤©§¦

האלקית  שהנפש העובדה

כזה  למצב לבוא מסוגלת

ובנפש  בגוף גלות של

אני  לא – ביותר שפלים לענינים אותה המושכות הבהמית,

הקב"ה  אלא להתהוות, יוכל כזה שמצב הנסיבות את יצרתי

שהיא  כך הבהמית, ובנפש בגוף האלקית הנפש את הלביש

כזה, למצב לבוא ãéøBäìמסוגלת ,úàæk 'ä äNò änìå§¨¨¨¨¨Ÿ§¦

,Cøaúé BøBàî ÷ìç,האלקית הנפש –ìk ááBñå àlîîä ¥¤¥¦§¨¥©§©¥§¥¨
ïéîìò,העולמות כל –,áéLç àìk dén÷ àlëå והכל – ¨§¦§ª¨©¥§¨¨¦

לכלום,לעו  נחשב לא הנשמה,BLéaìäåמתו את האור, את – §¦§¦
הקב"ה, àéåçc"הלביש àëLî"a,כאמור הנקרא, בגוף, – §©§¨§¦§¨

הנחש" ¨¦§ätè"å"עור
"äçeøñ,אכן למה, – §¨

כך? הקב"ה äæעשה ïéà¥¤
Bæ äãéøé íà-ék של – ¦¦§¦¨
האלקית, ¦àéäהנפש

,äiìò Cøö שתבוא – Ÿ¤£¦¨
הירידה: £©§úBìòäìאחרי

úéðeiçä Lôð ìk 'äì©¨¤¤©¦¦
dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©
ïä ,äéLeáì ìëå§¨§¤¨¥
øeac äáLçî úðéça§¦©©£¨¨¦

,dlL äNòîe שכולם – ©£¤¤¨
הקב"ה, אל ©ìò-יתעלו

ïúeLaìúä éãé§¥¦§©§¨
äøBzä úáLçîe øeac äNòîa מצוות עשיית עלֿידי – §©£¤¦©£¤¤©¨

שעלֿידיֿכך  – תורה בעניני וההרהור הדיבור ועלֿידי התורה,

ומעשיה, דיבורה ומחשבתה, הבהמית הנפש §[Bîëeמתעלה
ïn÷ì øàaúiL20Bæ äàìòä ïéðò הבהמית הנפש של – ¤¦§¨¥§©¨¦§©©£¨¨

íúîäåæ ä÷ñô àì éë éìàîùä ììçá åô÷úá äéä ïééãò
íùôð úàöì äúéä íöôçå íúîâî ÷ø äøåú ïúî ãò
åá ä÷áãìå íéøöî úàîåè àéä à"ñä úåìâî úéäìàä
éáâùî 'åâå äøö íåéá éñåðîå éæåòîå éæåò 'ä áéúëãëå 'úé
'ä øéáòéùë ãéúòì ïëìå 'åâå éì ñåðî àåäå 'åâå éñåðîå
éë ïåëìú àì äñåðîáå áéúë õøàä ïî äàîåèä çåø

.'åâå 'ä íëéðôì êìåä

øúéá åæ äáåùú 'éçá úåéäìå
äéäú ùôðä úçîù íâå àáìã à÷îåòî æò øúéå úàù
úòã åáì ìà áéùé øùàë äçîùå äøåà úôñåúá
'åë úîà ïä ì"ðë øîàì åðåâéå åðåáöòî åîçðì äðåáúå
úàæë 'ä äùò äîìå .éîöò úà éúéùò àì éðà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå àìîîä 'úé åøåàî ÷ìç ãéøåäì
äçåøñ äôèå àéåçã àëùîá åùéáìäå áéùç àìë 'éî÷
ìë 'äì úåìòäì äéìò êøåö àéä åæ äãéøé íà éë äæ ïéà
äéùåáì ìëå äâåð úôéì÷îù úéîäáä úéðåéçä ùôð
ïúåùáìúä é"ò äìù äùòîå øåáã äáùçî 'éçá ïä
ïéðò ïî÷ì ù"îëå] äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

.15:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו עין כהרף אפילו עיכבן שלא זה ג"כ מתורץ יט.16."בזה טז, יט.17.ירמי' טז, ירמי'

עולם.18. אדון יב.19.פיוט נב, ולז.20.ישעי' לו לה, בפרקים

יום רביעי
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âאדר ט' חמישי âיום
מא, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðäå...מורה .áì ÷øô,מא עמ' úåëéøàá.עד

פרק לב 

éàולבושיה ,úeëéøàaàéäL C,זו העלאה –úéìëz ©£¦¥¤¦©§¦
äéäz úàæå ,äNòà úàæ àBôà ïk-íàå ,[íìBòä úàéøa§¦©¨¨§¦¥¥Ÿ¤¡¤§Ÿ¦§¤

éãìç éîé ìk éúnâî ìk,חיי ימי משך כל –ïäa ìëì ¨§©¨¦¨§¥¤§¦¨Ÿ¨¤
תורה, של ומעשה דיבור במחשבה, להכניס –éçeø éiç©¥¦

áeúkL Bîëe ,éLôðå21: §©§¦§¤¨
éìà","àOà éLôð 'ä E ¥¤©§¦¤¨
eðéäc13øM÷ì §©§§©¥

éøeaãå ézáLçî©£©§¦§¦¦
Bøeaãå BzáLçîa§©£©§§¦
éôeb ïä ïäå ,Cøaúé¦§¨¥§¥¥¥
úBëeøòä úBëìä£¨¨£

,eðéðôì הלכות – §¨¥
מחשבתו  הן הן התורה,

ועלֿ הקב"ה, של ודיבורו

וההרהור הדיבור דיבורו ידי את האדם מקשר התורה, בהלכות

הקב"ה, של ומחשבתו בדיבורו äNòîומחשבתו, ïëå§¥©£¤
,úBönä äNòîa,במעשה המצוות עשיית שעלֿידי – §©£¥©¦§

הקב"ה, של המעשה לבחינת שבאדם, המעשה לבוש מתקשר

äøBzä úàø÷ð ïëlL22Leøt ,"Lôð úáéLî" משיבה – ¤¨¥¦§¥©¨§¦©¤¤¥

הנפש øîàðאת äæ ìòå ,dLøLå døB÷îì23: מה על – ¦§¨§¨§¨§©¤¤¡©
ומצבו  מעמדו מפאת בלבו שבור שהוא שבשעה שלמדנו,

ועלֿידיֿכך  ומצוות, תורה עלֿידי עצמו את ישמח – הרוחני

בפסוק: נאמר – ושורשה למקורה נפשו את ¥¦"éãewtיחזיר
:"áì éçnNî íéøLé 'ä§¨¦§©§¥¥
החשבון, שעלֿידי –

ומצוות, תורה שעלֿידי

הבהמית  נפשו גם מתעלה

תהיה  – לאלקות,

גדולה  שלו, ה"תשובה"

ושמחת  יותר, ועמוקה

יותר  בהרבה תהיה הנפש

לפי  שכן ושמחה, אור

כן, לפני האמור החשבון

הבהמית, והנפש הגוף מגלות תצא בלבד האלקית נפשו הרי

מבחינת  הרי ואז – בתוקפו עדיין שהוא ה"רע", מן ותברח

וירוד; נחות במצב נשאר עדיין הוא הבהמית ונפשו גופו

עלֿידי  תתעלה הבהמית נפשו שגם יתבונן אם זאת, לעומת

שמחה. הרבה הדבר לו יוסיף – מצוות וקיומו תורה לימודו

.áì ÷øt שאחרי הזקן, רבנו הסביר לא, פרק הקודם, בפרק ¤¤
שעושה  עלֿידי נשבר", ול"לב למרירות מגיע שהאדם

– להיות שצריך כמו שאיננו הרוחני ממצבו נפשו חשבון

שאכן, התבוננותו, עלֿידי אמיתית לשמחה להגיע ישתדל

והנפש  הגוף מבחינת

רחוק  הוא הבהמית,

ריחוק, תכלית מהקב"ה

נפש  הרי בו יש אבל

חלק  שהיא אלקית,

ממש, ממעל אלקה

האלקית  שהנפש ומאחר

הגוף  בגלות נמצאת

הבהמית, והנפש

– עליה גדולה ורחמנות

האלקית  הנפש את לגאול הפסק בלי כך, משום  ישתדל,

התורה  קיום עלֿידי באלקות, לשורשה ולהחזירה זו מגלות

גדולה: לשמחתֿנפש מביאה זו וחזרה שיבה – והמצוות

ול  ומהשבי. מהגלות היציאה נשאר שמחת שהגוף מרות

בעיניו  יקרה להיות הנפש צריכה – והלאֿטוב הנחות במצבו

עלֿידי  תופר זו ששמחה אסור וממילא מהגוף, יותר הרבה

מהגוף. הנובעת íéøácäהעצבות íei÷ éãé-ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦©§¨¦

,åéðéòa ñàîðå äæáð Bôeb úBéäì ,ìéòì íéøkæpä– ©¦§¨¦§¥¦§¦§¤§¦§¨§¥¨
הגוף כמה עד הנפש, חשבון עלֿידי ©ø÷ירוד,בהשתכנעו,

dcáì Lôpä úçîN äéäz BúçîN יוצא שהוא ממה – ¦§¨¦§¤¦§©©¤¤§©¨
ומעשים  מצוות עלֿידי האלקי, לשורשו וחוזר מהגלות

Cøcטובים, Bæ éøä£¥¤¤
éãéì àáì äl÷å äøLé§¨¨§©¨¨Ÿ¦¥
záäàå" úåöî íei÷¦¦§©§¨©§¨

"EBîk Eòøì1ìëì §¥£¨§¨
ìBãbîì ìàøNiî Lôð¤¤¦¦§¨¥§¦¨

.ïè÷ ãòå מגדול החל – §©¨¨
ובמעשים  במצוות

בקטן  וכלה טובים,

ובמעשים  במצוות

עליו  כולם את טובים,

עצמו. את אוהב שהוא כמו ñàîðלאהוב BôebL øçàî ék¦¥©©¤¦§¨
,Bìöà áòúîe את יאהב גופו שמצד כלל מקום שאין הרי – §Ÿ¨¤§

עצמו  את שיאהב כלל מקום אין כן הזולת; את מאשר יותר עצמו

בחשבו הזולת, את מאשר למעלה ˘‰Ù˘יותר היא שלו

שכן, הזולת, של הנפש מאשר òãBéבמדריגה éî çeøäå Lôpäå§©¤¤§¨©¦¥©
,íéiç íé÷ìàa ïøB÷îe ïLøLa ïúìòîe ïúlãb,כיצד – §ª¨¨©£¨¨§¨§¨§¨¥Ÿ¦©¦

מנפש  למעלה והיא חשובה שנפשו לדעת יכול הוא איפוא,

[íìåòä úàéøá úéìëú àéäù êéà úåëéøàá åæ äàìòä
éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
éùôð 'ä êéìà ù"îëå éùôðå éçåø ééç ïäá ìëì éãìç
åúáùçîá éøåáãå éúáùçî øù÷ì åðééäã àùà
äùòî ïëå åðéðôì 'åëåøòä úåëìä éôåâ ïä ïäå 'úé åøåáãå
'éô ùôð úáéùî äøåúä úàø÷ð ïëìù úåöîä äùòîá
:áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô 'îàð æ"òå äùøùå äøå÷îì

äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò
åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì
åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë .ïè÷ ãòå ìåãâîì
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

א.21. כה, ח.22.תהלים יט, ט.23.שם יט, יח.1.שם יט, ויקרא

יום חמישי
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לגמרי? הפוך המצב שמא בעצם,íbLaהזולת? כי –ïlkL §¤©¤ª¨
,úBîéàúî.אחת במדריגה שוות, הנשמות כל –ÂÈ·¯ ˜"Î ©§¦

¯ÈÚÓ בפ"ע כאו"א מחולקות אבל שמתאימות מזה יותר "ועוד :

מתאימות, שהנשמות כך, על נוסף כלומר: כו'". אחד ואב הנה –

נבדלות  הן כך עם יחד אך

נשמה  וכל מהשניה אחת

עצם  (כי לעצמו דבר היא

שהן  אומרים שאנו הדבר

לשניה, אחת מתאימות

ולא  התבדלותן על מורה

כפי  הרי – התאחדותן) על

ואומר  ממשיך הזקן שרבנו

– לעניננו ãçàביחס áàå§¨¤¨
,äðlëì אחד אב – §ª¨¨

ישראל  בני נפשות לכל אחד ‰Â˙¯Ú.2ושורש ÌÈÈÒÓ ÂÈ·¯ ˜"Î
‰ÏÂÎ" :‰¯ÂÓ‡‰ מאשר יותר זה הרי כלומר: מתאחדים". –

אחת. אחדות – "לכולנה" הוא אחד" ש"אב בכך קודם, נאמר

ìk eàø÷ð ïëìåLnî "íéçà" ìàøNé3íLôð LøL ãvî , §¨¥¦§§¨¦§¨¥©¦©¨¦©Ÿ¤©§¨
;ãçà 'äa לכל יש כך אחד, אב יש אחים שלהרבה כמו – ©¤¨

אפשרי, כיצד מוסבר בכך אחד. ושורש אחד אב הנשמות

עצמו  אהבת עצמו?, את כמו הזולת את לאהוב הדבר לכאורה,

איננה  לזולת, האהבה ואילו ועצמותית, טבעית הרי היא

חזק  תמיד הוא עצמותי ודבר הנוצרת, אהבה אלא עצמותית

לאהוב  יכול הוא איפוא, כיצד, ונרכש. הנוצר דבר מאשר יותר

האמור, לפי אלא, עצמו? את אוהב שהוא כמו הזולת את

באים  הם כי אחים, הם ישראל בני כל הנשמה שמבחינת

גם  הרי הנשמה מבחינת שכן, הדבר. מובן אחד, משורש

מדה  באותה ועצמותית, טבעית אהבה היא לזולת האהבה

האמור  כל ברם, ועצמותית. טבעית היא אחים בין שהאהבה

בלבד, הנשמה מבחינת רק זאת,ø÷הוא –íéôebäL ©¤©¦
éà Y äìôè íLôðå øwò íôeb íéNBòä ïëìå ,íé÷lçî§ª¨¦§¨¥¨¦¨¦¨§©§¨§¥¨¦

,íäéðéa úézîà äåçàå äáäà úBéäì øLôà מאחר – ¤§¨¦§©£¨§©§¨£¦¦¥¥¤
– ועצמותית טבעית היא לזולת האהבה בהם – הנפש שעניני

הוא  הרי הגוף, ומבחינת הגוף, עניני אלא העיקר, בעיניו אינם

שתשרור  אפשר ואי מהשני אחד וחלוקים נפרדים – והזולת

אמיתית, אהבה אהבה,àlàביניהם –.dcáì øáãa äéeìzä ¤¨©§¨§¨¨§©¨

ה"דבר", לגבולות בהתאם האהבה מוגבלת שאז, –

האהבה. ממילא בטלה – בטל האהבה, את הגורם וכשה"דבר"

הרי, לו יש טפל, – והגוף בעיניו עיקר היא שהנפש מי ואילו

של  מדה באותה לזולת, עצמותית אהבה הנפש, מבחינת

העצמותית  האהבה

אחים. שבין והטבעית

הזקן  רבנו יסביר להלן,

עוד גדול ÂÈ˙¯"ענין

מביאה  שהשמחה בהנ"ל,

– כזו מצוה קיום לידי

כולה" התורה כל שהיא

)ÂÈ·¯ ˜"Î ÔÂ˘Ï.(

יהיה  כשגופו כלומר:

ושמחתו  עליו, מאוס

כזו  מצוה לקיום אותו יביא זה בלבד, הנפש מצד תהיה

התורה את ישראל ÏÂÎ‰המבטאת אהבת מצות אכן, והיא, –

ידובר  ולהלן כשלעצמה, זו מצוה אודות דובר כאן עד אלא –

התורה  "כל שהיא כפי – ישראל אהבת – זו מצוה אודות

ז"ל  חכמינו דברי שכן, יסוד 4כולה". היא ישראל שאהבת ,

ושורש יסוד כלומר התורה, כל דורשים ÏÎÏושורש המצוות,

ומצוות  לחבירו, אדם שבין מצוות במצוות: סוגים שני הסבר.

יש  ישראל אהבת כיצד להבין, אפשר לכן למקום. אדם שבין

ברם, לחבירו; אדם שבין המצוות כל לקיום יסוד משום בה

שבגללה  לכך עצמו, את כמו הזולת לאהבת יש שייכות איזו

זו, אהבה שבגלל – למקום אדם שבין במצוות זהיר יהיה

אלא, אחרות? דומות מצוות או תפילין, מצות למשל, יקיים,

כמוך" לרעך "ואהבת מצות לקיים שכדי האמור, ההסבר לפי

ואת  עיקר הנשמה את שעושים עלֿידי דוקא זה הרי כראוי,

גם  יסוד אכן הוא זה דבר שעצם הדבר, יובן – טפל הגוף

הוא  כולה התורה ושורש יסוד למקום: אדם שבין למצוות

להלן. יסביר הזקן שרבנו וכפי הגוף, מעל הנפש את להעלות

øîàL eäæå4ìk eäæ" :Bæ äåöî íei÷ ìò ï÷fä ìlä §¤¤¨©¦¥©¨¥©¦¦§¨¤¨
,dlk äøBzä התורה יסוד היא כמוך" לרעך ש"ואהבת – ©¨ª¨

התורה, של המצוות כל לקיום המביאה והיא ¨¦§Cãéàåכולה,
."'eë àeä àLeøt.זו למצוה פירוש מהווים השאר כל –ék ¥¨¦

ìò Lôpä úBìòäìe déaâäì àeä äøBzä ìk LøLå ãBñé§§Ÿ¤¨©¨§©§¦©§©£©¤¤©

íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
ø÷éò íôåâ 'éùåòä ïëìå .'é÷ìåçî íéôåâäù ÷ø ãçà 'äá
úéúéîà äåçàå äáäà úåéäì øùôà éà äìôè íùôðå

.äãáì øáãá äéåìúä àìà íäéðéáìò ï÷æä ììä ù"æå
àåä àùåøéô êãéàå äìåë äøåúä ìë åäæ åæ äåöî íåé÷
'åìòäìå äéáâäì àåä äøåúä ìë ùøåùå ãåñé éë .'åë

íéøîà éèå÷éì

אומר 2. הוא כך אחר ומיד הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי הנפשות, של – ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני
"בינה  של השם חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן
אלא  זה אין לשניה; אחת מדריגה בין הבדלים ישנם כאן – המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות",
בחינת  הוא "אב" – אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה
יורדת  שהיא ואיך הנשמה לשורש ביחס – שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם – "חכמה"
לאחר  יורדת האב וכשטיפת נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת הוא ששורשו ה"בן" – בהשתלשלות מכן לאחר
שכל  – לכולנה" אחד "אב הנשמות שבשורש הרי והתחלקותם ). השונים האברים של תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן

מאוחדות. ˘ËÈÏ"‡:3.הנשמות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,כאחים מתוארים ישראל שבני מה – ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים "ולא
ל"אחים שהכוונה הזקן, רבנו לך ÓÓ˘מציין בפרשת מתפרשת אחים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של במובן כ"אחים" ולא ,"

אנשים "כי המלים על פנים").‡ÌÈÁלך, בקלסתר "דומין – אחים שני: פירוש "קרובים"; – אחים א.4.וגו': לא, שבת
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âאדר י' שישי âיום
מא, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור éîù...מורה 'îâá ù"îå,82 עמ' úáùã]:עד

;ïéîìò ìëc àLøLå àøwò ãò äìòî äìòî óebä עד – ©©§¨©§¨©¦¨¨§¨§¨§¨¨§¦
למעלה; מלמטה העלאה שזהו העולמות, כל ושורש ©§íâåעיקר

éLîäìBîk ,ìàøNé úñðëa àeäYCeøa óBñYïéà øBà C §©§¦¥¨¦§¤¤¦§¨¥§
ïn÷ì øàaúiL5eðéäc משמעה:, ישראל" "כנסת –øB÷îa ¤¦§¨¥§©¨§©§¦§

,ìàøNé ìk úBîLð¦§¨¦§¨¥
"ãçàa ãçà éåäîì"§¤¡¥¤¨§¤¨

,à÷åc"אחד" שיהיה – ©§¨
איןֿסוף) שמאור (אחדות

כפי  ישראל" "כנסת עם

דוקא, "אחד" שהיא

כששוררת  דוקא כלומר,

ישראל  בנשמות אחדות

ãeøtלמטה, LiLk àìå§Ÿ§¤¥¥
,úBîLpa íBìLå-ñç חלילה פירוד כששורר שאז, – ©§¨©§¨

כי, – ולמטה ישראל בכנסת נמשך איןֿסוף אור אין בנשמות,

éøa-àLã÷c,íéât øúàa àéøL àì àeä-C הקב"ה אין – §ª§¨§¦¨©§¨©£©¨¦

שאין  מקום פגום, במקום מתגלה, אינו הוא כלומר "שורה",

מלאה; אחדות íéøîBàLבו Bîëe6eðlk eðéáà eðëøa" : §¤§¦¨§¥¨¦ª¨
éðt øBàa ãçàk,"E באור "ברכנו להיות יכול אימתי – §¤¨§¨¤

מאוחדים  כולנו כשאנחנו כאחד", "כולנו כשישנו – פניך"?

øàaúpLכאחד, Bîëe§¤¦§¨¥
:úeëéøàa øçà íB÷îa§¨©¥©£¦
הרי  לאמור, בהתאם –

לרעך  "ואהבת מצות

שהיא  מאחר כמוך",

התקשרותן  על מבוססת

נשמות  כל של ואחדותן

היא  לפיכך – ישראל

ביחס ומחייבת ÏÎÏתקפה
אפשר  אלא, בתוכו. נשמה יש יהודי לכל הרי כי מישראל, אחד

שמצוה  יהודים שישנם האומרת מהגמרא כך על להקשות

להלן: ה"תניא" אומר  וכך – אותן לשנוא

àøîba áeúkM äîe7Y àèçL Bøáça äàBøL énL , ©¤¨©§¨¨¤¦¤¤©£¥¤¨¨
eäàðNiL Baøì øîBì íâå ,BúàðNì äåöî,הרי – ¦§¨¦§Ÿ§©©§©¤¦§¨¥

להיפך: אלא אותו, לאהוב שאין בלבד זו לא חוטא, כשמישהו

שמצות  הרי לעיל, שלמדנו מה ולפי אותו; לשנוא מצוה

היא  כמוך" לרעך "ואהבת

ÏÎÏ– מישראל? אחד

היא: זו, לשאלה התשובה

eðéä שנאמר מה – ©§
לשנאותו, שמצוה בגמרא

זה äøBúaהרי Bøáça©£¥§¨
,úBöîe הוא שהזולת – ¦§

זה  במובן "חברו"

מסויים  שב"פרט" אלא ומצוות, תורה שומר הוא גם שכמוהו

– עבירה ועובר נכשל ¯·ÂÈהוא ˜"ÎÂ בהערה:8מסביר

דוקא  כלומר: זדון", עולה תלמוד שגגת אפילו "ובמילא

לשנוא  מצוה ומצוות, תורה שומר "חברו", הוא כשהחוטא

גם  לו נחשב (ומצוות), תורה בן בהיותו כי חטאו, בגלל אותו

כ"זדון". – תלמוד" "שגגת מחמת בו נכשל שהוא כזה, חטא

– כזו בחומרה נחשבת זו בלבד,·Â¯·Áעבירה ומצוות בתורה

מצות  בו קיים וכבר דוקא כ"א מספיק אינו זדון' "ו'עולה –

עמיתך" את תוכיח הוכח

)ÂÈ·¯ ˜"Î ÔÂ˘Ï,(

ב"חבירו", גם כלומר:

בשוגג  שחטאו למרות

נחשב  – זדון" "עולה

כדי  מספיק זה אין לזדון,

מן  אלא אותו, לשנוא

תנאי  כאן שיהיה ההכרח

Eúéîò"נוסף: úà çéëBz çëBä" úåöî Ba íi÷ øáëe9 §¨¦¥¦§©¥©¦©¤£¦¤
אומרים  ז"ל וחכמינו "עמיתך":10– EzàLעל íò שווה – ¦¤¦§

úBöîáeאליך, äøBúa על אותו הוכיח כבר שהוא ולמרות – §¨§¦§
Bàèçî,חטאו, áL àì ïë-ét-ìò-óàå זדון "וה"ז – §©©¦¥Ÿ¨¥¤§

ìëã àùøùå àø÷éò ãò äìòî äìòî óåâä ìò ùôðä
ù"îë ìàøùé úñðëá ä"á ñ"à øåà êéùîäì íâå ïéîìò
ãçà éåäîì ìàøùé ìë úåîùð øå÷îá åðééäã ïî÷ì
àì ä"á÷ã úåîùðá å"ç ãåøéô ùéùë àìå à÷åã ãçàá
ãçàë åðìåë åðéáà åðëøá ù"îëå íéâô øúàá àéøù

:úåëéøàá à"îá ù"îëå êéðô øåàá

éîù 'îâá ù"îå
åáøì øîåì íâå åúåàðùì äåöî àèçù åøéáçá äàåøù
íéé÷ øáëå úåöîå äøåúá åøéáçá åðééä .åäàðùéù
äøåúá êúàù íò êúéîò úà çéëåú çëåä úåöî åá
íéãøç 'ñá ù"îë åàèçî áù àì ë"ôòàå úåöîáå

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

מ"א.5. עשרה.6.פרק שמונה ב.7.בתפילת טז, ערכין ב; קיג, פסחים קושי 8.ראה כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה
חטאו. בגלל לשנאותו מצוה – ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו  הזקן: רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם אותו? לשנוא אסור – וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ‡„ÂÓ"¯ואילו ˜"Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ
:‡"ËÈÏ˘ביחס החטא בגלל השנאה (על הטעם כאן לומר שבהיותו Â¯È·ÁÏקשה מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

מתוצאה  להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה הזדמנות כאן יש אליו, קרוב "חבירו",
בחבירו החשש (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: – ÔÈÚכזו ‰ÊÈ‡·.שישנאהו – והכרח וא"צ ממנו שיתרחק – מספיק (2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

מפני לא לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3ÈÂ‡˘‰ ˙ÂÎ˙לשמור שנאתו)ÂÓˆÚכ"א (ע"י מזיק ה"ז – חסידות ע"פ את ·È‡„Âמתקלה!
משום – באםÙÒ˜חבירו רק לבוא שיוכל מנזק עצמו ע"י Ï‡הצלת (שמירה) באווארעניש עוד כנ"ל, שיש, אלא כדבעי! ביצרו ילחם

תתחבר כאן".Ú˘¯Ïאל קאי לא שבזה אלא ועמיתו), חברו דוקא יז.9.(ולאו יט, א.10.ויקרא ל, שבועות

יום שישי
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אדר  י' שישי יום — לב פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

) ¯·ÂÈבפירוש" ˜"Î ÔÂ˘Ï,(.'íéãøç øôñ'a áeúkL Bîk§¤¨§¥¤£¥¦
לשנאותו. מצוה אותו –Bøáç BðéàL éî ìáà בתורה – £¨¦¤¥£¥

] ¯·ÂÈובמצוות, ˜"Î ÔÂ˘Ï כשגגות – זדונותיו "ובמילא :

ומצות", בתורה "חבירו שאינו מי כי לשנאותו"], ואין (ספ"ל)

תורה, בן שאינו כלומר,

חכמינו  אומרים עליו הרי

זדונות  "עמיֿהארץ ז"ל:

כשגגות", להם נעשות

הוא  אם גם לכך ובהתאם

אין  – בזדון עבירה עובר

אותו, לשנוא סיבה בכך

נחשב  שחטאו מכיון

סוף  לעיל (ראה כשגגה

מה  על ונוסף ל'), פרק

בתורה  חבירו אינו שהוא

גם הוא ¥§Bðéàåובמצוות,
,Bìöà áø÷î–‰ÊÈ‡· §Ÿ¨¤§

שאין  כך שיהיה, ענין

ממנו, ילמד שהוא סכנה

ìlä øîà äæ ìò äpä¦¥©¤¨©¦¥
ï÷fä11åéãéîìzî éåä" : ©¨¥¡¥¦©§¦¨

íBìL áäBà ,ïøäà ìL¤©£Ÿ¥¨
,'eëå,שלום ורודף –,"äøBzì ïáø÷îe úBiøaä úà áäBà §¥¤©§¦§¨§¨©¨

בתואר  אותם מתאר הוא אין אנשים, אודות מדבר שהלל אף –

"בריות", בתואר אלא "אנשים" או אדם" óàL"בני ,øîBì©¤©
íLa íéàø÷ð ïëìå ,BúãBáòå 'ä úøBzî íé÷Bçøä̈§¦¦©©£¨§¨¥¦§¨¦§¥

àîìòa "úBiøa" מתבטאת היחידה מעלתם סתם, "בריות" – §¦§©§¨
כאלה, גם – אותם ברא שהקב"ה éøöïëLîìבכך, C– ¨¦§¨§¨

אותם, éàä"למשוך" élëå ,äáäà úBúBáò éìáça– §¤§¥£©£¨§ª¥©
זה, כל ïäåעלֿידי ;'ä úãBáòå äøBúì ïáø÷ì ìëeé éìeàå§©©§¨§¨§¨©£©§¥

àì יתקרבו לא והם יצליח, לא אם גם כלומר: לא, אם וגם – Ÿ
ה', ולעבודת לתורה úáäàחלילה úåöî øëN ãéñôä àìŸ¦§¦§©¦§©©£©

.íéòø אותם לקרב והשתדל אותם אוהב שהוא הדבר בעצם – ¥¦
רעים. אהבת מצות קיים כבר – ה' ולעבודת ©§íâåלתורה

íçéëBäå åéìà íéáø÷îä,הרעה הנהגתם על –eáL àìå ©§Ÿ¨¦¥¨§¦¨§Ÿ¨
òîíäéúBðBשכאמור –íúàðNì äåönL אומר זה אין – ¥£¥¤¤¦§¨¦§Ÿ¨

כמוך", לרעך "ואהבת מצות קיימת אין שוב שלגביהם עדיין,

ïk.אלא, íb íáäàì äåöî שני שיהיו אפשרי כיצד ברם, – ¦§¨§©£¨©¥
כך עם ויחד אותם, לשנוא יחד, –Â‰‡Ï·הדברים אותם,

נובעות  והאהבה שהשנאה שמאחר להלן ה"תניא" מסביר

נפרדות: סיבות –משתי והאהבה שבהם, מהרע – השנאה

– לשניה אחת סותרות הן אין – שבהם המוסתר מהטוב

:úîà ïä ïäézLe– והשנאה אמיתית, היא האהבה – §¥¤¥¡¤
להם,äàðNאמיתית: –,íäaL òøä ãvî המביא – ¦§¨¦©¨©¤¨¤

לחטוא, להם,äáäàåאותם –áBhä úðéça ãvî– §©£¨¦©§¦©©
גמור, ברשע גם ישנו – וי"ט י"ח בפרק – לעיל שכאמור

שהוא íäaL,אלא æeðbä,בהם ומוסתר גנוז –àeäL ©¨¤¨¤¤
äiçîä íëBúaL úe÷ìà õBöéðאת –.úé÷ìàä íLôð ¦¡Ÿ¤§¨©§©¤©§¨¨¡Ÿ¦

באות  שהן ומאחר –

נפרדות, סיבות משתי

רגשות  שני יכולים

שנאה  אלה, מנוגדים

לידי  אצלו לבוא ואהבה,

אדם. אותו אל ביטוי

,íâå,עליו –øøBòì §©§¥
,äéìò Baìa íéîçø– ©£¦§¦¨¤¨

האלקית  הנפש על

úðéçáaשבהם, àéä ék¦¦¦§¦©
òøä CBúa úeìb̈§¨©
øáBbä àøçà-àøèqî¦¦§¨¨¢¨©¥
,íéòLøa äéìò̈¤¨¦§¨¦
úìháî úeðîçøäå§¨©£¨§©¤¤
úøøBòîe äàðOä©¦§¨§¤¤

,äáäàä הוא כך ועל – ¨©£¨
להלן: ©©òãBpkאומר

á÷òé"ì :áeúkM änî¦©¤¨§©£Ÿ
úà äãt øLà"íäøáà12,היא הכוונה רוחני, במובן – £¤¨¨¤©§¨¨

אצלו  היא והאהבה, החסד מדת אברהם, של שמדתו בשעת

את  בתוכו לגלות ולגלותה, אותה לפדות צורך ויש בהעלם,

"יעקב" – אותה? ומגלה שפודה זה הוא מי הרי האהבה,

השנאה  את מבטלת שרחמנות כאמור הרחמים, מדת –

כאן? מדובר שנאה איזו על לכאורה, האהבה. את ומעוררת

ל"רע" השנאה על אם – אותה? מבטלת שהרחמנות –

הרי כי אותה, לבטל שאין הרי לשנאותו, ÂˆÓ‰שמצוה
מבטלת  שהרחמנות היא, שהכוונה – הרבי מפרש לשנאותו?

מאחר  כלומר: בכלל. אדם לאותו האדם, לכללות השנאה את

ואהבה  שבתוכו, ל"רע" שנאה להיות שצריכה אומר, שהוא

אולי  אפשר, הרי אמיתיות, להיות שתיהן ועל שבו, ל"טוב"

והיחס  והרגש שווה, באופן להיות צריכות ששתיהן לחשוב

כמו  בו, נמצאים והטוב שהרע זה (שהוא בכלל לאדם

הרע ב"תניא": הטוב˘·‰Ìשאומר עוד ˘·‰Ìאו יכולים (

יעורר  שהוא שמאחר אומר, הוא לכן מכך. מושפעים להיות

ב"טוב" מהתבוננותו הנובעת אדם, אותו על רחמנות בתוכו

והתיחסותו  שרגשו עליו תשפיע היא אדם, אותו של וב"רע"

אהבה, של ויחס רגש מתוך יהיו כללי, באופן אדם לאותו

הרי  וטובה אדם, לאותו טובה עשיית של בעיה וכשתתעורר

לאדם ה"שנאה"ÂÏÂÎעושים כי הטובה, את לו יעשה – ,

אדם  לאותו והיחס הרגש אבל שבו, ל"רע" ורק אך מוגבלת

øîà æ"ò äðä åìöà áøå÷î åðéàå åøéáç åðéàù éî ìáà
'åëå íåìù áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî éåä ï÷æä ììä
óàù øîåì .äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà
úåéøá íùá 'éàø÷ð ïëìå åúãåáòå 'ä úøåúî íé÷åçøä
éàä éìåëå äáäà 'åúåáò éìáçá ïëùîì êéøö àîìòá
ãéñôä àì àì ïäå 'ä úãåáòå äøåúì ïáø÷ì ìëåé éìåàå
íçéëåäå åéìà íéáøå÷îä íâå íéòéø úáäà úåöî øëù
íáäàì äåöî íúåàðùì äåöîù íäéúåðåòî åáù àìå
äáäàå íäáù òøä ãöî äàðù úîà ïä ïäéúùå ë"â
íëåúáù úå÷ìà õåöéð àåäù íäáù æåðâä áåèä 'éçá ãöî
äéìò åáìá íéîçø øøåòì íâå úé÷ìàä íùôð äéçîä
äéìò øáåâä à"ñî òøä êåúá úåìâ 'éçáá àéä éë
äáäàä úøøåòîå äàðùä úìèáî úåðîçøäå 'éòùøá
øîà àìå] íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë

íéøîà éèå÷éì

יב.11. א, כב.12.אבות כט, ישעי'
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צ אדר צ י"א קודש שבת — לג פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âאדר י"א קודש âשבת
,82 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ãåò...מורה âì ÷øô,מב עמ' ä':עד íàð

פרק לג 

אהבה. מתוך יהיו – ¯·ÂÈ:בכלל ˜"Î ÔÂ˘Ï·Â כנראה"

שההרגש  יאמר אל אמת, ששניהן שאף – בזה עוד שמוסיף

שלו ·˘Ô‰Èוהיחס Â¯·ÁÏ כיוון כי כו'. ושוה יהי' שקול –

התבוננות ע"י (וזהו כו' רחמים לעורר בהטו"ר ··"‡שצריך

מבטל  זה אזי שבחברו)

האהבה  ומעורר השנאה

(הרע) לעיל (הנק' לחברו

Ì‰·˘(הטוב) ,Ì‰·˘.

(טו"ר) וזה זה ורפי"ג:

ÔËÙÂ˘שופט –Y (Ô˙Â‡
˙ÂÏÏÎ· שזה ומובן .

על  נוסף שבחברו. ברע רק כשיתבונן גם יחסו על ישפיע

הנה העי  – וכו' כשהוכיחו אפילו לחברו, שההרגש – קר

עושה  (שזהו לו טובה לעשיית ונוגע אהבה. ה"ז – לכללותו

על  וק"ל". כו' ותוצאותי' אהבה – שאז וכיו"ב, לכללותו) –

– לשנאותו שמצוה מי שאף הזקן, רבנו כאן אמר פנים, כל

אמר  המלך דוד הרי לכאורה: אותו, לאהוב גם מצוה

– שנאתים?" שנאה Cìnä"תכלית ãåã øîà àìå]§Ÿ¨©¨¦©¤¤
"'Bâå íéúàðN äàðN úéìëz" :íBìMä-åéìò13, בלי – ¨¨©¨©§¦¦§¨§¥¦§

אליהם, אהבה של רגש íéðénäשום ìò àlà¤¨©©¦¦
,ìàøNé éäìàa ÷ìç íäì ïéàL ,íéñøB÷étàäå– §¨¤¦§¦¤¥¨¤¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥

שהוא  דוד אמר עליהם

תכלית  אותם שונא

לא  לגביהם שכן, שנאה.

לאהוב  המצוה קיימת

ה"טוב" מחמת אותם

ש"אין  מאחר שבהם,

באלקי  חלק להם

מוצאים,àúéàãkישראל", שאנו כמו –÷øt Léø àøîba ¦§¦¨©§¨¨¥¤¤
:[úaLc æè שנאה תכלית – המלך דוד אמר עליהם – §©¨

לא  – ואפיקרוסים מינים שאינם אלה כלפי ואילו שנאתים.

עליהם לומר מי "˙ÈÏÎ˙שייך גם כי שנאתים", שנאה

מבחינת  אותו לאהוב מצוה גם הרי – אותו לשנוא שמצוה

שבו. ה"טוב"

.âì ÷øt,הזקן רבנו הסביר ל"ב, פרק שלפני בפרקים ¤¤
שאיננו  הרוחני מצבו בגלל מרירות לידי בא שיהודי שבשעה

בעשותו  אמיתית, שמחה בתוכו מיד יעורר להיות, שצריך כמו

את  יוציא טובים ומעשים מצוות שיקיים שעלֿידי חשבון

מגלות  האלקית נפשו

הבהמית, והנפש הגוף

נפשו  את יגביה וגם

ולבושיה: הבהמית

ומעשה, דיבור מחשבה

כשישתמש  לקדושה,

דיבורו  במחשבתו,

לחשוב  שלו, והמעשה

ולקיים  תורה דברי ולדבר

במעשה. מצוות

äàBøLk èøôáe ,úézîàä Lôpä úçîN äéäz úàæ ãBòŸ¦§¤¦§©©¤¤¨£¦¦¦§¨§¤¤
éøvL íéðnæî íézòa BLôðaúçîNa døéàäìe dëkæì C §©§§¦¦§ª¨¦¤¨¦§©§¨§¨¦¨§¦§©

Búðéáe BìëNa øiöéå BzáLçî ÷éîòé éæà ,ááì,כלומר – ¥¨£©©£¦©£©§¦©¥§¦§¦¨
בבהירות, בשכלו תתקבל – להלן בו שידובר בענין – שההבנה

– לפניו המונח בציור מתבונן הוא Cøaúéכאילו Bãeçé ïéðò¦§©¦¦§¨¥
,ézîàä שהקב"ה רק אינו ה'", "אחדות של האמיתי ענינה – ¨£¦¦

היחיד, ה"יש" שהוא אלא העולם, את שברא יחיד, אלקה הוא

דבר, שום קיים לא – בלעדו כי היחידה, האמיתית המציאות

להלן: שיוסבר éààeäוכפי C,הקב"ה –ïéîìò ìk àlîî ¥§©¥¨¨§¦

העולמות, כל את ממלא –,íéðBzçúå íéðBéìò:כלומר – ¤§¦§©§¦
כמו  אותו, המחיה אלקית פנימית חיות קיימת דבר שבכל

חיות הגוף. את וממלאה המחיה ומותאמת ÂÊהנשמה מוגבלת

בקיומו  שישאר האלקית, החיות את הנברא של קיבולו לכוח

במציאות; יתבטל ולא

הבדל  קיים זה בענין

העולמות  שבין בחיות

העולמות  לבין העליונים

בעולמות  התחתונים:

גלויה  החיות העליונים

בעולמות  מאשר יותר

"àìîהתחתונים, elôàå©£¦§Ÿ
àeä Bælä "õøàä ìk̈¨¨¤©¥

,Cøaúé "BãBák"– §¦§¨¥
"חיות" של אחרת לצורה  את 1הכוונה המחיה "חיות" –

מקיף  בחינת הוא – ("כבוד" עלמין כל סובב בבחינת העולמות

אינה  זו, "חיות" העולמות; כל את מקיף שהוא באופן וסובב),

משפיעה  היא אלא לנבראים, בהתאם ומוגבלת מצומצמת

אין  זו, חיות ולגבי מהנבראים, בהרבה נעלית בהיותה – בנברא

התחתונים, העולמות לבין העליונים העולמות בין הבדל שום

– כבודו" "מלא – הגשמי בעולם שגם àìkעד dén÷ àlëå§ª¨©¥§¨
,Lnî áéLç,כלום כלא חשוב – לגביו והכל –Bcáì àeä"å ¨¦©¨§§©

íã÷ Bcáì äéäL Bîk ,Lnî íéðBzçúå íéðBéìòa "àeä¨¤§¦§©§¦©¨§¤¨¨§©Ÿ¤

íéðéîä ìò àìà 'åâå íéúàðù äàðù úéìëú äò"äã
àúéàãë ìàøùé éäìàá ÷ìç íäì ïéàù íéñøå÷éôàäå

:[úáùã æ"è ô"ø àøîâá

ãåò âì ÷øô'éúéîàä ùôðä úçîù äéäú úàæ
íéúòá åùôðá äàåøùë èøôáå
éæà ááì úçîùá äøéàäìå äëëæì êéøöù íéðîåæî
'úé åãåçé ïéðò åúðéáå åìëùá øééöéå åúáùçî ÷éîòé
íéðåúçúå íéðåéìò ïéîìò ìë àìîî àåä êéà éúéîàä
äéî÷ àìåëå 'úé åãåáë àåä åæìä õøàä ìë àìî 'éôàå
íéðåúçúå íéðåéìòá àåä åãáì àåäå ùîî áéùç àìë

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

כב.13. קלט, וכו'.1.תהלים קמי' וכולא סובב ממלא, ענינים הג' כאן שמזכיר – מהצ"צ תניא מקיצור מובן כן

שבת קודש
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צא
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,úéLàøa éîé úLL מלבד דבר שום קיים היה לא אז, – ¥¤§¥§¥¦
הוא  קיים – והנבראים העולמות שנבראו אחרי גם כך הקב"ה,

אינו כאילו לגביו הכל – שכן äfäקיים,בלבד, íB÷na íâå§©©¨©¤
,íàáö ìëå õøàäå íéîMä ,äfä íìBò Ba àøápL צבא – ¤¦§¨¨©¤©¨©¦§¨¨¤§¨§¨¨

הארץ, וצבא ¨äéä̈השמים
àlîî Bcáì àeä§©§©¥

,äfä íB÷nä לפני – ©¨©¤
נבראו, äzòשהם íâå– §©©¨

אלה שכל נבראו,אחרי

éìa "Bcáì" àeä ïk¥§©§¦
éðtî ,ììk éepL íeL¦§¨¦§¥
íéìèa íéàøápä ìkL¤¨©¦§¨¦§¥¦
,Lnî úeàéöna Bìöà¤§¦§¦©¨
הקב"ה  שלגבי ומאחר –

ממש, במציאות בטל הכל

שהיו  כמו לגביו שהם הרי

להבין  כדי שנבראו. לפני

בטלים  הנבראים כל כיצד

– הקב"ה לגבי במציאות

את  הזקן רבנו מסביר

מהנפש: במשל הדבר

øeacä úBiúBà ìehák§¦¦©¦
ïøB÷îa äáLçnäå§©©£¨¨¦§¨
úeäî àeä ,ïLøLå§¨§¨¨
ïäL ,dúeîöòå Lôpä©¤¤§©§¨¤¥
äîëç :äéúBðéça øNò¤¤§¦¤¨¨§¨

,'eë úòãå äðéa שהן וכו' תפארת גבורה, חסד, המדות: – ¦¨¨©©
חושב  אדם (שהרי, והמחשבה הדיבור אותיות ושורש מקור

כוחות  והם, מדות) של ענינים או שכל של ענינים ומדבר

ללבושי  ביחס הנפש, ועצמות מהות נקראים: והמדות, השכל

והמחשבה, íäaהדיבור ïéàL,ובמדות בשכל –úðéça ¤¥¨¤§¦©
Bîk] äáLçnä Leáìa úBLaìúnL íã÷ ïéãò úBiúBà¦£©¦Ÿ¤¤¦§©§¦§©©£¨¨§

.[íL ïiò ,úeëéøàa àëå ë ÷øôa øàaúpL שענין – ¤¦§¨¥§¤¤§©£¦©¥¨
את  לבצע איך חושב כבר כשאדם במחשבה, מתחיל האותיות

אחד  שאדם ההבדל, קיים שכאן הלב, תאוות את או השכל

אחרות. באותיות – שני ואדם אלה, באותיות ומדבר חושב

בו  כשמורגש או עצמו, ב"שכל" מתעמק שהוא בשעה ואילו,

ומתאווה  מבין שהאחד לומר, אין – מסויים לדבר התאוה רגש

לא  אז שכן, אחרות. באותיות – והשני אלה, באותיות

המדה  וגילוי עצמו השכל גילוי אלא אותיות, עדיין מורגשות

שום  להן אין המחשבה, או הדיבור שאותיות כשם הרי, עצמה.

מאותי  שלמעלה הנפש גילוי לגבי התגלמו ערך שהן ולפני ות;

במקורן  כלולות עדיין כשהן המחשבה, או הדיבור באותיות

אינן  שם הרי בטלות, הן ה"מדות", או ה"שכל" – ושורשן

– אותיות של מציאות שום מורגשת שלא לגמרי, במציאות

והמחשבה  הדיבור מאותיות (שנבראו הנבראים כל כך,

איןֿסוף  אור – ושורשם מקורם לגבי בטלים שלמעלה)

רבנו  יביא ולהלן הנפש. מתחום משל הוא האמור ברוךֿהוא.

מענין  נוסף משל הזקן

øàaúpLגשמי: Bîëe§¤¦§¨¥
øçà íB÷îa ïk-íb2 ©¥§¨©¥
ïéðòî ,äæì éîLb ìLî̈¨©§¦¨¤¥¦§©
LîMä øBàå åéæ ìeha¦¦§©¤¤
øeck óeb àeä ,BøB÷îa¦§©
íbL ,òé÷øaL LîMä©¤¤¤¨¨¦©¤©

íL,השמש כדור בגוף – ¨
éàcå èMtúîe øéàî¥¦¦§©¥©©

,BøBàå Båéæ של – ¦§
úàNהשמש, øúéáe§¤¤§¥

Búøàäå BúeèMtúäî¥¦§©§§¤¨¨
,íìBòä ììça,שכן – ©£©¨¨

שזיו קרוב ככל השמש

ודאי  הוא לשמש, יותר

יותר, íMLמאיר àlà– ¤¨¤¨
השמש, כדור àeäבגוף

והאור, הזיו –ìèä¥
,BøB÷îa úeàéöna¦§¦¦§
úeàéöna Bðéà elàëe§¦¥¦§¦

:ììk כדור בגוף שכן, – §¨
המקור  מורגש השמש,

ניכר  אינו השמש ואור זיו ואילו עצמה, השמש שהוא בלבד,

מה  למשל, זה הרי לשכל, הדברים את יותר לקרב כלל.

אומרים  ז"ל הדולק 3שחכמינו (נר אהני" מאי בטיהרא "שרגא :

אור, מפיץ הנר שאין הכוונה, אין הרי מועיל!), מה – בצהרים

לא  השמש שאור החדר, חלונות את מכסים היו אם שהרי,

אור  שקיים מאחר אלא הנר, באור אז מרגישים היו אליו, יחדור

השפעה  שום לו ואין הנר אור נראה לא – השמש של יותר גדול

כיון  הרי להאיר, היא הנר של מציאותו שכל ומאחר – כלל

מכך, ויותר כך, למציאות; נחשב הוא אין – מאיר הוא שאין

נמצא  שהוא בשעה מציאות, משום השמש ואור בזיו אין

עצמה. בשמש ìehaבמקורו, àeä ,ìLî-Cøc Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨¦
óBñ-ïéà øBà àeäL BøB÷î éaâì úeàéöna Bàìîe íìBòä̈¨§Ÿ¦§¦§©¥§¤¥

,àeä-Ceøa וכאילו במציאות, בטלים – ברואיו וכל שהעולם – ¨
קיימי  ברוךֿהוא,אינם איןֿסוף אור לגבי כלל, §Bîëeם

.úeëéøàa íL øàaúpL ענין של האמיתית משמעותו שזו – ¤¦§¨¥¨©£¦
ובלעדו  האמיתי, ה"יש" הוא בלבד שהקב"ה השם", "אחדות

קיים. דבר שום אין –,äaøä äæa ÷éîòiLk ,äpäå להבין – §¦¥§¤©£¦¨¤©§¥
ה'", "אחדות ענין ïpøåאת úìéb óà BLôð ìâúå Baì çîNé¦§©¦§¨¥©§©¦©§©¥

íâå úéùàøá éîé úùù íãå÷ åãáì äéäù åîë ùîî
ìëå õøàäå íéîùä äæä íìåò åá àøáðù äæä íå÷îá
ïë äúò íâå äæä íå÷îä àìîî åãáì àåä äéä íàáö
íéàøáðä ìëù éðôî ììë éåðéù íåù éìá åãáì àåä
øåáãä úåéúåà ìåèéáë ùîî úåàéöîá åìöà íéìèá
äúåîöòå ùôðä úåäî àåä ïùøùå ïøå÷îá äáùçîäå
íäá ïéàù 'åë úòãå äðéá äîëç äéúåðéçá øùò ïäù
äáùçîä ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá

ë 'ôá ù"îë]à"îá ë"â ù"îëå [ù"ò úåëéøàá à"ëå '
åøå÷îá ùîùä øåàå åéæ ìåèéá ïéðòî äæì éîùâ ìùî
èùôúîå øéàî íù íâù òé÷øáù ùîùä øåãë óåâ àåä
åúøàäå åúåèùôúäî úàù øúéáå åøåàå ååéæ éàãå
åøå÷îá úåàéöîá ìèá àåä íùù àìà íìåòä ììçá
ìùî êøã ùîî äëëå :ììë úåàéöîá åðéà åìéàëå
àåäù åøå÷î éáâì úåàéöîá åàåìîå íìåòä ìåèéá àåä
äæá ÷éîòéùë äðäå .'åëéøàá ù"ùîëå ä"á ñ"à øåà
áì ìëá ïðøå úìéâ óà åùôð ìâúå åáì çîùé äáøä

íéøîà éèå÷éì

ג.2. פרק והאמונה" היחוד א.3.ב"שער כ, בראשית זוהר ראה ב. ס, חולין
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äðeîàa ãàîe Lôðå áì ìëa4àéä ék ,àéä äaø ék ,Bæ §¨¥§¤¤§Ÿ¤¡¨¦©¨¦¦¦
.Lnî íéäìà úáø÷ ענין את היטב חש שהאדם בשעה – ¦§©¡Ÿ¦©¨

ממש. להקב"ה קרוב הוא ה'" úéìëúå"אחדות íãàä ìk äæå§¤¨¨¨¨§©§¦
Y íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìk úàéøáe ,Búàéøa§¦¨§¦©¨¨¨¤§¦§©§¦

Bì úBéäì,להקב"ה – ¦§
,íéðBzçza Bæ äøéc– ¦¨©©§¦

התחתונים, §Bîkבנבראים
ïn÷ì øàaúiL5 ¤¦§¨¥§©¨

.úeëéøàa תכלית שכל – ©£¦
וכל  האדם בריאת

העליונים  העולמות

נתאוה  כי היא, והתחתונים

"דירה" לו להיות הקב"ה

התחתונים, בנבראים

ענינה  בהם שיתגלה

ה'" "אחדות של האמיתי

האדם, של עצמותו ונמצא דר בה אדם, של דירתו למשל כמו –

התחתונים. בנבראים ה'" "אחדות ענין אמיתות תתגלה כך

èBéãä úçîN äìBãb änk ,äpäå– ממנו שגרוע ומה – §¦¥©¨§¨¦§©¤§

íãå-øNa Cìîì Búeáø÷úäa ,íéLðà ìôLe רק ולא – §©£¨¦§¦§¨§§¤¤¨¨¨¨
מזו, יתירה אלא אליו, מתקרב Bzàכשהוא øãå ïñëàúnä©¦§©§¥§¨¦

,Búéáa Bnò,המלך בהיכל יחד ולא – האנשים, שפל של – ¦§¥
גדולה  שמחה לאדם מסיבה בשרֿודם, למלך התקרבותו אם הרי

ïéàìביותר, øîçå-ì÷å§©¨Ÿ¤§¥
õ÷ גדולה שהשמחה – ¥

úøéãåבמאד, úáø÷ì§¦§©§¦©
íéëìnä éëìî Cìî¤¤©§¥©§¨¦

,àeä-Ceøa-LBãwä– ©¨¨
מתקרב  שהאדם שבשעה

ובאופן  להקב"ה,

דר  כביכול שהקב"ה

ודאי  – בדירתו ומתאכסן

צריך  זה שדבר וודאי

גדולה  שמחה לאדם להסב

"áéúëãëe6ékביותר, : §¦§¦¦
:"'ä íàð ,éìà úLâì Baì áøò øLà äæ àeä éî ועלֿידי – ¦¤£¤¨©¦¨¤¤¥©§ª

להקב"ה, קרוב האדם נעשה ה'", ל"יחוד והתבטלות אמונה

אתו. יחד בדירתו דר שהקב"ה ובאופן

íéäìà úáø÷ àéä éë àéä äáø éë åæ äðåîàá ãàîå ùôðå
ìë úåàéøáå åúàéøá úéìëúå íãàä ìë äæå ùîî
'éðåúçúá åæ äøéã åì úåéäì 'éðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
úçîù äìåãâ äîë äðäå .úåëéøàá ïî÷ì ù"îë
íãå øùá êìîì åúåáø÷úäá íéùðà ìôùå èåéãä
úáø÷ì õ÷ ïéàì å"÷å åúéáá åîò åúà øãå ïñëàúîä
áøò øùà äæ àåä éî éë áéúëãëå ä"á÷ä ä"îî úøéãå

:'ä íàð éìà úùâì åáì

íéøîà éèå÷éì

.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ על מיוסד] שזה מפני – אמונה לכך קורא [הוא מיוסד איז דאס ווייל – אמונה אן עס רופט "ער
הוא˘·„·¯האמונה האמיתית השם דאחדות הענין שאפילו ועוד  גו' נעשו שמים ועוד Â‡Î"‡אצל·‡ÂÓ‰ה' ב), קמא, ב. ס, (עיין

וכו'". שהוא ל"ו.5.י"ל כא.6.פרק ל, ירמי'

  אגרות קודש 
 ב"ה,  ח' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות בנו... שי' ע"ד הנסיעה לכאן. הנה בטח ידוע לו השקפתי בזה, שבזמנים 
אלו יש כר נרחב במאד לפעולות באה"ק ת"ו וגם לבני הנוער, הרי יכולים הם להשתמש בכחותיהם 
בכיוון זה, ובפרט בנוגע לבנו הנה צריך להפוך הישיבה בלוד לישיבת תו"ת דליובאוויטש, כי לע"ע 
הרי... שבאו משם ונמצאים פה משך איזה זמן, הנה מורגש חוסר המשמעת והאחריות. איני יודע 
על ברור סיבת הדבר. ונוגע זה ביחוד להתלמידים הבאים מאה"ק ת"ו וכמו שאמרתי להם אשר 
היציאה מאה"ק ת"ו הותרה רק בתנאים ידועים ובנוגע אליהם הוא ע"מ ללמוד תורה, ובמילא 
כשבאים לכאן ומתנהגים בהנהגה מתאימה לרצונם הם, צריך עיון ובירור אם זהו ההיתר שאליו 
נתכוונו רז"ל וכו' ואין כאן מקום להאריך, כי באמת הרי צריך זה להכתב להנהלת ישיבת לוד, 
אלא שבאתי אליו בהערה זו בנוגע לבנו מר... שי' אשר לכן דעתי שעכ"פ חורף זה וכן ימי הקיץ יהי' 

בלוד ובאמצע הקיץ הרי בטח אקבל מהנהלת הישיבה חוו"ד עליו, ונתייעץ עוד הפעם בזה.

בברכה לנחת חסידותי מכל יו"ח ושהוא וזוגתו שיחיו יקבלו הנחת מתוך בריאות הנכונה 
בגשמיות וברוחניות.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צר

 רה  פדהמ דהמללל   93 

צר

ה'תש"גה אדר איום רביעי

חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ושני . . . 68 דקב"ה לעילא.

ף ַרְגֵלינּו, ַהּכֹל הּוא  ָכל ְמקֹום ִמְדַרְך ּכַ ה ּבְ ִלי ׁשּום ֵצל ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפָקא, ִהּנֵ ּבְ
לּוֵחי  ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ַוֲאַנְחנּו  ה,  ִפּלָ ְוַהּתְ ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ּבְ ָהָאֶרץ  ֶאת  ּוְלַטֵהר  ְלַזּכֹות 
י ֵמֲעבֹוַדת  ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ֵאין ָחְפׁשִ ּגָ ְזָרה ָעָליו ַהׁשְ ר ּגָ ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש ּכַ ּדְ

ְכֵמנּו. ר ָהֳעְמָסה ַעל ׁשִ ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ

ה'תש"גה אדר שנייום ששי

חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והוא בהקדם . . . מד בראשו עכ"ל.

ה. ְוֹלא  ֶאָחד ֻמְכָרִחים ֵהּמָ ם ּכְ ּלָ ֹפַעל – ּכֻ ְגֶלה, ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִלּמּוד ַהּנִ
ה ֵהם  ַרּבָ א ַאּדְ ֵני ֲחֵברֹו, ֶאּלָ ָהֶאָחד ִיְדֶחה אֹו ֻיְדֶחה ִמּפְ ְך לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ֵאינֹו ׁשַ ְלַבד ּדְ זֹו ּבִ
ְגֶלה,  ִריְך ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהּנִ ּצָ ִעים ֶזה ָלֶזה, ּוְכַמֲאַמר "ְוֹלא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד" – ׁשֶ ְמַסּיְ
ְוַתְכִלית  ַהֲחִסידּות,  ִלּמּוד  ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – קֹונֹו",  ִעם  ד  ְתַחּסֵ ַהּמִ ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו 

ֹפַעל. ּמּוד ֲהֹלא הּוא ָהֲעבֹוָדה ּבְ ַהּלִ

ה'תש"גו אדר איום חמישי

חומש: תרומה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ולא עוד . . . 68 לעילא הרבה.

משיחות אאמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, ווָאס דער אויבערשטער ב"ה איז 
מזכה און מען קריגט א חוש מיט א געשמַאק א אידען ַא טובה טָאן, ביז אז 
יענער ווערט בא אים טייערער ווי ער בא זיך, ווארום אויף זיך קען ער געפינען 
כמה טעמים פאר ווָאס עס קומט איהם זָאל, ח"ו, זיין ניט גוט, ָאבער אויף דעם 

ַאנדערען איז דָאס ניט שייך כלל.
תגרום

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ "ּב[: זֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה, ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ֵעיָניו ָיָקר יֹוֵתר  ַהּזּוַלת ּבְ ת טֹוָבה ִליהּוִדי, ַעד ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ יִגים חּוׁש ְוֹעֶנג ּבַ ה, ּוַמּשִׂ ְמַזּכֶ
יַע  ה ִנּמּוִקים ַמּדּוַע ַמּגִ ּמָ ן ַעל ַעְצמֹו ָיכֹול הּוא ִלְמֹצא ּכַ ּכֵ ֵעיֵני ַעְצמֹו. ׁשֶ הּוא ּבְ ִמׁשֶ

ְך. ּיָ ָלל ֹלא ׁשַ לֹום, ֹלא טֹוב, ַאְך ַעל ַהּזּוַלת ֶזה ּכְ ְהֶיה לֹו, ַחס ְוׁשָ ּיִ ׁשֶ

יום 
גאשון

יום שני

 לוח היום יום... 
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ה'תש"גו אדר שנישבת
ָלאָכה.  ל ַהּמְ ַלם ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּתִ

ח.  ּמַ יַע ּוְתׂשַ ה, ּתֹוׁשִ ִמיד: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִבְרכֹות ַהְפטֹוָרה אֹוְמִרים ּתָ ּבְ
חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: לה־לח.
תניא: והנה ביאור . . . והמשכיל יבין.

דֹול  נּו ַהּגָ ָעָנה ַרּבֵ ְנָיא הּוא ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ַמה ּשֶׁ ל ֵאֶצל ִזְקֵני ַאַנ"ׁש: ֵסֶפר ַהּתַ ְמֻקּבָ
ֵסֶפר  ֶאת  ר  ְלַסּדֵ ִהְתִחיל  תקנ"ב  ַקִיץ  ּבְ תק"מ־תק"ן.  נֹות  ׁשְ ּבִ ְיִחידּות  ַעל  ְלַאַנ"ׁש 
ּנּו,  קֹות ַרּבֹות ִמּמֶ ָבר ָהיּו ַהְעּתָ ה ְלָפֵנינּו. תקנ"ג – ּכְ הּוא ַעּתָ מֹו ׁשֶ צּוָרתֹו ּכְ ְנָיא ּבְ ַהּתַ
נּו  ֵרז ַרּבֵ ה זֹו[ ִנְזּדָ ּבָ פֹו. ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ּוִמּסִ ׁשּו, ְוַגם ִהְתִחילּו ְלַזּיְ ּבְ ּתַ ַמן ִנׁשְ ְך ַהּזְ ּוְבֶמׁשֶ
ק  ְוִדּיֵ ְנָיא,  ַהּתַ ִסְפרֹו  ֶאת  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ֵיׁש  ִלְדפּוס.  ְלָמְסרֹו 
יקֹו,  ָבר ָהָיה ָצרּוף ְוָזקּוק, ְוָאז ָנַתן ְרׁשּות ְלַהְעּתִ ַנת תקנ"ה ּכְ ׁשְ ָבה ְוֵתָבה. ּבִ ָכל ּתֵ ּבְ

ׁשּו ְמָסרֹו ִלְדפּוס. ּבְ ּתַ קֹות ְוִנׁשְ ַרּבּו ַהַהְעּתָ ּוְכׁשֶ
ַנת תק"ן – ָאַמר  יו – ׁשְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלַחּיָ ֹראׁש ַהּשָׁ ר, ּבְ ר ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ָרִקים  ּפְ ת  ֹלׁשֶ ׁשְ הּוא  ְוהּוא  כּו'",  יק  ַצּדִ ִהי  ּתְ אֹותֹו  יִעין  ּבִ "ַמׁשְ רּוׁש  ּדְ דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ

ְנָיא. ל ֵסֶפר ַהּתַ ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ

ה'תש"גז אדר איום ששי

חומש: תרומה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ומקדושה זו . . . מעט מעט.

ְלֹפַעל  ָהִביא  ְלַמַען  ּכֹל,  ֲאדֹון  ִליַח  ׁשְ הּוא  י  ּכִ ָלַדַעת,  ָעָליו  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ִאיׁש  ל  ּכָ
ְלָהִאיר ֶאת  ֵהם  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ְבִריַאת  ּבִ ָנתֹו  ְוַכּוָ ֵרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  הּוא –  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ  –
ִמּדֹות  ת  ָרׁשַ ְוַהׁשְ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִמְצֹות  ִקּיּום  ְיֵדי  ְוהּוא ַעל  ַוֲעבֹוָדה,  ּתֹוָרה  אֹור  ּבְ ָהעֹוָלם 

טֹובֹות.

ה'תש"גז אדר שנייום ראשון

חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק לו. והנה . . . 90 ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טרַאכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי 
אין דבור, דָאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ דין ריידען דָארטען דברי תורה. 
ָאבער אז ער געהט און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זָאגט איהם דער 
שטיין אויף וועמען ער טרעט: בולאך )גולם( ווָאס טרעסטו אויף מיר? מיט ווָאס 

ביסטו העכער פאר מיר?
תגרום

ִדּבּור.  ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹו ּבְ ְרחֹוב – ָצִריְך ְלַהְרֵהר ּבְ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ּתֹוָרה. ַאְך ִאם הּוא הֹוֵלְך  ְבֵרי  ּדִ ם  ׁשָ ר  ְלַדּבֵ ין,  ּדִ י  ּפִ ר, ַעל  ֻמּתָ לּוי, ִאם  ּתָ ָבר  ַהּדָ
ה  ִדְבֵרי ּתֹוָרה – ְמִטיָחה ּבֹו ָהֶאֶבן ָעֶליָה הּוא ּדֹוֵרְך: ּגֶֹלם! ַמּדּוַע ַאּתָ ְוֵאינֹו ָעסּוק ּבְ

ה ִהיא ֶעְליֹונּוְתָך ָעַלי? ּמֶ ּדֹוֵרְך ָעַלי? ּבַ

יום 
שלישי
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ה'תש"גח אדר אשבת

חומש: תרומה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק כח. ואפילו . . . ממש עמו.

יונגערמַאן פון דעם מגיד'ס  ַאמָאל אריינגערופען א  דער אלטער רבי הָאט 
תלמידים, און הָאט איהם געזָאגט - מיט א ניגון, כדרכו - : "איך הָאב א מצוה 
פון ולמדתם אותם את בניכם, דו הָאסט א מצוה פון זן ומפרנס בני ביתו, לָאמיר 
זיך בייטען: איך וועל דיר געבען דו זָאלסט קענען מקיים זיין דיין מצוה, און 
דו לערען מיט מיין זון - דָאס איז געווען דער מיטעלער רבי - און הָאט איהם 
מבאר געווען סדר הלימוד: דָאס ערשטע לערענט מען אותיות א. ב . . . ווָאס 
איז אן אלף - א ּפינטעלע פון אויבען, א ּפינטעלע פון אונטען, א קו באמצע - 
דָאס איז אן אלף. א קינד מוז וויסען, אז דער אלף פון תורה איז דער יוד פון 
אויבען דער יוד פון אונטען מיט דעם קו פון אמונה ווָאס באהעפט זיי. נָאך א 
נוסחא איז דָא: "א יוד למעלה דָאס איז די נשמה, א איד למטה דָאס איז דער 

גוף, און א קו של יראת שמים באמצע".
תגרום

ַדְרּכֹו  ִנּגּון, ּכְ יד, ְוָאַמר לֹו – ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ַעם ַאְבֵרְך ִמּתַ ן ֵאָליו ּפַ ֵקן ִזּמֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֵני  ֵניֶכם", ָעֶליָך ֵיׁש ִמְצַות ָלזּון ּוְלַפְרֵנס ּבְ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ – "ָעַלי ֵיׁש ִמְצַות "ְוִלּמַ
ה ְלַמד  ָך, ְוַאּתָ ּלְ ְצָוה ׁשֶ ם ֶאת ַהּמִ ּתּוַכל ְלַקּיֵ ֵדי ׁשֶ ן ְלָך ּכְ ף: ֲאִני ֶאּתֵ יתֹו, ָהָבה ִנְתַחּלֵ ּבֵ
ית לֹוְמִדים  ּמּוד: ֵראׁשִ ַהּלִ ּוֵבֵאר לֹו ֵסֶדר  ָהֶאְמָצִעי, –  ִני – ָהָיה ֶזה ַאְדמֹו"ר  ּבְ ִעם 
זֹוִהי  ֶאְמַצע –  ּבָ ַקו  ַחת,  ִמּתַ ה  ְנֻקּדָ ַעל,  ִמּמַ ה  ְנֻקּדָ "ָאֶלף"? –  ַמִהי  אֹוִתּיֹות א־ב... 
ַה"ּיּוד"  ַעל,  ּמַ ּמִ ׁשֶ ַה"ּיּוד"  הּוא  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ָה"ָאֶלף"  ׁשֶ ָלַדַעת,  ב  ַחּיָ ֶיֶלד  "ָאֶלף". 

ָרם". ַחּבְ ּמְ ַחת, ִעם ַקו ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ּתַ ּמִ ׁשֶ
ה – ֶזהּו ַהּגּוף,  ָמה, "ְיהּוִדי" ְלַמּטָ ׁשָ ְרָסה נֹוֶסֶפת: ""יּוד" ְלַמְעָלה זֹוִהי ַהּנְ ָנּה ּגִ ֶיׁשְ

ֶאְמַצע". ַמִים ּבָ ל ִיְרַאת ׁשָ ְוַקו ׁשֶ

ה'תש"גח אדר שנייום שני

חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והנה תכלית . . . מו במציאות.

ה ַאַחת ֵמֶאֶלף  ֻעּלָ ָביו: טֹוָבה ּפְ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעבֹוָדה  ֹקד ּבַ ה, ֲעֹזב ֶאת ָהֲאָנָחה ּוׁשְ ים ֵהּמָ ֲאָנחֹות. ֱאֹלֵקינּו ַחי, ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ִנְצִחּיִ

ֹפַעל ְוָיְחְנָך ָהֱאֹלִקים. ּבְ

יום 
גביעי
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ה'תש"גט אדר איום ראשון

חומש: תצוה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק כט. אך . . . לו וגסותן.

אז מען געהט אין גאס און מען טרַאכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קרָאם 
)סטָאר( מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דָאס טייערער, ווי אין דער צייט, 
ווען אין גאס )סטריט( איז געווען ליכטיג באור תורה. מ'טָאר ניט געהן אין גאס 

אליבא רקניא, מען דארף הָאבען תורה, מיט ווָאס צו געהן אין גאס.
תגרום

ים,  ִהּלִ ּתְ ׁש,  ֻחּמָ ִעם  ֲחנּות  ּבַ ִבים  ְויֹוׁשְ ְנָיא,  ּתַ ָניֹות,  ִמׁשְ ִבים  ְוחֹוׁשְ ְרחֹוב  ּבָ הֹוְלִכים  ׁשֶ ּכְ
ָאסּור  ּתֹוָרה.  אֹור  ּבְ מּוָאר  ָהָיה  ָהְרחֹוב  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ִפי  ִמּכְ יֹוֵתר  ָיָקר  ֶזה  ה  ַעּתָ ֲהֵרי 

ְרחֹוב. כּו ּבָ ּה ִיְתַהּלְ תֹוָרה, ִעּמָ ד ּבְ ְרחֹוב "ַעל ֵלב ֵריָקן". ֵיׁש ְלִהְצַטּיֵ ְך ּבָ ְלַהּלֵ

ה'תש"גט אדר שנייום שלישי

חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ולזה נתן . . . מו מהאר"י ז"ל.

ָקַמץ. חֹוָלם ְוֹלא ּבְ "ף ּבְ ָראָת - ַהּכָ ּבָ ת ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות אֹוְמִרים ַעל ּכֹל ַמה ּשֶׁ ִבְרּכַ ּבְ

ַהֲחִסידּות  ַמֲאָמֵרי  ִיְלֹמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ָיכֹול  רּות,  ְלִהְתַקּשְׁ ׁשּוָקה  ַהּתְ ּגֶֹדל 
י[. י ]=ּדַ ְלַבד ֹלא ַסּגִ ִנים ּבִ ת ּפָ ְרִאּיַ י ּבִ אֹוֵמר ָהַרב ְוכֹוֵתב, ּכִ ׁשֶ

ה'תש"גי אדר איום שני

חומש: תצוה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: והסיבה . . . לו בשר אדם.

ְנִגינֹות, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ַח ּבִ ֶבל, ַלְמַנּצֵ זֹון ֹקֶדם ַמִים ַאֲחרֹוִנים אֹוְמִרים ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ
ׁשּוב, ִלְבֵני ֹקַרח, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ֲחנּון: ׁשִ ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ּתַ יֹום ׁשֶ ּבְ

ר ֵאַלי. ַאַחר ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַוְיַדּבֵ

ה'תש"גי אדר שנייום רביעי

חומש: ויקרא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: וגם כבר . . . 92 מחייהו כו'.

טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען פארבריינגען, ויקבל ברכת הפרידה 
מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים זעגענען זיך ניט, ווייל מען פָאהרט זיך 

קיינמאל ניט פַאנַאנדער, וואו מ'איז - איז מען איין משפחה.
תגרום

ֵרָדה ֵמֲחֵבָריו  ת ַהּפְ ְרּכַ ל ּבִ ר ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית, ִויַקּבֵ קֹום ְמדֹורֹו ְיַסּדֵ ִסיָעה ִמּמְ ֶטֶרם ַהּנְ
י ְלעֹוָלם ֵאיָנם נֹוְסִעים ]=ִמְתַרֲחִקים[  דּוַע: ֲחִסיִדים ֹלא ִנְפָרִדים, ּכִ ַהּטֹוִבים, ּוְכַמֲאָמר ַהּיָ

ָחה ַאַחת. ּפָ ִנְמָצִאים – ָאנּו ִמׁשְ ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו. ֵהיָכן ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי
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היום יום . . . 

צז

ה'תש"גיא אדר איום שלישי

חומש: תצוה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: וכמאמר הלל . . . לו האדם עצמו.

ן,  ְלַכּוֵ ָיָפה  ם  ְעּתָ ּדַ ֵאין  ׁשֶ ֵאּלּו  ר  ֲאׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ נֹות  ּוָ ַהּכַ ִעְנַין  ּבְ ל  ּוְמֻקּבָ ָידּוַע 
ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֵעת  ּבְ ָרִטּיֹות  ַהּפְ נֹות  ּוָ ּכַ ִלְזּכֹר  ֹכָחם  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַהְיִדיָעה אֹו  ר  ֶהְעּדֵ ֵני  ִמּפְ
נֹות  ּוָ ל ַהּכַ ֵרְך ִעם ּכָ ַמַעת ְלָפָניו ִיְתּבָ תֹו ִנׁשְ ִפּלָ ָלִלית: ִלְהיֹות ּתְ ָנה ּכְ ּוָ נּו ּכַ ַכּוְ ּיְ יק ׁשֶ ַמְסּפִ

ָלה. ִסְפֵרי ַקּבָ ַהְמֹבָארֹות ּבְ

ה'תש"גיא אדר שנייום חמישי
ֶקל. ֶ נּו. ַמֲחִצית ַהּשׁ ם. ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ר ֻמְקּדָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: רק שאח"כ . . . ארצך וגו'.

ּוְמקֹוָרּה  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֲהָלָכה  ל  ּכָ ֲהָבַנת  א(  ִרים:  ִעּקָ ִעְנָיִנים  ֵני  ׁשְ ּכֹוֶלֶלת  ֲחִסידּות 
ְמֹבָאר  ָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ְלִפי ִעְנָינֹו ּכַ ְסִפירֹות ּוַמְדֵרגֹות ּבְ רּוָחִנּיּות, ַהְינּו ּבִ ָהַעְצִמי ּבְ
ֶכל ֱאֹלִקי  ִהיא ָחְכָמה ְוׂשֵ ֲהַגם ׁשֶ ֲעבֹוָדה, ַהְינּו ׁשֶ ל ֲהָלָכה ּבָ ֲחִסידּות, ב( ֲהָבַנת ִעְנַין ּכָ ּבַ
י עֹוָלם  ַחּיֵ ַהְנָהַגת ָהָאָדם ּבְ ֲעבֹוָדה ּבְ ֶזה ִעְנָין ּבָ ל־ָמקֹום ָצִריְך ִלְמֹצא ּבָ ְוִדין ַהּתֹוָרה, ִמּכָ

ֶזה.

שבת 
קודש

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ח' אדר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

הרבים  ולזכות  לזכותו  הש"ס  נתקבל  סו"ס  אשר  טוב  מבשר  בו  מכתבו,  קבלתי  בנועם 
הלומדים בשעוריו, ויה"ר מהשי"ת אשר יגדל גבולו בתלמידים מקשיבים ויקויים בהם ג"כ תכלית 

המבוקש ע"פ מרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה.

בכל  להנהיג  בידי,  שעלתה  ות"ל  בכ"מ  דברתי  שכבר  במה  בהצעתי  באתי  לזה  ובהמשך 
מקום לימוד ברבים שיעור עכ"פ של איזה רגעים דהלכות המצויות הנוגעים למעשה בחיי היום 
יומים, ויש לקחת זה אם מס' דרך החיים לבעל המחבר ספר חוות דעת או מקיצור שו"ע וכיו"ב. 
וגודל  הזה.  בזמן  בארץ  הנוהגים  מהלכות  לקוטים  ג"כ  ישנם  בודאי  הרי  ת"ו  באה"ק  ולהדרים 
הנחיצות בזה אינו דורש ביאור, והרי סו"ס הרי זה כל האדם את האלקים ירא ואת מצותיו שמור.

בברכה להצלחה ולהשפעה טובה בקהלתו וסביבתו.
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v"ndqeצח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âאדר ה' ראשון âיום
לעצמו? להזיק יכול אדם האם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ãçà äìç̈¨¤¨
ïBâk ,äòéLôa äìç íàå ;òöîàä ïî àtøúð Y àtøúðå ïäî¥¤§¦§©¥¦§©¥¦¨¤§©§¦¨¨¦§¦¨§
àöBik ìk ïëå ,äìçL ãò ,íçä éîéa änça Bà ,âìMa CìäL¤¨©©¤¤©©¨¦¥©Ÿ©¤¨¨§¥¨©¥

.Bîöò ìMî àtøúî äæ éøä Y äæä¤£¥¤¦§©¥¦¤©§
שמים בידי  "הכל  חנינא רבי דברי  כך על הובאו בגמרא 

פחים  מצינים  וחום)חוץ נתונים(קור אלו שדברים ומשמע ."

עליו נגזר לא  אם  אף לעצמו  להזיק  יכול והוא האדם  לבחירת 

משמים .

התוספות  מדברי  נראה  הכל)וכן  ד"ה ב קמד, אם(ב"ב ודאי "אבל

עצמו  לאבד יכול  עצמו לאבד pרוצה  `ly t"r`melk eilr xfb."

חז "ל שאמרו  מה  מבואר  א)ובזה  לב, אל (שבת "לעולם 

משמים עליו  נגזר  אם  ולכאורה , סכנה". במקום  אדם יעמוד

במקום יעמוד לא אם  אף  בלאוֿהכי , יארע הדבר  שינזק ,

להינזק  עלול  הוא  סכנה  במקום יעמוד שאם  אלא  `sהסכנה
eilr xfbp `l m`(שמים בידי הכל ד"ה א ל, כתובות תוס' .(ראה

כלל  אפשרות  לאדם  אין  לפיה  בעניין, אחרת  שיטה  יש  אך

ומכל ֿמקום משמים . עליו  נגזר  לא  הדבר אם  לעצמו להזיק 

מיתה , עליו  נגזרה אכן  שאולי משום  עצמו את לסכן אסור 

לבצע לו  אסור  מתקיימת , היתה  הגזירה  שבלאוֿהכי  ואף 

היה שלא  למרות  נהרג חברו את  שההורג וכשם  בעצמו . אותה 

על  נענש  משמים, כך על  נגזר  לא  אם  זממו את  לבצע מצליח

מכלֿמקום  הרע ד)מעשהו  ז, אגדות ביאורי הערות קובץ .(ראה

זו, לשיטה  d`vezlכלומר: qgiaמשמעות אין  אכן 

אם דבר  יארע  לא בלאוֿהכי  כי  סכנה, במקום  האדם  לעמידת 

שלא כדי  שם  לעמוד  אסור  מקום  ומכל מראש , כך על נגזר  לא 

כך. על  וייענש  אליו המיתה תתייחס 

להינצל  כדי אך משמים , נגזר  הכל כך: נוקט הרבי  ואילו

אסור ולכן  יותר  גדולות  זכויות  נדרשות  סכנה  של ממצב 

כדי זכויות די בידו  ואין יתכן  כי סכנה, במקום לעמוד לאדם 

היה לא מסתכן , היה  לא  שאם  אע "פ  וינזק , מהסכנה  להינצל

שמים , גזירת  מחמת  רק  הוא  נזק  כל אמנם  כי ניזוק ,

זו כי מעשיו, ידי על  לנזק לגרום יכול האדם  מכל ֿמקום 

יינזק סכנה במקום  ישהה  שאם שמים  גזירת ל,עצמה  (לקו"ש

(297 $.עמ'
âאדר ו' שני âיום

בעבד  הבכור ירושת
:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰íà Y únL ïBãà̈¤¥¦

çépä àì íà ìáà ...ïaä úà ãáBò ãáòä éøä Y øëæ ïa çépä¦¦©¥¨¨£¥¨¤¤¥¤©¥£¨¦Ÿ¦¦©
éøö ïéàå ;çàä úà àìå úaä úà àì ãáBò Bðéà ...øëæ ïaC ¥¨¨¥¥Ÿ¤©©§Ÿ¤¨¨§¥¨¦

.ïéLøBiä øàL ãáBò BðéàL øîBì©¤¥¥§¨©§¦
בעבד  נוטל הבכור הבן  האם  – בנים  שני והניח  שמת אדון 

שנים ' אחד)'פי יום השני הבן ואת ימים שני הבכור הבן את עובד ?(לדוגמא:

חינוך ' ה 'מנחת  מב),לדעת  'פי(מצוה בו נוטל  הבכור אין

ירושה  מדין שנים ' 'פי נוטל הבכור כי הנחילו שנים', ביום ("והיה

שנים") פי לו לתת בניו... שהריאת ירושה  בתורת  אינו  עברי  ועבד

ועובד  היורשים , שאר  את  עובד העבד אין  בן לאדון אין אם 

דין בו ואין הכתוב מגזירת  אלא  ירושה  מטעם  לא  הבן את 

בכורה .

סוברים י)ויש  אות כג סי' אברהם זרע ה"א, פ"ב נחלות הל' שמח (אור

'פי נוטל הבכור  וממילא  ירושה  מדין  הבן  את  עובד  שהעבד

הגמרא  מדברי לכך  וראיה  ב)שנים'. ל, שהפריש(נזיר נזיר  לענין

היינו אביו", נזירות  על  מגלח שה"בן ומת , לקרבנותיו מעות 

מהמעות קרבנותיהם  להביא  יכולים  הם  הרי  נזירים , בניו שאם 

רבא  מדברי ומשמע אביהם . נוטל (שם)שהפריש  הבכור  שהבן 

היורשים ששאר  אף כי אביהם , שהפריש  מהמעות שנים' 'פי 

מהבנים  נסתלק  לא  אלו, ממעות  קרבנותיהם  מביאים  oicאינם
dyexi נשתנה רק  dyexidאלא  xcq עובד עברי עבד  גם  וכך .

היורשים שאר  את  עובד שאינו  ומה  ירושה , בתורת  הבן  את 

שנשתנה  משום  זה  מהבניםxcqהרי  נסתלק לא  אבל הירושה ,

dyexi oic. שנים פי בו  נוטל  הבכור  ולכן ,

נזר ' ה 'אבני מט)ולדעת  סו"ס בעבד (חו"מ נוטל הבכור  אין 

אחר : מטעם שנים , פי  עברי

חכמים  א),לדעת  קכד, 'מתנה '(ב"ב נקרא  הבכורה  (שהאב חלק 

שנים") פי לו "לתת – כמתנה לבנו עבד נותו למכור  אפשר  שאי וכיון  ,

אותו לתת או  ה"י)עברי פ"ד 'פי(להלן בו  נוטל הבכור אין  ,

$שנים '.

 הלכה יומית לעיון בגמב"ם 
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âאדר ז' שלישי âיום
הצוואה? את לקיים צריכים מדוע

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰Búúéî úòLa äevL éî¦¤¦¨¦§©¦¨
Bæ éøä Y 'íéLøBé da eãaòzLé ìà éúçôL úéðBìt' :øîàå§¨©§¦¦§¨¦©¦§©§§¨§¦£¥
äåönL éðtî ,da ãaòzLäì íéLøBiì øeñàå ;äúéäLk äçôL¦§¨§¤¨§¨§¨©§¦§¦§©§¥¨¦§¥¤¦§¨
ïéLøBiä úà ïéôBk ,'äeøøçL' :øîàå äeö ...únä éøác íi÷ì§©¥¦§¥©¥¦¨§¨©©§§¨¦¤©§¦

ì.dúBà øøçL §©§¥¨
גמילות משום  המת  דברי  את לקיים  שמצוה  מפרשים  יש 

רצונו כשמתקיים רוח נחת  למת יש  כי ומשיב חסד, שואל (שו"ת

קפג) סי' ב, .תליתאה

ולאו למת  הנוגע  ענין בכל היא  המצוה  כי נראה  זה  ולפי 

רצונו את לקיים שמצוה  מצאנו  ואכן הירושה , בממון  דווקא 

מסוים במקום סי"ח)להיקבר  תקכו סי' אדה"ז שו"ע לשמוע(ראה או 

אותו להספיד  שלא  כשציווה סק"ט)בקולו  רנג סי' חו"מ .(סמ"ע

רק היא  הנפטר בקשת  את  לקיים  שהחובה  אומרים  יש  אך

epennaלגבי dyriiy dnשעניינה נחלות  מצות  כעין ויסודה  ,

ראוי וכן היורשים , שהם  לכך  לראוי המת  ממון  את להעביר 

אליו, שיעבור  בחייו רצונו את  שהביע למי יעבור שממונו

מהיורשים  שאינו מערכת אע"פ  כללים חמד שדי וראה נג, ב, (תשב"ץ

ריט) סי' .המ"ם,

על  רק שחלה  אומרים  יש  המצוה ? מוטלת מי ועל 

את לקיים  עליהם  וחובה הממון את  ממנו שקיבלו  היורשים 

אין מצוות, בני שאינם  קטנים  הם  אם  ולכן  זה, בממון רצונו 

מממונם  זאת  לקיים א)לאחרים  יג, גיטין .(ר"ן

שביכולתו מי  כל על  מוטלת  שהמצוה  סוברים  יש  אך

אדם יד תחת  נמצאים  הירושה  כספי  אם  ולכן  זאת , לעשות 

אינם היורשים  אם  אף  המת  רצון את בהם לקיים  עליו אחר,

המצוה את  לקיים  מעוניינים  אינם  או שם,מחויבים  תשב"ץ (ראה

ה) כח, סי' חו"מ יציב .דברי

שאם כאן  הרמב "ם  דברי את  לבאר יש  אלו  דרכים  פי  ועל 

עליהם לכפות  יש  השפחה , את  לשחרר  היורשים  על  צווה

הסו לדעת  זאת : היורשים ,לקיים  על מוטלת  שהמצוה  ברים 

את שיקיימו כדי המצוות" על "כופים  מדין היא הכפייה 

רש "י לשיטת  אולם  עליהם , ב)המוטל צא, סמכות(כתובות אין 

מדרבנן מצוה קיום  לכפות  דין  בית  דברי ביד לקיים המצוה (והרי

מדרבנן) היא חיובוהמת מצד היא  שהכפייה  לפרש  יש  ולשיטתו  ,

envraשל  dtekd(שלו מצוותו את לקיים היורש את להכריח שאף(ולא ,

המת צוואת  לקיום  לדאוג  מישראל , אחד כל בתוך  מוטל, עליו

שביכולתו דרך א)בכל  פו, כתובות שלמה .(מגיני

$
âאדר ח' רביעי âיום

לחצאין  שחרור
:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰ì áúBkäBúçôL ©¥§¦§¨

éøä' .ïéîi÷ åéøác Y 'ãáò Cãìåe ,ïéøBç úa zà éøä' :úøaòîä©§ª¤¤£¥©§©¦§¨¥¤¤§¨¨©¨¦£¥
éîk äfL ;íeìk øîà àì Y 'ïéøBç ïa Cãìåe ,äçôL zà©§¦§¨§¨¥¤¦Ÿ¨©§¤¤§¦

.déöç øøçLnL¤§©§¥¤§¨
הראב "ד: והקשה

שפחה את  "הרי שהאומר  הרמב "ם  כתב ההלכה  בסוף 

ונחשבים אמו ' ירך 'עובר כי כלום", אמר  לא  חורין  בן וולדך

איך  כן , ואם  בלבד. עבד חצי לשחרר אפשר  ואי אחד כגוף 

עבד כתב  וולדך חורין  בת  את  "הרי שהכותב ההלכה  בתחילת 

ואי אחד  כגוף נחשבים  וולדה השפחה  והרי  קיימין ", דבריו

בלבד? הגוף  חצי  לשחרר  אפשר

ב'מרחשת ' ג)ותירץ לח, סי' :(ח"ב

לשפחתו והכותב  אמו ', ירך לאו 'עובר  הרמב "ם  לדעת

זה שאין  משום  קיימים  דבריו  עבד' וולדך  חורין  בת את 'הרי

גופים . שני  הם  כי  לחצאין  שחרור

הגמרא  מדברי  בגנב אמנם , וחמשה ארבעה תשלומי לענין ב עח, (ב"ק

מעוברת) בהמה אמו'ומכר ירך  לאו  'עובר דאמר  למאן  שגם משמע

כשהוא אחד כגוף  נחשב  בהמה שעובר  לומר מקום  יש 

ב רק  זהו אך לאמו. והוולד dndaמחובר  האם בין שהקשר 

בשפחה כן שאין מה אחד, בשר  כגוש  נחשבים בהיותם  הוא 

חורין בת  את  'הרי  לה וכשכותב  העבדות , חלות  לענין  וולדה 

גופים כשני הם  הרי אמו' ירך לאו 'עובר  אם  עבד', וולדך

הוא אליה  המחובר  והוולד  לחצאין , אינו  ושחרורה  נפרדים 

בה . הדבוק בשר  כחתיכת 

אבל  וולדה , את ומשייר השפחה  את  במשחרר  זה וכל 

לו אין  שהוולד  כיון  האם, את ומשייר הוולד את  המשחרר 

הוא הוולד  ושחרור  'שיור ' זה  הרי אמו בלי וקיום  חיות  כל 

כמי שזה  כלום , אמר "לא  – הרמב "ם  פסק  ולכן חלקי ,

חציה". ששחרר

$
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âאדר ט' חמישי âיום
להתייקר  העומד חפץ על תשלום

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰úéáç øaML ìaqä©©¨¤¦¥¨¦
ì áiçúðå ,éðåðçì ïéé ìL÷eMä íBéa äåL àeä éøäå ,ílL ¤©¦§¤§¨¦§¦§©¥§©¥©£¥¨¤§©
ìL íéîiä øàLáe ,äòaøàïéáiç ,÷eMä íBéa eøéæçä íà Y äL ©§¨¨¦§¨©¨¦§Ÿ¨¦¤§¦§©©¨¦

Bì äéä àlL àeäå ;äòaøà Bì eîlLé Bà ïéé ìL úéáç øéæçäì§©§¦¨¦¤©¦§©§©§¨¨§¤Ÿ¨¨
ìL Bì ïéøéæçî ,ïéé Bì äéä íà ìáà ;÷eMä íBéa økîì ïéé.äL ©¦¦§Ÿ§©£¨¦¨¨©¦©£¦¦§Ÿ¨

את רק לא  לשלם  חייב  המזיק  כי הרמב"ם  מדברי  מבואר 

הניזק שהיה  הרווח את  אף  אלא  הנזק בשעת  החפץ  שווי

שלושה הוא  החבית  ששווי למרות ולכן, ממנו. להרוויח עשוי 

בארבעה , השוק  ביום  מוכרה  היה  והחנווני  מאחר  דינרים,

ממנו שנמנע  הדינר רווח את  גם  לו לשלם  המזיק  צריך

מהשבירה . כתוצאה 

להבין: ויש 

חפץ והגוזל  הגזילה ", כשעת  משלמים  הגזלנים  "כל  הרי

– אבד או ברשותו  נשבר  והחפץ  עלה  מחירו  מכן  ולאחר

ביד  היה הגזילה  שלולא אע "פ הגזלה , בעת כשוויו משלם

הסכום את  לשלם  עליו  כאן ומדוע  יותר . השווה חפץ  הבעלים 

בידם ? נשאר  החפץ  היה אילו מרוויחים הבעלים שהיו 

החושן ' ה 'קצות  ס ומבאר  שד :ק"א)(סי'

נמכרת השוק  שביום מראש  וידוע  קבוע והדבר  מאחר 

הבעלים ביד  יש  שמלכתחילה  נמצא  דינרים , בארבעה חבית 

המזיק על ולכן  דינרים  ארבעה  ממנו  להפיק  הראוי חפץ

לקרות עומד היה לא המחיר  שינוי אולם זה . סכום  לשלם 

כגלום לראותו אין  ולכן מכן , לאחר  התחדש  אלא  מלכתחילה 

ההתייקרות . לפני מלכתחילה , בחפץ 

שתיכנס מחירים עליית מראש  נקבעה  אם  זה , ולפי 

עליית מועד קודם  אפילו חפץ  המזיק  – מסוים  בזמן לתוקפה 

הגבוה . לתעריף  בהתאם  לשלם  יצטרך המחיר ,

המשפט' ה'נתיבות לדעת  סק"ב)אולם  אין(שם לעולם 

צפוי הוא  אם  אף  החפץ , של העתידי השווי את  משלם המזיק

מדין אינו  החיוב  זו ובהלכה  מיוחד wifnמראש , דין אלא

lreta שנשכר היינו לחנווני, חבית ששבר סבל לגבי זו הלכה נאמרה (ולכן

מרשלנות) כתוצאה ונשברה החבית שכרלהובלת הבית  ובעל מאחר  כי ,

עצמו שעבד השוק , ביום  למוכרה  כדי  חבית  להעביר  אותו 

מאי כתוצאה  הבית מבעל  שיימנע  הרווח את  לשלם  והתחייב

הבית , לבעל משועבד שאינו  מזיק  אולם  כראוי . חובתו קיום

את ולא  השבירה  בעת  החפץ  שווי  את  אלא לשלם  חייב  אינו

העתידי. הרווח

$
âאדר י' שישי âיום

השכירות  זמן בתוך ממנו יצא שהשוכר בית
:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰,øîBà éðà ïàkî¦¨£¦¥

øékNäì øëBOä äöøå ,áeö÷ ïîæ ãò Bøáçì úéa øékNnäL¤©©§¦©¦©£¥©§©¨§¨¨©¥§©§¦
øçàì úéaä,øîàå äøBäL éî Léå ...øékNî Y Bpîæ óBñ ãò ©©¦§©¥©§©©§¦§¥¦¤¨§¨©

.úîà ïéc äfL éì äàøé àìå ...øçàì BøékNäì ìBëé Bðéà¥¨§©§¦§©¥§Ÿ¥¨¤¦¤¤¦¡¤
ס"א)הרמ"א  שטז סי' מה'מרדכי '(חו"מ תקכט)הביא סי' (ב"ב

למשכיר ולשלם  הזמן  באמצע  לצאת  רוצה  השוכר שאם 

אחר לשוכר  להשכירו המשכיר  יכול השכירות , זמן כל תמורת 

יתיב " מיתבא  "ביתא  הגרים כי  כי יותר, מתקיים אדם בבני המיושב (בית

לתיקונו) דואגים .בו

הסמ "ע  סק"ג)וכתב  כבר(שם המשכיר  שאם  ה 'מרדכי' בשם

צריך  אינו השכירות , דמי  כל את  הראשון  מהשוכר  קיבל

לא עדיין  אם  ורק  בבית , גר  שלא הזמן  תמורת  לו להחזיר 

מהשוכר שמקבל מה  את השכירות  מדמי לו מנכה  הכל, קיבל

השני.

החשן' ה 'קצות  סק"ב)ותמה  :(שם

מהשוכר השכירות דמי  את  מקבל המשכיר כאשר  מדוע

לתקופה השכירות  דמי את  הראשון לשוכר מחזיר אינו השני 

הוא ו"איך לשוכר  קנוי  הבית  זה בזמן הרי בבית , גר  שלא 

כפל  המשכיר  יקבל ולמה  חבירו ", של בפרתו  סחורה  עושה 

שכירות ?

המשכיר שיכול רק  היא  ה 'מרדכי ' כוונת  xiardlוביאר :
תקופת בתוך  ממנו יצא  השוכר כאשר  אחר לדייר הבית  את 

את שילם  שכבר  אף  זאת  למנוע  יכול השוכר ואין  השכירות ,

מיושב שיהיה  עדיף הבית  תיקון  לטובת  כי השכירות, דמי  כל 

מהדייר יקבל אם  אבל תמורה , ללא להעבירו ויכול  בדיירים .

השכירות דמי את הראשון לשוכר  להחזיר חייב שכירות , דמי

ששילם .

אברהם ' ה 'ברית  חו"מ והוסיף  תשובה' ה'פתחי והביאו לד, סי' (חו"מ

הסוברים שם) לדעת  גם  הראב"ד): דעת וכן שהורה", מי שאין("ויש

הבית , את  יהרוס  השני השוכר  שמא  להשכיר  רשאי השוכר 

דמי – שני לשוכר ישכירו  עצמו  המשכיר  אם מכל ֿמקום 

הראשון. לשוכר  ניתנים  $השכירות
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âאדר י"א קודש âשבת
משמים  השקאה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰äì íøëNúB÷L §¨¨§©§
àa ;eNòM äî àlà íäì ïéà Y d÷Läå øènä àáe ,äãOä©¨¤¨©¨¨§¦§¨¥¨¤¤¨©¤¨¨

.eòizñð íéîMä ïî ;ïøëN ìk ïäì ïúBð Y d÷Läå øäpä©¨¨§¦§¨¥¨¤¨§¨¨¦©¨©¦¦§©§
את שהשקה  גשם  בין  החילוק  טעם  מהו  להבין: ויש 

שהשקה ? לנהר השדה

רש "י א)ופירש  עז, שדהו(ב"מ את  המכיר הבית  בעל כי

עליו היה  ולכן  אותה , ומשקה  עולה  הנהר  לעיתים  כי  יודע

השמים מן המטר  ירידת  על  אך  מראש , לפועלים  זאת  להודיע 

להפסיד  צריך אינו ולכן  מהם יותר לדעת  צריך היה לא 

נעשתה . שלא  עבודה על ולשלם 

השדה , את  המטר  השקה  שכאשר  מבאר , הרמב "ם  אך

נסתייעו". השמים  "מן כי שכרם כל  את  מקבלים  הפועלים 

הנהר ? כשעלה  גם  כן נאמר  לא  מדוע  להבין: יש  זה  ולפי 

והביאור :

כלל  עבדו  לא הפועלים  השדה , את  השקה הגשם כאשר 

אלא השדה  עד הגיע  לא  הנהר  אך להם , לשלם צריך אין  ולכן

עד  המים את  להביא המשיכו והפועלים אליה, התקרב  רק

שכרם  כל את  נוטלים ולכן הראב"ד)השדה, ע"פ משנה, .(מגיד

התקיימה השדה , את  השקה  הנהר כאשר  שביארו : ויש 

כדי הפועלים את  ששכר  הבית בעל  של מחשבתו בכך

dfלהשקותה  xdpnלמרות שסוכם כפי להם  לשלם  עליו ולכן

אך  משמים , להם  שניתן לסיוע  זאת מייחסים כי עבדו, שלא 

של  מטרתו כלל התקיימה  לא  השדה , את  השקה  המטר  כאשר 

להם  לשלם  צריך  אינו ולכן  הפועלים  בשכירות  הבית (אור בעל 

.שמח)

דבר זה  הרי  והשקה, עלה  הנהר כאשר שביארו : ויש 

שניתנה משמיים  לעזרה  זאת מייחסים  ולכן  כלל רגיל שאינו

אך  מצידם , טרחא ללא תיעשה שהמלאכה  כדי לפועלים 

מיוחד  סיוע  בגדר  ואינו  טבעי דבר זה  הרי  מטר כשירד 

צריך  אינו לעבודתם , נזקק  לא  הבית ובעל ומאחר מהשמים .

להם  המשנה)לשלם  .(מרכבת

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ח' אדר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מבדר"ח אדר, ומה שהעיר בענין המלאך הממונה על הריון דבגמרא 
איתא דלילה שמו, ובשם המגיד מקאזניץ שזהו שם תכ"ה, ומפרש שזהו ע"פ דעת תוס' הרא"ש 

בנדה ט"ז ע"ב דהקב"ה נותן לאשה הריון ואח"כ מתעסק בה המלאך.

הנה לכאורה אם רוצה לחלק ולפרש דהשם תכ"ה אינו מלאך אלא קאי על הקב"ה בעצמו 
בא  ודבר  דבר  כל  פשיטא אשר  כי  כן,  לומר  יש  דתוס'  אליבא  גם  הרי  במלאך,  התלבשות  מבלי 

מהקב"ה, ובמילא יש לזה שייכות מאיזה שם, אף שאח"כ נמסר למלאך.

במ"ש במכתבו בענין התועדות בחג הפורים הבע"ל, הנה ע"ד הרגיל תתחיל ההתועדות 
בביהכ"נ לאחר שעה השמינית ערב, ומובן אשר ע"פ פסק רז"ל ודרשתם עה"פ את המשכן כמשפטו, 

הנה אותו שבדרום ינתן בדרום )ירושלמי שבת פי"ב ה"ג(.

בכבוד ובברכת פורים שמח.
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ãקודש משיחות ãנקודות

כל  על מלמד העניינים בפנימיות ושותפין' 'שלוחין
דירה  ית' לו לעשות הקב"ה של שלוחו שהוא יהודי
שותף  נעשה שליחותו שממלא ידי ועל בתחתונים,

בראשית. במעשה לקב"ה

להיות  חייבת כמותו", אדם של ש"שלוחו ומכיון
בני  אתם "מה - למשלח דומה השליח של מציאותו
זו  שליחות יכולה ולכן ברית". בני שלוחכם אף ברית,
אלקה  "חלק היא שנשמתו יהודי ידי על רק להעשות
מציאותו  עצם מצד הוא השליחות ועניין ממש". ממעל

לקב"ה. שותף גם נעשה העבודה ועלֿידי יהודי, של

.. ושקטה יראה "ארץ הפסוק על המדרש ידוע שהרי
הקב"ה  שהתנה מלמד .. שקטה ואח"כ יראה בתחילה
מקבלין  ישראל אם להם: ואמר בראשית מעשה עם
העולם  את מחזיר אני לאו ואם מתקיימין אתם התורה
יהודי  של שבעבודתו בפשטות מובן וא"כ ובוהו" לתוהו
אין  ובזכותו בראשית, במעשה לקב"ה שותף הוא נעשה
אלא  עוד ולא ובוהו, לתוהו העולם את מחזיר הקב"ה
שיצא  שטר עלֿדרך בעולם , יותר גדול עילוי שפועל
יותר  גדול תוקף לו שיש בביתֿדין ונתקיים ערעור עליו
הזה  העולם גם כך מעולם, ערעור עליו יצא שלא משטר
ומתקיים  ומצוות תורה בו מקיימים שישראל אחר

בזכותם.

שותף  נעשה שיהודי רק שלא זו שבהלכה והחידוש
מתחלק  לעתידֿלבוא - העבודה וגמר ובסיום להקב"ה,
שכבר  אלא ישראל ובני הקב"ה בין והשכר הרווח
לכל  ומזונו עמלו שכר הקב"ה נותן העבודה בתחילת
מילוי  את לו לאפשר כדי מישראל ואחד אחד
יש  שבזה מזונו שכר לו שנותן רק ולא השליחות.
להמשיך  יוכל לא זה לולי כי הבית לבעל גם תועלת
מלבד  עמלו" "שכר ומיד תיכף לו נותן גם אלא ולעבוד,

העבודה. וגמר בסיום מיד כשותף שיקבל השכר

יותר  לו ליתן צריך מזונו אם וקלֿוחומר ובמכלֿשכן
בשעתו המלך שלמה פרק מסעודת ריש מציעא, בבא (משנה

יכולים ז.) ומזה עלֿאחתֿכמהֿוכמה, עמלו ששכר הרי
כל  יקבל שלעתידֿלבוא והריוח השכר מהו לשער רק

עבו  על דתו.יהודי

חיים' ב'עץ המבואר פי על להוסיף (בתחילתו)ויש

שלימות  שיתגלו בכדי הוא העולמות בריאת שסיבת
העולם  בריאת קודם שגם והגם כו' ופעולותיו כוחותיו
שהרי  בשלימות, כוחותיו היו פועל לידי והבאתם
הקב"ה  של רצונו זאת בכל פועל, חסר כח אין למעלה
זה  ועניין הזה. בעולם פועל, לידי גם  כוחותיו שיבואו
להוציא  התרנגולים תפקיד כי הנ"ל בהלכה משתקף
גם  ועלֿדרךֿזה שבביצים. האפרוחים את פועל לידי
שהם  ההלכה בהמשך המובא חמור וכן וסייחים עגלים

שונאך". "חמור - הבהמית נפש עם העבודה

קצת: אחר ובאופן

האלוקי  האור את לגלות היא ישראל של עבודתם
לבעל  ניתנה זו ועבודה בהעלם, בעולם שנמצא
עד  הביצים את לחמם היא שפעולתם התרנגולים
שעל  בעבודה ועניינו אפרוחים, מהם ויצאו שיתבקעו
האלוקי  הניצוץ את מגלים והקדושה החום ידי
האפרוחים  את שמגדלין עד העולם. בענייני שבהעלם
חום  מפיץ עצמו שהוא היינו תרנגולים, בעצמם ונעשים
לעורר  התרנגול של שתפקידו בזה ומרומז קדושה. של

קונו. את לשרת משנתו לקום יהודי

סמוך  להיות יכול שיהודי זו מהלכה הנלמדת ההוראה
"הריוח  יהיה שלעתידֿלבוא בלבד זו שלא ובטוח
העבודה  בתחילת שכבר אלא העבודה בסיום ביניהם"
שיוכל  כדי ועמלו" מזונו שכר להעלות (הקב"ה) "צריך
ובפרט  לבב. וטוב שמחה מתוך במנוחה ה' את לעבוד
כבעל  שבפשוטים בפשוט אפילו יהודי בכל שמדובר
להם  שגם וסייחים עגלים שמגדל רועה או התרנגולים
את  לעבוד שיוכל כדי ועמלו מזונו שכר הקב"ה מספק

כדבעי. ה'
כ  סימן קנין ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
ההלכות.1) ונשלמו "עיסקא". דיני המשך

.‡Ô˙Bp‰2·ÈLB‰Ï ÌÈÏB‚¯z‰ ÏÚ·Ï ÌÈˆÈa «≈≈ƒ¿««««¿¿ƒ¿ƒ
Ïc‚ÈÂ ,ÌÈÁB¯Ù‡‰ e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÌÈÏB‚¯z‰««¿¿ƒ¬≈∆«∆≈¿»∆¿ƒƒ«≈

Ì‰ÈÈa ÁÂ¯‰ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈÏB‚¯z‰ ÏÚa Ô˙B‡3CÈ¯ˆ - »««««¿¿ƒ¿ƒ¿∆»∆«≈≈∆»ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï4ÔÎÂ .5ÌM‰6ÌÈÏ‚Ú ¿«¬¿«¬»¿¿≈«»¬»ƒ

,eÏÈc‚iL Ô‰a ˜qÚ˙Ó ˙BÈ‰Ï ‰ÚB¯‰ ÏÚ ÌÈÁÈÒe¿»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆«¿ƒ
BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ - ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰Â¿«»»»∆¿««»¿«¬¿«¬»¿

ÌBÈ ÏÎa7Ïc‚Óe .ÏËa ÏÚBÙk8eÈ‰iL „Ú Ô˙B‡ ¿»¿≈»≈¿«≈»«∆ƒ¿
ÌÈL LÏL Èa ÌÈÏ‚Ú‰9‡‰zL „Ú ¯BÓÁ‰Â , »¬»ƒ¿≈»»ƒ¿«¬«∆¿≈

 שיעוגי גמב"ם - ר' פגקים ליום 

גמב"ם - ר' פגקים ליום 

יום ראשון
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קר

קר
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˙ÚBË10CB˙a B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â . ∆∆¿≈»ƒ¿…∆…ƒ««¬≈¿
‰Ê ÔÓÊ11ÔÎÂ .12˙BÈ‰Ï ÌhÙÓ‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌM‰ ¿«∆¿≈«»¿≈»««¿«≈ƒ¿

d˙B‡ ÌhÙÓ13ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰Â ,14BÏÓÚ ÔzÏ CÈ¯ˆ - ¿«≈»¿«»»»∆¿«»ƒƒ≈¬»
Ì‡Â .ÏËa ÏÚBÙk15‰ÈÏ‡‰Â L‡¯‰ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡16 ¿≈»≈¿ƒ»«¬≈»…¿»«¿»

¯zÓ - ¯ÎO‰ ˙ÈˆÁÓ ÏÚ ¯˙È EÏÓÚa ElL17eÈ‰ . ∆¿«¬»¿»≈««¬ƒ«»»À»»
BÊ ÌÚ Ì˙B‡ ÌhÙnL ˙B¯Á‡ ˙BÓ‰a ÌhÙÓÏ«¿«≈¿≈¬≈∆¿«≈»ƒ

ÔÎÂ ,BÏˆ‡ ‰ÓeM‰18ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú BÏ eÈ‰ Ì‡ «»∆¿¿≈ƒ»¬»ƒ¿»ƒ
˙B¯Á‡ ÌÈˆÈa B‡ ÌÈ¯Á‡19‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¬≈ƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿

‡l‡ BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï elÙ‡ ,B¯·Á ÏL·e BlLa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿∆¿∆¬≈¬ƒ…∆¡»∆»
ËÚeÓ ¯·„20˙eÙzM‰ ÈÓÈ ÏÎa21˜ÏBÁÂ ,Bic - ˙‡f‰ »»»¿»¿≈«À»«…«¿≈

Ì‡Â .‰ÂLa ¯ÎOa22‰È‰23‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÒÈ¯‡ «»»¿»∆¿ƒ»»¬ƒƒ¿
BlLa ÏtËÓ24CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙B„O‰ ÏÚa ÏL·e ¿«≈¿∆¿∆«««»≈»ƒ

ÌeÏk BÏ ˙BÏÚ‰Ï25. ¿«¬¿

במשנה.2) סח. מציעא  דיבור 3)בבא שם רש"י  ראה
כנ"ל  ריבית, אבק של חשש כאן ויש מושיבין אין המתחיל

ב. הלכה ו עמלו 4)פרק "שכר במקום תימן בכתבֿיד
ובכ"י  רומי. בדפוס וכן בטל". כפועל "שכרו - ומזונו"
שם  התוספות שכתבו כמו ודלא כפועל" "שכרו אברבנאל:
המשנה  שבהתחלת שכיוון כן, אם אלא המתחיל דיבור
לו  לתת צריך אינו "עמלו" נאמר וכאן "כפועל" נאמר:
מזמנו  קטן חלק אלא להקדיש צריך שאינו לפי ממש, כפועל

זו. שם.5)לעבודה המשנה את 6)המשך  ששמים
אחרי  לאמצע הריווח את לחלק הזמן, באותו שוויים

גידול. של ב.7)תקופתֿמה הלכה ו פרק למעלה ראה
שם.8) המשנה שנאמר 9)סוף מה רבינו מפרש כך

המשניות  פירוש וראה משולשין", שיהו "עד שם במשנה
אחר. באופן פירש שם ורש"י שתוכל 10)שם. "והוא

שם). המשניות (פירוש משא" ["מפני 11)לשאת
הלכה  ד פרק למעלה וראה ד) הלכה (להלן סתם" שנשתתפו
[המשותפת  סחורה אותה למכירת ידוע זמן "היה ד:
שתימכר  עד יחלקו שלא לעכב מהם אחד לכל יש - ביניהם]

למכירתה"]. הידוע בזמן הדין12ֿ)הסחורה מתוך יוצא
אלעזר  רבי של העובדא ומתוך ושמואל. רב של ודברים

סט.). מציעא (בבא של 13)מהגרוניא תפקידו שזהו
לאמצע,14)המפטם. שניהם וההפסד, השכר כלומר,

פיקדון. ומחצה מלוה מחצה רב 15)היינו של מימרא
(שם). אלעזר רבי של "או 16)והעובדא תימן: בכתבֿיד

ב. הלכה ו פרק למעלה משנה הלחם פירש וכן האלייה".
(17- חבירו של בחלקו טרחתו שכר מקבל שהוא שכיוון

ריבית. אבק משום כאן על 18)אין הגמרא מסקנת לפי
מסוף  קצת יוצא וכן רב. של המימרות שתי שבין הסתירה
מיימוני. הגהות וראה אלעזר, רבי של העובדא

לביצים.19) רבינו למד ומזה בעגלים, רק הזכירו בגמרא
למעלה  רבינו שהזכיר אחר" ש"עסק מכאן, קצת ומשמע
טירחה  לו החוסך המין, מאותו היינו, ב), הלכה ו (פרק
שיש  עסק סתם לא אבל זו, בפעולה עוסק כך שבין יתירה,

"מותר 20)לו. שם: הסוגיא מתוך שיוצא כמו והיינו,
בראב"ד. ועיין ב, הלכה ו פרק למעלה ראה שליש",

שם:21) למעלה רבינו קוראו וכן שביניהם. העסק כלומר,
משנה). (לחם השותפות" מימי ויום יום שם 22)"שבכל

מהגרוניא. אלעזר רבי של במעשה הסוגייה, בסוף
בבהמה.24)המתעסק.23) כשותף לו שיש בחלק
למעלה25) השדה" לבעל הוא משועבד שם,"שהאריס

שם. מהגמרא

.·B‡ ÌÈÏB‚¯z ·ÈLB‰ B‡ ÔÈÁÈÒ B‡ ÌÈÏ‚Ú ÌM‰«»¬»ƒ¿»ƒƒ«¿¿ƒ
BÏ ‰ÏÚ‰ ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ Ìht‰ ÏÚ ‰Ó‰a ÌL»¿≈»«««»¿«¬ƒ»»¿…∆¡»
‰nÎa ÔÈ‡B¯ :˙BÚÓ ÏL ˜ÒÚ‰ ÔÈ„k BÈ„ È¯‰ - ¯ÎO»»¬≈ƒ¿ƒ»≈∆∆»ƒ¿«»
ÏËBÂ ,eÁÈÂ¯‰ ‰nÎÂ ,ÌÈˆÈa‰ B‡ ˙BÓ‰a‰ ÔÈÓL»ƒ«¿≈«≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈
ÌlLÓ - e„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;¯ÎO‰ ÈLÈÏL ÈL ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿≈¿ƒ≈«»»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

„ÒÙ‰‰ LÈÏL26. ¿ƒ«∆¿≈

ג.26) הלכה שם למעלה כמבואר

.‚ÔÈÓL27˙BOÚÏ Bk¯cL ¯·c ÏÎÂ ¯BÓÁÂ ‰¯t28 »ƒ»»«¬¿»»»∆«¿«¬
ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,ÏÎ‡ÏÂ29‰fL Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆¡…¿ƒ¿∆«»»»∆¿«««ƒ∆∆

˜qÚ˙Ó30˙„B·Úa BÓˆÚÏ ¯Á‡ ÁÂ¯ BÏ LÈ È¯‰ , ƒ¿«≈¬≈≈∆««≈¿«¿«¬«
¯ÎBO È¯‰L ,˙BÓ‰a‰31‰‰Â da „·BÚ B‡ d˙B‡ «¿≈∆¬≈≈»≈»¿∆¡∆

ÎOaÔÈ‡Â .d˙„B·Ú·e d¯32ÔÈÓL33Bn‡ ÌÚ Ï‚Ú34, ƒ¿»»«¬»»¿≈»ƒ≈∆ƒƒ
,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡ ÁÈq‰Â Ï‚Ú‰L ;Bn‡ ÌÚ ÁÈÒ ‡ÏÂ¿…¿»ƒƒ∆»≈∆¿«¿»≈∆¿

.˜ÒÚ Ba LÈÂ¿≈≈∆

במשנה.27) סט: כפועל 29)מלאכה.28)שם שכר ללא
חבירו.30)בטל. בחלק מטפל גם והוא לבדו, הוא

לאחרים.31) נשך 32)משכיר איזהו בפרק הרי"ף פסק כן
סח: שם ובברייתא במשנה גמליאל בן שמעון כרבן דלא
של  למסגרת דבריו את הכניסו סט.) (שם שבגמרא מפני
כתבו  וכן כשיטה". הלכה "אין בידינו: הוא וכלל "שיטה",
משנה). (לחם אלא המתחיל דיבור שם התוספות

שכר.33) תוספת בלי נגרר 34)היינו, שהוא אמו סמך על
אחריה.

.„ÌM‰35?da ÏtËÏ ·iÁ È˙Ó „Ú ,B¯·ÁÏ ‰Ó‰a «»¿≈»«¬≈«»««»¿«≈»
Ô‡v‰ Ô‰Â ,˙B¯„Bb·e ;L„Á ¯OÚ ‰BÓL - ˙BB˙‡a«¬¿»»»…∆«¿¿≈«…

‡a Ì‡Â .L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ - ¯˜a‰Â36˜ÏÁÏ ¿«»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»«¬…
B¯·Á - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a37eÙzzLpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¿¿«∆¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿

ÈÙÏ .Ì˙Ò38,‰BL‡¯ ‰L ÏL ‰ÏÈÙË ‰ÓB„ BÈ‡L ¿»¿ƒ∆≈∆¿ƒ»∆»»ƒ»
˙nzLÓ dÈ‡L ,ËÚeÓ ÁÂ¯‰Â ,‰a¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À»¿»∆«»∆≈»ƒ¿«∆∆
,˙¯Á‡‰ ‰L ÏL ‰ÏÈÙËÏ ,ÈL˜a ‡l‡ ‰lÁza«¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿ƒ»∆»»»«∆∆
˙nzLÓ ‡È‰ È¯‰L ,‰a¯Ó ÁÂ¯‰Â ,ËÚeÓ ‡È‰L∆ƒ»¿»∆«¿À∆∆¬≈ƒƒ¿«∆∆
ÛBÒ „Ú ÂÈÏÚ ·kÚÓ CÎÈÙÏ ,ÌBÈ ÏÎa ˙ÙÒBÓe ‰a¯‰«¿≈∆∆¿»¿ƒ»¿«≈»»«

‰„ÏÈ .‰iL ‰L39‰ÓeM‰ ‰Ó‰a‰40È¯‰ - BÏˆ‡ »»¿ƒ»»¿»«¿≈»«»∆¿¬≈
ÌB˜Ó .ÚˆÓ‡Ï ÁÂ¯‰ ÏÏkÓ „Ïe‰41Ïc‚Ï e‚‰pL «»»ƒ¿«»∆«»∆¿«»∆»¬¿«≈

eÏc‚È - Ì˙B„ÏÂ42e‚‰pL ÌB˜Ó .e¯ÎnÈ Ck ¯Á‡Â ¿»»ƒ¿¿¿««»ƒ»¿»∆»¬
‰w„a ,˙B„Ïea Ïth‰Ï ˜qÚ˙n‰ ·iÁ - Ïc‚Ï ‡lL∆…¿«≈«»«ƒ¿«≈¿ƒ«≈«¿»¿«»

ÌBÈ ÌÈMÓÁ ‰q‚·e ÌBÈ ÌÈLÏL43‰ˆ¯ .ÔÈ˜ÏBÁÂ ,44 ¿ƒ¿«»¬ƒƒ¿¿ƒ»»
ÈÙa Ô˙B‡ ÌL - ‰Ê ÔÓÊ ÏÚ ¯˙È Ô‰a Ïth‰Ï¿ƒ«≈»∆»≈«¿«∆»»ƒ¿≈

‰LÏL45aÏÎÂ ,ÌÈMÓÁ‰ ÌBi·e ÌÈLÏL ÌBÈ ¿»¿¿ƒ««¬ƒƒ¿…



 104  לל אמ ה שר הלודמ רדהמ • דהמ למיהס  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קד ושותפין קד שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ה' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - Ck ¯Á‡ eÁÈÂ¯iL∆«¿ƒ««»ƒ…«ƒ¿«≈¿»¬»ƒ
ÈtÓe ,„Ïe‰ ÈˆÁ BÏ LÈ È¯‰L ;ÁÂ¯‰ ÚÈ·¯ B¯·ÁÂ«¬≈¿ƒ«»∆«∆¬≈≈¬ƒ«»»ƒ¿≈

ÈˆÁ‰ B˙B‡ ÈˆÁ ÏËB B¯·Á ÏL ÈˆÁa ˜qÚ˙pL46, ∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆¬≈≈¬ƒ«¬ƒ
ÌÈÚ·¯ ‰LÏL È¯‰47‰LÏL ÈÙa Ôk ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿≈¿»

‰ÂLa Ô‰ÈÈa ˙B„Ïe‰Â ,ÏÁÓ È¯‰ -48.Ô‰L ˙BÓk ¬≈»«¿«¿»≈≈∆¿»∆¿∆≈
ÌB˜Ó49˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL50Ûzk ¯ÎO51˙BÚÓÏ »∆»¬¿«¬¿««»ƒ¿
˜ÒÚ‰52˜qÚ˙n‰ ÏËBpL ¯ÎO‰ Ïk ‰È‰ÈÂ ,ÔÈÏÚÓ - »≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆»«»»∆≈«ƒ¿«≈

‡OBpL ¯ÎOa53BÙ˙k ÏÚ54˙BÚn‰ ¯ÎO ÏÏÎa55. ¿»»∆≈«¿≈ƒ¿«¿««»
ÔÎÂ56‰Ó‰a ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï Ôk¯c Ì‡57.BÏ ÔÈÏÚÓ - ¿≈ƒ«¿»¿«¬¿«¿≈»«¬ƒ

ÌB˜Ó58BÏÓÚ ¯ÎOa ˙B„ÏÂ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï e‚‰pL59 »∆»¬¿«¬¿«¿»ƒ¿«¬»
˜qÚ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈÏÚÓ -60‡Ï - Ì˙Ò ÛzzLn‰ B‡ «¬ƒ¿»«ƒ¿«≈«ƒ¿«≈¿»…

.‰È„n‰ ‚‰nÓ ‰pLÈ¿«∆ƒƒ¿««¿ƒ»

סומכוס.35) כדברי בברייתא, סט. מציעא בעל 36)בבא
דיבור  שם שברש"י שני וכפירוש להלן, נראה [כן הבהמה

אלא]. כנ"ל.37)המתחיל בברייתא.38)המטפל שם
שבעל  אלא, המתחיל דיבור שם שברש"י שני וכפירוש
יורה  ערוך שולחן ראה מעכב. והמטפל לחלק רוצה הבהמה
שם  ט"ז וראה מעכבים, ששניהם כג, סעיף קעז סימן דעה

ל. קטן במשנה.39)סעיף סט: ששמו 40)שם הבהמה
שם.41)אותה. בהם 42)במשנה לטפל המתעסק חייב

גדולים.עד כרבי 43)שיהיו ולא קמא כתנא שם ברייתא
א  ופרק כו: (בכורות בכור לעניין גם אמרו וכן יוסי,
(רש"י  הפסוקים מן זאת ולמדו יד) הלכה בכורות מהלכות

כרבה). המתחיל דיבור שם מציעא סיום 44)בבא
שם. אבל 45)הברייתא ט. הלכה ה פרק ולמעלה לא: שם

אביי  דברי סט. שם הוא וכן אסור, שלושה בפני שלא
גדא. בר מנשה רבי של הוא 46)בעובדא השני שהחצי

מקבל  שהמתעסק פיקדון", ומחצה מלוה "מחצה בבחינת
אף  לריווח שותף הוא ולפיכך, החצי, של אחריות עצמו על
מלוה. בתורת חצי לו יש שממנו חבירו, של בחצי

שבין 47) אחרי חבירו, של בחלקו עמלו שכר לוקח ואינו
ממש  שלו אלא מלוה שאינו בחלקוֿהוא, הוא מטפל כך
האם, לבעל משועבד שהוא וכיוון רש"י). בשם משנה (כסף
הפעוטה  הטירחה שבשביל המשועבד, האריס כמו הוא הרי
מיוחד  שכר לקבל צריך אינו חבירו של ברביע לו שיש

משנה). והם 48)(לחם כלל, חילקו לא כאילו זה שהרי
וכן  לאמצע, הוא שהריווח הוולדות, בכל עדיין שותפים
שחילק  גדא בר מנשיא לרב אביי בתשובת בגמרא שם הוא
בשל  נוטל אינו שם רש"י ולפירוש לך" פלג "מאן - לעצמו
לב. קטן סעיף קעז סימן יורהֿדעה בט"ז וראה כלום, חבירו
בתרא  (בבא וקטנים גדולים בנים שהניח במי אמרו וכן
אם  לאמצע, השביחו הנכסים את גדולים "השביחו קמג:
- ואוכלים עושים אנו הרי אבא שהניח מה ראו אמרו
מפרשים). קצת בשם משנה (כסף לעצמן" השביחו

שם 49) בתוספות חננאל, רבינו כגירסת בברייתא, סח: שם
מקום. המתחיל שנושא 51)להוסיף.50)דיבור סבל

הכתף. על הנ"ל 52)הסחורה השכר מוסיפין כלומר,
שניהם. על חלה וההוצאה העסק, מעות לחשבון

אם 53) שאפילו רבינו, לשון משמעות שנראית כמו והיינו,
אחר. לכתף שילם אם 54)לא שאפילו אומרים ויש

החשבון  על ההוצאה חלה - הכתף היה בעצמו המתעסק
כח. קטן סעיף שם ט"ז ראה העסק, של הכללי

אותה 55) לסבול צריכים ששניהם הקרן, בכל כלומר,
שם  וראה המתעסק, חשבון על אותה מטילים ולא בשווה,

רמ"א. בברייתא.56)בהגהת שם זה היינו,57)אף
שכר  יותר נותנים בהמה של שלעסק מקום, באותו שהנוהג
גדול  יותר הוא בבהמה שהעמל מפני לסחורה, מאשר עמל
ביחד: ההלכות שתי נאמרו שבברייתא ואף משנה), (לחם
לבהמה  מעלין, למעות כתף שכר להעלות שנהגו "מקום
שווה, פירושן אין - שם) בתוספות ר"ח (גירסת מעלין"
מפרש  והראב"ד כנ"ל. אלא כתף, שכר אינו בהמה  ששכר
לפעמים  שצריכים לעמלים כתף שכר - בהמה" "שכר גם
כמו  הייתה הנ"ל בברייתא שגירסתו לפי הכתף על להוליכם
למעות  כתף שכר להעלות שנהגו "מקום לפנינו: שהוא
בדברי  מפרשים ויש שם. ברש"י וראה מעלין", לבהמה
הסחורה  עליה לשאת בהמה כשצריך - בהמה" "שכר רבינו
מא  סימן ה פרק מציעא בבא חריפתא (פלפולא העיסקא של

ל). "ולהעלות 58)אות שם: בתוספות ר"ח כגירסת זה אף
מעלין". ומזונו עמלו בשכר שנותנים 59)וולדות היינו,

הכוונה  ואולי שם). מלובלין (מהר"ם שכרו בעד וולדות
עמלם. בשכר וולדות אף להם המשך 60)שמוסיפים

שם. הברייתא

.‰dÎB˙Ï ÔBÚÓL „È¯B‰Â ,‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô·e‡¿̄≈∆»¿»»∆¿ƒƒ¿¿»
¯kÓÏÂ ,˙B‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ïe ,dÚËÏ B‡ dÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»∆»»¿ƒ¿…

‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,˙B¯t‰61ÔÈa ,Ì‰ÈÈa ‰È‰È «≈¿»«»≈««»»ƒ¿∆≈≈∆≈
‰ÂLa e˜ÏÁiL e˙‰L62Ô·e‡¯ ÏhiL e˙‰L ÔÈa , ∆ƒ¿∆«¿¿¿»∆≈∆ƒ¿∆ƒ…¿≈

¯˙È63ÔÈa ,Ô·e‡¯ ÏMÓ dlk ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰L ÔÈa , »≈≈∆»¿»«»»À»ƒ∆¿≈≈
¯zÓ ‰Ê ÏÎa - ÔBÚÓL ÏMÓ ‰˙È‰L64Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿»∆À»¿≈»

ı¯‡‰ ˙„B·Úa ÏtËÓ‰ ÔBÚÓLÂ .˙Èa¯ ˜·‡¬«ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈«¬«»»∆
ÒÈ¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,˙B¯t‰ ˙¯ÈÎÓ·e ‰‡ˆB‰·e65. «»»ƒ¿ƒ««≈«ƒ¿»»ƒ

¯ÓB‡ ‰„O‰ ÏÚ·e ,Èz„¯È ‰ˆÁÓÏ :¯ÓB‡ ÒÈ¯‡»ƒ≈¿∆¡»»«¿ƒ«««»∆≈
‰È„n‰ ‚‰Ó ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÂÈz„¯B‰ LÈÏLÏ66, ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««ƒ¿««¿ƒ»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ‚‰nk ‡lL ÔÚhL ‰ÊÂ67. ¿∆∆»«∆…«ƒ¿»»»¿»ƒ¿»»

השבח.61) למחצה".62)כלומר: "אריס הנקרא וזהו
לרביע".63) או לשליש, "אריס הנקרא שבקרקע 64)וזהו

בעל  של ברשותו נשארת תמיד היא שהרי לריבית, מקום אין
הגמרא  חכמי מצינו "שכן הלוואה בבחינת היא ואין הקרקע

משנה). (כסף אריסים" להם נחמן 65)שהיו וכרב קי. שם
יהודה. כרב רביע.66)ולא ואם שליש אם מחצה, אם

בשטר.67) או בעדים

.ÂÏÚa68Ì‡ :dL¯‚Â BzL‡ ÈÒÎa ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÒÈ¯‡ ÏÚa‰ ‰È‰69e˜lzÒ ÏÚa ˜lzÒÂ ÏÈ‡B‰ - »»«««»ƒƒ¿ƒ¿«≈««ƒ¿«¿

Ì‰70,Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ Ì‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿≈»∆ƒ«»»∆»ƒ«∆«
‰Úe·L·e71Ì‡Â .72˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ƒ¿»¿ƒ≈«««»ƒ«««
‚‰Ó]73ÒÈ¯‡k Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,e„¯È ı¯‡‰ [74. ƒ¿«»»∆»¿¿»ƒ»∆¿»ƒ
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קה

קה

ושותפין  שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ה' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דרב 68) בריה הונא רב ידי על שנפתרה בעייה פ. כתובות
ירדו 69)יהושע. לא שאם אריסות, בטיב "יודע כלומר:

שם). (רש"י עובדה" עצמו הוא היה ירדו 70)אלו, "שלא
ואבידה  גזילה מהלכות י (פרק הבעל" דעת על אלא לה

שם). הסוגייה מן יב שהוציא 71)הלכה עצמו הבעל כדין
במשנה  עט: (שם מהפירות אכל ולא אשתו נכסי על הוצאות
גזילה  בהלכות ושם ט) הלכה אישות מהלכות כ"ג ופרק
אם  כלומר: התחתונה", על וידם להם "ששמין מפורש:
ואם  בשבועה, השבח את נוטל השבח על יתירה ההוצאה
בעל  כמו בשבועה, ההוצאה נוטל ההוצאה על יתר השבח
הפסדתוני  להם: אומרת שהיא שם). אישות (הלכות עצמו
ולפיכך, יורד, בעלי היה יורדים הייתם לא שאם בירידתכם,
אם  אלו אריסים של דינם מהו רבינו הזכיר ולא כדינו. דינם
שבאופן  עצמו הבעל כמו דינם בזה גם אם הפירות, מן אכלו
אכל" שאכל ומה הוציא שהוציא "מה אלא כלום. לו אין זה
שם  רש"י ודעת ח). הלכה שם אישות והלכות שם (משנה
הגמרא  בסוגיית אמנם נראה וכן עצמו. כבעל דינם בזה שגם
קטן  סעיף פח סימן שמואל ובבית מחוקק בחלקת ועיין שם,
כאן. משנה בלחם וראה כן. רבינו דעת שאף שכתבו כב

פ.72) "על 73)שם כתב: שם ואבידה גזילה  בהלכות
הקרקע". הייתה 74)דעת אם העליונה: על [וידם

נו  השבח, על יתירה השבח ההוצאה ואם ההוצאה, את טלים
(כן  ברשות ירדו שהרי השבח, את נוטלים ההוצאה, על יתר
בסוגיית  שם שנראה ומה שם). ואבידה גזילה בהלכות נראה
הבעל  אם אלא אינו זה - ברשות שלא כיורד שדינו הגמרא
קיימא" לאריסי "ארעא אריס, אינו אם אבל אריס, עצמו
בתוספות  וראה ברשות. כיורד זה והרי שם) הגמרא (כלשון

הסוגייה]. בסוף שם רי"ד

.ÊÔÈÁ‡‰75˙M¯È e˜ÏÁ ‡lL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡L B‡ »«ƒ¿»«¿ƒ∆…»¿¿À«
Ô‰ È¯‰ - „ÁÈa da ÔÈLnzLÓ Ôlk ‡l‡ ,ÔLÈ¯BÓƒ»∆»À»ƒ¿«¿ƒ»¿««¬≈≈

¯·c ÏÎÏ ÔÈÙzLk76ÔÓ B‡ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ . ¿À»ƒ¿»»»∆»ƒ»«ƒƒ
ÔÈÙzM‰77CÏn‰ ˙en‡Ï ÏÙpL78ÁÂ¯‰ -79 «À»ƒ∆»«¿À»«∆∆»∆«
ÚˆÓ‡Ï80‰ÏÁ .81Ô‰Ó „Á‡82ÔÓ ‡t¯˙ - ‡t¯˙Â »∆¿«»»∆»≈∆¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈ƒ

Ì‡Â .ÚˆÓ‡‰83ÔB‚k ,‰ÚÈLÙa ‰ÏÁ84‚ÏMa CÏ‰L »∆¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»¿∆»««∆∆
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÁL „Ú ÌÁ‰ ÈÓÈa ‰nÁa B‡85È¯‰ - ««»ƒ≈«…«∆»»¿«≈»∆¬≈

.BÓˆÚ ÏMÓ ‡t¯˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«≈ƒ∆«¿

מהלכות 75) ט פרק להלן וראה במשנה, קמד: בתרא בבא
א. הלכה וראה 76)נחלות ההיא. המשותפת בירושה

ומפרשה 77)בראב"ד. השותפין" "אחין שם במשנה
משנה). (כסף השותפין או אחין או 78)רבינו: "גבאי

שם  נחלות (הלכות המלך" בממון ומוציא שמכניס סופר
ו). בהלכות 79)הלכה משנה (מגיד ההפסד הדין והוא

הירושלמי). בשם שם אביהם 80)נחלות מחמת "אם
נעמיד  ואמר: זה, בדבר ידוע אביהן שהיה כגון מינוהו,
היה  ואפילו וכו' היתומים עם חסד לעשות כדי בנו, תחתיו
הרי  - מינוהו עצמו מחמת ואם למנותו, וראוי ביותר חכם
שם  בתרא בבבא הסוגייה מן שם נחלות (הלכות לעצמו" זה

כאן). משנה וכסף בראב"ד שם.81)וראה משנה
שם.83)באונס.82) זה המימרא 84)אף לפי שם,

מצינים  חוץ שמים בידי "הכל חנינא: רבי של המפורסמת
שם). ותוספות (רשב"ם וחום קור הם כגון,85)ופחים",

המשניות  (פירוש ברעה" מפורסמות שהם המאכלות "שאכל
שם). לרבינו

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
והאריסין 1) השותפין שבועת דין רבינו בו ביאר

והאפוטרופסין.

.‡ÔÈÙzM‰2Ôlk3ÔÈtB¯ËBt‡‰Â ,ÔÈÒÈ¯‡‰Â ,4epnL «À»ƒÀ»¿»¬ƒƒ¿»«¿ƒ∆ƒ
ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡5˙‡OB ‡È‰L ‰M‡‰Â ,ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ »≈ƒ««¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ≈

B‡ ˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ6Ô·e ,˙ÈÂÁ dÏÚa d·ÈLB‰L ¿∆∆¿««ƒ∆ƒ»«¿»∆¿»ƒ∆
˙Èa‰7ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk -8Ì‰È¯·cÓ9˙ÚËa ««ƒ»∆»≈≈ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿«¬«
˜ÙÒ10‡Ï ‡nL B‡ ÔzÓe ‡OÓa B¯·Á ÏÊ‚ ‡nL , »≈∆»»«¬≈¿«»«»∆»…

‰nÏÂ .Ì‰ÈÈaL ÔBaLÁa ˜c˜„11ÌÈÓÎÁ ewz ƒ¿≈«∆¿∆≈≈∆¿»»ƒ¿¬»ƒ
‰Ó ÏkL ,ÔÓˆÚÏ ÔÈ¯BÓ el‡L ÈtÓ ?BÊ ‰Úe·L¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿»∆»«
ÈtÓ ,Ì‰Ï ‡e‰ Èe‡¯ - ˙BÚn‰ ÏÚa ÈÒÎpÓ eÁ˜iM∆ƒ¿ƒƒ¿≈«««»»»∆ƒ¿≈

CÎÈÙÏ .ÔÈÁ¯BËÂ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL12Ì‰Ï ewz ∆¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆
Ïk eOÚiL È„k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ‰Úe·L ÔÈ·iÁL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆«»ƒ¿»¿«¬«»≈¿≈∆«¬»

.‰eÓ‡Â ˜„ˆa Ô‰ÈOÚÓ«¬≈∆¿∆∆∆¡»

במשנה.2) מה: גם 3)שבועות לכלול כן כתב
שנוטלים  שאע"פ להשבע, חייבים שכולם המתעסקים,
נוטלים  שאינם מאחר לעצמם, היתר הם מורים - שכרם
הלכה  פ"ו (למעלה בלבד בטל כפועל אלא משלם, שכרם
ד"ה  מח: שבועות ב'תוספות' רבינוֿתם לדעת בניגוד ב)
ברמ"א  וראה (רדב"ז, שבועה צריכים אינם שהם בה, דמורו
ט). ס"ק שם ובש"ך ד, סעיף צג סימן חושןֿמשפט

פטר 4) לטיניות: מלים משתי מורכבת "אפוטרופוס" המילה
(=בן). פוס בגלל 5)(=אב) זה מינוי מקבלת ימנע שלא

כעל  עליו המצביע המינוי שעצם אחרי עליו, שבועה הטלת
אבי  שמינהו אפוטרופוס אבל רב, סיפוק לו גורם נאמן, אדם
המינוי. מקבלת ימנע פן אותו, משביעין אין היתומים,
ד. הלכה להלן וראה ונב: נב. בגיטין שאול אבא וכדעת

במשנה.6) פו: א 7)כתובות סעיף צג סימן חו"מ בשו"ע
היינו  הבית", בעל בעניני ונותן "שנושא המחבר: הוסיף
פירש  הבית, בן ד"ה מח: בשבועות ורש"י הבית. מנהל
שכל  ה, הלכה להלן רבינו דעת אבל האחין". מן "אחד

ד. ס"ק שם סמ"ע וראה זה, בכלל חפץ 8)שליח בנקיטת
ד). הלכה שבועה 9)(להלן אלא התורה מן מצינו שלא

(הגהות  בספק ולא ודאי, בטענת זו ואף במקצת, מודה של
(שבועות 10)מיימוניות). בגמרא זו משנה פירשו כן

מח:).11)מח:). (שם בגמרא והתשובה השאלה
מהלכות 12) (פ"א ספק על משביעין אין כלל שבדרך אף

ז). הלכה ונטען טוען

.·ÔÈ‡Â13„Ú ˜ÙÒ ˙ÚËa ÚaL el‡Ó „Á‡ Ïk ¿≈»∆»≈≈ƒ¿»¿«¬«»≈«
ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÛÒk ÈzLa Ô˙B‡ ÚÈaLn‰ „LÁiL14 ∆«¿…««¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆∆≈¿≈»ƒ

ÛÒk ÏL15¯‡a˙iL BÓk ,16˙BÁÙa ÔÈ„LBÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆¿∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ¿»
.ÔÈÚaL ÌÈ‡ - ‰fÓƒ∆≈»ƒ¿»ƒ

נחמן.13) רב בשם מניומי בר יוסף רב מימרת מח: שבועות
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קו ושותפין קו שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ה' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פרוטות.14) ושתים שלשים ובה מדינר, ששית היא מעה כל
בן 15) ר"י רבו כדעת סובר שהוא נראה רבינו מלשון

הר"ן  כתבו וכן במקצת, בהודאה כאן צורך שאין מיגאש,
[ואע"פ  רבינו. בדברי כאן והכסףֿמשנה שם, בשבועות
"כמאן  שאמרו שם בשבועות הסוגיא תחילת שלפי
טענת  על התורה מן שבועה שחייבים (שאמר כשמואל"
על  - במקצת) וכופר במקצת מודה הנתבע אם כסף, שתי
שאם  במקצת, בהודאה אלא זו שבועה חייבים שאין כרחינו
צריכה  אינה הכפירה הלא כסף, שתי צריך למה כן לא
למסקנה  הנה, - לט:) שבועות (עיין מפרוטה יותר להיות
שאין  (שסובר כרב" טענה, כפירת "אימא שאמרו: שם
ופרוטה, כסף שתי בתובעו אלא התורה מן בשבועה חייבים
כרחינו  על לט:), (שם בפרוטה ומודה כסף בשתי כופר והוא
הצריכו  לא למה כן, לא שאם בהודאה, צורך אין שכאן
צורך  אין המסקנה שלפי ע"כ אלא ופרוטה, כסף שתי טענת

בהודאה]. ולא בכפירה טוען 16)אלא מהלכות פ"ג להלן
ז. הלכה שם ועיין א, הלכה ונטען

.‚ÔÈ‡ - „Á‡‰ ÛzM‰ ˙Ó Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰ Ô‡kÓƒ»««∆ƒ≈«À»»∆»≈
;‡nL ˙ÚËa ÂÈ·‡ ÏL BÙzL ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ L¯Bi‰«≈»¿«¿ƒ«À»∆»ƒ¿«¬«∆»
È„k ,È‡cÂa ÂÈ·‡ Ba B„LÁL ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈««»»∆¬»»ƒ¿««¿≈
ÈÓ LÈÂ .ÛÒk ÈzLa L¯Bi‰ ‰Ê B˙B‡ „LÁiL∆«¿…∆«≈ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ
‰ÊÎÂ .‡nL ˙ÚËa L¯Bi‰ B˙B‡ ÚÈaLnL ,‰¯B‰L17 ∆»∆«¿ƒ««≈¿«¬«∆»¿»∆

‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰L ,Ôe„Ï Èe‡»̄»∆¬≈«¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»
dÏÚa ÈiÁa ‡tB¯ËBt‡ ˙ÈOÚpL18. ∆«¬≈«¿»¿«≈«¿»

ליתומים.17) טוענים סז.18)שאנו פו. בכתובות נראה כן
משביעין  אפוטרופסות, משבועת הבעל אותה פטר לא שאם
אביהם  אותה חשד אם יודעים שאינם אף היורשים אותה

יודעים. אינם יורשים סתם שהרי מעות, בשתי

.„,BÙzL B‡ BÒÈ¯‡ ‰fL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»≈ƒ∆∆¬ƒÀ»
BÒÈ¯‡ B‡ BÙzL :¯Ó‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ‰„BÓ ‡e‰ ‡l‡∆»∆ƒƒ«¿¿»«À»¬ƒ

ÌeÏk ÈzÏÊ‚ ‡Ï Ï·‡ ,È‡ B˙Èa Ôa B‡19‰Ê È¯‰ - ∆≈¬ƒ¬»…»«¿ƒ¿¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL20B¯ËÙÏ 'BbÓ' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ; ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿ƒƒ¿»¿

ÔBÓÓ B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·L21e‰ÊÈ‡ .22LiL ˙Èa‰ Ôa ¿»∆»¿»¿»≈∆∆««ƒ∆≈
ÌÈÏÚBt ÒÈÎnL ‰Ê ?˜ÙÒ ˙ÚËa ÚÈaL‰Ï BÏ¿«¿ƒ«¿«¬«»≈∆∆«¿ƒ¬ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓe ˙B¯t BÏ ÒÈÎÓe ,ÌÈÏÚBt ‡ÈˆBÓeƒ¬ƒ«¿ƒ≈ƒ

˙B¯t23ÒÎ ‡l‡ ,Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L ˙Èa‰ Ôa Ï·‡ : ≈¬»∆««ƒ∆≈≈¿≈∆»ƒ¿»
ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - „·Ïa ‡ˆBÈÂ BÏ‚¯a¿«¿¿≈ƒ¿«≈»¿«¿ƒ«ƒ»≈¿≈
ÌÈÓB˙È‰ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

˜ÙÒ ˙ÚËa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ24‰M‡‰ ÔÎÂ .25‡lL «¿ƒƒ¿«¬«»≈¿≈»ƒ»∆…
‰˙ ‡ÏÂ ‰‡O ‡ÏÂ ,dÏÚa ÈiÁa ‡tB¯ËBt‡ ˙ÈOÚ«¬≈«¿»¿«≈«¿»¿…»¿»¿…»¿»
.˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙¯e·˜ ¯Á‡Ï¿««¿««¿»≈«¿ƒƒ»ƒ»≈

‰‡O Ì‡ ÔÎÂ26ÔÈ‡ - ‰¯e·˜e ‰˙ÈÓ ÔÈa ‰˙Â ¿≈ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ»¿»≈
;‰¯e·˜Ï ‰˙ÈÓ ÔÈa LnzLpL ‰Ê ÏÚ ÌÈÚÈaLÓ«¿ƒƒ«∆∆ƒ¿«≈≈ƒ»ƒ¿»
¯kÓz ‡Ï - ‰Ê ÏÚ Ú·MzL ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈∆ƒ»««∆…ƒ¿…

.Ïe˙Ó ˙n‰ ‡ˆÓÂ ,‰¯e·˜Ïƒ¿»¿ƒ¿»«≈ƒ¿«≈

אריס 19) שאינו ולטעון לכפור היה שיכול מיגו, לו ויש

וכו'. שותף ספר 20)ואינו כגון קדושה, של חפץ באחיזת
במשנה  המנויות השבועות כל כדין תפילין, או תורה
הלכה  ונטען טוען מהלכות פ"א להלן וראה שם, שבועות

כל 21)ב. פרק ברא"ש, (הובא מיגאש בן ר"י רבו כדעת
ח, הלכה שכירות מהלכות בפ"ב וראה ד) סימן הנשבעין
הט"ז  כתב בזה והטעם ג. הלכה ולוה מלוה מהלכות ופי"ג
אין  שב"חזקה" שכשם רצו) סימן ריש (חושןֿמשפט
כן  כמו ד.) (פסחים לברר שאפשר במקום עליה סומכים
ומכיון  לברר, איֿאפשר אלאֿאםֿכן סומכין אין ב"מיגו"

לברר. צריך - השבועה עלֿידי לברר שבועות 22)שאפשר
לעצמו.23)מח: היתר מורה הוא נב.24)שאז גיטין

ד. והערה א הל' לעיל וראה שאול, כאבא ונב:
בברייתא.25) פז. כרב 26)כתובות ולא מתנא כרב שם,

שם. הרי"ף פסק וכן רב, בשם יהודה

.‰ÁlLÓ‰27ÁÏML B‡ ,B¯ÎÓÏ ıÙÁ B¯·Á „Èa «¿«≈«¿«¬≈≈∆¿»¿∆»«
Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯BÁÒ B‡ ˙B¯t BÏ ˙B˜Ï B„Èa ˙BÚÓ»¿»ƒ¿≈¿»««ƒ

¯ÎO BÏ Ô˙ ‡lL28‰‡‰ ‡ÏÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÏÚ ∆…»«»»«∆¿≈≈∆¿…¬»»
È¯‰ - B¯·Á ÔBÓÓa Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,BÊ ˙eÁÈÏLaƒ¿ƒƒ¿»»¿»«¿»¬≈¬≈

˙Èa Ô·k ‰Ê29BÏ ÏÊ‚ ‡lL ,˜ÙqÓ ÚÈaL‰Ï BÏ LÈÂ , ∆¿∆«ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ»≈∆…»«
Áq‰ BÏ ‡È·‰L ˙Úa ÌeÏkB‡ d˙ˆ˜Ó B‡ ‰wL ‰¯B ¿¿≈∆≈ƒ«¿»∆»»ƒ¿»»

.Ô‰Ó BÏ ¯ÎnL ˙BÚn‰«»∆»«≈∆

וכסףֿמשנה).27) (מגדלֿעוז הגאונים כלומר,28)תשובת
(ראה  להשביעו שיש ובוודאי בוודאי שכר, מקבל אם
מלעשות  שימנע חשש אין שאז ב) והערה א הלכה למעלה
אלא  בשכר, זאת עושה הוא שהרי חבירו, של שליחותו
ימנע  שמא חשש שיש זה, על שכר מקבל אינו אם אפילו
- ד הערה שם למעלה (ראה לחבירו חסד גמילות מלעשות
עושה  בוודאי בחינם כשעשה ועוד: י). ס"ק צג סימן סמ"ע
משביעין  זאת ובכל שם), (ט"ז לחשדו ואין מצוה לשם כן

כן 29)אותו. אמרו שלא וסובר רבינו, על חולק הרשב"א
(כסףֿמשנה). בית" "בן אלא

.ÂÔÈÙzM‰30‰È‰L B‡ ,„ÁÈa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL «À»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««∆»»
B‡ d˙ˆ˜Ó B‡ ‰¯BÁq‰ „È˜ÙÓe Ô˙BÂ ‡OB „Á‡‰»∆»≈¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»»

ÌÚ ˙BÚn‰31ÔÈÓ ‡ÏÂ ‰cÓ ‡ÏÂ Ï˜LÓ ‡Ïa ÈM‰ «»ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿»¿…ƒ»¿…ƒ¿»
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,˜ÙÒÏ ÔÈÒÎ Ì‰ÈL È¯‰ -¬≈¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈¿»∆»≈∆
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L B¯·Á ˙‡ ÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ«∆¬≈¿««À»ƒ¬»ƒ»»
BnÚ ˜qÚ˙ ‡Ï ÈM‰Â ,Ô˙BÂ ‡OBpL ‡e‰ „Á‡‰»∆»∆≈¿≈¿«≈ƒ…ƒ¿«≈ƒ

.Ô˙Â ‡OpL ‰Ê ‡l‡ ÚaL ÔÈ‡ - ÏÏk¿»≈ƒ¿»∆»∆∆»»¿»«

שאמרו 30) ממה נראה וכן (כסףֿמשנה). בטעמו פשוט דבר
עוסקים  כששניהם רבים, בלשון "השותפין" שם: במשנה
העוסק  הוא שרק יחיד, בלשון הבית" ו"בן נשבעים, שניהם

יד). ס"ק צד סימן (הגר"א הנשבע ובשו"ע 31)והוא אצל,
"ביד". ה): סעיף צג סימן (חו"מ

.Êe˜ÏÁ32‰L¯b˙Â ,ÔÈÒÈ¯‡‰Â ÔÈÙzM‰33,‰M‡‰ »¿«À»ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ»
ÁÈÏM‰ BÏ ‡È·‰Â ,˙Èa‰ Ôa ÂÈÏÚÓ „¯ÙÂ34‰¯BÁÒ ¿ƒ¿«≈»»∆««ƒ¿≈ƒ«»ƒ«¿»

Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,˜˙LÂ ,Ô‰a BÏ ¯ÎnL ˙BÚÓ B‡ BÏ ‰wL∆»»»∆»«»∆¿»«¿»¿»∆
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קז

קז

ושותפין  שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ה' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙ÚËa BÚÈaL‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - „iÓ ÌÚ·z ‡ÏÂ¿…¿»»ƒ»≈»«¬…¿«¿ƒ¿«¬«
˜ÙÒ35Ï·‡ .36È‡cÂ ˙ÚË BÏ ‰˙È‰ Ì‡37BÚÈaLÓ - »≈¬»ƒ»¿»«¬««««¿ƒ
‰ÈÏÚ38da ÏbÏ‚Óe ,39‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk40ÔÎÂ .41Ì‡ »∆»¿«¿≈»»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ

ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,ÔÓÊ ¯Á‡ ‰Úe·L BÏ ·iÁ˙ƒ¿«≈¿»««¿«≈∆»≈∆
Ì‰È¯·c42‰OÚpL ÔB‚k ,43ÌÚt ˙Èa Ôa B‡ ÛzL BÏ ƒ¿≈∆¿∆«¬»À»∆«ƒ««

ÈzÏÊ‚ ‡lL :ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡«∆∆¬≈∆»¿«¿≈»»∆…¿«¿«ƒ
B‡ ÈÒÈ¯‡ B‡ ÈÙzL ˙ÈÈ‰Lk ‡ÏÂ eÈÈaL BÊ ˙eÙzLa¿À»∆≈≈¿…¿∆»ƒ»À»ƒ¬ƒƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰BL‡¯a ÈtB¯ËBt‡ B‡ È˙Èa Ôa∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈»∆

במשנה.32) מה. אלא 33)שבועות הזכירה לא המשנה
בשם  (כסףֿמשנה לכולם הואֿהדין אבל ואריסין, שותפין

שהם 34)הרי"ף). למעלה, הרשומים מאלו אחד כלומר,
המעות. בעל של תבע 35)כשלוחים שלא זה שמתוך

חשד. שום כאן שאין נראה חלוקה, משנה,36)בשעת
וכו'.37)שם. והאריס השותף שטוען 38)על שכיון

שירצה. זמן בכל להשביעו יכול שם 39)ודאי, משנה,
הכל", את עליו מגלגלין - אחר ממקום שבועה לו "נתגלגל
בה  שגם דרבנן בשבועה גם בה המדובר שם המסקנא ולפי

בסמוך. וראה שותפות.40)מגלגלין, של ספק טענות אף
הנ"ל.41) מהמשנה נלמדת זו בבא שנפתרה 42)אף בעיא

'שמא',43)(שם). רק היא האחרת השבועה שגם אף
על  'שמא' משבועת אף שבועה לגלגל שאפשר ומכאן

(כסףֿמשנה). 'שמא' שבועת

.ÁÔÈÙzM‰44Ïˆ‡ ˙B·BÁ Ì‰Ï ¯‡LÂ ,e˜ÏÁL «À»ƒ∆»¿¿ƒ¿«»∆≈∆
;˜ÙqÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÚÈaL‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈»¿ƒ¿«¿ƒ«∆∆∆ƒ»≈
ÏÎa ,‡e‰ Úe„È ¯·c - ¯‡LpL ·BÁ‰Â ,e˜ÏÁ È¯‰L∆¬≈»¿¿«∆ƒ¿«»»»«¿»
ÔÓ B˜ÏÁ ‰ÊÂ ·BÁ‰ ÔÓ B˜ÏÁ ‰Ê ÁwÈ eÚ¯tiM ‰Ó«∆ƒ»¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿∆∆¿ƒ
eÚ„È ¯·Îe ,ÒÈka ˙BÚÓ Ì‰Ï ¯‡L Ì‡ ÔÎÂ .·BÁ‰«¿≈ƒƒ¿«»∆»«ƒ¿»»¿

Ô˙B‡45ÔÈ‡ - B˜ÏÁ „Á‡ Ïk eÏË ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »«¬«ƒ…»¿»∆»∆¿≈
Ì‰ ÔÈ˜eÏÁk ˙BÚn‰L ;‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÚÈaLÓ46ÔÎÂ . «¿ƒƒ∆∆∆∆«»«¬ƒ≈¿≈

ÔÈÙzM‰ Ïk ÔBaLÁ eOÚ Ì‡47Ô‰Ó „Á‡Ï ¯‡LÂ , ƒ»∆¿»«À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»≈∆
È„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Úe„ÈÂ ·eˆ˜ ¯·c B¯·Á Ïˆ‡‡Ï Ô ≈∆¬≈»»»¿»«««ƒ∆¬«ƒ…

‡e‰L Ïk Ì‰ÈÈa ¯‡L Ì‡ Ï·‡ .e˜ÏÁ È¯‰ - BÏË¿»¬≈»¿¬»ƒƒ¿«≈≈∆»∆
eÚ„È ‡ÏÂ Ô˙B‡ e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙B¯t‰ ÔÓƒ«≈«¬«ƒ…»¿»¿…»¿

ÌÏ˜LÓ48‡lL ˙eÙzM‰ ÔÓ „ˆ Ì‰ÈÈa ¯‡LpL B‡ , ƒ¿»»∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ«À»∆…
B˜ÏÁ ‰nk Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú„È ‡ÏÂ ,ÔBaLÁ Ba eOÚ»∆¿¿…»«»∆»≈∆«»∆¿
‰Ê ÔÈÚÈaLÓe ,ÔÈ„Ú ˙Ói˜ ˙eÙzM‰ È¯‰ - BÚÈbn‰««ƒ¬≈«À»«∆∆¬«ƒ«¿ƒƒ∆

.‰Ê ˙‡∆∆

וכסףֿמשנה).44) (מגדלֿעוז הגאונים כלומר,45)תשובת
שבמעות  כיון הסכום, ידעו שלא אף בכיס, כסף שיש ידעו
למעלה  כמבואר חבירו, מדעת שלא לחלוק אחד כל יכול

(אורֿשמח). ט הלכה שם.46)פ"ב פ"ה למעלה
השותפות.47) כל תימן: לא 48)בכ"י ולפיכך [כלומר:

חלקו  לא אם משקלם, ידעו אם אפילו אבל אותם. חלקו
לחלוק  אין בפירות שהרי חלקו, כאילו דינו אין - אותם

שם]. בפ"ה למעלה כמבואר חבירו, מדעת שלא

.ËÈÓ49ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰wÏÁ ¯Á‡ B¯·Á ˙‡ Ú·zL ƒ∆»«∆¬≈««¬À»≈»

e¯‡aL BÓk ,ÏebÏ‚ È„È ÏÚ ‡l‡ BÚÈaL‰Ï50Ï·‡ . ¿«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¿¿∆≈«¿¬»
LÈÌÈ¯Á‰Ï BÏ51‰È‰Lk ÌeÏk BÏÊbL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ≈¿«¬ƒ¿»«ƒ∆¿»¿¿∆»»

.ÏÊbL ‰na ‰„BÈ ‡ÏÂ B˙Èa Ôa B‡ BÒÈ¯‡ B‡ BÙzLÀ»¬ƒ∆≈¿…∆«∆∆»«

שם.49) ז.50)רי"ף הלכה הגאונים 51)למעלה תקנת
גם  וראה להשביע, שאין במקום אף להחרים, שיש היא

יא. הלכה פ"ג למעלה

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
השותפין.1) שבועת דין המשך

.‡ÛzL2,Ì‰ÈÈa È‡z ‰È‰ CkL B¯·Á ÏÚ ÔÚhL À»∆»««¬≈∆»»»¿«≈≈∆
ÔÚhL B‡ ;ÌÏBÚÓ ‰Ê È‡z ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»»¿«∆≈»∆»«
‡l‡ BÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÎÂ Ck ‰È‰ ÈlL Ô¯w‰L∆«∆∆∆ƒ»»»¿»¿«»≈≈∆»

˙BÁt3,˙eÙzM‰ EÏ Èz˙ ¯·kL ÔÚhL B‡ ;‰fÓ »ƒ∆∆»«∆¿»»«ƒ¿«À»
ÈlMÓ BÊ ‰¯BÁqL B‡ ;ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿ƒ∆¿»ƒ∆ƒ
˙BÚËa ‡ˆBik ÏÎÂ ;ÚˆÓ‡ ÏMÓ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,‰È‰»»¿«»≈ƒ∆∆¿«¿…«≈ƒ¿»

el‡4‰Úe·La Ú·Bz‰ „Èa ˙eL¯‰ -5Ì‡ ?„ˆÈk . ≈»¿¿««≈ƒ¿»≈«ƒ
,ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÛzM‰ Ú·MÈ ‡lL Ú·Bz‰ ‰ˆ»̄»«≈«∆…ƒ»««À»¿««À»ƒ

˙q‰ BÚÈaLÈÂ6‡Ï :¯ÓB‡Â da ¯ÙBkL ‰Úh‰ ÏÚ ¿«¿ƒ∆≈«««¬»∆≈»¿≈…
- ‰ˆ¯ Ì‡Â ;BÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»¬≈∆«¿ƒ¿ƒ»»

ÏbÏ‚Ó7ÔÈÙzM‰ ˙Úe·La ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÂÈÏÚ8, ¿«¿≈»»»≈«¿»ƒƒ¿««À»ƒ
ÈÓÈ Ïk ÌeÏk zÏÊ‚ ‡lL :˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaLÓe«¿ƒ¿«¬«»≈∆…»«¿»¿»¿≈
‰¯BÁq‰ BfLÂ ,Ck È‡z eÈÈa ‰È‰LÂ ,˙eÙzM‰«À»¿∆»»≈≈¿«»¿∆«¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .CÎÂ Ck ÈÏ z˙pLÂ ,ElL∆¿¿∆»«»ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

(מגדלֿעוז).2) הגאונים יהיה 3)תשובת שלא ובאופן
קיבל  כבר הוודאי חלקו שאת כגון במקצת, מודה הנתבע
הוא  ובו הנתבע, בידי הנשאר החלק על הוא והדיון התובע,

כא. ס"ק צג, סימן סמ"ע וראה הכל, טענות 4)כופר שהן
שבועת  חלה שעליהן החששות מסוג ואינן ודאיות,

מדרבנן. היסת שבועת עליהן וחייבים ראה 5)השותפין,
חבירו  שהטוען יד, הלכה ונטען טוען מהלכות פ"א להלן
ואחת  קלה אחת שבועות, שתי לו ונתחייב טענות שתי
על  אותו משביעין אלא שתיהן, אותו משביעין אין חמורה,
על  שיש וכאן השנייה. את עלֿידה ומגלגלים החמורה
ושבועת  המשנה, שבועת שהיא השותפין שבועת התובע
שבועת  שישבע בדין היה מדרבנן, אלא שאינה היסת

(אורֿשמח). היסת שבועת עליו ויגלגל כדין 6)השותפין
יהיה  השבועה שעיקר לתובע, לו נוח [שכך בכל. כופר כל
מאחר  משבועה, הנתבע יפרוש אולי הוודאית, הטענה על
הוא  מוכרח זה ובאופן לשקר, נשבע הוא כי יודע שהתובע
ראה  כסף, שתי ממנו גזל כי בשותף חושד שאינו לומר
אורֿשמח]. ועיין כאן. ורדב"ז ב הלכה פ"ט למעלה

שבועת 7) גלגול דרך האמורות הטענות על משביעו
למעלה 8)השותפין. וראה היסת, משבועת חמורה שהיא
ג. הערה

.·Ú·Bz‰9BÙzL,ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï «≈«À»¿«¿ƒ¿««À»ƒ
ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡L ‡ÏÂ e˜ÏÁ ¯·k :¯ÓB‡ Úa˙p‰«ƒ¿»≈¿»»«¿¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÌeÏk10eÈOÚ ‡ÏÂ e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ Ú·Bz‰Â , ¿¿«≈«≈¬«ƒ…»«¿¿…»ƒ
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קח ושותפין קח שלוחין הל' - קנין ספר - אדר ה' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔBaLÁ11˙Ó ÏÚ e˜ÏÁ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡L B‡ , ∆¿∆»««≈«»«¿«¿»
,‰ˆ¯‡L ˙Ú ÏÎa ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L E˙B‡ ÚÈaL‡L∆«¿ƒ«¿¿««À»ƒ¿»≈∆∆¿∆
- ÌBÈÏ ÌBiÓ È˙B‡ ‰Á„Ó ‰z‡Â ,zÚaL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒ¿«¿»¿«»«¿∆ƒƒ¿

˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡12¯Ó‡ elÙ‡ . ≈»¿«¿ƒ¿«¬«»≈¬ƒ»«
¯‡Lp‰ ‰ÊÂ ,ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡LÂ ,e˜ÏÁ Ôk :Úa˙p‰«ƒ¿»≈»«¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿∆«ƒ¿»
zÁp‰ ÔB„wt B‡ ,ÈÏÚ BzÙ˜fL ·BÁ ‡l‡ BÈ‡≈∆»∆¿«¿»«ƒ»ƒ«¿»

ÈÏˆ‡13BÈ‡ - BÙzL ‰È‰L ÌÈ„Ú LiL Èt ÏÚ Û‡ , ∆¿ƒ««ƒ∆≈≈ƒ∆»»À»≈
ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ¿«¬«»≈¿≈»¿«¿ƒ«
elÙ‡Â ,ÌÏBÚÓ eÙzzL ‡lL B‡ e˜ÏÁ ¯·kL ˙q‰∆≈∆¿»»¿∆…ƒ¿«¿≈»«¬ƒ
ÔÈ‡Â ˙q‰ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÏebÏ‚ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿¿ƒ∆≈«¿ƒƒ∆≈¿≈
·iÁ ‰È‰È Ba ‰„BÈ Ì‡L ¯·„ BÚË Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏbÏ‚Ó¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿»»»∆ƒ∆ƒ¿∆«»

ÔBÓÓ ÌlLÏ14·iÁ BÈ‡ Ba ‰„B‰ elÙ‡L ¯·c Ï·‡ ; ¿«≈»¬»»»∆¬ƒ»≈«»
È„È ÏÚ elÙ‡Â ÂÈÏÚ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ‡l‡∆»¿»≈ƒ¿»»»«¬ƒ«¿≈

.‰‡¯B‰ ÈÏÚa ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .ÏebÏ‚ƒ¿¿»∆«¿ƒ«¬≈»»

הנשבעין.9) כל פרק עוד 10)רי"ף אין - שחלקו ולאחר
ז. הלכה פ"ט למעלה השותפין, תובע 11)שבועת ואינו

בלבד. השותפין שבועת אלא ספק 12)ממנו כאן שיש
חדש  ספק וכאן ספק, היא גופה השותפין ששבועת ספקא,

זו. שותפין לשבועת עוד מקום יש והשותפות 13)אם
עוד. קיימת (שמות 14)איננה נאמר דאורייתא [ובשבועה

לשבועה  והואֿהדין ישלם", ולא בעליו "ולקח י) כב,
דרבנן].

.‚ÔÚË15Ck EÏˆ‡ ÈÏ ¯‡LÂ ‰z‡ ÈÙzL ÔÈ„ÚL »«∆¬«ƒÀ»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ∆¿¿»
CÎÂ16ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡L ‡ÏÂ e˜ÏÁ ¯·k :¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ¿»¿∆≈¿»»«¿¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÈÙzL ˙ÈÈ‰ ‡Ï B‡ ,ÌeÏk¿…»ƒ»À»ƒ≈»¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
˙q‰17‡lL :ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Óe ,ÌeÏk B„Èa BÏ ÔÈ‡L ∆≈∆≈¿»¿¿«¿≈»»∆…

ÌÏBÚÓ ÌeÏk ÈzÏÊ‚18‰È‰ ‡lL ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡Â ; ¿«¿«ƒ¿≈»¿≈¿«¿≈»»∆…»»
e¯‡aL ÌÚh‰ ÔÓ ,e˜ÏÁ ¯·kL B‡ BÙzL19. À»∆¿»»«¿ƒ«««∆≈«¿

(מגדלֿעוז).15) הגאונים בתשובות וכ"ה שם, רי"ף
ודאית.16) טענה טענה 17)והיא על בכל, כופר כדין

הלכה 18)ודאית. פ"ט למעלה וראה ממון. תביעת שזוהי
אחר. ממקום שבועה עליו מגלגלים שחלקו, שאע"פ ז

ב.19) הלכה למעלה

.„ÔÚË20EÚÈaL‰Ï ÈÏ LÈÂ eÁ‡ ÔÈÙzL ÔÈ„ÚL »«∆¬«ƒÀ»ƒ¬«¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¬
ÌÏBÚÓ eÙzzL ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,˜ÙÒ ˙ÚËa21, ¿«¬«»≈¿«»≈…ƒ¿««¿≈»

¯Á‡ Úa˙p‰ ¯ÊÁÂ ,BÙzL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰Â¿≈ƒ«≈«≈ƒ∆»»À»¿»««ƒ¿»««
˜ÊÁ‰ È¯‰L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - e˜ÏÁ :¯Ó‡Â Ck»¿»«»«¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«

Ô¯Ùk22Ú·MÈÂ ,BÊ ‰Úe·LÏ23ÔÎÂ .ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L «¿»ƒ¿»¿ƒ»«¿««À»ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם.20) היה 21)רי"ף וחלקנו, נשתתפנו טוען: היה שאם
(רדב"ז). בֿג הלכה למעלה כמבואר משבועה, פטור

ועל 22) חלקתי, לא כאומר - השתתפתי לא שהאומר
הם  שעדיין עדים יש וכאילו עדים, יש הרי עצמה השותפות

כ). ס"ק צג סימן (סמ"ע חשוד 23)שותפים שהוא ואע"פ

ממון, גזילת על חשוד זה אין - לשותפות ביחס לשקר
שם). (סמ"ע כלום בידו נשאר ולא שותף והיה שיתכן

.‰Ô·e‡¯24ÒÈkÏ ÏÈh‰L25,ÌÈ¯Èc ˙B‡Ó Úa¯‡ ¿≈∆ƒƒ«ƒ«¿«≈ƒ»ƒ
eÙzzLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓL ÏÈh‰Â26e˙Â e‡OÂ , ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿»¿

Ô·e‡¯ ÔÚËÂ ,Ô·e‡¯ „Èa Blk ÔBÓn‰ È¯‰Â ,„ÁÈa¿«««¬≈«»À¿«¿≈¿»«¿≈
ÔÈ¯Èc ˙B‡Ó LÓÁ Ô¯w‰ ÔÓ ˙ÁtL27:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ∆»«ƒ«∆∆¬≈≈ƒ»ƒ≈¿ƒ

ÌlLÈÂ ,Ck B˙ÁtL ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L Ô·e‡¯ Ú·MÈƒ»«¿≈¿««À»ƒ∆¿»»ƒ«≈
B˙ÈaÓ ÌÈMÓÁ ÔBÚÓL28˙Úe·L Ô·e‡¯ Ú·MÈ ‡l‡ ; ƒ¿¬ƒƒƒ≈∆»ƒ»«¿≈¿«

B˙ÁtL ÔÈÙzL‰29‡ÏÂ ,„·Ïa B„ÈaL ‰na CÏÈÂ , «À»ƒ∆¿»¿≈≈«»∆∆¿»ƒ¿«¿…
Ú„BÈ ÔBÚÓML ,Ô·e‡¯ ÔÚË .ÌeÏk ÔBÚÓL ÌlLÈ¿«≈ƒ¿¿»«¿≈∆ƒ¿≈«

È‡cÂa30BÊ ˙ÁÙa31B˙ÁtL32ÔBÚÓL ÏÚ ÏbÏ‚È -33 ¿««ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«ƒ¿
˜qÚ˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ ˙Át‰ ÌeÎÒ È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿««¿«¿»«∆¿ƒ…ƒ¿«≈

ÏÏk BÊ ˙eÙzLa ÔBÚÓL34˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈ -35 ƒ¿¿À»¿»ƒ»«ƒ¿∆≈
„BÚ ‡ÏÂ .¯ËtÈÂ ,„ÒÙ‰‰ ‰Êa È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L36, ∆≈≈«¿««¿∆«∆¿≈¿ƒ»≈¿…

‰n‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ‡l‡37- ÔBÚÓL „Èa ¯‡Lp‰ ∆»ƒ»»∆«»∆«ƒ¿»¿«ƒ¿
‰ÂLa B˙B‡ ÌÈ˜ÏBÁ38ÔÈ‡L .39ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ÛzM‰ ¿ƒ¿»∆∆≈«À»ƒ«ƒ¿»ƒ

‡l‡ ;B¯·Á „ÈaM ‰Ó ÏhÈÂ Ú·MiL È„k ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆ƒ»«¿ƒ…«∆¿«¬≈∆»
¯‰f‰Â .B„È ˙Áz ‡e‰L ¯·cÓ ÏËB B‡ ,¯ËÙÂ ÚaLƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»∆««»¿ƒ»≈

.‰‡¯B‰ ÈÏÚa Ba eÚË ¯·kL ,‰Ê ÔÈ„a¿ƒ∆∆¿»»«¬≈»»

(מגדלֿעוז).24) שותפות.25)גאונים ולדעת 26)של
שוה, השקעתם שאין אע"פ - ג) הלכה (פ"ד למעלה רבינו
בשכר  מודה והראב"ד בשוה, ביניהם הפחת או השבר

בפחת. להפסיד 27)וחולק צריך מהם אחד שכל שנמצא
דינרים. וחמשים לשלם 28)מאתיים צריך ששמעון שאף

שכר  במחצה שמשתתף שותף כדין ההפסד מן מחצית
כדי  ונוטלין הנשבעין מן השותף "אין הפסד, ומחצה
להלן  רבינו שכתב כמו חבירו" שביד מה ויטול שישבע

ההלכה. שאינו 29)בסוף "כך", רבינו הוסיף לא כאן
כאילו  ונראה כולו, מקבלו שאינו אחרי הסכום, כל על נשבע
וכו' בטלית" אוחזים "שנים בדין מצאתי וכן שקר. על נשבע
ס"ק  צג סימן בסמ"ע וראה (כסףֿמשנה, ה: בבאֿמציעא

ששמעון 30)כד). לו, שברור כן, טוען ראובן אין שאם
לא  שהרי יודע, אינו ששמעון הדבר ברור הפחת, על יודע
מודה  עצמו שהוא ומכיון שנתעסק, בשעה שמעון היה
טו). ס"ק שם (ש"ך להשביעו צורך אין יודע אינו ששמעון

זה".31) "בפחת תימן: החמישים 32)בכ"י את ותובע
ראה 33)הנותרים. חמורה, שהיא השותפין שבועת מתוך

ג. הערה השותפין.34)למעלה לשבועת מקום אין שאז
איני 35) אומר: והנתבע 'ברי', טענת חבירו התובע כל כדין

ח). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"א לך חייב אני אם יודע
מכיסו 36) השותפין בשבועת מוציאין שאין רק לא כלומר,

כגון  השותפים מממון זה מעכב שלפעמים אלא השותף, של
השותף  שאין שנאמר, מה בכלל זה ואף בידו, שהוא

כח). ס"ק שם (סמ"ע ונוטלין מאה 37)מהנשבעין הוא
הרי 38)דינרים. מהם, אחד ביד שהוא אף שנשאר, שמה

ויש  שניהם, ברשות מונח כאילו והוא מהשותפות, הוא
שם). (סמ"ע שוה חלק למה 39)לשניהם גם טעם הוא

ההלכה. בתחילת שנאמר
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קט

קט

עבדים  הלכות - קנין ספר - אדר ו' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÂÔÚË40ÂÈÏÚ ÈÂÏÏ LiL ,ÔBÚÓL41BÊa ·BÁ »«ƒ¿∆≈¿≈ƒ»»¿
ÏBÎÈ ‰È‰Â ·BÁ‰ È„k B„Èa ‰È‰ Ì‡ :‰Ó ˙eÙzM‰«À»»∆ƒ»»¿»¿≈«¿»»»

ÔÓ‡ - ÈÂÏÏ BzÏ42Ck ¯Á‡Â ·BÁ‰ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿¿≈ƒ∆¡»¿¿ƒ«¿««»
ÔÈ·MÁÓ43ÔÓ‡ BÈ‡ - ÔzÏ B„Èa ÔÈ‡ Ì‡Â ;44 ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈≈∆¡»
‡ÈˆB‰Ï45Ô·e‡¯ „iÓ46‰Úe„È‰ ‰¯BÁq‰ ÔÓ B‡ ¿ƒƒ«¿≈ƒ«¿»«¿»

ÏÚ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL ,˙eÙzMÏ«À»∆»¿¿»≈ƒƒ¿¿≈ƒ«
¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .Ô·e‡¯ ÈÒÎ47ÔÈ‡ - ƒ¿≈¿≈¬ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ¿»≈

Ô·e‡¯48ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk ‰pnÓ ÌlLÏ ·iÁ ¿≈«»¿«≈ƒ∆»¿¬»ƒ»«
È‡cÂa Ú„BÈ Ô·e‡¯L ,ÔBÚÓL49ÈÏÚL ·BÁ‰ ‰fL ƒ¿∆¿≈≈«¿««∆∆«∆»«

Ú·MÈ - ‡e‰ eÏˆ‡ ·BÁ‰Â ,‡e‰ ˙eÙzM‰ ˙ÓÁÓ≈¬««À»¿«∆¿≈ƒ»«
‰Ê ·BÁL Ú„BÈ BÈ‡L ÏebÏ‚ È„È ÏÚ B‡ ˙q‰ Ô·e‡¿̄≈∆≈«¿≈ƒ¿∆≈≈«∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .BlMÓ ·BÁ‰ ÔBÚÓL ÌlLÈÂ ,eÏˆ‡∆¿≈ƒ«≈ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ»»
ÔÈ¯È„ ‰‡Óa ÔBÚÓL ÌLa ÈÂÏ ÏÚ ·BÁ ¯ËL¿««≈ƒ¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ

ÔBÓnÓ50Èz¯ÊÁ‰Â ÈzÚ¯Ù :ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,˙eÙzM‰ ƒ»«À»¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ
ÒÈkÏ51B‡ ‰LÏ ÔÓÊ BÏ ÈzÚ·˜ :ÔBÚÓL ¯Ó‡L B‡ , «ƒ∆»«ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»»

ÏÚ ‰OBÚ ‡e‰ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈzLÏƒ¿«ƒ≈∆¡»∆»¿¿»∆«
¯ËÙ ¯·k ÈÂÏ ?‰Ê ÔÈ„a ÔÈc „ˆÈÎÂ .Ô·e‡¯ ÈÒÎƒ¿≈¿≈¿≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿«

ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBÚÓL ˙‡„B‰a52- ‰È‡¯ ¿»«ƒ¿¿ƒ…≈ƒƒ¿¿»»
B˙ÈaÓ ÌlLÈ53¯Ó‡L ÔÓÊ ÛBÒa ÈÂÏ ˙‡ Úa˙ÈÂ ,54. ¿«≈ƒ≈¿ƒ¿«∆≈ƒ¿¿«∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(מגדלֿעוז).40) הגאונים ואין 41)תשובת שמעון, על
ומן  השותפים. על הוא והחוב חוב, כאן שיש ראיה לשמעון
שמו  על עליו, שטרֿחוב שיוצא שאף נראה "עליו", הביטוי
על  אלא עליו, אינו שהחוב ראיה לו אין שמעון, של

כאילו 42)השותפות. הרי החוב, כדי בידו שיש אחרי
לתת  היה שבידו מפני או עליו. בעלים והוא ברשותו הכסף

עליו. שסיפר טרם ללוי, החוב את סילוק 43)מקודם אחרי
השותפות. לחלוקת הנשאר ההון של חשבון עושים החוב,

ראיה.44) בידו שאין מוציא 45)אחרי כל כדין ודינו
מחלקו 46)מחבירו. שאילו ראובן. של מחלקו היינו,

שהשותף  רבינו, לשיטת בהתאם וזה נאמן. בוודאי הוא,
בהפסד. חלקו את לכסות מכיסו כתובה 47)חייב והיא

השותפות. על ולא שמעון חייב 48)על שמעון אבל

שהודה. אחרי חלקו, את הערה 49)לשלם למעלה ראה
הש"ך. בשם של 50)כח שמו על הוא שהשטר שאף

מממון  ניתנה שההלוואה מפורש בו כתוב הרי שמעון,
להלן. וראה ראובן, בידי כשהשטר והמדובר השותפים.

השותפות.51) ראובן,52)לאוצר בידי כשהשטר המדובר
שאין  שמעון, של מחלקו אלא נפטר אינו ולפיכך כנ"ל,
לשלם, לשמעון לו אין אם אלא תחילה ממנו גובה ראובן
ראובן, של מחלקו גם לוי נפטר - שמעון בידי השטר ואם
השטר  את להעלים יכול שהיה "מיגו" לשמעון יש שהרי

(כסףֿמשנה).53)(כסףֿמשנה). מלוי יתבע - לו אין ואם
אבל 54) לשתים", או לשנה זמן לו "קבעתי כשטוען: היינו

(סמ"ע  כלל לוי את לתבוע יכול אינו - "נפרעתי" טען אם
לא). ס"ק צג סימן

ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿À»ƒ

âאדר ו' שני âיום

-oipwxtq
íéãáò úBëìä¦§£¨¦

,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ :˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¬≈
ÔÈ˜ ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒƒ¿«

È¯·Ú „·Ú1„·Ú ˙¯kÓÓ ¯ÎnÈ ‡lL (· .2‡lL (‚ . ∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿∆∆»∆∆…
C¯Ùa ep„·ÚÈ3„·Ú ˙„B·Ú Ba „·Ú ‡lL („ .4(‰ . ««¿∆¿»∆∆…«¬…¬«»∆

‡lL5ÁÈp6·LBz ¯b7Ba ˙Bc¯Ï8˜ÈÚ‰Ï (Â .C¯Ùa9 ∆…«ƒ«≈»ƒ¿¿»∆¿«¬ƒ
‡lL (Ê .ÈLÙÁ B˙‡ˆa BÏ10˙BcÙÏ (Á .Ì˜È¯ ‡ˆÈ11 ¿≈»¿ƒ∆…≈≈≈»ƒ¿
d„ÚÈÏ (Ë .‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡12‡lL (È .13(‡È .¯Înz »»»ƒ¿ƒ»¿«¬»∆…ƒ»≈

„·ÚÏ14‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa15BÏ ÏÈt‰ Ôk Ì‡ «¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»∆»ƒ≈ƒƒ
‡lL (·È .ÂÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡ ÂÈB„‡16„·Ú ¯ÈbÒ‰Ï ¬»∆»≈»≈≈»»∆…¿«¿ƒ∆∆

‡lL (‚È .Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL17 ∆»«ƒ»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆…
.eÈÏ‡ Ïvp‰ ‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï¿∆∆∆«ƒ»≈≈
el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e: ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"ואלה  משפטים פרשת בתחילת נכתבו עבדים דיני
עברי.." עבד תקנה כי לפניהם, תשים אשר המשפטים
שתחילת  אור" ב"תורה הזקן האדמו"ר כך על והעיר

רבים בלשון מדבר בלשון (לפניהם)הפסוק ובהמשכו
תקנה)יחיד רבינו (כי משה על מוסב תקנה" ש"כי כיון

היותר  בי"ע בנשמות הדעת בחינת הממשיך שהוא
עבד בבחינת שהן "בנים")נמוכות נקראו דאצילות .(ונשמות

אין  הנקנה שבדבר כמו כי קניין נקראת  זו והמשכה
לרשות  המוכר מרשות שיוצא אלא חדש דבר התהוות
הנהר  "בעבר שם על שהוא עברי בעבד גם כך הקונה,
ועבר  דאצילות, בינה בחינת הוא שנהר אבותיכם" ישבו
המושג. והשכל הבינה מבחינת  שלמעלה מה הוא הנהר
כל  ששורש אבותיכם" ישבו הנהר "בעבר שאומר וזהו
אחר  גם ולכן זו, בדרגה הוא מישראל ואחד אחד
במצב  להיותם בי"ע לעולמות וירדו הבנים שהושפלו
ומשה  הנהר" ב"עבר הוא שורשם הרי גלות, של
שורשם  את מגלה רק הדעת בחינת להם שממשיך

חדש. ועניין דבר מהווה ואינו האמיתי

עברי, עבד כנעני, עבד דרגות: שלוש ישנן עבד בעבודת
צדיק  וכנגד בי"ע עולמות שלושת שהם עבריה, ואמה
עולם  בדוגמת צדיק כנגד עבריה אמה ורשע. בינוני
היצירה, עולם בדוגמת עברי עבד טוב, שרובו הבריאה
רשע  דרגת כנגד כנעני ועבד מחצה, על מחצה - ובינוני

רע. שרובו העשיה עולם וכנגד

במניין  גם הרמב"ם הקדים מדוע להבין, צריך זה ולפי
החזקה' שב'יד בהלכות וגם ההלכות שלפני המצוות
עבד  דיני כך אחר ורק עבריה לאמה עברי עבד דיני
או  להיות הסדר צריך לעיל המבואר לפי והרי כנעני,

יום שני
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קי עבדים קי הלכות - קנין ספר - אדר ו' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

או  כנעני, ועבד עברי עבד עבריה אמה למטה מלמעלה
עבריה, ואמה עברי עבד כנעני, עבד למעלה מלמטה

דווקא. עברי בעבד מתחיל ומדוע

אדם  כל מדת היא הבינוני שמידת בתניא שמבואר אלא
של  בזכותן ממשיך ואח"כ , ימשוך אדם כל ואחריה
לדרגה  להגיע יהודי כל של ובכחו שביכולתו ישראל
גם  שיתכן מסיים ואח"כ הצדיק. ולמעלת יותר נעלית

כנעני. עבד בחינת - רצוי לא מצב

ש"חייב  הרמב"ם פסק עבריה, ואמה עברי לעבד בנוגע
להשוותן  ובמדור האדון בכסות ובמשתה במאכל לו

לישראל  מצווה הוא עושה שהקב"ה שמה ומכיון כו'"
את  ישראל עם - לעבדיו נותן הקב"ה שגם הרי לעשות,
עניני  גם אלא ושעורין בחיטין רק לא להם המצטרך כל

חי. כל נפש בהם להחיות תענוג

יין  בחינת גם ה' משפיע התורה בלימוד ועלֿדרךֿזה
דאורייתא. דרזין ורזין רזין בחינת היינו שבתורה, ושמן
כא  סימן קנין ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

רלב.1) עשה המצוות, ספר לאֿתעשה 2)ראה שם, ראה
רנט.3)רנח. מל"ת שם, לט:4)ראה כה, ויקרא ראה

רנז. מל"ת שם המצוות ספר עבד", עבודת בו תעבוד "לא
רס.5) מ"לת שם המצוות ספר לאחרים,6)ראה ניתן שלא

כך. לעשות מאחרים (ויקרא 7)שנמנע הכתוב לשון נקט
בפרך  ירדנו לא - ותושב גר יד תשיג "וכי מזֿנג) כה,
בספר  הוא וכן הגוי. כותב: הוא ו הלכה סוף ולהלן לעיניך".
עד  בארצנו ידור לא שהגוי שהזהרנו שם וראה שם. המצוות

תושב. גר להיות עליו עברי.8)שיקבל ראה 9)בעבד
קצו. עשה המצוות, רלג.10)ספר לאֿתעשה שם ראה

רלד.11) עשה שם, רלג.12)ראה עשה שם,13)שם,
י. הלכה ד פרק ולקמן רסא עשה 14)לאֿתעשה שם,

לח: בגיטין רבי וכדעת ו הלכה ט פרק ולהלן רלה,
כאן 15) ומונה רבינו על חולק שם, המצוות בספר הרמב"ן

שמח. ולב אסתר מגילת וראה מצוות, ספר 16)שתי
וכפירושו  י. הלכה ח פרק ולקמן רנד לאֿתעשה המצוות,

מה. בגיטין חיסדא רב לא17ֿ)של שם המצוות, ספר
יא. הלכה ח פרק ולקמן רנה, תעשה

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
לעבוד 1) ושאסור עברייה, ואמה עברי עבד דין בו נתבאר

לפרנסת  בשווה לפרנסו מחוייב ושרבו בפרך, עברי בעבד
עצמו.

.‡ÈÏ‡¯OÈ ‰Ê ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ È¯·Ú „·Ú2e¯ÎnL ∆∆ƒ¿ƒ»»«»∆ƒ¿¿≈ƒ∆»¿
.BBˆ¯Ï BÓˆÚ ¯ÎBn‰ B‡ ,BÁ¯k ÏÚ ÔÈc ˙Èa B˙B‡≈ƒ«»¿«≈«¿ƒ¿

Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÏ BÏ ÔÈ‡Â ·b ?„ˆÈk3ÔÈc ˙Èa - ≈«»«¿≈¿«≈∆«∆∆≈ƒ
‰·b ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L BÓk ,B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ4EÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿∆»«¿¿ƒ¿¿≈»¿≈¿

·pb‰ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈ¯ÎBnL Ï‡¯OÈa LÈ‡ƒ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ≈ƒ∆»««»
Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ‰Ê ÏÚÂ .„·Ïaƒ¿«¿«∆∆¿»≈ƒ≈ƒ

È¯·Ú „·Ú ‰˜˙5Èk :‰¯B˙ ‰LÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ
È¯·Ú‰ EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ6‰Ê ?„ˆÈk BÓˆÚ ¯ÎBÓ . ƒ»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈«¿≈«∆

˙‡ ¯kÓÏ ˙eL¯ ‰¯Bz BÏ ‰˙ ,¯˙BÈa ÈÚ‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ¿≈»¿»»¿ƒ¿…∆
BÓˆÚ7.CÏ ¯kÓÂ CnÚ EÈÁ‡ CeÓÈ Èk :¯Ó‡pL ; «¿∆∆¡«ƒ»»ƒƒ»¿ƒ¿«»
BÈ‡Â8B‡ ,ÂÈÓc ˙‡ ÚÈˆ‰Ïe BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏ È‡M¯ ¿≈««ƒ¿…∆«¿¿«¿ƒ«∆»»

·BÁ ÏÚ·Ï ÌzÏ B‡ ,ÌÈÏk B‡ ‰¯BÁÒ Ì‰a ˙B˜Ï9, ƒ¿»∆¿»≈ƒƒ¿»¿««
„·Ïa ÔÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ Ôk Ì‡ ‡l‡10È‡M¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â . ∆»ƒ≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈»»««

elÙ‡Â ,ÌeÏk BÏ ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏƒ¿…∆«¿«∆…ƒ»≈¿«¬ƒ
˙eÒk11¯‡Mz ‡Ï.BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÈ Ck ¯Á‡Â ,BÏ ¿…ƒ»≈¿««»ƒ¿…∆«¿

משפטים.2) פרשת בתחילת במכילתא הוא הקרן 3)כן
גניבה  מהלכות ג (פרק נמכר אינו הכפל בעבור אבל דווקא,

יב). יא.4)הלכה הלכה שם.5)שם שם.6)מכילתא
אמרה 7) שהרי עצמו למכור לו אסור מהתורה רשות ובלי

הם" עבדי עבדים, ישראל בני לי "כי נה): כה, (ויקרא תורה
כב:). (קידושין לעבדים" עבדים ולא הם] "[עבדי -

קלים.8) בשינויים כסף 9)ספרא ועיין שם. בספרא זה אין
שכיוון  עצמה, זו הלכה מתוך רבינו שלמדו [ומסתבר משנה.
לו  ואין לאכול מה לו אין אם אלא עצמו למכור לו שאין
חוב, בשביל עצמו שימכור ייתכן לא כן אם כדלהלן, כסות
מזון  לו ומשאירים חוב לבעל שמסדרין היא הלכה שהרי
מהלכות  א (פרק חודש עשר לשנים וכסות יום לשלושים
מה  לו אין שאם וכמה כמה אחת ועל ז), הלכה ולווה מלוה
שאין  ועוד לתובעו. רשאי חובו בעל אין שוודאי לאכול,
דין  בית שאין הגנב, של הכפל מן יותר חמור זה חוב
למכרו  יכול אינו דין שבית ומכיוון זה. עבור אותו מוכרים
לו  שאין כיוון עצמו, את למכור הוא אף רשאי אינו שוב -

הנגנב]. כלפי כזה אלא 10)חיוב נמכר "אינו שם: בספרא
העני". כן לאמה,11)אם בתו במכירת גם רבינו כתב [כן

ב]. הלכה ד פרק להלן

.·e¯‡a ¯·k12ÔÎÂ ,d˙·‚a ˙¯kÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿≈»»¿≈
dÓˆÚ ˙‡ ˙¯ÎBÓ dÈ‡13dÈ‡Â .14„·Ú ‡Ï ‰B˜ ≈»∆∆∆«¿»¿≈»»…∆∆

È¯·Ú15ÈÚk „·Ú ‡ÏÂ16ÔÈ‡Â .„LÁ‰ ÈtÓ ,17¯b‰ ƒ¿ƒ¿…∆∆¿«¬ƒƒ¿≈«¬»¿≈«≈
ÈÓ - BzÁtLÓ Ï‡ ·LÂ :¯Ó‡pL ;È¯·Ú „·Úa ‰˜ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»∆ƒ¿«¿ƒ

BÏ LiL18.‰ÁtLÓ ∆≈ƒ¿»»

יב.12) הלכה גניבה מהלכות ג סוף 13)בפרק תוספתא
ז), כא, (שמות איש ימכור "וכי ובמכילתא דסוטה. ב' פרק
וכו' עצמה את מוכרת האשה ואין עצמו את מוכר האיש
עצמה". את תמכור לא לפיכך בגניבתה נמכרת שאינה הבת
אל  עצמה" את מוכרת אינה "וכן רבינו גם הסמיך [ולפיכך

בגניבתה]. נמכרת שאינה כן לפני שכתב בבא 14)מה
וויכוח  ובאחרונה סתמית אחת ברייתות, שתי עא. מציעא

גמליאל. בן שמעון ורבן חכמים בברייתא 15)בין כן
וטרייא  מהשקלא שנראה כמו הדעות, לכל וזהו הראשונה,

וכחכמים.16)שם. השנייה, בברייתא ברייתא 17)כן

הוא.18)שם. שנולד כקטן שנתגייר גר שהרי

.‚B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ∆¿»≈ƒ≈¿ƒ
Ï‡¯OÈÏ ‡l‡19˜„ˆ ¯‚Ï B‡20BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .21 ∆»¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¿≈«≈«¿
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קיא

קיא

עבדים  הלכות - קנין ספר - אדר ו' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

È‡M¯ BÈ‡ -elÙ‡Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÓˆÚ ¯kÓÏ ≈««ƒ¿…«¿¿≈»ƒ«¬ƒ
BÓˆÚ ¯ÎÓe ¯·Ú Ì‡Â .·LBz ¯‚Ï22„·BÚÏ elÙ‡ ¿≈»¿ƒ»«»««¿¬ƒ¿≈

ÌÈ·ÎBk23‰Ê È¯‰ - dÓˆÚ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ elÙ‡Â , »ƒ«¬ƒ«¬«»ƒ«¿»¬≈∆
‰Ê - ¯˜ÚÏ .¯b ˙ÁtLÓ ¯˜ÚÏ B‡ :¯Ó‡pL ;¯eÎÓ»∆∆¡«¿≈∆ƒ¿««≈¿≈∆∆

.dÓˆÚ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯kÓp‰«ƒ¿»«¬«»ƒ«¿»

שמעוני 19) ילקוט נוסחת (לפי א הלכה ז פרק בהר [ספרא
לא  אותו מוכרין דין בית כשיהיו "ומניין תרסו) סימן שם
וכן  אחיך", לך יימכר כי לומר תלמוד לך, אלא מוכרין יהיו

יב]. הלכה ג פרק להלן רבינו בדברי היא 20)הוא כך
[וכן  תימן. בכתבֿיד הוא וכן משנה) (כסף הנכונה הגירסה
למכור  רשאי אינו עצמו המוכר "וכן שכתב: להלן נראה
אבל  צדק"]. "לגר כתב ולא תושב". לגר ואפילו לגוי, עצמו
לזה  מקור שאין פי על ואף צדק", לגר "ולא רומי: בדפוס
לא  צדק גר שוודאי הסברא, מן רבינו למדה חז"ל, בדברי
פרק  להלן וראה משנה), (לחם המצוות על לעבור יכשילו
הוא  שכלל לגוי, כנמכר דינו צדק לגר שהנמכר יב הלכה ב
עברי  עבד קונה אינו עברי בעבד נקנה שאינו כל בידינו:

שם). מציעא שמעוני 21)(בבא ילקוט (לפי שם בספרא כן
תלמוד  לך אלא נמכר יהא לא נמכר כשיהא "ומניין שם)

לך". ונמכר אמרו 22)לומר עצמו במוכר שדווקא [נראה
דין  בית במכרוהו אבל מכור, זה הרי לגוי ונמכר עבר שאם
לגר  "ונמכר שבפסוק משום בזה והטעם מכור. אינו לגוי
ואילו  עצמו, במוכר מדבר וגו'", לעקר או וגו' תושב
לא  יב) טו, (דברים לך" יימכר "כי בפסוק דין בית במכרוהו
ח]. הלכה תחילת ב פרק להלן וראה ועקר. תושב גר נזכרו

הלכה 23) ב פרק להלן וראה שם. מציעא בבבא נראה כן
יב.

.„‡a24ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÈÓˆÚ ¯ÎBÓ ÈÈ¯‰ :EÏ ¯Ó‡Â »¿»«¿¬≈ƒ≈«¿ƒ¿≈»ƒ
˜e˜Ê ‰z‡ ÔÈ‡ -25Ï·‡ .¯ÎniL „Ú ,BÏ26¯Á‡Ï ≈«»»«∆ƒ»≈¬»¿««

‰OÚÂ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓpL∆ƒ¿«¿≈»ƒ««ƒ∆»«¿»»
B˙BcÙÏ ‰ÂˆÓ - Ô‚‰k ‡lL27ÚÓhÈ ‡ÏÂ ,28;Ì‰a ∆…«…∆ƒ¿»ƒ¿¿…ƒ»«»∆

.Bl ‰È‰z ‰l‡b ¯kÓ È¯Á‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈ƒ¿«¿À»ƒ¿∆

א.24) הלכה ח פרק שם לו 25)ספרא לתת בו, לטפל
לגוי. עצמו את ימכור שלא בספרא 27)שם.26)ממון

"מייד". נוסף: יתבולל.28)שם

.‰„Á‡29ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL B‡ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÎBn‰30 ∆»«≈∆«¿∆¿»≈ƒ
‡ÈÒ‰¯Ùa ¯kÓ BÈ‡ -31Á˜n‰ Ô·‡ ÏÚ32‡ÏÂ , ≈ƒ¿»¿«¿∆¿»«∆∆«∆»¿…

‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯kÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k ,‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿∆∆∆»¬»ƒƒ¿»ƒ∆∆¡«…
C¯„Â ‰Úˆa ‡l‡ ¯kÓ BÈ‡ - „·Ú ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈƒ»¿ƒ¿∆∆»∆≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿∆∆

.„B·k»

א.29) הלכה ו פרשה שם שהפסוק 30)ספרא עיון [צריך
קידושין  ועיין עצמו, במוכר מדבר עבד" ממכרת ימכרו "לא

דראב"י]. בברייתא  גבוהה 32)בפומבי.31)טו. אבן
למכירה. העבדים מעמידים שעליה

.Â„·Ú Ïk33‡È‰ BÊÈ‡Â .C¯Ùa Ba „·ÚÏ ¯eÒ‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»«¬…¿∆∆¿≈ƒ
‰aˆ˜ dÏ ÔÈ‡L ‰„B·Ú BÊ ?C¯t ˙„B·Ú34‰„B·ÚÂ , ¬«∆∆¬»∆≈»ƒ¿»«¬»

B„È·Ú‰Ï Bz·LÁÓ ‰È‰z ‡l‡ ,dÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ»∆»ƒ¿∆«¬«¿¿«¬ƒ
Ô‡kÓ .ÏËaÈ ‡lL ,„·Ïa35‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ»»¿¬»ƒ∆…

¯„Ú :BÏ ¯Ó‡È36‡B·‡L „Ú ÌÈÙb‰ ˙Áz37È¯‰L ; …«¬…«««¿»ƒ«∆»∆¬≈
‰ÚL „Ú ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ .‰aˆ˜ BÏ Ô˙ ‡Ï…»«ƒ¿»∆»…«¬…«»»
¯ÙÁ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ«¿¿ƒ¿≈……«¬…
ÒBk BÏ ÌÁ‰Ï elÙ‡Â .BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿≈»ƒ«¬ƒ¿»≈
¯·BÚÂ ,¯eÒ‡ - BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ôˆ‰Ï B‡ ÔÈnÁ ÏL∆«ƒ¿»≈¿≈»ƒ»¿≈
‡‰ .C¯Ùa B· ‰c¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ»»¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆¿»∆»
ÔÎÂ .BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ·eˆ˜ ¯·„ ‡l‡ BÏ ‰OBÚ BÈ‡≈∆∆»»»»∆»ƒ¿≈
È¯‰ - C¯Ùa Ba ‰„¯ Ì‡ ,BÏ ¯kÓpL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ∆ƒ¿«ƒ»»¿∆∆¬≈
‡Ïa ÌÈ¯·BÚ - e‰eÁÈp‰ Ì‡Â .BÚÓÏ ÔÈeˆÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿Àƒ¿»¿¿ƒƒƒ¿ƒ¿…

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ÔÈ‡Â .EÈÈÚÏ C¯Ùa epc¯È38e‡ «¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆¿≈»
˜c·ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙eL¯Ï ÒkÈÏ ÔÈ˜˜Êƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ¿…
ÔÓÊa - EÈÈÚÏ :¯Ó‡pL ;C¯Ùa ep„È·ÚÈ ‡lL ÂÈ¯Á‡«¬»∆…«¬ƒ∆¿∆∆∆∆¡«¿≈∆ƒ¿«

.‰‡B¯ ‰z‡L∆«»∆

ב.33) הלכה שם קבוע.34)ספרא מה 35)זמן כל
שם. בספרא הוא כאן רבינו ויש 37)חפור.36)שכתב

קץ  יבוא מתי יודע אינו שהעובד גדול, נפשי עינוי כאן
ח.38)לעמלו. הלכה ח פרק שם ספרא

.Ê„·Ú Ïk39B„È·Ú‰Ï e‰wL Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»»¿«¬ƒ
ÌÈ„·Ú‰ ˙BOÚÏ ÌÈ„ÁÈÓ Ì‰L ,ÌÈÊBa ÌÈ¯·„a40, ƒ¿»ƒƒ∆≈¿À»ƒ«¬»¬»ƒ

BÏ ıÏÁÈ B‡ ,ıÁ¯n‰ ˙È·Ï ÂÈÏk ÂÈ¯Á‡ CÈÏBiL ÔB‚k¿∆ƒ«¬»≈»¿≈«∆¿»«¬…
ÂÈÏÚÓ41BÈ‡ .„·Ú ˙„·Ú Ba „·Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ƒ¿»»∆∆¡«…«¬…¬…«»∆≈

‰È‰È ·LB˙k ¯ÈÎOk :¯Ó‡pL ;¯ÈÎOk ‡l‡ Ba ‚‰B≈∆»¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ¿»ƒ¿∆
¯zÓe .CnÚ42,B˙eÒk BÏ ÒaÎÏe ,B¯ÚO BÏ ¯tÒÏ ƒ»À»¿«≈¿»¿«≈¿

Ï·‡ ;B˙qÚ BÏ ˙BÙ‡ÏÂ43Ôla B˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ¿∆¡ƒ»¬»…«¬∆«»
ÌÈa¯Ï44Ì‡Â .ÌÈa¯Ï ÌBzÁ B‡ ,ÌÈa¯Ï ¯tÒ B‡ ,45 »«ƒ«»»«ƒ«¿»«ƒ¿ƒ

.‰OÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎniL Ì„˜ ˙‡Ê B˙en‡ ‰˙È‰»¿»À»……∆∆ƒ»≈¬≈∆«¬∆»
Ï·‡46ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰lÁza ep„nÏÈ ‡Ï47‡l‡ , ¬»…¿«¿∆«¿ƒ»¿»»¿»∆»

dOBÚ ‰È‰Lk dOBÚL ‡È‰ - da ‰È‰L ˙en‡À»∆»»»ƒ∆»¿∆»»»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ì„wÓ48ÈtÓ ,È¯·Ú „·Úa ? ƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈

- ¯kÓ ‡lL Ï‡¯OÈ Ï·‡ ;‰¯ÈÎna ‰ÏÙL BLÙpL∆«¿¿»»«¿ƒ»¬»ƒ¿»≈∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ BÈ‡ È¯‰L ,„·Úk Ba LnzL‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈¿∆∆∆¬≈≈∆¿»»

.BÓˆÚ ˙ÚcÓe BBˆ¯a ‡l‡ BÊ∆»ƒ¿ƒ«««¿

ב.39) הלכה ז פרק זה 41)הכנענים.40)שם אין
כב: בקידושין בברייתא הוא כן [אבל שלפנינו בספרא

לרב]. העבד ג.42)במעשה הלכה שם סיום 43)ספרא
יוסי. רבי יכול 44)דברי שאינו "לרבים", על הוא הדגש

זאת  שלמדו שם בספרא נראה וכן חוץ, לעבודת לנצלו
אומנותו  תמסר "שלא - עימך" "יעבוד - "עימך" מהמלה:

דרשב"י 45)לרבים". המכילתא ולפי שם. יוסי כרבי
קמא. תנא לדעת גם זהו ב) כא, שם.46)(שמות

לרבים.47) מלאכה ב.48)שום הלכה שם ספרא

.ÁÌÈL‡49Ô˙Bc¯Ï ¯zÓ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L50 ¬»ƒ∆≈»¬ƒ«»À»ƒ¿»
„aÚzL‰Ïe ‰˜ÊÁa51CÏÓ .Ô‰a52ÈÓ ÏkL ,¯ÊbL ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈»∆∆∆∆»«∆»ƒ
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קיב עבדים קיב הלכות - קנין ספר - אדר ו' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

„aÚzLÈ ,LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆw‰ Òn‰ ÔzÈ ‡lL∆…ƒ≈«««»«»ƒ»ƒƒ¿«¿≈
Ba LnzL‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B„È ÏÚ Òn‰ Ô˙pL ‰ÊÏ¿∆∆»««««»¬≈∆À»¿ƒ¿«≈

ÈcÓ ¯˙BÈ53Ï·‡ ,54„·Úk ‡Ï55Ì‡Â .56‚‰B BÈ‡ ≈ƒ«¬»…¿∆∆¿ƒ≈≈
„·Úk Ba LnzL‰Ï ¯zÓ - ‰¯eMk57. «»À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

רבא 49) אחי סעורם ברב ועובדא ברייתא עג: מציעא בבא
רבא. לו והסכים כן, סעורם 50)שעשה שרב שם עיין

רבא. של למרכבתו ממה 51)רתמם זאת למדו שם בגמרא
לזה: וסמוך תעבודו" בהם "לעולם מו): כה, (ויקרא שנאמר
גם  השתעבדות של אפשרות שישנה הרי - "ובאחיכם"

השקלא 52)באחיכם. רקע על ששת רב של מימרא שם,
ורבא. פפא רב בין "דיהבי 53)וטריא בגמרא: שם הוא כן

בתוספות  (וראה טפי" בהו ומשתעבדי דאינשי אכרגא זוזי
"טפי") גורסים שאינם שיש משתעבדי, המתחיל דיבור שם
טז) הלכה גזילה מהלכות ה פרק (למעלה גזל משום כאן ואין
ה  (פרק ריבית משום בזה אין וכן דין. הוא המלך שדין
גופו  קניין אלא מלוה כאן שאין יז), הלכה ולוה מלוה מהלכת

כאן). (ראב"ד בו וראה 54)להשתעבד ההמשך, מתוך יוצא
שמכיוון 55)בסמוך. ביזיון, בדרך עבד עבודת היינו כנעני,

העובד  לפועל ולא לעבד הוא דומה המלך ידי על שנמכר
שם). גזילה מהלכות ה בפרק למעלה משנה (כסף מרצונו
הפסוק  הביאו שלא שם, מציעא בבבא הסוגייה מן נראה [וכן
הנוהגים  אלה לגבי אלא ובאחיכם", - תעבודו בהם "לעולם

המס). לגבי ולא כשורה, שם.56)שלא ברייתא
שאינו 57) עברי עבד גם כי ייתכן זה [ולפי שם). (גמרא כנעני

וצריךֿעיון]. עבד, עבודת בו לעבוד מותר כשורה נוהג

.ËÏk58„·Ú59ÔB„‡‰ ·iÁ - ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ B‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ»«»»»
˙eÒÎa ,‰˜LÓ·e ÏÎ‡Óa BÏ Ô˙BÂL‰Ï60.¯B„Ó·e ¿«¿»¿«¬»¿«¿∆ƒ¿¿»

CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL61ÏÎB‡ ‰z‡ ‡‰z ‡lL - ∆∆¡«ƒƒ»∆…¿≈«»≈
¯a˜ ˙t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,È˜ ˙t62,ÔLÈ ÔÈÈ ‰˙BL ‰z‡ ; «»ƒ¿≈«ƒ»«»∆«ƒ»»

‡e‰Â ,ÔÈÎBÓ Èab ÏÚ ÔLÈ ‰z‡ ;L„Á ÔÈÈ ‰˙BL ‡e‰Â¿∆«ƒ»»«»»≈««≈ƒ¿
¯„ ‰z‡ ;Ô·z‰ Èab ÏÚ ÔLÈ63¯„ ‡e‰Â C¯Îa »≈««≈«∆∆«»»ƒ¿»¿»

¯ÙÎa64C¯Îa ·LBÈ ‡e‰Â ¯ÙÎa ¯„ ‰z‡ B‡ ,65; ƒ¿»«»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»
Ô‡kÓ .CnÚÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL66„·Ú ‰Bw‰ Ïk :e¯Ó‡ ∆∆¡«¿»»≈ƒ»ƒ»»¿»«∆∆∆
BÓˆÚÏ ÔB„‡ ‰B˜k - È¯·Ú67Â .·iÁ68‚‰Ó Ba ‚‰Ï ƒ¿ƒ¿∆»¿«¿¿«»ƒ¿…ƒ¿«

Ï‡¯OÈ Èa ÌÎÈÁ‡·e :¯Ó‡pL ;‰ÂÁ‡69Èt ÏÚ Û‡Â . «¬»∆∆¡«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿««ƒ
˙e„·Ú ‚‰Ó BÓˆÚa ‚‰Ï „·Ú‰ CÈ¯ˆ ,ÔÎ70Ô˙B‡a ≈»ƒ»∆∆ƒ¿…¿«¿ƒ¿««¿¿»

.BÏ ‰OBÚ ‡e‰L ˙B„B·Ú‰»¬∆∆

ãקודש משיחות ãנקודות

במאכל  עבריים ואמה עבד לו להשוות האדון חיוב גדר
לעבוד  חייב שאינו לפועל שכר כתשלום אינו ומשתה,
וחייבים  לאדון קנויים שהם אלא שכר לו שישלם לא אם
אביו  את לשרת המחויב בן עלֿדרך רגע, בכל לשרתו
שהוא  כל תשלום מצד ולא אב כיבוד וחיוב מצות מצד

עבודתו. על

ואיני  עמי "עשה האדון לו לומר יכול כנעני בעבד שהרי

במאכל  לו להשוותו האדון שחייב עברי בעבד וגם זנך"
שהוא  לעבד האדון חיובי בגדר זה הרי כו' ובמשקה

פעולה. שכר בתור ולא לעצמו" אדון "כקונה
53 הע' 394 ע' חי"ז (לקו"ש

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ג.58) הלכה ז פרק בהר ובספרא כ. בקידושין ברייתא
טוב 59) "כי הפסוק שהרי (רדב"ז) בגניבתו הנמכר אפילו

דין. בית במכרוהו מדבר עימך" הוא 60)לו כן נקייה.
ליכא. שם ובקידושין שם. דרשו 61)בספרא שם בספרא

עימך" יהיה כתושב "כשכיר מ) כה, (ויקרא מהפסוק כן
שכתבו  טוב, כי המתחיל דיבור טו. קידושין בתוספות וראה
לו  טוב "כי הפסוק שהרי נכון שכן אברהם, הרב בשם

בלבד. דברים סיפור אלא ציווי אינו פת 62)עימך"
בסובין. על 63)מעורבת שם בספרא אלא בבבלי, זה אין

מא). שם, (שם השני במקום 64)הפסוק דר הוא [הרי
להשיג  שאין במקום דר העבד ואילו הכול להשיג שיש

קי]. כתובות ראה -65)הכול, קשה כרכים [וישיבת
שם]. בברייתא.66)כתובות כ. שלפעמים 67)קידושין

אינו  בעצמו עליו שוכב אם אחד, כר אלא לאדון לו אין
למסרו  צריך כורחו שעל נמצא - עימך לו טוב כי מקיים
דיבור  שם בקידושין (תוספות לעצמו אדון והיינו לעבד,

הירושלמי). בשם כל, ז 68)המתחיל פרק שם ספרא
א. אחיך 69)הלכה לך יימכר כי מהפסוק דרשו שם

משנה. לחם ועיין יב), טו, שם.70)(דברים ספרא

.ÈÔÈ‡71‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡72‚‰B È¯·Ú „·Ú ‡ÏÂ ˙‚‰B ≈»»»ƒ¿ƒ»∆∆¿…∆∆ƒ¿ƒ≈
‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡73¯ÎBnL È¯·Ú „·Ú ÔÈa , ∆»ƒ¿«∆«≈≈≈∆∆ƒ¿ƒ∆≈

BÓˆÚ74ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ‰Ê ÔÈa75e¯‡a ¯·Îe .76 «¿≈∆∆¿»≈ƒ¿»≈«¿
.˙BÏ·Bi‰ eÏËa È˙Ó»«»¿«¿

בברייתא.71) כט. סה.72)ערכין בגיטין מפורש כן
עברי  עבד אין והתניא איכא? מי הזה בזמן העברייה "ואמה

נוהג". שהיובל בזמן אלא (ויקרא 73)נוהג נאמר שהרי
עימך". יעבוד היובל שנת "עד מ) הפסוק 74)כה, שהרי

עצמו. במוכר מדבר וגו') היובל שנת (עד כן 75)הנ"ל
במכרוהו  גם שהרי סט. בקידושין הגמרא בסוגיית מבואר
אל  "ושב מא) שם, (שם ככתוב ביובל שיוצא נאמר דין בית
קידושין  (ראה מדבר הכתוב דין בית ובמכרוהו משפחתו"
שם  גיטין רש"י ועיין יעקב). בן אליעזר דרבי בברייתא טו.

בזמן. אלא המתחיל שמיטה 76)דיבור מהלכות י פרק
ג. הלכה ויובל

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
דין 1) בבית שמכרוהו עברי עבד קניין דיני רבינו בו ביאר

לחירות. יציאתם ודיני לגוי, נמכר או עצמו מכר או

.‡„·Ú2ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL È¯·Ú3[BÓˆÚ ¯ÎBn‰Â]4 ∆∆ƒ¿ƒ∆¿»≈ƒ¿«≈«¿
ÛÒk ‰ÂL·e ÛÒÎa ‰˜5¯ËL·e6„ˆÈk .7?¯ËLa ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿»

Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙Bk8CÏ ¯eÎÓ ÈÈ¯‰ :9, ≈««¿»««∆∆¬≈ƒ»»
.¯ËM‰ BÏ Ô˙BÂ ;CÏ Èe˜ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»»¿≈«¿»
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קיר

קיר

עבדים  הלכות - קנין ספר - אדר ו' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

במשנה.2) יד: כסף 3)קידושין קנין למדו וטז. יד: שם
"כי  הכתוב הקישם שהרי העבריה, מאמה עברי בעבד ושטר
ופסוק  יב) טו, (דברים העבריה" או העברי אחיך לך ימכר

ביתֿדין. במכרוהו מדבר ליתא,4)זה עתיקים בדפוסים
למדו  שהרי הכסףֿמשנה, שהביא מוגה ספר עלֿפי ונוסף
ממכרוהו  עצמו מוכר שכיר" "שכיר גזירהֿשוה יד:) (שם
וכן  שטר. קנין לגבי לומר צריך וכן כסף, קנין לגבי ביתֿדין
שמכרוהו  עברי "עבד תימן: [ובכ"י טז.) (שם הרמב"ן כתב
בכסף  נקנה עצמו, והמוכר כסף. ובשוה בכסף נקנה ב"ד,
ב"ד  במכרוהו שטר קנין אין ולפי"ז ובשטר". כסף ובשוה
ובמדרש  למעלה. שכתבנו ממה היפך וזה עצמו, במוכר אלא
בכסף  נקנה עצמו מוכר לך, "ונמכר לט) כה, (ויקרא הגדול
נראה  בלבד", בכסף נקנה ב"ד מכרוהו ובשטר, כסף ובשוה
וראה  וצ"ע. רבינו, בדברי הנ"ל הנוסחא היתה לפניו שאף

עה]. והערה יב הלכה למדו 5)להלן טז. שם בגמרא
שנאמר  ממה בכסף, כמו כסף בשוה עצמו את קונה שהעבד
ככסף" כסף שוה "לרבות - גאולתו" "ישיב נא) כה, (ויקרא
ככסף, כסף בשוה נקנה שהוא שהואֿהדין רבינו [וסובר
גאולתו  ("ישיב פסוק באותו שנאמר מקנתו" מ"כסף שהרי
וכן  בכסף, נקנה שהוא יד:) (שם למדו מקנתו") מכסף

נ]. והערה ח הלכה להלן ועיין ח. שם טז.6)מפורש שם
למעלה. ראה עבריה, מאמה כן ט.7)למדו שם בברייתא

קידושין. שטר שוה 8)לגבי בו שאין "אע"פ נוסף: שם
עבריה 9)פרוטה". אמה שטר שאמר: חסדא כרב טז. שם

שהוא  עצמו המוכר עברי לעבד והואֿהדין כותבו. אב -
ש  נוסח רבינו והשמיט כותבו. ביתֿדין.עצמו של טר

ביתֿדין, "ובמכרוהו כתב: (96 (עמ' יד: קידושין ובמאירי
ג. הערה למעלה וראה לך". קנוי זה הרי ביתֿדין לו כותבין

.·e‰e¯ÎÓ10ÔÈc ˙Èa11ÌBiÓ ÌÈL LL „·BÚ - ¿»≈ƒ≈≈»ƒƒ
BlL ˙ÈÚÈ·M‰ ‰M‰ ˙lÁ˙·e ,B˙¯ÈÎÓ12Ôa ‡ˆÈ ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»»«¿ƒƒ∆≈≈∆

- LM‰ ÏÏÎa ‰hÓM‰ ˙L Ba ‰Ú‚t Ì‡Â .ÔÈ¯BÁƒ¿ƒ»¿»¿««¿ƒ»ƒ¿««≈
da „·BÚ ‰Ê È¯‰13,Ï·BÈ ˙L Ba ‰Ú‚t Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆≈»¬»ƒ»¿»¿«≈

‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - Ï·Bi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L ¯kÓ elÙ‡¬ƒƒ¿«»»««ƒ¿≈«≈¬≈∆»»
CnÚ „·ÚÈ Ï·i‰ ˙L „Ú :¯Ó‡pL .˙e¯ÁÏ14˙La ; «≈∆∆¡««¿««…≈«¬…ƒ»ƒ¿«

¯ÓB‚Â ˙‡f‰ Ï·Bi‰15. «≈«…¿≈

במשנה.10) יד: להלן 11)קידושין - עצמו מוכר ודין
ג. שלימות 12)הלכה שנים שש לעבוד שצריך היינו,

לפני  יום נמכר ואם לחירות, צאתו יום עד מכירתו מיום
עובד  ואינו שנה חשוב זה שיום אמרו לא - ראשֿהשנה
שנים  שש עובד אלא הזה, היום על נוסף  שנים חמש אלא
משנהֿלמלך. ועיין יח: ערכין ושלימות, מלאות

זו 13) הזאת, היובל "בשנת ו הלכה ג פרק בהר ספרא
מוציאה  השמיטה) (=שנת השביעית ואין עבדים, מוציאה
דבר  "וזה הפסוק על ראה פ' ב'ספרי' הוא וכן עבדים",

ב). טו, (דברים מדבר 14)השמיטה" זה פסוק שהרי צ"ע,
תימן  ובכ"י ג. בהלכה להלן רבינו הביאו וכן עצמו, במוכר

לחםֿמשנה. ועיין זה. פסוק טו.15)נשמט בקידושין
אל  "ושב הפסוק הובא יעקב, בן אליעזר דר' בברייתא
ביתֿדין  מכרוהו על ללמד מא) כה, (ויקרא משפחתו"

מדבר  אינו וגו'" הזאת היובל "בשנת והפסוק ביובל, שיוצא
לחםֿמשנה. ועיין בשדות. אלא הנמכר, בעבד כלל

.‚¯ÎBn‰16ÏÚ ¯˙ÈÏ BÓˆÚ ¯kÓÏ BÏ LÈ - BÓˆÚ «≈«¿≈ƒ¿…«¿¿»≈«
L È¯‰ .LLÌÈ¯OÚÏ B‡ ÌÈL ¯OÚÏ BÓˆÚ ¯În ≈¬≈∆»««¿¿∆∆»ƒ¿∆¿ƒ

‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - ‰L ¯Á‡ elÙ‡ ,Ï·BÈ Ba Ú‚Ùe ,‰L»»»«≈¬ƒ««»»¬≈∆≈
Ï·Bia17.CnÚ „·ÚÈ Ï·i‰ ˙L „Ú :¯Ó‡pL ; «≈∆∆¡««¿««…≈«¬…ƒ»

אליעזר.16) כרבי ולא חכמים וכדברי יד: בקידושין ברייתא
מב),17) מצוה חינוך' ב'מנחת (וראה מפורש מקור לזה [אין

אמרו  שלא יד: בקידושין הברייתא מן זאת ללמוד יש אבל
ב"ד  מכרוהו שש, על ויתר לשש נמכר עצמו "המוכר אלא
נמכר  עצמו המוכר גם: אמרו ולא לשש", אלא נמכר אינו
עד  אלא נמכר אינו ב"ד מכרוהו היובל, ולאחר היובל עד
אלא  עצמו למכור יכול אינו עצמו מוכר שגם מכאן - היובל
שאם  עט) (בבאֿמציעא אמרו שדה לענין ורק היובל, עד
שמפורש  משום ביובל, חוזרת שאינה שנה, לששים מכרה
"מי  - (שם) למדו ומזה לצמיתות", תמכר לא "והארץ בה:
יובל  שם שאין שאע"פ זו יצתה נצמתת, – יובל שם שאין

נצמתת"]. אינה -

.„„Á‡18Á¯·e ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL B‡ BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ∆»«≈«¿∆¿»≈ƒ»«
LL ÌÈÏL‰Ï ·iÁ -19Ì‡Â .20‡ˆBÈ - Ï·BÈ Ba Ú‚t «»¿«¿ƒ≈¿ƒ»«≈≈

.˙e¯ÁÏ«≈

שנים 18) "שש שנאמר ממה כן למדו ושם ויז. טז: קידושין
וא"כ  עבודה. שנות שש עליו לעבור צריכות כלומר יעבוד",
מדבר  הנ"ל הפסוק אבל להשלים. הוא חייב ברח אם
ביתֿדין  ממכרוהו נלמד עצמו ומוכר ביתֿדין, במכרוהו

"שכיר". "שכיר", מה 19)בגזירהֿשוה כל כלומר,
הבריחה. בימי על 20)שהחסיר שם, ששת רב אמר כן

הברייתות. שתי שבין הסתירה

.‰‰ÏÁ21‰ÏÁL B‡ ‰L ¯Á‡ ‰L ‰ÏÁL ÔÈa , »»≈∆»»»»««»»∆»»
ÌÈÚh˜Ó ÌÈ‡ÏÁ22ÌÈL Úa¯‡Ó ˙BÁt Ïk‰ Ì‡ :23 √»ƒ¿À»ƒƒ«…»≈«¿«»ƒ

ÌÈL Úa¯‡ ‰ÏÁ Ì‡ Ï·‡ ;LL ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚ -24- ƒ¿ƒ¿«≈¬»ƒ»»«¿«»ƒ
¯ÈÎOk :¯Ó‡pL ;ÈÏÁ‰ ÈÓÈ Ïk ÌÈÏL‰Ï ·iÁ25 «»¿«¿ƒ»¿≈«…ƒ∆∆¡«¿»ƒ

‡ˆÈ - Ï·BÈ Ba Ú‚t Ì‡Â .·LB˙k26ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿ƒ»«≈≈≈«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡27,„·k BÈÏÁ ‰È‰Lk ?ÈÏÁ‰ ÈÓÈ ÔÈ·MÁnL ¬ƒ∆¿«¿ƒ¿≈«…ƒ¿∆»»»¿»≈

BÈÏÁ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬¿»»¬»ƒ…»»»¿
ËÁÓ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ‡l‡ ,„·k28‰ÏÁ elÙ‡ , »≈∆»»«¬«¬≈««¬ƒ»»
.BÏ ÔÈÏBÚ - LL Ïk»≈ƒ

ברייתא.21) יז. שהביא 22)שם שם, בסוגיא נראה כן
לחולה  חולה בין חלקו ולא זו, את זו סותרות ברייתות שתי

חייב 23)(כסףֿמשנה). ארבע "חלה אמרו שם בגמרא גם
שאינו  חלה, ד"ה שם ה'תוספות' כתבו ואעפ"כ להשלים",
שכיר, כשני שנים שלש עבד אם אלא שלש למנין עולה
הפסוק  הביא להלן שהרי רבינו, כוונת גם כן כי ויתכן
פחות  שכתב ומה כד), בהערה (ראה כתושב" "כשכיר
הרביעית  השנה נכנסה לא שעוד לומר רוצה שנים, מארבע
וכן  במשנהֿלמלך. ראה בלבד, שנים שלש אלא חלה ולא
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קיד עבדים קיד הלכות - קנין ספר - אדר ו' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.(106 (עמ' שם קידושין המאירי כלומר,24)הבין
משנהֿלמלך. – הרביעית השנה זמנו 25)שנכנסה ושכיר,

כשני  שנים "שלש יד) (טז, בישעיה נאמר שהרי שנים, שלש
יח) טו, (דברים שכיר" שכר "משנה עובד ועבד שכיר,
בהערה  וראה חלה), ד"ה שם ('תוספות' שנים שש כלומר

(כסףֿמשנה).26)כב. שלמעלה מברח בקלֿוחומר נלמד
ששת.27) רב בשם קל.28)שם, מעשה שהוא

.Â¯ÎBn‰29- ‰cÙ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÓˆÚ «≈«¿¿≈»ƒƒ…ƒ¿»
Ï·Bia ‡l‡ ‡ˆBÈ BÈ‡30Ï‡bÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ≈≈∆»«≈∆∆¡«¿ƒ…ƒ»≈

.BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ Ï·i‰ ˙La ‡ˆÈÂ ,‰l‡a¿≈∆¿»»ƒ¿««…≈»»ƒ

בשם 29) שם קראו אבא בר חייא שרבי כרבי, טו: קידושין
(כסףֿמשנה). במיתת 30)"חכמים" אלא בשש, ולא

רדב"ז). ועיין יב. הלכה (להלן יוצא - האדון

.ÊÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓp‰31B„È ‰‚ÈO‰ ‡Ï Ì‡ , «ƒ¿»¿≈»ƒƒ…ƒƒ»»
B˙B‡ ÔÈ„Bt ÂÈ·B¯˜ - Ï‡‚Ï32Ì„B˜ ·B¯˜ ·B¯˜Â .33; ƒ¿…¿»ƒ¿»»≈

epÏ‡‚È B„c Ô· B‡ B„„ B‡ :¯Ó‡pL34ÔÈÙBk ÔÈc ˙È·e . ∆∆¡«…∆…ƒ¿»∆≈ƒƒ
ÂÈ·B¯˜ ˙‡35.ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ÚÓhÈ ‡lL ,B˙BcÙÏ ∆¿»ƒ¿∆…ƒ»«¿¿≈»ƒ

‰ÂˆÓ - ˙‚OÓ Ì„È ÔÈ‡L B‡ ,ÂÈ·B¯˜ e‰e‡„t ‡Ï…¿»¿»∆≈»»«∆∆ƒ¿»
B˙BcÙÏ Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk ÏÚ36e‰e‡„tL ÔÈ·e . «»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆¿»

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Ì„‡ ¯‡L e‰‡„tL ÔÈa ÌÈ·B¯˜37LÈÂ . ¿ƒ≈∆¿»»¿»»»»»«≈¿≈
˙BÂÏÏ BÏ38·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ Ï‡‚ÏÂ.ÌÈ ƒ¿¿ƒ¿…∆«¿ƒ»≈»ƒ

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡B‚Â39ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈÏ ¯kÓp‰ Ï·‡ . ¿≈«¬»ƒ¬»«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈
B˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈ·B¯w‰40Ï‡B‚ BÈ‡Â ,Ï‡B‚Â ‰ÂÏ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈…∆¿≈¿≈≈

ÔÈ‡ˆÁÏ41ÈÙk ÔzÏ B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡ ?BÈc „ˆÈk ‡l‡ . «¬»ƒ∆»≈«ƒƒƒƒ»»ƒ≈¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆBÈÂ Ô˙B - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰«»ƒ«»≈¿≈¿ƒ»…≈≈

"לגר".31) רומי: כה,32)בדפוס (ויקרא נאמר [שהרי
ונגאל", ידו השיגה או וגו' יגאלנו דודו בן או דודו "או מט)
לפדותו, קרוביו את כופים אין - ידו השיגה שאם מכאן

לז]. הערה להלן רב 33)וראה של מימרא כא. קידושין
יצחק. בר קודם 34)נחמן אביו, אחי שהוא שדודו הרי

ח  פרק בהר בספרא וראה אביו. אחי בן שהוא דודו לבן
ב. והרי 35)הלכה חובה, שהיא אמרו כא: בקידושין

(רדב"ז). פו. בכתובות כמפורש מצוה, כל על כופין ביתֿדין
יג,36) הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ח גם רבינו כתב כן

בפעם  לפדותם מצוה - לגויים ובניו עצמו שמכר שמי
דבר  ומקור כאן. כסףֿמשנה ועיין שנייה, ובפעם ראשונה
זה  - יגאלנו דודו בן או דודו "או טו: בקידושין הוא זה
שלענין  ואע"פ אחרים". גאולת זו - ונגאל קרובים, גאולת
לקבעה  הכתוב עליה ששנה כא:) (שם אמרו קרובים, גאולת
לא  אחרים בגאולת למעלה, כמבואר עליה, וכופין חובה
"מצוה". אלא ואינה עליה, ושיכפו חובה שתהא מצאנו

כחכמים 37) טו: קידושין שפדאוהו. לאלה משועבד ואינו
וראה  עקיבא, ורבי הגלילי יוסי כרבי ולא רבי) הוא =)

ו. הלכה שעבד 38)למעלה רבינא אמר כא. [בקידושין
משום  שם ופירש"י להלן), (ראה וכו' לווה אינו לגוי הנמכר
שגאולת  המסקנא שלפי רבינו ודעת ידו. והשיגה שנאמר
השיגה  לא אם אלא זה ואין למעלה) (ראה חובה קרובים

ידו". "והשיגה הפסוק מתפרש לא), הערה למעלה (ראה ידו
ללמד  בא ולא הקרובים. לחייב אין ידו, השיגה אם כלומר:
אבל  עצמו, את ולגאול ללוות יכול אינו ידו השיגה לא שאם
מהלכות  (פי"א חובה קרובים גאולת שאין אחוזה בשדה
שם  שנאמר שמה כרחינו על יח) הלכה ויובל שמיטה
יכול  אינו ידו השיגה לא שאם ללמד בא ידו", "והשיגה
אין  חובה, אינה קרובים שגאולת שכיון ולגאול, ללוות
לומר  מסתבר ולא ידו. השיגה ללא ידו השיגה בין הבדל
לגאול]. יכולים הקרובים אין ידו השיגה שאם ללמד שבא

גואל 39) שאין לשלילה, פתרה ששת שרב בעיא כ: שם
סמך  רבינו אבל כא. שם רבינא, בדברי מפורש וכן לחצאין,
(120 עמוד שם במאירי הנוסחא (כן אשי רב שאמר מה על

שם). (מאיר לחצאין נגאל לומר תמצי [כלומר,40)אם
(שם  שאמר רבי, וכדעת (כסףֿמשנה). לפדותו חייבים אין
לישראל, (=נמכר באלה" נגאל שאינו מי "ומה וכא.) טו:
אבל  חיוב, לענין אלא אינו זה וכל בקרובים). נגאל אינו
"ונמכר  כ.) (שם אמר עצמו רבי שהרי לפדותו, הם יכולים
דודו  "או מפורש ושם הוא, צדק גר - זה שגר תושב" לגר
הנמכר  בעבד קרובים גאולת שיש הרי יגאלנו" דודו בן או
לענין  והואֿהדין דבריו, לכל גמור כישראל שהוא צדק לגר
קונה  שאינו (אלא יטמע" "שלא הטעם בו אין שהרי זה,
ועיין  שם, עיין עא. בבאֿמציעא עבד, הקונה כישראל העבד
צדק  גר שלענין כרחינו ועל יב) הלכה להלן כסףֿמשנה
וגו'" דודו "או הכתוב מתפרש ישראל) לענין (והואֿהדין

להלן]. וראה לגאול, רשות "או 41)לענין נאמר [שהרי
כישראל), (שדינו צדק לגר נמכר ולענין ונגאל", ידו השיגה
לפרש  איֿאפשר כנ"ל, לפדותו, הקרובים מחייבים שאין
(ראה  לגוי נמכר לענין שפירשנו כמו וגו'" ידו השיגה "או
שדה  מוכר לענין שפירשנו כמו אלא לא) הערה למעלה
גואל  ואינו וגואל לווה שאינו שם) למעלה (ראה אחוזה

לחצאין].

.Á„Á‡42„·BÚÏ ÔÈa Ï‡¯OÈÏ ÔÈa ,BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ∆»«≈«¿≈¿ƒ¿»≈≈¿≈
ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL „Á‡Â ,ÌÈ·ÎBk43Ú¯‚Ó ‰Ê È¯‰ -44 »ƒ¿∆»∆¿»≈ƒ¬≈∆¿»≈«

ÌÈMLa e‰e¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk .‡ˆBÈÂ BBÈ„tÓ45 ƒƒ¿¿≈≈«¬≈∆¿»¿ƒƒ
‰Ê È¯‰ - B„È ‰‡ˆÓe ,ÌÈL Úa¯‡ „·ÚÂ ,ÌÈ¯Ècƒ»ƒ¿»««¿«»ƒ»¿»»¬≈∆

ÌÈ¯OÚ Ô˙B46ÌÈ¯Èc47¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈÂ ≈∆¿ƒƒ»ƒ¿≈«≈¿≈ƒ»«
ÌÈL ¯OÚÏ ÔÈ¯Èc ÌÈÚa¯‡a BÓˆÚ48‰Ê È¯‰ - «¿¿«¿»ƒƒ»ƒ¿∆∆»ƒ¬≈∆

¯‡Lp‰ Ô˙BÂ ,„·ÚL ‰L ÏÎÏ ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ Ú¯‚Ó¿»≈««¿»»ƒ»ƒ¿»»»∆»«¿≈«ƒ¿»
ÛÒk ‰ÂL B‡ ÛÒk49„·BÚÏ ¯kÓp‰ ÔÎÂ .‡ˆBÈÂ , ∆∆¿≈∆∆¿≈¿≈«ƒ¿»¿≈

„Ú ˙B¯‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ ÌÈÓc‰ ·MÁÓ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«
Ï·Bi‰ ˙L50˙MÓ e‰˜ ÌÚ ·MÁÂ :¯Ó‡pL ; ¿««≈∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈ƒ¿«

,‰‡Óa BÓˆÚ ¯ÎÓ ?„ˆÈk .Ï·i‰ ˙L „Ú BÏ B¯În‰ƒ»¿«¿««…≈≈«»««¿¿≈»
·MÁÓ - ÌÈL ¯OÚ ‰¯ÈÎÓ ˙MÓ Ï·BiÏ ¯‡LÂ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆»ƒ¿«≈
¯‡M‰ ·ÈLÓe ÌÈÓc‰ Ú¯B‚Â ,„·ÚL ‰L ÏÎÏ ‰¯OÚ¬»»¿»»»∆»«¿≈««»ƒ≈ƒ«¿»
B¯kÓÓ ÛÒk :¯Ó‡pL ;ÌÈÏk ‡ÏÂ ‰‡e·z ‡Ï ,ÛÒk∆∆…¿»¿…≈ƒ∆∆¡«∆∆ƒ¿»
Ï‡‚ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ Ï‡‚ ‡e‰ ÛÒÎa -¿∆∆ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿≈ƒ¿»

ÛÒk ‰ÂLa51. ¿¿≈∆∆

בצורה 42) הדברים נאמרו ושם במשנה, יד: קידושין
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קטו

קטו

עבדים  הלכות - קנין ספר - אדר ו' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(כסףֿמשנה). עבדים מיני כל כולל שזה משמע סתמית,
ז. הלכה למעלה לישראל 43)וראה "בין כתב לא [כאן

לח]. והערה ג הלכה א פרק למעלה וראה לגוי", בין
כבר.44) שעשה השנים את דינרים 45)מנכה עשרה הרי

שנים. לשש אלא נמכר אינו שהרי שנה, בעד 46)כל
לשנה. דינרים עשרה של החשבון לפי הנותרות, השנתיים

כסף.47) שוה גם לתת שיכול כתב בסמוך להלן
משש 48) ליותר עצמו את למכור יכול עצמו מוכר שהרי

ג). הלכה להלן 49)(למעלה וראה בברייתא. טז. קידושין
נ. ו).50)הערה הלכה (למעלה בשש יוצא אינו שהרי

פרק 51) קידושין וירושלמי ד, הלכה ח פרק בהר פ' ספרא
"ישיב  אמרו: וטז. ח. קדושין בבבלי אבל ב. הלכה א
זה  וממקור ככסף". כסף שוה לרבות - רחמנא אמר גאולתו
כסף  ששוה לישראל בנמכר למעלה שכתב מה רבינו שאב
ועיין  זה, את זה סותרים רבינו דברי ואםֿכן ככסף,

לחםֿמשנה.

.Ë„·Ú Ïk52È¯·Ú53‡ˆiL ‰i¯·Ú B‡54ÔBÚ¯‚a »∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»»¿≈¿
ÛÁL B‡ ,ÂÈÓ„ eÙÈÒB‰Â ‡È¯·‰Â ,ÛÒk55e˙ÁÙe ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«»¬

¯kÓpL È¯‰ ?„ˆÈk .ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï BÏ ÔÈ·MÁÓ - ÂÈÓ„»»¿«¿ƒ¿»≈»»≈«¬≈∆ƒ¿«
·MÁÓ BÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰ È¯‰Â ,‰‡Óa¿≈»«¬≈«»»∆»«ƒ≈¿«≈

‰‡Ó ÈÙÏ ‡l‡ ÂÈB„‡ ÌÚ56È¯‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ¯kÓ ; ƒ¬»∆»¿ƒ≈»ƒ¿«¿»«ƒ«¬≈
˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰ Èt ÏÚ BnÚ ·MÁÓ - ‰‡Ó ‰ÂL ‡e‰»∆≈»¿«≈ƒ«ƒ«»ƒ«»

‰‡Ó ÈÙÏ57. ¿ƒ≈»

בברייתא.52) כ. לישראל 53)קידושין ובין לגוי נמכר בין
שם). "שיוצא"].54)(גמרא לקרוא שצריך [נראה

השחפת.55) במחלת בעת 56)חלה שוה שהיה מה כפי
שם). (גמרא מקנתו" מכסף "שנאמר כפי 57)הקנין,

(שם). שניו" כפי "שנאמר עכשיו, שוה שהוא

.È¯kÓp‰58BÓˆÚ Ï‡‚Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ «ƒ¿»¿≈»ƒƒ¿≈ƒ¿…«¿
e¯‡aL BÓk ÔÈ‡ˆÁÏ59ÌÈÓÚÙe Ï˜‰Ï ‰È‰È ÌÈÓÚt , «¬»ƒ¿∆≈«¿¿»ƒƒ¿∆¿»≈¿»ƒ

‰ÏÌÈ˙‡Óa B˙B‡ ‰˜ ?Ï˜‰Ï „ˆÈk .¯ÈÓÁ60, ¿«¿ƒ≈«¿»≈»»¿»«ƒ
,ÌÈMÓÁ BÏ Ô˙Â ,‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰ È¯‰Â ,ÛÁLÂ¿ƒ¿««¬≈«»»∆≈»¿»«¬ƒƒ
Ô˙B - ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ,‡È¯·‰Â ,ÂÈÓ„ ÈˆÁ¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ«¬≈»∆»«ƒ≈

‡ˆBÈÂ ,¯‡Lp‰ ÂÈÓ„ ÈˆÁ Ô‰L ,‰‡Ó BÏ61„ˆÈk . ≈»∆≈¬ƒ»»«ƒ¿»¿≈≈«
ÂÈÓ„ ÈˆÁ BÏ Ô˙Â ,ÌÈ˙‡Óa B˙B‡ ‰˜ ?¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ»»¿»«ƒ¿»«¬ƒ»»
BÏ Ô˙B - ‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ È¯‰Â ,ÛÁLÂ ,‰‡Ó Ô‰L∆≈≈»¿ƒ¿««¬≈«»»∆≈»≈
‰‡Ó Ô˙pL ‡ˆÓÂ .¯‡Lp‰ BÈˆÁ ÈÓc Ô‰L ,ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆≈¿≈∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿»∆»«≈»

.‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ««ƒ∆«»»∆≈»

המאירי 58) נוסחת כפי אשי רב או אביי מימרת כ: קידושין
לח. הערה למעלה ראה ז.59)שם, הלכה למעלה

בהלכה 60) נאמר כבר הרי הקנין, בשעת כן היה לא שאם
ועיין  הקנין, בשעת שהיה כפי להקל שמחשבין הקודמת,

בגמרא. -61)שם הראשון החצי על חמשים שנתן ומה
לחצאין. גואל שהרי נתן,

.‡È·¯‰62„·ÚÏ BÏ ¯‡LpL ÛÒk‰ ÏÚ „·ÚÏ ÏÁnL »«∆»«»∆∆««∆∆∆ƒ¿««¬…

BÏ ÏeÁÓ BÈ‡ - Bc‚k63¯ËL BÏ ·zÎiL „Ú , ¿∆¿≈»«∆ƒ¿…¿«
B‡ ‰L „·ÚÂ ,ÌÈMLa e‰wL È¯‰ ?„ˆÈk .¯e¯ÁLƒ¿≈«¬≈∆»»¿ƒƒ¿»«»»
CÏ ,CÏ ÔÈÏeÁÓ ÌÈÓc‰ ¯‡L :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ˙L¿»«ƒ¿»«¿»«»ƒ¿ƒ»≈
.¯ËL BÏ ·zÎiL „Ú B„eaÚMÓ ¯ËÙ ‡Ï - !Ek¯„Ï¿«¿¿…ƒ¿«ƒƒ¿«∆ƒ¿…¿»

רבא.62) עלֿידי והסברתה טז. עברי 63)קידושין שעבד
ולא  חוב, שעבוד על אלא מחילה ואין לאדונו, קנוי גופו

הגוף. קנין על

.·ÈÔB„‡64È¯‰ - ¯ÎÊ Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :˙nL65„·Ú‰66 »∆≈ƒƒƒ«≈»»¬≈»∆∆
Ôa‰ „·BÚ67LM‰ ÛBÒ „Ú68ÌÈM‰ ÛBÒ „Ú B‡ , ≈«≈««≈««»ƒ

Ô‰Ï BÓˆÚ ¯ÎnL69„Ú B‡ ,Ï·BÈ Ba ÚbÙiL „Ú B‡ , ∆»««¿»∆«∆ƒ¿«≈«
Ôa ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;¯‡M‰ ÔzÈÂ BBÈ„t Ú¯‚iL∆¿»«ƒ¿¿ƒ≈«¿»¬»ƒ…ƒƒ«≈
˙a‰ ˙‡ ‡Ï „·BÚ BÈ‡Â ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎÊ»»¬≈∆»»«≈¿≈≈…∆««
¯‡L „·BÚ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Á‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆»»¿≈»ƒ«∆≈≈¿»

ÔÈL¯Bi‰70˜„ˆ ¯‚Ï ¯kÓp‰Â .71ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B‡72 «¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿≈»ƒ
Ôa‰ elÙ‡ -73ÔB„‡‰ ˙nL ÔÂÈk ‡l‡ ,„·BÚ BÈ‡ ¬ƒ«≈≈≈∆»≈»∆≈»»

‰˜ È¯·Ú „·ÚL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ74 »»¿≈ƒ¿≈»≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿∆
¯ËLa B‡ ÛÒÎa75:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜Â , ¿∆∆ƒ¿»¿∆∆«¿«¬ƒ»¿»ƒ

ÌÈLa76¯ËLa B‡ ,ÛÒk ÔBÚ¯‚a B‡ ,Ï·BÈa B‡ , ¿»ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿«
¯e¯ÁL77Ôa ‡Ïa ÔB„‡ ˙˙ÈÓa B‡ ,78„·BÚ·e ; ƒ¿¿ƒ«»¿…≈¿≈

Ôa ÁÈp‰ elÙ‡ - ¯‚a B‡ ÌÈ·ÎBk79BÏ ¯ÓBÏ ‰ÂˆÓ . »ƒ¿≈¬ƒƒƒ«≈ƒ¿»«
B˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa '‡ˆ'80Û‡ .- BÏ ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ ≈ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆…»«

‰ÏÁ elÙ‡ .¯ËL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌpÁa ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ»¿≈»ƒ¿»¬ƒ»»
BÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B‡ˆB‰ ÂÈÏÚ Ba¯ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ«»»»«¿≈≈«»

ÌpÁ ÈLÙÁÏ ‡ˆÈ :¯Ó‡pL ;ÌeÏk81. ¿∆∆¡«≈≈«»¿ƒƒ»

הכתובים.64) מן זאת למדו ובגמרא בברייתא, יז: שם
בברייתא.65) הלכה 66)שם פ"ד להלן ראה האמה, ולא

שם).67)ד. (גמרא לבן אפילו יעבוד, שנים שש שנאמר
לשש.68) אלא נמכר שאינו ביתֿדין, והוא 69)במכרוהו

(למעלה  משש ליותר אפילו עצמו את למכרו יכול הרי
ג). ולא 70)הלכה לך שנים, שש "ועבדך בברייתא: שם

עא.71)ליורש". בבבאֿמציעא תושב. גר וכלֿשכן
כאן, כסףֿמשנה וראה הגוי, כדין צדק גר דין השווה

לט. והערה ז הלכה שם.72)ולמעלה קידושין בברייתא,
(כסףֿמשנה). צדק מגר הוא וכלֿשכן תושב, לגר והואֿהדין

ולידתו 73) שהורתו בבן אפילו המדובר צדק, [בגר
כלל, הגר אביו את יורש הגר אין הרי כן לא שאם בקדושה,
ופ"ו  שם, (קידושין סופרים מדברי ולא תורה מדברי לא

כסףֿמשנה]. ועיין י), הלכה נחלות קידושין 74)מהלכות
במשנה. עצמו 75)יד: מוכר בין רבינו חילק לא כאן

וראה  ובשטר, בכסף נקנים ששניהם הרי ביתֿדין, למכרוהו
ג. הערה לפי 76)למעלה או ביתֿדין, במכרוהו שנים שש

עצמו. במוכר שם 77)התנאי כמבואר 78)טז.ברייתא,
זו. בהלכה למעלה.79)למעלה כשהוא 80)כמבואר

(דברים  וגו' מעמך חפשי תשלחנו וכי "שנאמר בשנים. יוצא
שמות  דרשב"י (מכילתא צא" לו לומר שמצוה מלמד יג) טו,

ב). שם.81)כא, במכילתא הנ"ל כל
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קטז עבדים קטז הלכות - קנין ספר - אדר ו' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
מוסר 1) ושרבו עברי, לעבד מזונות חיוב דין רבינו בו כלל

הענקה. דין כן וכמו כנענית, שפחה לו

.‡È¯·Ú „·Ú Ïk2·iÁ ÔB„‡‰ È¯‰ -3BzL‡ ˙BBÊÓa »∆∆ƒ¿ƒ¬≈»»«»ƒ¿ƒ¿
‰Òe¯‡ ‡ÏÂ ,BÏ ‰‡eOp‰4Ì·È ˙¯ÓBLÂ5‡e‰Â . «¿»¿…¬»¿∆∆»»¿

,ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡Ó ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ˙¯zÓ ‰È‰zL∆ƒ¿∆À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈»ƒ
‰iL elÙ‡6BzL‡ :¯Ó‡pL .‰È˙BBÊÓa ·iÁ BÈ‡ - ¬ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¿∆»∆∆¡«ƒ¿

BnÚ „ÓÚÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ - BnÚ7˙BBÊÓa ·iÁ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»«¬…ƒ¿≈«»ƒ¿
ÂÈ˙B·e ÂÈa8ÏÚa Ì‡ :¯Ó‡ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓa . »»¿»ƒ¿»≈ƒ∆¡«ƒ««

,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ .BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ ,‡e‰ ‰M‡ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬∆««¿¿
‡a ‡Ï Ï·‡ !?BzL‡ ‰„aÚzL ‰Ê ‰˜pL ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿¬»…»

‰È˙BBÊÓa ·iÁ ÔB„‡‰L ‡l‡ „nÏÏ9BÓˆÚ ¯ÎBÓ·e . ¿«≈∆»∆»»«»ƒ¿∆»¿≈«¿
BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ CnÚÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡10„·BÚÏ ¯kÓ·e . ∆¡«¿»»≈ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»¿≈

.BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ Ï·i‰ ˙La ‡ˆÈÂ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¡«¿»»ƒ¿««…≈»»ƒ
„Á‡11‰M‡ B‡ ,‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa BÏ eÈ‰L ÌÈ·e ‰M‡ ∆»ƒ»»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»

‡e‰Â .B˙¯ÈÎÓ ¯Á‡ BÏ eÈ‰L ÌÈ·e12˙ÚcÓ ‰pÁwiL »ƒ∆»««¿ƒ»¿∆ƒ»∆»ƒ««
·iÁ BÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL dÁ˜Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÔB„‡‰»»¬»ƒ¿»»∆…ƒ«««≈«»

.‰È˙BBÊÓaƒ¿∆

לישראל 2) נמכר בין ביתֿדין, מכרוהו ובין עצמו מוכר בין
בסמוך. רבינו שמפרש כמו לגוי, נמכר קידושין 3)ובין

ובמכילתא  במכילתא הוא וכן שמעון, דרבי ברייתא כב.
ג. הלכה ז פרק בהר וב'ספרא' ג, כא, שמות דרשב"י

(מכילתות 4) "עמו" אינה וזו עמו", אשתו "ויצאה שנאמר
-5)שם). אותה שייבם לו מחכה והיא שמת, אחיו אשת

שתי  נתמעטו ואלמלא שם). (מכילתא "אשתו" שאינה מפני
עצמו  שהעבד ואע"פ אותן, לזון שחייב אומרים היינו אלה,
לה  לתת הוא שנוהג כיון - ארוסתו במזונות חייב אינו
ועיין  (אורֿשמח, האדון את לחייב אפשר היה - מזונות

ג). כא, שמות התורה על שם 6)רמב"ן דרשב"י במכילתא
אינה  חלוצה והרי הדיוט", לכהן וחלוצה "גרושה מפורש:

(משנהֿלמלך). מדרבנן אלא דרשב"י 7)אסורה מכילתא
זו  ואף להוציאה. הוא חייב עליו, אסורה היא שאם שם.
חייב  סוףֿסוף שהרי "עמו", בכלל אינה מדרבנן, שאיסורה

להוציאה. ציין 8)הוא ולא שם. ומכילתות שם, קידושין
בכסףֿמשנה. וראה במזונותם. חייב גיל איזה עד רבינו
הוא  והחיוב גבול, כאן שאין משמע רבינו לשון ומסתימות
גדולים  הם ואפילו עצמם, משל להתפרנס להם שאן זמן כל
חיוב  אין עצמו העבד על שגם [ואע"פ (משנהֿלמלך). ממש
בפי"ב  (ראה שנים שש עד אלא בניו לפרנס התורה מן
שהעבד  כיון - נג) נוספת והערה יד, הלכה אישות מהלכות
ד]. הערה למעלה ראה האדון. על החיוב חל לפרנסם, נוהג

שם.9) ומכילתות שם, ומכילתא 10)קידושין קידושין
הזה  הפסוק הובא לא ושם ג. הלכה ז פרק בהר וספרא שם,
כה, (ויקרא שם התורה על רש"י ועיין לגוי, בנמכר הנאמר
ולא  "אשתו" רק נאמר ביתֿדין שבמכרוהו [ואע"פ נד).
ולא  "בניו" רק נאמר לגוי ובנמכר עצמו ובמוכר "בניו",
ד"שכיר  בגזירהֿשוה מזה זה שלמדו לומר צריך - "אשתו"
במזונות  וגם אשתו במזונות גם חייב שבכולם שכיר", -

שנאמר 11)בניו]. ממה כן ולמדו שם. דרשב"י מכילתא
כאן  נשים "שתי - עמו" אשתו ויצאה הוא אשה בעל "אם
ואחת  רבו, לקחו שלא עד אחת - ו"אשתו") ("אשה"

(שם). רבו" שם.12)משלקחו וספרא דרשב"י מכילתא

.·- ÂÈ·e BzL‡ ˙BBÊÓa ·iÁ ÔB„‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»«»ƒ¿ƒ¿»»
ÌeÏk Ì‰È„È ‰OÚÓa BÏ ÔÈ‡13‰OÚÓ È¯‰ ‡l‡ , ≈¿«¬≈¿≈∆¿∆»¬≈«¬≈

ÏÚa‰ ‰ÎBfL ÏÎÂ .dÏÚ·Ï d˙‡ÈˆÓe ‰M‡‰»ƒ»¿ƒ»»¿«¿»¿…∆∆«««
BzL‡a14È¯·Ú „·Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‰ÎBÊ -15. ¿ƒ¿∆∆««ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ

שם.13) התורה על הרמב"ן (הביאו שם דרשב"י מכילתא
להלן). ראה אחר, באופן המכילתא שפירש בדבריו ועיין

פי"ב 14) ראה שלה. מלוג נכסי ופירות ירושה לרבות
ג. הלכה אישות אשה 15)מהלכות בעל "אם שנאמר:

זכאי  הבעל מה כבעל, (=העבד) הוא "הרי - הוא"
זכאי  (העבד) זה אף אשתו, של ובירושתה במציאתה

שם). דרשב"י (מכילתא אשתו" של וירושתה במציאתה

.‚ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ÈÓ16LÈ -17BÏ ÔzÏ Ba¯Ï ƒ∆¿»≈ƒ≈¿«ƒ≈
Ba ÔÈa ÔB„‡‰ ÔÈa .˙ÈÚk ‰ÁÙL18Ì‡ ,ÔB„‡ ÏL ƒ¿»¿«¬ƒ≈»»≈¿∆»ƒ

e‰ÙBÎÂ .‰ÁÙL BÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó19,‰Ê ÏÚ ≈»ƒ¬≈∆≈ƒ¿»¿≈«∆
‰pnÓ „ÈÏBiL È„k20ÌÈ„·Ú21BÏ ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â . ¿≈∆ƒƒ∆»¬»ƒ«¬≈ƒÀ∆∆

B˙e„·Ú ÈÓÈ Ïk22‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ; »¿≈«¿∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»
¯ÓB‚Â23¯eÒ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBn‰Â .24k ‰ÁÙLa˙ÈÚ ¿≈¿«≈«¿»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

Ï‡¯OÈ Ïk ¯‡Lk25. ƒ¿»»ƒ¿»≈

וכתנאֿקמא 16) ההלכה. בסוף כדלהלן עצמו, מוכר ולא
שם. אליעזר כרבי ולא יד: קידושין כלומר,17)בברייתא

דרשב"י). ומכילתא (מכילתא חובה ולא בידו, הרשות
שם.18) דרשב"י, להלן.19)מכילתא וראה טו. קידושין
עברי 20) עבד - עבדך שכיר שכר משנה "כי שם: [קידושין

שפחה  לו מוסר שרבו מכאן - בלילה ובין ביום בין עובד
עברי, לעבד כנענית שפחה מסירת עיקר שכל הרי - כנענית"

ולדות]. להוליד כדי וילדיה 21)הוא "האשה נאמר שהרי
סו: (קידושין כמותה שפחה שוולד ומכאן לאדוניה" תהיה

כן,22)וסח.). לא שאם פרוטה, שוה בו כשנשאר [כלומר
כוונת  וזוהי י. הלכה להלן כמפורש - עבד אינו שוב
אדא, בר חייא "א"ר ב): הלכה (פ"א קידושין הירושלמי
וראה  פרוטה". שוה שם שיהא עד עברי בעבד מודים הכל

כנענית.23)באורֿשמח]. שפחה לו מוסר שרבו מכאן
אליעזר.24) כרבי ולא כרבנן שם, [שאסורים 25)קידושין

ביאה  איסורי מהלכות (פי"ב סופרים מדברי כנענית בשפחה
למוכר  ולא "לו שם): (קידושין שאמרו ומה יא). הלכה
כנענית  שפחה לתת יכול אינו עצמו שלמוכר היינו - עצמו"
אלא  התורה מן בה מותר - רצה אם אבל כרחו, בעל
בתורה  שמפורש ביתֿדין ובמכרוהו עליה, גזרו שחכמים
(ועיין  חכמים אסרו לא - כנענית שפחה לו מוסר שרבו

בהל  רבינו כוונת וזוהי יט.) לסנהדרין וחיי כות בחמרא
זה". בדבר חכמים גזרו ולא שכתב: יב, הלכה ביאה איסורי

הריטב"א]. בשם שכתב ובמה במשנהֿלמלך, וראה

.„ÔÈ‡26‰È‰zL „Ú ˙ÈÚk ‰ÁÙLa ¯zÓ È¯·Ú „·Ú ≈∆∆ƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆
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קיז

קיז

עבדים  הלכות - קנין ספר - אדר ו' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈ·e ˙ÈÏ‡¯OÈ ‰M‡ BÏ27‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»ƒ¿¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ≈ƒ»
˙ÈÚk ‰ÁÙL BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ ÔÈ‡ - ÌÈ·e28‰Ê ¯·„Â . »ƒ≈«≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿»»∆

‰Ïa˜29Ô‰k ¯kÓp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‡e‰30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «»»¬ƒ»»«ƒ¿»…≈¬≈∆À»
B˙e„·Ú ÈÓÈ Ïk ˙ÈÚk ‰ÁÙLa31. ¿ƒ¿»¿«¬ƒ»¿≈«¿

אליעזר.26) דרבי ברייתא כ. שתהיה 27)קידושין כלומר,
אחרֿכך, ומתה מקודם אשה לו היתה אם אבל עכשיו, לו
משנהֿלמלך). ועיין (אורֿשמח, כנענית בשפחה הוא אסור

אסור 28) אינו אבל לכופו, יכול רבו שאין הכוונה כאן אף
סופרים. מדברי אלא התורה, מן שקיבלו 29)בה דברים

הוא  מלא מקרא הרי וצריךֿעיון משה, עד איש מפי איש
יבוא, בגפו "אם שם) (קידושין יעקב בן אליעזר רבי בפי
רדב"ז. ועיין יצא". יחידי נכנס, יחידי "אם - יצא" בגפו

נגד 30) כרב יתירות. חובות התורה הטילה שעליו אף
איסור. בעניני כמותו שהלכה כא:) (שם ראה 31)שמואל

כא. והערה ג. הלכה למעלה

.‰Ì‡32BÏ ¯ÒBnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·e ‰M‡ BÏ eÈ‰ ƒ»ƒ»»ƒ««ƒ∆≈
BzL‡Ó BLÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ba«̄ƒ¿»¿«¬ƒ≈»¿«¿ƒ≈ƒ¿

BnÚ BzL‡ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·e33BÈ‡Â .34BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ »»∆∆¡«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ≈
‡ÏÂ ,˙BÁÙL ÈzL35ÂÈ„·Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL ÔzÏ ¿≈¿»¿…ƒ≈ƒ¿»««ƒ¿≈¬»»

ÌÈiÚkÏ Ô˙BpL C¯„k ÌÈ¯·Ú‰36BÏ ÔzÈ :¯Ó‡pL ; »ƒ¿ƒ¿∆∆∆≈«¿«¬ƒƒ∆∆¡«ƒ∆
‰M‡37ÚÈb‰Â ,˙ÈÚk ‰ÁÙL Ba¯ BÏ ¯ÒnL Úˆ¯ . ƒ»ƒ¿»∆»««ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒƒ«

,˙‡ˆÏ ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,˙‡ˆÏ Ba ·¯ÒÓ Ba¯ ‰È‰Â ,Ï·BÈ≈¿»»«¿»≈»≈¿≈∆»≈
‰ÁÙLa ¯Ò‡ È¯‰L ,¯eËt - Ba Ï·ÁÂ38. ¿»«»∆¬≈∆¡«¿ƒ¿»

שם.32) הרמב"ן הביאו ג) כא, (משפטים דרשב"י מכילתא
ויצא 33) אומר הוא "ולהלן נוסף: שם דרשב"י במכילתא

מבניו". תפרישנו אל מא) כה, (ויקרא עמו ובניו הוא מעמך
מאשתו  להפרישו יכול "אינו דבריו בתחילת כתב ורבינו

הנ"ל. המכילתא דברי סוף והשמיט מכילתא 34)ובניו",
שם. בפי"ד 36)שם.35)דרשב"י רבינו שכתב [כמו

יט]. הלכה ביאה איסורי ולא 37)מהלכות אחת אשה
הפקר. כשפחת תהא שלא לו, המיוחדת אשה ועוד: שתים.
במשנהֿ וראה שם. ישמעאל דרבי במכילתא שאמרו וכמו

כן 38)למלך. מאיסור. להפרישו כדי חבירו להכות ורשאי
בר  נחמן רב ע"י וכפירושה בברייתא, כח. בבבאֿקמא הוא
"לא  שסובר למי אלא נאמר לא זה שפירוש ואע"פ יצחק.
מהלכות  בפ"ב פוסק ורבינו לנפשיה", דינא איניש עביד
אע"פ  - לעצמו דין לעשות לאדם "שיש יב הלכה סנהדרין
אלא  הותר שלא רבינו סובר - בנכסיו" הפסד שם היה שלא
כן  ואם בחבירו, לחבול לא אבל מחבירו, שלו את לקחת
עלמא  דכולא אליבא הוא יצחק בר נחמן רב של פירושו

(משנהֿלמלך).

.Â¯ÎBn‰39˙Èa e‰e¯ÎÓ Ï·‡ .Úˆ¯ BÈ‡ - BÓˆÚ «≈«¿≈ƒ¿»¬»¿»≈
,Úˆ¯ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ˆÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ LL „·ÚÂ ,ÔÈcƒ¿»«≈¿…»»»≈¬≈∆ƒ¿»

„·BÚÂ40.ÔB„‡‰ ˙eÓiL „Ú B‡ ,Ï·Bi‰ ˙L „Ú ¿≈«¿««≈«∆»»»

אליעזר,39) כרבי ולא וכתנאֿקמא בברייתא, יד: קידושין
ג. הלכה למעלה יד:40)ראה שם משנה,

.Ê˙‡ „·BÚ Úˆ¯p‰ ÔÈ‡ - Ôa ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒƒ«≈≈«ƒ¿»≈∆
Ôa‰41‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .42e„ÓÏ43‡ÏÂ BÏ - B„·ÚÂ : «≈ƒƒ«¿»»¿«¬»¿…

Ï·BÈ ÏL BÓÏBÚÏ - ÌÏÚÏ ;B·Ï44,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ƒ¿¿…»¿»∆≈ƒ¿≈»»≈
˙˙ÈÓ·e Ï·Bia ‡l‡ BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜ BÈ‡ Úˆ¯p‰L∆«ƒ¿»≈∆∆«¿∆»«≈¿ƒ«

ÔB„‡‰45. »»

וכא:41) יז: כא:43)המסורת.42)קידושין שם
עולמית.44) או "נצח" של במובנו לא לא 45)אבל אבל

(משנהֿלמלך). שחרור בשטר ולא כסף בגרעון

.Á„·Ú46ÏÚa ‰OÚpL ÈtÓ ,Úˆ¯ BÈ‡ Ô‰k È¯·Ú ∆∆ƒ¿ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ¿≈∆«¬∆««
ÌeÓ47.BzÁtLÓ Ï‡ ·LÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â48- «¬≈≈¿»∆ƒ¿«¿

‰¯¯OÏ ·L BÈ‡Â ,da ‰È‰L ‰˜ÊÁÏ49.da ‰È‰L «¬»»∆»»»¿≈»«¿»»∆»»»

אליעזר 46) כרבי ולא וכחכמים בברייתא, כא: קידושין
ברבי. יודן רבי אוזן 47)בשם של בגופו נרצע הוא שהרי

יודן  רבי בשם אליעזר כרבי ולא וכחכמים ט, הלכה (להלן
(בכורות  מום בעל הוא הרי האוזן סחוס שניקב וכיון ברבי).
ובירושלמי  ג). הלכה המקדש ביאת מהלכות ופ"ז לז.
מן  פחות הסחוס "וירצע הקשו: ה"ב) פ"א (קידושין
ניקב  אלאֿאםֿכן מום בעל נעשה (=שאינו הכרשינה"
שם) מקדש ביאת והלכות שם בכורות כרשינה. כשיעורי
משנהֿלמלך. ועיין כרשינה", לידי יבוא "שמא ומתרץ:
שאין  נראה מום", בעל "שנעשה סתם שכתב רבינו [ומדברי
מום  בעל נעשה הוא אלא כרשינה, לידי יבוא שמא חשש זה
הבבלי  לשון מסתימת נראה וכן שהיא, רציעה בכל
שכיון  לומר וצריך הירושלמי, סברת הביאו שלא בקידושין
נקב  דהוי מיגו - אזנו לנקב כלומר לרצוע, היא שמצוה
בו  שאין אע"פ מום לענין חשוב נקב הוי רציעה. לענין
לענין  דופן דהויא "מיגו (ז.) בסוכה זה וכעין ככרשינה,
בישועותֿיעקב  כתב וכן שבת". לענין דופן הויא סוכה,
קשר  לענין ז) ס"ק כה וסימן א, ס"ק יג סימן (אורחֿחיים
שבת. לענין תפילין של וקשר כלאים, לענין ציצית של
לענין  אסורים - קיימא של שאינם קשרים שהם שאע"פ
ותפילין, ציצית לענין קשר דהוי מיגו שבת, ולענין כלאים
הירושלמי  כי ויתכן שבת. ולענין כלאים לענין קשר הוי

שם  בסוכה אביי כשיטת סבר כן, תירץ שלא החולק הנ"ל ,
זה]. 'מיגו' והעיר 48)על שילא. בר רב בשם שם קידושין

ולמה  בנרצע, מדבר אינו הנ"ל הפסוק הרי המשנהֿלמלך:
כה, (ויקרא תשובו" משפחתו אל "ואיש הפסוק הביא לא

טו.). (קידושין לנרצע נדרש שהוא כרבי 49)י) יג. מכות
יד. הלכה רוצח מהלכות בפ"ז וראה מאיר. כרבי ולא יהודה

.Ë‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B‡È·Ó ?ÔÈÚˆB¯ „ˆÈk50, ≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆¿»
ÂÈ¯·c ¯ÓB‡Â51LL ÛBÒÏ BLÈbÓe .Ì‰ÈÙÏ52Ï‡ ¿≈¿»»ƒ¿≈∆«ƒ¿≈∆

ÔÈaa ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ‰ÊeÊn‰ Ï‡ B‡ ˙Ïc‰53ÔÈa . «∆∆∆«¿»¿∆≈¿ƒ«ƒ¿»≈
Ì„‡ Ïk ÏL ÔÈa ÔB„‡ ÏL ‰ÊeÊÓe ˙Ïc54˙‡ ·˜BÂ . ∆∆¿»∆»≈∆»»»¿≈∆

˙ÈÓÈ‰ BÊ‡55ÔÊ‡ ÏL dÙe‚a ,56ÏL Úˆ¯Óa , »¿«¿»ƒ¿»∆…∆¿«¿≈«∆
˙ÎzÓ57˙ÏcÏ ÚÈbiL „Ú ,58BÊ‡· z˙Â :¯Ó‡pL ; «∆∆«∆«ƒ««∆∆∆∆¡«¿»«»¿»¿

‰ÊeÊÓ ¯Ó‡ ‡ÏÂ .˙Ïc·e59‡l‡ ,60„ÓBÚ ‰È‰iL61 «∆∆¿…∆¡«¿»∆»∆ƒ¿∆≈
‰Óe ;‰ÊeÊÓ Ïˆ‡ ÔÈa ˙Ïc Ïˆ‡ ÔÈa62‰ÊeÊn63 ≈≈∆∆∆≈≈∆¿»«¿»
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˙„ÓBÚ ‡È‰Lk64˙„ÓBÚ ‡È‰Lk ˙Ïc Û‡ ,65Ï·‡ ; ¿∆ƒ∆∆«∆∆¿∆ƒ∆∆¬»
‰ÊeÊÓ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Ïca - ‰ÚÈˆ¯‰66. »¿ƒ»«∆∆««ƒ∆≈»¿»

ÔB„‡‰67ÂÈ„‡ Úˆ¯Â :¯Ó‡pL ;BÓˆÚa ÚˆB¯L ‡e‰ »»∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«¬…»
ÔÈ‡Â .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ BÁeÏL ‡ÏÂ Ba ‡Ï -68 …¿¿…¿¿…¿ƒ«≈ƒ¿≈

ÔÈ‡L ,„Á‡k ÌÈ„·Ú ÈL ÔÈÚˆB¯69˙BˆÓ ÔÈOBÚ ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿∆»∆≈ƒƒ¿
˙BÏÈ·Á ˙BÏÈ·Á70. ¬ƒ¬ƒ

ה).50) כא, (שמות דרשב"י את 51)מכילתא אהבתי
(רדב"ז). וגו' י.52)אדוני הלכה להלן קבועים 53)ראה

ומונחים  הבנין מן ותלושים עקורים כשהם ולא הבנין, בתוך
זה. לנו מנין בסמוך, וראה הצד. המקור 54)מן צויין לא

ו)55)לכך. כא, (שמות דרשב"י ומכילתא מכילתא
טו. וכן 56)וקידושין (אליה). הרך בעור ולא בתנוך היינו,

שאין  הקודמת, מההלכה כא: בקידושין החכמים מסקנת
אין  הרי באליה שאם מום, בעל ייעשה שלא נרצע כהן עבד

עלֿידיֿזה. מום בעל נעשה שם 57)הכהן קידושין
אף  מכתת, של מיוחד מרצע "מה שאמר: וכרבי בברייתא,
של  שהוא דבר בכל אלא דוקא לאו ומרצע מתכת", של כל

(כסףֿ שם).מתכת בגמרא וכן יגע 58)משנה, לא אך
בברייתא). כב: (קידושין שכתוב 59)בדלת שמה היינו,

לענין  נפרדים דברים שני ללמוד הוא "מזוזה", בתורה:
המזוזה, אצל או הדלת אצל להגישו שיכול א' ההגשה:
צריכה  שהדלת ב' המזוזה. אצל תהיה שהרציעה לא אבל

המזוזה. כדוגמת עומדת הראשון.60)להיות הדבר וזה
השני.62)העבד.61) הדבר ומכילתא 63)וזהו מכילתא

בברייתא. שם וקידושין ו), כא, (שמות דרשב"י
שם).64) (רש"י כלל מזוזה אינה קבועה 65)שאחרת

הבנין. מן ותלושה מקרקע מונחת ולא מכילתא 66)בבנין,
שם. שם.67)דרשב"י דרשב"י ומכילתא מכילתא

בברייתא.68) ח. שם.69)סוטה בברייתא כן
כמשא,70) הם כאילו שנראה ביחד, כמה אגודות, אגודות

מהר. מהם להפטר ורוצה

.È‰LÈÂ ¯Ó‡iL „Ú - „·Ú‰ ¯Ó‡È ¯Ó‡ Ì‡Â71. ¿ƒ»……«»∆∆«∆…«¿ƒ¿∆
¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ú ‡e‰Lk ¯Ó‡iL „Ú - „·Ú‰»∆∆«∆…«¿∆∆∆¬»ƒ»«
ÛBÒa ‰LÈÂ ¯Ó‡iL „Ú ,Úˆ¯ BÈ‡ - LL ¯Á‡««≈≈ƒ¿»«∆…«¿ƒ¿∆¿

LL72‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t ˙lÁ˙a73ÔB‚k ?„ˆÈk . ≈ƒ¿ƒ«¿»«¬»≈«¿
¯˙È B‡ B˙¯ÈÎÓ ÈÓcÓ ‰Ëe¯t ‰ÂL ÌBi‰ ÔÓ ¯‡LpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»≈

‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ¯‡L Ì‡ Ï·‡ .ËÚÓ74È¯‰ - ¿«¬»ƒƒ¿«»ƒ»∆¿»¬≈
.LL ¯Á‡ ¯ÓB‡k ‰Ê∆¿≈««≈

דרשב"י,71) ומכילתא במכילתא וכן בברייתא, כב. קידושין
יז). טו, (לדברים ראה פ' מינכן 72)ו'ספרי' [בכתבֿיד

שיאמר  עד יאמר", אמור "אם רבנן: "תנו שם: בקידושין
שש  בתחילת אמר עבד. כשהוא שיאמר עד "העבד" וישנה.
יאמר  אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בסוף ולא
אינו  - [שש] בתחילת אמר ולא שש בסוף אמר העבד".
אמר  ולא שש בסוף אמר חפשי", אצא "לא שנאמר נרצע,
העבד", יאמר אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בתחילת
כא  פרק משפטים פ' שלמה (תורה עבד" כשהוא שיאמר עד
רבנן: "תנו כדלהלן: היתה רבינו שנוסחת ונראה קו). אות

שיאמר  עד "העבד" וישנה, שיאמר עד יאמר" אמור "אם
אינו  - שש בסוף אמר ולא שש בתחילת אמר עבד. כשהוא
וכן  למחוק, יש "העבד" (ותיבת יאמר "אם שנאמר נרצע,
יש  כן וכמו השניה, הגירסא לפי ה"ג ד"ה שם בכ"י אינה
אינו  [שש] בתחילת אמר ולא שש בסוף "אמר תיבות למחוק
אמר  ולא שש בסוף אמר חפשי"). אצא לא שנאמר נרצע,
העבד", יאמר אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בתחילת
"אמר  הדברים: פירוש וזהו עבד". כשהוא שיאמר עד
פרוטה  בתחילת היינו הסוגיא, מסקנת כפי שש, בתחילת
מסקנת  כפי שש, בסוף אמר ולא אחת, פעם אחרונה,
שנאמר  נרצע, אינו - אחרונה פרוטה בסוף היינו הסוגיא,
בסוף  אמר וישנה. שיאמר עד כלומר יאמר", אמור "אם
פעמיים  אז אמר ואפילו אחרונה, פרוטה בסוף היינו שש,

בתחי  אמר ולא שם) רש"י פרוטה (ועיין בתחילת שש לת
שיאמר  עד "העבד" וכו' שנאמר נרצע, אינו - אחרונה
אחרונה, פרוטה בתחילת גם אמר אם אבל עבד". כשהוא
פרוטה  בסוף שניה פעם לומר המשיך וגם עבד עודנו שאז
הכל  זו, אחרי זו ביחד, היו האמירות ששתי כיון אחרונה,
האחרונה  פרוטה בתחילת הכל אמר וכאילו ביחד, מצטרף

עבד]. בתחילת 73)בעודנו ראשונה אמירה [כלומר,
האחרונה, הפרוטה בתוך אחריה שניה ואמירה הפרוטה,
בתחילת  הכל היה וכאילו ראשונה, לאמירה מצטרף והכל
רבינו  שכתב ומכיון למעלה]. כמבואר עבד, בעודנו הפרוטה
מזה  מוכח מעומד, אותו שרוצעים ט הלכה למעלה
טו, (לדברים ראה פ' ה'ספרי' כדברי ושלא בלילה, שרוצעים

בכסףֿמשנה]. וראה ראשונה,74)טו). אמירה [בעת
נתברר, לא העבדות שנות באמצע אמירה של ודינה כנ"ל.
מהפסוק  הדרשה כלל נזכרה לא בגמרא הנ"ל לנוסחא כי
שלנו, הנוסחא לפי למדו, פיה שעל חפשי", אצא "לא
קודם  ולא לחרות יציאתו בזמן אלא מועילה אינה שאמירה
אם  מועילה, זו אמירה גם הנ"ל הנוסחא לפי כי ויתכן לכן,
עיקר  וכל האחרונה. הפרוטה בתחילת נוספת אמירה תבוא
אלא  נאמר לא העבדות, בסוף האמירות שתי של הדין
גם  מועילה רצופות אמירות שתי של במקרה כי להשמיענו

כנ"ל]. האחרונה, הפרוטה בסוף שנאמרה זו

.‡È‰˙È‰75,ÌÈa ‰pnÓ BÏÂ ˙ÈÚk ‰ÁÙL „·ÚÏ »¿»»∆∆ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ
ÌÈ·e ‰M‡ ÔÈ‡ Ba¯Ïe76Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - ¿«≈ƒ»»ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«ƒ

E˙Èa ˙‡Â E·‰‡77‰M‡ ÔÈ‡ BÏÂ ,ÌÈ·e ‰M‡ Ba¯Ï . ¬≈¿¿∆≈∆¿«ƒ»»ƒ¿≈ƒ»
˙‡ È„‡ ˙‡ Èz·‰‡ :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - ÌÈ·e»ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«»«¿ƒ∆¬…ƒ∆
B·‰B‡ BÈ‡ Ba¯Â ,Ba¯ ˙‡ ·‰B‡ ‡e‰ .Èa ˙‡Â ÈzL‡ƒ¿ƒ¿∆»»≈∆«¿«≈¬
,B·‰B‡ Ba¯ .CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ -≈ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ»«¬
Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - Ba¯ ˙‡ ·‰B‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈≈∆«≈ƒ¿»∆∆¡«ƒ

,‰ÏBÁ ‡e‰ .E·‰‡;Úˆ¯ BÈ‡ - ‰ÏBÁ BÈ‡ Ba¯Â ¬≈¿∆¿«≈∆≈ƒ¿»
BÈ‡ ‡e‰Â ,‰ÏBÁ Ba¯ .CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»«∆¿≈

ÌÈÏBÁ Ì‰ÈL eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ78;Úˆ¯ BÈ‡ - ∆∆»¿≈∆ƒ≈ƒ¿»
Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú - CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»«∆ƒ¿¿≈∆

.‰·BËa¿»

בברייתא.75) שם "בנים"76)קידושין כי אומרים יש



לל אמ ה שר הלודמ רדהמ • דהמ יתד   119 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיט

קיט
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"ביתך", אלא בו נאמר לא שהרי דוקא, לאו אדון אצל
בזה  נכללו לא בנים אבל ב.) (יומא אשתו" זו ו"ביתו

שם). ומהרי"ט הרא"ש, זאת 77)(תוספות ללמוד [אין
בדברים  אלא עוסק שאינו אדוני", את "אהבתי מהפסוק
עדות  זוהי כאן אבל עמו. בל לבו כי ויתכן אומר, שהעבד
את  אדוני את ש"אהבתי ומכיון אהבך". "כי האומרת התורה
שצריך  מקור אין העבד, דברי אלא אינם בני" ואת אשתי
"כי  מהפסוק למדו ולא עצמו). (של ובניו אשתו לאהוב
שהרי  רבו, אשת את שיאהב שצריך ביתך" ואת אהבך
את  "אהבתי רק ואמר "ביתו", השמיט הראשון הפסוק

משנהֿלמלך]. וראה שם,78)אדוני", בגמרא בעיא היא זו
שניהם  וכאן "עמך", על היא ההדגשה אם הם: הספק וצדדי
פסק  - נפתרה לא שהבעיא [ואע"פ לו". טוב "כי או שווים,
אסור  ומספק היא, חבלה רציעה שהרי נרצע, שאינו רבינו
לאדם  אסור שהרי העבד, של ברשותו אף בו לחבול
מהלכות  ופ"ה צא: בבבאֿקמא כמפורש בעצמו, שיחבול
תפארת']. וב'יקר בכסףֿמשנה וראה א, הלכה ומזיק חובל

.·È‰Ó79¯ÎBÓ ?ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓÏ BÓˆÚ ¯ÎBÓ ÔÈa «≈≈«¿ƒ¿»≈ƒ≈
- ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓe ,Úˆ¯ BÈ‡ - BÓˆÚÚˆ¯80. «¿≈ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿»

¯eÒ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ81˙Èa e‰e¯ÎÓe ,˙ÈÚk ‰ÁÙLa ≈«¿»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿»≈
- BÓˆÚ ¯ÎBÓ .˙ÈÚk ‰ÁÙL BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ - ÔÈcƒ«≈ƒ¿»¿«¬ƒ≈«¿
¯kÓ BÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓe ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓƒ¿»¿≈»ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿»

Ï‡¯OÈÏ ‡l‡82ÔÈ‡ - EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ Èk :¯Ó‡pL ; ∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒƒ»≈¿»ƒ≈
EÏ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙Èa83¯kÓ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ . ≈ƒ¿ƒ∆»¿≈«¿ƒ¿»

¯kÓ BÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓ ,LL ÏÚ ¯˙ÈÂ LLÏ¿≈¿»≈«≈¿»≈ƒ≈ƒ¿»
LLÏ ‡l‡84BÏ ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ .85, ∆»¿≈≈«¿≈«¬ƒƒ

BÏ ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓ86. ¿»≈ƒ«¬ƒƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

"Bì ïé÷éðòî ïéà ¯ Bîöò øëBî." ¥©§¥©£¦¦

בסופה) תפ"ב (מצוה החינוך כתב הענקה, למצות בנוגע
עבד  דיני נוהגים ואין נוהג היובל שאין הזה בזמן שגם
ישראל  מבני שכר שאם לקח, ויוסיף חכם "ישמע עברי
ה' ברכו מאשר מעמו בצאתו לו שיעניק .. ועבדו

יתברך".

הרמב"ם  דעת נגד שהוא חינוך' ב'מנחת עליו והקשה
שמצות  להדעה רק להתקיים יכולים אלו דבריו כי
ביתֿדין. במכרוהו וגם עצמו את במוכר גם היא הענקה
ביתֿדין, במכרוהו רק היא הענקה שחיוב לדעה אבל
אין  אז כי המוסר מצד הזה בזמן גם שנוהגת לומר אין
המוסר  שהרי ביתֿדין, ומכרוהו עצמו מוכר בין לחלק
הזו  כדעה פסק הרמב"ם והלא לשניהם ליתן מחייב
שכיח  ולא ביתֿדין, במכרוהו רק הוא הענקה שחיוב

המחבר החינוך)"שהרב הרמב"(דעת מדעת נוטה ם יהיה
להדיא". שפירש לא אם

במכרוהו  רק נוהגת שהענקה זה ובהקדים: לתרץ ויש
אופנים: בשני לפרש אפשר ביתֿדין,

תורה  שחידשה מה וכל חידושו" אלא בו לך ש"אין א)
אין  ובמילא ביתֿדין, במכרוהו ההענקה חיוב הוא

עצמו". את ב"מוכר הענקה

עצמו" את למוכר ולא "לו תורה שחידשה  החידוש ב)
עצמו.בא את למוכר הענקה למעט

תורה  מיעטה לא הרי השני, האופן כפי נלמד ואם
עצמו", את "מוכר בגדר אינו שהרי לשכיר הענקה
מדין  המוסר מצד הענקה דין ללמוד אפשר ממילא
שכר  שאם הזה בזמן גם ביתֿדין שמכרוהו למי הענקה
ה', ברכו מאשר לו להעניק שצריך ועבדו ישראל מבני

כאן. מהרמב"ם ה'חינוך' יקשה ולא

במצות  הנ"ל ההסברה אופני ששני לומר יש ועוד
מצות  שבכללות ההסברה אופני בשני תלויים הענקה,

הענקה.

תורה  שחידשה ומה פעולה, שכר של בגדר שהיא א)
משכר  חלק היא הענקה שגם הוא ב"ד שמכרוהו במי

פעולתו.

על  כהכרה האדון שנותן צדקה של בגדר שהיא ב)
העבד. של עבודתו

מיד  הענקה מצות הרמב"ם סידר המצות', ב'מניין והנה
מצות  גדר שלדעתו משמע ומזה צדקה, מצות לאחר
אין  זה, פי ועל צדקה. היינו השני, כאופן הוא הענקה
הגם  כי הרמב"ם" מדעת "נוטה שה'חינוך' לומר הכרח
ללמוד  אפשר מהענקה, עצמו את מוכר מיעטה שהתורה
גם  צדקה) מצד היא לו (שההענקה ביתֿדין ממכרוהו

והטוב. המוסר מצד הזה בזמן לשכיר הענקה
153 ע' חי"ט לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

רבינו.79) של סיכום ו.80)דברי הלכה למעלה
ג.81) הלכה ג.82)למעלה הלכה פ"א למעלה ראה
לא 83) שם בפ"א ולמעלה א. הלכה ז פרק בהר 'ספרא'

הביאו, הסיכום בדברי כאן ורק הזה, המקור את רבינו הביא
בֿג.84)וצ"ע. הלכה פ"ב תנאֿקמא 85)למעלה כדעת

ממה  כן ודרשו אליעזר, כרבי ולא יד: קידושין בברייתא
(שם  עצמו" למוכר ולא "לו - לו" תעניק "הענק שנאמר
רבינו. בדברי הסתירה על שהעיר במשנהֿלמלך וראה טו.)

הוא,86) ביתֿדין למכרוהו עצמו מוכר בין ההבדל וטעם
שמכרוה  כלום,מפני בידו אין כשיוצא בגניבתו, ביתֿדין ו

עצמו, מוכר אבל לו. להעניק וציוותה עליו התורה וחסה
אינו  שיוצא בזמן מרובות, לשנים עצמו למכור שיכול  כיון

להרדב"ז). תפארת' ('יקר ריקניות בידיים יוצא

.‚ÈÔÎÂ .˙Úˆ¯ ‰M‡‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆≈»ƒ»ƒ¿««¿≈
˙‡ Èz·‰‡ :Úˆ¯a ¯ÓB‡ È¯‰L ,·e˙k‰ ÔÈÚÓ ‰‡¯È≈»∆≈ƒ¿««»∆¬≈≈¿ƒ¿»»«¿ƒ∆

Èa ˙‡Â ÈzL‡ ˙‡ È„‡87e‰Óe .88Û‡Â :¯Ó‡pL ¬…ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»»«∆∆¡«¿«
?Ôk ‰OÚz E˙Ó‡Ï89˜ÈÚ‰Ï90˙ÂˆnL ÌLkL . «¬»¿«¬∆≈¿«¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿«

.‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ˜ÈÚÓ Ck ,È¯·Ú „·Ú ˜ÈÚ‰Ï ‰OÚ¬≈¿«¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»»»ƒ¿ƒ»
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אמור 87) "ואם מהפסוק זאת למדו שם, ובגמרא ב'ספרי'
מבורר  וטו. יד: שם אבל אמה". ולא "עבד - העבד" יאמר
דרשו  כמותו, שהלכה אליעזר, רבי של תנאֿקמא שלדעת
להביא  לרבינו לו נוח ולכן דרשות, שתי מ"העבד"

וגו'". אשתי את ב'ספרי'88)מ"אהבתי השקלאֿוטריא כל
יז: נרצעת,89)ובקידושין האמה שגם נראה שלכאורה

רציעה. על מדובר הנ"ל הפסוק בתחילת ואם 90)שהרי
מה  על אלא הנ"ל, הפסוק על מוסב אינו זה "אף" כן
(שם  לו" תעניק "הענק הנ"ל בפרשה קודם בפסוק שנאמר

יד). פסוק

.„È‡Ïa ¯·BÚ - Ì˜È¯ B˙Ó‡Â Bc·Ú ÁlLÓ‰ Ïk»«¿«≈««¿«¬»≈»≈¿…
·e˙k‰ È¯‰Â .Ì˜È¯ epÁlL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…¿«¿∆≈»«¬≈«»

‰OÚÏ B˜z91„Á‡ .BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ :¯Ó‡pL ,92 ƒ¿«¬≈∆∆¡««¬≈«¬ƒ∆»
LL ÛBÒa ‡ˆBi‰93˙˙ÈÓa B‡ ,Ï·Bia ‡ˆiL B‡ , «≈¿≈∆»»«≈¿ƒ«

ÔB„‡‰94ÏkÓ „Á‡a ˙‡ˆiL ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡‰ ÔÎÂ , »»¿≈»»»»ƒ¿ƒ»∆»»¿∆»ƒ»
ÔÈÓÈÒa B‡ el‡95Ì‰Ï ÔÈ˜ÈÚÓ el‡ È¯‰ -96Ï·‡ .97 ≈¿ƒ»ƒ¬≈≈«¬ƒƒ»∆¬»

:¯Ó‡pL .Ì‰Ï ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈ‡ - ÛÒk ÔBÚ¯‚a ‡ˆBi‰«≈¿≈¿∆∆≈«¬ƒƒ»∆∆∆¡«
,ÈLÙÁ BÁlL ‡Ï ‰ÊÂ ;CnÚÓ ÈLÙÁ epÁlL˙ ÈÎÂ¿ƒ¿«¿∆»¿ƒ≈ƒ»¿∆…ƒ¿»¿ƒ

˙ „·Ú‰ ‡l‡Ô‰a „·ÚÏ BÏ ¯‡LpL ÌÈÓc‰ ¯‡L Ô ∆»»∆∆»«¿»«»ƒ∆ƒ¿««¬…»∆
‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â98E¯bÓ E‡vÓ BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ . ¿««»»»«¬≈«¬ƒƒ…¿ƒ»¿¿

ÔÈÚa - E·˜iÓe99Ì‰a LiL ÌÈ¯·c ,·˜ÈÂ Ô¯b Ô‡ˆ ƒƒ¿∆¿ƒ¿«……∆»∆∆¿»ƒ∆≈»∆
‰Î¯a100ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ101BÏ ˜ÈÚ‰Ï ·iÁL ‡e‰ , ¿»»≈¬««¿»∆«»¿«¬ƒ

ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÙÒk‰ Ï·‡ ;Ì‰Ó102BÏ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ≈∆¬»«¿»ƒ¿«¿»ƒ≈«»ƒ≈
Ì‰Ó103‰nÎÂ .104ÌÈLÏL ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?BÏ Ô˙B ≈∆¿«»≈≈»ƒ¿≈¿ƒ
ÚÏÒ105‰a¯‰ ÔÈÈnÓ ÔÈa „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈa ,106; ∆«≈ƒƒ∆»≈ƒƒƒ«¿≈

ÌÈLÏLk107ÔzÈ :Ba ¯Ó‡pL ,„·Ú‰ Ò˜ ÏL ƒ¿ƒ∆¿«»∆∆∆∆¡«ƒ≈
ÂÈ„‡Ï108ÔÈa .109‡lL ÔÈa BÏÏ‚a ˙Èa‰ C¯a˙pL «…»≈∆ƒ¿»≈««ƒƒ¿»≈∆…

Ì‡ .ÌB˜Ó ÏkÓ - BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ :¯Ó‡pL ;C¯a˙ƒ¿»≈∆∆¡««¬≈«¬ƒƒ»»ƒ
Ôk110Ôz ‰Î¯a‰ ÈÙÏ Ïk‰ ?EÎ¯a ¯L‡ :¯Ó‡ ‰nÏ , ≈»»∆¡«¬∆≈«¿«…¿ƒ«¿»»≈

BÏ111.

הענקה 91) בלי ושלחו שעבר שלאחר נאמר שלא כן כתב
שילוח  במצות יהודה רבי כדעת להעניק, חייב אינו שוב -
(חולין  לשלחה מצווה אינו שוב - שלקחה שלאחר הקן,
לו. להעניק הוא חייב מכן לאחר גם אלא במשנה), קמא.
אינו  ולפי"ז שם). (חולין הקן שילוח בענין חכמים וכדעת
לוקין  אין - לעשה הניתק לאו שהרי הלאו, על מלקות חייב

בקידושין 92)עליו. הובא יג) טו, (לדברים ראה פ' 'ספרי'
שש,93)טז: באמצע כסף, בגרעון היוצא את למעט

נרצע 94)כבסמוך. או יב), הלכה פ"ב (למעלה בן בלא
ז). הלכה (למעלה הבן את גם עובד סימני 95)שאינו

אלא 96)נערות. הענקה לענין מפורש לא שבפסוק אע"פ
שנאמר  ממה שם ובגמרא ב'ספרי' כן למדו בשש, היוצא
שילוח. מיני כל לרבות "תשלחנו", פעמיים הנ"ל בפסוק

מאיר.97) כרבי ולא שם, עבדו 98)כתנאֿקמא שחרר ואם
מרצון  ששחרור גם [ויתכן להעניקו. שחייב יתכן מרצונו,
לאדון  שעשה העבד, של התעוררות עלֿידי בא הוא אף
מעמך"]. "שילוחו זה ואין בזה, וכיוצא נחתֿרוח איזה

כעין.99) כלומר: "כענין" רומי: ובדפוס תימן, בכ"י
יד),100) טו, (דברים אלקיך" ה' ברכך "אשר שנאמר ריבוי.

ויקב  גורן צאן שאינו אע"פ ברכה, בו שיש לכל למדו ומכאן
בברייתא). יז. כגון 101)(קידושין מתרבים, בעצמם שהם

שגופם  פרדות, אפילו או בוולדות, שמתרבים חיים בעלי
בן  אליעזר כרבי ולא שמעון רבי וכדעת ומשתבח, הולך

שם). (קידושין שם,102)יעקב בברייתא נזכרו "כספים"
אינם  שניהם שהרי מדעתו רבינו הוסיף "בגדים" ואילו
לעיסקא  שעומדים כספים נתמעטו ואם מעצמם, מתברכים
לרווח  עומדים שאינם בגדים שנתמעטו כלֿשכן ולרווח,

להרדב"ז). תפארת' ('יקר לו 103)כלל אין אם כלומר,
במשנהֿ וראה כלל. בהענקה חייב אינו ובגדים, כספים אלא

בברייתא.104)למלך. יז. ולא 105)שם יהודה כרבי
מאיר  שרבי לכלל בהתאם (שם), שמעון ורבי מאיר כרבי
- יהודה ורבי שמעון רבי יהודה, כרבי הלכה - יהודה ורבי

משנהֿלמלך). - מו: (עירובין יהודה כרבי כן 106)הלכה
זה  על חולק יהודה שרבי מצאנו ולא שם, מאיר רבי בדברי

שם.107)(משנהֿלמלך). בגמרא וכאן 108)ההשוואה
נתינה" - "נתינה גזירהֿשוה ולמדו לו", "תתן נאמר

שם). בקידושין 109)(קידושין הובא שם. ראה פ' 'ספרי'
עזריה. בן אלעזר כרבי ולא וכתנאֿקמא 'ספרי'110)יז:

שם. תוסיף 111)וגמרא הרבה, בשבילו הבית נתברך אם
שם). (רש"י הכתוב מן תפחות אל - לאו ואם הענקתו, על

.ÂËÌ‡112Á¯a113,Á¯Ba ‡e‰Lk Ï·BÈ Ba Ú‚Ùe , ƒ»«»«≈¿∆≈«
ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;B˜ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ¿»»«≈≈«»¿«¬ƒ∆∆¡«¿ƒ

¯ÓB‚Â epÁlL˙114˜Ú .115ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ - È¯·Ú „·Ú ¿«¿∆¿≈¬»∆∆ƒ¿ƒ¿«¿¿≈
epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa116˜ÚÂ .117ÔÎÂ ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ««∆≈∆«¬»»»»ƒ¿ƒ»¿≈

d˙‡ÈˆÓ118‰È·‡Ï -119‡B·iL Ì„˜ ‰È·‡ ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»»¿»ƒ»¿ƒ≈»ƒ»…∆∆»
B„ÈÏ120Ì‰a ‰ÈÁ‡Ï ÔÈ‡Â ,dÓˆÚ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¿»¬≈≈∆«¿»¿≈¿«∆»»∆
ÌeÏk121Ì„‡ ÔÈ‡L ;122Bz·a BÏ LiL ˙eÎÊ LÈ¯BÓ ¿∆≈»»ƒ¿∆≈¿ƒ

.B·Ïƒ¿

(שם 112) ששת רב ע"י וכפירושה בברייתא, טז: קידושין
וכ"ה 113)יז.). שם, (גמרא עבודתו שנות להשלים שחייב

ד). הלכה פ"ב שיציאתו 114)למעלה אע"פ כלומר,
תשלחנו" "וכי בכלל אינו שברח, כיון - היובל עלֿידי

בברייתא.115)(שם). טז: "העניק 116)שם שנאמר:
ומשמע  וטז:). טו. (שם חובו" לבעל ולא "לו - לו" תעניק
גובה  בעלֿחוב אין העבד, ליד הענקה שבאה לאחר שאף
שאין  חובו) לבעל ולא ד"ה (שם רש"י כדברי לא הימנו,
שמשמע  לבעלֿחוב, ההענקה את להגבות חייב האדון
וכן  הימנו. גובה בעלֿחובו – לידו שבא שלאחר מדבריו
(הוצאת  פ"ד פאה בתוספתא אמרו שעליו שני, מעשר לענין

ל  גובין הגר"ש אין [עני] שני "מעשר :(61 ,59 (עמ' יברמן
הלכות  (באורֿזרוע ראבי"ה דעת לפי וחוב", מלוה ממנו
שלצורך  העני, שביד עני למעשר הכוונה יא) סימן צדקה
והואֿ שם, כפשוטה (תוספתא חוב לפריעת לא ניתן העני

במשנהֿלמלך). וראה להענקה, שניה,117)הדין ברייתא
יג),118)שם. הלכה אבידה מהלכות (פט"ז אמה [בעודה

שם]. מהברייתא הדברים הוא 119)ומקור בענק [זכותו
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קכא
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מו:), (כתובות ידיה במעשה כזכותו ולא במציאתה, כזכותו
שהרי  - טו.) (קידושין פעולה כשכר הוא שענק ואע"פ
ימכור  "וכי ז) כא, (שמות שנאמר ממה למדו ידיה מעשי
אף  לרבה, ידיעה מעשה אמה "מה - לאמה" בתו את איש
בענק, שייך לא וזה מז.), (שם, לאביה" ידיה מעשה בת
ולא  ממש ידיה במעשה אלא חלק אין לרבה גם שהרי
אביה  של שהיא כמציאה דינן שוודאי אלה, מעין בהענקות
מציאה, כדין ענק דין ודאי אלא כנ"ל. אמה, בעודה אף
תתן  לא שאם שם), (כתובות איבה משום לאב לו שתיקנו
והואֿהדין  שם), (רש"י מזונות לה יתן לא מציאותיה, לו

להלן]. וראה כבא 120)לענק, לידה ובא לרשותו. כלומר,
להלן. וראה (כסףֿמשנה) מעשה 121)לידו שלענין [אף

גבתה, שלא "אףֿעלֿפי במשנה): מב. (כתובות אמרו ידיה,
שהם  ידיה, במעשה אלא זה אין - אחין" של הן הרי מת
מתקנת  אלא שלו שאינו ענק אבל מז.), (שם התורה מן שלו
משעה  אלא האב בו זכה לא - כנ"ל איבה, משום חכמים

משנהֿלמלך]. ועיין מג.122)שגבתה, שם

âאדר ז' שלישי âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

יציאתה,1) ואופני עברייה אמה מכירת דיני בו נתבארו
ולבנו. לו ייעוד, מצוות ודיני

.‡‰Ó‡2‰pËw‰ ‡È‰ ‰i¯·Ú‰3‰È·‡ d¯ÎnL4. »»»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«»∆¿»»»ƒ»
‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·zMÓe5 ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿≈∆¿≈»»

‰¯Ú ‰OÚ˙Â6d¯ÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -7Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆«¬»≈»¿»¿»««ƒ
ÈÓ ÏÎÏ dLc˜Ï BÏ LÈÂ ,da ˙eL¯ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ≈¿»¿≈¿«¿»¿»ƒ

‰ˆ¯iL8Û‡ .9˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L ‰pËw‰10‰ÈÓÈÒa11 ∆ƒ¿∆««¿«»∆ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆»
˙B¯ÚO ÈzL ˙‡·‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡Â12‰È·‡Ï LÈ - ¿≈»¿»«¬»«¿≈¿»≈¿»ƒ»

d¯ÎÓÏ13‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk14Ï·‡ .15ÌeËÓh‰16 ¿»¿»»¿«∆ƒ¿«»¬»«À¿
ÒBÈ‚B¯c‡‰Â17„·Úk ‡Ï ¯kÓ BÈ‡ -18‡ÏÂ È¯·Ú ¿»«¿¿ƒ≈ƒ¿»…¿∆∆ƒ¿ƒ¿…

‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡‰ ÔÈ„k19. ¿ƒ»»»»ƒ¿ƒ»

במשנה.2) מ: ויום 3)כתובות שנה עשרה שתים גיל עד
ב  (פרק הזה הזמן בתוך שערות שתי הביאה ואפילו אחד,

א). הלכה אישות אינה 4)מהלכות עצמה היא שאילו
נערה  כשהיא ואפילו קטנה, היא שהרי עצמה, למכור יכולה
ואמה  ב) הלכה א פרק (למעלה עצמה למכור יכולה אינה

ו). כא, לשמות (מכילתא למכרה יכולה אחד 5)אינה ויום
ג). הלכה שם אישות הנמשכת 6)(הלכות תקופה והיא
ב). הלכה (שם חדשים וחומר 7)שישה וקל שם. משנה

הלכה  ד פרק (להלן בסימנים יוצאת כבר, המכורה אם הוא:
כט:). (ערכין תימכר שלא דין אינו מכורה אינה - ה)

יא.8) הלכה אישות מהלכות ג ופרק מו: כתובות
שם.9) בגמרא ופירושה בברייתא ד. מלשון 10)קידושין

אישות  מהלכות ב פרק וראה גבריות, תכונות בה שיש איל,
ג. בהלכות 11)הלכה (ראה וכדומה עבה שקולה כגון

ו). הלכה שם ויש 12)אישות עשרה שש בת שהיא כגון
כקטנה  שדינה שערות, שתי הביאה ולא איילונית סימני לה
וראה  ג), הלכה שם אישות (הלכות עשרים בת שתהא עד

ה. הלכה בה 13)להלן שאין שמכיוון אומרים, אנו ואין
שם). (גמרא מכירה דין בה אין גיל 14)נערות, עד היינו,

שלושים  גיל עד או איילונית, סימני בה יש אם עשרים,
אישות בהלכות ראה בה, אין אם ד.וחמש הלכה שם

נזירות 15) מהלכות ב בפרק וראה ב. פרק ביכורים תוספתא
יא. (פרק 16)הלכה נקבות ולא זכרות לא לו שאין אטום,

כה). הלכה אישות מהלכות וגם 17)ב זכרות גם לו שיש
כד). הלכה (שם האשה 18)נקבות ואין הן נקבות שמא

א  פרק (למעלה עצמה מוכרת אינה וכן בגניבתה נמכרת
למלך. משנה וראה ב), ואין 19)הלכה הם, זכרים שמא

למוכרו. בבנו זכות לאב

.·ÔÈ‡20Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Bza ˙‡ ¯kÓÏ È‡M¯ ·‡‰ ≈»»««ƒ¿…∆ƒ∆»ƒ≈
‡ÏÂ Ú˜¯˜ ‡Ï ,ÌeÏk BÏ ¯‡L ‡ÏÂ ÈÚ‰∆¡ƒ¿…ƒ¿«¿…«¿«¿…

ÔÈÏËÏhÓ21˙eÒk elÙ‡Â ,22ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÏÚL23 ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿∆»»¿««ƒ≈
d˙BcÙÏ ·‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk24Ì‚t ÌeMÓ ,d¯ÎnL ¯Á‡ ƒ∆»»ƒ¿»««∆¿»»ƒ¿«

‰ÁtLÓ25˙nL B‡ ·‡‰ Á¯a .26BÏ ‰È‰ ‡lL B‡ ƒ¿»»»«»»∆≈∆…»»
‡ˆzL „Ú ˙„·BÚ BÊ È¯‰ - d˙BcÙÏ27. ƒ¿»¬≈∆∆«∆≈≈

חנינא 20) בר יוסי רבי שהביא הברייתא מתוך יוצא
אדם  "אין ה: פרק ערכין בתוספתא מפורש [וכן כ. בקידושין

העני"]. כן אם אלא וכו' בתו את למכור כן 21)רשאי
שדהו, כך ואחר מטלטלין מוכר שאדם שם, בקידושין הוא

בתו. כך אחר ורק ביתו, כך פרק 22)ואחר למעלה ראה
א. הלכה עוני,23)א מחמת שמכרה פי על אף כלומר,

כנ"ל. כלום, לו נשאר (יקר 24)שלא ידו מצאה אם
הדבר  ומקור יח.). בקידושין רש"י כתב וכן תפארת,
מה  כורחו, בעל אותה "ומפדין שם: בקידושין בברייתא
לדעת  זו ברייתא פירשו ששם פי על ואף בעברי". כן שאין
אחר  לשפחות בתו את מוכר אדם אין שאומר שמעון רבי
שיכול  בעברי, ולא העברייה, באמה כופין ולפיכך שפחות,
שמוכר  לרבנן אבל הפדייה, אחרי פעם שוב עצמו למכור
שהרי  זו, בכפייה תועלת שאין שפחות אחר לשפחות אותה
רבינו  והרי לפדותה, אותו כופין שאין נראה וימכרנה, יחזור
בין  חילקה שלא זו סוגייה - כרבנן יג הלכה להלן פוסק
זה  ומתוך נמי", עברי עבד הכי "אי ושאלו: לעברי עברייה
עוד  עצמו למכור יכול עברי שעבד הנ"ל החילוק לידי באו
שמעון  רבי כדעת ונשנית נמכרת אינה עברייה ואמה הפעם,
טו: שם סובר רבי שהרי ההלכה, לפי אינה זו סוגייה -

לישראל הנמכר עברי כלומר,שעבד בקרובים, נגאל אינו
פרק  למעלה רבינו פסק וכן לפדותו, קרוביו את כופין אין
שרק  בפשיטות, זו ברייתא מתפרשת זה ולפי ז, הלכה ב
כופין  אין עברי בעבד ואילו האב את כופין העברייה באמה
רבי  של חכמים לדעת אפילו זה ולפי לפדותו, קרוביו את
שפחות, אחר לשפחות בתו את שמוכר הסוברים, שמעון
זה  אין עברי בעבד כופין שאין ומה לפדותה, אותו כופין
כלל, כפייה דין אין עברי שבעבד אלא ונשנה, שנמכר מפני

למלך. במשנה הגמרא.25)וראה בסוגיית בקידושין שם
לחירות 26) יוצאה אינה עברייה שאמה רבינו רמז כאן

שדבריו  טו. בקידושין לקיש כריש ודלא האב, במיתת
שמח. באור וראה טו: שם בתיובתא בדרכים 27)נשארו

יום שלישי
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הקרובים  את כופים אנו ואין וה. ד הלכה להלן הרגילות,
ז. הלכה ב פרק למעלה וראה משנה). (כסף לפדותה

.‚‰Ó‡28ÛÒÎa ˙È˜ ‰i¯·Ú‰29ÛÒk ‰ÂLa B‡30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿∆∆¿¿≈∆∆
¯ËL·e31‰Ëe¯Ùa ˙È˜ dÈ‡Â ,32CÈ¯vL ÈtÓ , ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ

Ú¯‚zL È„k ,ÔBÚ¯‚Ï ÔÈÈe‡¯L ÌÈÓ„a d˙B˜Ïƒ¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»¿≈∆¿»«
‡ˆ˙Â dBÈ„t33ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ ·˙Bk ?¯ËLa „ˆÈk . ƒ¿»¿≈≈≈«ƒ¿»≈««¿»«

„Èa Ô˙BÂ ;CÏ ‰Èe˜ Èza ,CÏ ‰¯eÎÓ Èza :Ò¯Á‰«∆∆ƒƒ¿»»ƒƒ¿»»¿≈¿«
B·˙Bk ·‡‰ - ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ¯ËLe .ÔB„‡‰34. »»¿«»»»ƒ¿ƒ»»»¿

במשנה.28) יד: למדו 29)קידושין שם, וטריא בשקלא
שמגרעת  "והפדה", בה שנאמר ממה באמה כסף קניין

בכסף. שנקנית הרי - ויוצאת טז.30)פדיונה שם
א. הלכה ב פרק למעלה וראה שם 31)בברייתא. משנה

יב.32)יד: יא: לגירעון,33)שם ראוייה אינה ופרוטה
ערך  כל בו שאין פרוטה, משווה פחות יהיה הגירעון שהרי
ב  פרק (למעלה רבינו כתב לא עברי ובעבד שם). (קידושין
עברי  עבד שקניין משום בפרוטה, נקנה שאינו א) הלכה
מקנתו", "מכסף נאמר שבו לגוי, הנמכר מעבד נלמד בכסף

משנה). (כסף קונה שכסף וכרב 34)מלמד טז. קידושין
באמה  שטר שקניין משום וטעמו הונא. כרב ולא חסדא
כקרקע, שדינו כנעני, בעבד שטר מקניין נלמד העברייה
"ואקח  יא) לב, (ירמיה שנאמר השטר, כותב המוכר ושם
המקנה  ספר את קיבל הלוקח שירמיה המקנה", ספר את

להרדב"ז. תפארת ביקר וראה המוכר. חנמאל מידי

.„e‰e¯ÎnL „·Úk ,ÌÈL LL ˙„·BÚ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡»»»ƒ¿ƒ»∆∆≈»ƒ¿∆∆∆¿»
ÔÈc ˙Èa35B‡ È¯·Ú‰ EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ Èk :¯Ó‡pL ; ≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ
‰i¯·Ú‰36Ï·BÈ da Ú‚t Ì‡Â .Ú·L ˙lÁ˙a ˙‡ˆBÈÂ . »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ»«»≈

„·Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ - LL CB˙a37Û‡ ,ÔB„‡‰ ˙Ó . ¿≈¿»ƒ»¿∆∆≈»»«
:¯Ó‡pL ;Úˆ¯k ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ - Ôa ÁÈp‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒ«≈¿»ƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«
dBÈ„tÓ ˙Ú¯‚Ó ÔÎÂ .Ôk ‰OÚz E˙Ó‡Ï Û‡Â38 ¿««¬»¿«¬∆≈¿≈¿»««ƒƒ¿»

Ì‡Â .‰‡ˆBÈÂ39ÏÚ ÏÁÓe ¯e¯ÁL ¯ËL dÏ ·˙k ¿¿»¿ƒ»«»¿«ƒ¿»««
¯‡M‰40„·Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ -41. «¿»¿»ƒ»¿∆∆

גם 35) נמכר עצמו מוכר ואילו לשש, אלא נמכר שאינו
יב). הלכה ג פרק (למעלה משש וגומר:36)ליותר

מעימך". חפשי תשלחנו השביעית ובשנה שנים שש "ועבדך
ובין 37) עצמו מוכר (בין העבריים העבדים ככל כלומר,

הלכות  ב פרק (למעלה ביובל שיוצאים דין) בית מכרוהו
יד: בקידושין במשנה זו הלכה ומקור ככתוב 38)בֿג).

למ  ומזה "והפדה". ח): כא, (קידושין (שמות לעבד אף דו
האמה  וגם העבד שגם יד: שם במשנה מפורש וכן טז.)

כסף. בגירעון בברייתא.39)יוצאים טז. שם
פרק 40) למעלה כמבואר יוצאה, אינה שטר בלי ובמחילה

יא. הלכה עצמו 41)ב קונה שעבד אמרו שם בברייתא
יציאה  עיקר כל שהרי לאמה, הדין שהוא וברור בשטר.
ניתן  לא חופשה "או בו שכתוב כנעני, מעבד נלמד בשטר
בה  שנאמר אשה מגט "להֿלה" שווה בגזירה ולמדו לה"
לאמה. עבד בין לחלק אין כן ואם שם), (רש"י לה" "וכתב

.‰.ÔÈÓÈÒa ‰‡ˆBÈ ‡È‰L ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ‰¯˙È¿≈»»»»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ

‰‡ˆBÈ - ‰¯Ú ˙ÈOÚÂ ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆≈ƒ»ƒ»ƒ¿«¬≈«¬»¿»
ÌBÈ ¯Á‡Ó ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰ elÙ‡ .ÛÒÎ ‡Ïa ˙e¯ÁÏ«≈¿…∆∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»ƒ≈««
‰‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL .˙e¯ÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - dÁ˜lL∆¿»»¬≈≈«≈∆∆¡«¿»¿»

ÌpÁ42ÏÚ ¯˙È ÌpÁa ˙¯Á‡ ‰‡ÈˆÈ ·e˙k‰ dÏ ‰a¯ - ƒ»ƒ»»«»¿ƒ»«∆∆¿ƒ»»≈«
ÈÓÈÒ ˙‡·‰ ‡È‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .„·Ú‰»∆∆ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¬»«ƒ»≈
‡ˆ˙Â ¯b·zL „Ú ,‰È·‡ ˙eL¯Ï ¯ÊÁ˙Â .˙e¯Ú«¬¿«¬…ƒ¿»ƒ»«∆ƒ¿…¿≈≈

‰È·‡ ˙eL¯Ó43ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰ . ≈¿»ƒ»»¿»«««¿ƒ∆≈»¿≈
‰¯‚aL ÔÂÈk - ¯‚·Ï d˙eËwÓ ˙‡ˆBÈ ‡l‡ ,˙e¯Ú«¬∆»≈ƒ«¿»ƒ¿»≈»∆»¿»

˙e¯ÁÏ ‡ˆz44. ≈≈«≈

אלו42) חינם "ויצאה אמרו: ד. קידושין ימי בברייתא
כאן  משנה כסף ועיין נערות". ימי אלו כסף אין בגרות,
ימי  על חינם מויצאה הביאו הם שאף במשנה יד: שם ורש"י
שאמרו  שמה נראה א. כא, שמות התורה על וברש"י נערות
"אין  נכתב לא אם אלא זה אין בגרות" ימי אלו חינם "ויצאה
שוב  נערות, לרבות כסף" "אין שנכתב עכשיו אבל כסף",
כסף". מ"אין בגרות וימי חינם" מ"ויצאה נערות ימי נלמדו

פט. אות שם תמימה בתורה נערה.43)וראה ככל
קל 44) שהרי מיוחד, לימוד לכך צריך שאין אמרו ד. שם

- האב מרשות מוציאים שאינם סימנים אם הוא: וחומר
- האב מרשות שמוציאה בגרות האדון, מרשות מוציאים
(ויצאה  הנ"ל הפסוק וכל האדון. מרשות שמוציאה דין אינו
איילונית, מכירת עיקר על אלא ללמד בא לא כסף) אין חינם
סימנים  מביאה שאינה שכיוון לומר מקום היה הפסוק שבלי
[והמדובר  א. הלכה למעלה וראה כלל. למכרה יכול אינו
איילונית  סימני לה והיו עשרה שש בת בהיותה כשנמכרה
עשרים  בת שתהא עד כקטנה שדינה שערות שתי לה היו ולא
בתור  יוצאת היא ואז ג) הלכה אישות מהלכות ב (פרק
ולא  למפרע איילונית שנעשית אומרים אנו ואין בוגרת.
הלכה  למעלה למלך משנה (ראה כלל מכירה מכירתה הייתה
נעשה  שאינו פ. ביבמות כשמואל לפסוק רבינו שדעת א),
מדבריו  נראה וכן לאיילונית. הדין והוא למפרע, סריס
הנודעֿביהודה  בדעתו, נקט וכן שם. אישות בהלכות

ו]. סימן העזר אבן קמא מהדורא

.Â;ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‰‡ˆBÈ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ÔÈ‡≈»»»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈≈»ƒ
,È¯·Ú „·Ú ÔÎÂ .ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…≈≈¿≈»¬»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈ„k BÏ ÌlLÓ - BÈÚ BÏ ‡nÒ B‡ BpL BÏ ÏÈt‰ Ì‡ƒƒƒƒƒ≈≈¿«≈¿ƒ

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,B¯·Áa Ï·BÁ‰45. «≈«¬≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈
:ÌÈ¯·„ ÈLa ˙È˜ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ

ÌÈ¯·„ ‰MLa dÓˆÚ ‰B˜Â ;¯ËLa B‡ ÛÒÎa46: ¿∆∆ƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»¿»ƒ
,¯e¯ÁL ¯ËL·e ,ÛÒk ÔBÚ¯‚·e ,Ï·BÈ·e ,ÌÈLa¿»ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿«ƒ¿

.ÔÈÓÈÒ·e ,ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓ·e¿ƒ«»»¿ƒ»ƒ

עברי 45) שהוקש יוצא אינו לחירות אבל י. הלכה ד פרק
ג  בפרשה וכאן א, פרשה משפטים (מכילתא לעברייה
כאן. משנה ולחם משנה בכסף וראה הדברים), נתקצרו

דברים 46) בחמישה אלא עצמו קונה אינו עברי עבד ואילו
הלכה  ב פרק למעלה ראה בסימנים. יוצא שאינו לפי בלבד,

יב.
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.Ê„ÚÈ47‡È‰ È¯‰ - B·Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔB„‡‰ d˙B‡ ƒ≈»»»¿«¿ƒ¿¬≈ƒ
˙BÒe¯‡ ¯‡Lk48,el‡ ÏkÓ „Á‡a ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â , ƒ¿»¬¿≈»¿»¿∆»ƒ»≈

˙ÂˆÓe .Ë‚a B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓa ‡l‡49˙Ó„B˜ „eÚÈ ∆»¿ƒ««««¿≈ƒ¿«ƒ∆∆
‰i„t ˙ÂˆÓÏ50„ˆÈk .51ÈÙa dÏ ¯ÓB‡ ?„eÚÈ ˙ÂˆÓ ¿ƒ¿«¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈

È¯‰ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :ÌÈL¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈
‰M‡Ï ÈÏ z‡52elÙ‡ ;53˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ LL ÛBÒa «¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«

‰nÁ‰54˙BÚnL ,ÌeÏk dÏ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ««»¿≈»ƒƒ≈»¿∆»
ez ÔÈLec˜Ï ˙BBL‡¯‰55‚‰BÂ .56‚‰Ó da »ƒ¿ƒƒƒ¿¿≈»ƒ¿«

BÈ‡Â ,˙eLÈ‡57„ÚÈÓ BÈ‡Â .˙eÁÙL ‚‰Ó da ‚‰B ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ¿¿≈¿»≈
?B·Ï d„ÚÈÓ „ˆÈÎÂ .d„ÚÈ :¯Ó‡pL ;˙Á‡k ÌÈzL¿«ƒ¿««∆∆¡«¿»»¿≈«¿«¬»ƒ¿

‰È‰ Ì‡58ÏB„‚ Ba59BÏ d„ÚÈÏ ÂÈ·‡Ï ˙eL¯ Ô˙Â , ƒ»»¿»¿»«¿¿»ƒ¿«¬»
·‡‰ È¯‰ -60˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :ÌÈL ÈÙa dÏ ¯ÓB‡ ¬≈»»≈»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆

.È·Ïƒ¿ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

"äiãt úåöîì úîãB÷ ãeòé úåöîe" ¦§©¦¤¤§¦§©§¦¨

שיש  למי אלא נמכרת עבריה אמה ש"אין הוא והדין
ליעוד" ראויה שתהיה כדי קידושין, לבנו או עליו לה

.(הי"א)

שבכדי  ישראל. בת של והעילוי הכבוד גודל נראה מכאן
בגניבתו", ונמכר לו ו"אין גנב שאם מספיק עבד למכור
האחד  תנאים: וכמה כמה נאמרו עבריה באמה אבל
מה  מצא ולא עני אביה אם ורק בגנבתה, נמכרת שאינה
מטלטלין  ולא קרקע לא כלום לו נשאר ולא יאכל
בתו  את למכור לו מותר אז רק שעליו, כסות ואפילו
יוצאת  אח"כ וגם בפרנסה שתסייע כדי קצר לזמן לאמה
עליה  יעוד לו שאין למי למכרה אין ובנוסף, בסימנים.
בגלוי  נראית ישראל בבת כי לאשה לשאתה יכול ואינו

בישראל. בית והקמת החתונה עניין תכליתה,
372 ע' כ"ו חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ששת.47) רב ידי על וכפירושה בברייתא יח. קידושין
כנישואין.48) ואינו כאירוסין שהייעוד ט, הלכה לקמן ראה
לא 49) אשר הכתוב: מן למדו ושם במשנה. יג. בכורות

התקיים  שלא אחרי רק בא שהפדיון הרי והפדה", יעדה
המצוות,50)הייעוד. בספר ראה מצוה, היא הפדייה שאף

רלד. כלשונה.51)עשה ברייתא יט: לשון 52)קידושין
לעניין  בברייתא, ה: שם נזכרה אבל שם, בברייתא אינה זו

אשה. ולא 53)קידושי קמא וכתנא שם. הברייתא לשון
יהודה. בר יוסי עבודה,54)כרבי שיעור עוד נשאר שלא

פרוטה. מעכשיו 55)שתמורתה למקדש דומה זה והרי
למפרע. יום שלושים לסוף שמקודשת יום, שלושים ולאחר

כלשונה.56) שם, הלכה 57)ברייתא א פרק עבדים מסכת
ג. פרשה משפטים במכילתא וראה ואת 58)ז. אותה ולא

לקיש,59)חברתה. ריש של בעייה יט. קידושין קטן. ולא
ינאי. רבי בשם אייבו רבי ידי על בשמות 60)שנפתרה

לי  מיועדת את הרי לה אומר שהבן רש"י, מפרש ט) (כא,
שדין  נראה רבינו ומדברי בדמייך. אביך שקיבל בכסף
ח). הלכה להלן וראה משנה, לחם (ועיין האב ידי על הייעוד

.ÁÔÈ‡61‡ÏÂ BÏ ‡Ï ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ „ÚÈÓ ÔB„‡‰ ≈»»¿«≈»»»ƒ¿ƒ»…¿…
dzÚcÓ ‡l‡ B·Ï62‰È·‡ Ïa˜ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿∆»ƒ«¿»««ƒ∆¿»ƒ≈»ƒ»

‰È˙BÚÓ63È¯‰L ;64dzÚcÓ - d„ÚÈ :¯ÓB‡ ‡e‰65. ¿∆»∆¬≈≈¿»»ƒ«¿»
Ì‡Â66È¯‰L ,BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ Ba ÔÈ‡ - ÔB„‡‰ ˙Ó ¿ƒ≈»»≈¿»¿«¬»∆¬≈

ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓa ˙e¯ÁÏ ‰‡ˆBÈ67. ¿»«≈¿ƒ«»»

רבי 61) של למימרא הגמרא של השני כפירוש שם, קידושין
ינאי. רבי בשם משנה 62)אייבו (כסף מרצונה אומרים יש

המתחיל  דיבור ה. קידושין תוספות ועיין המאירי, כתב וכן
יב. הלכה להלן וראה יצחק 63)שכן) בר נחמן רב כדברי

שם.64)שם. יצחק בר נחמן רב מדברי זה יעדה 65)גם
ויש  הכא). שאני המתחיל דיבור שם (רש"י דיעה לשון
כבש  כמו יעדה, - ידעה אותיות: בהיפוך כן שדרשו מפרשים

שם). תמימה (תורה שלמה - שמלה כשב, דבר 66)- הוא
משנה). (כסף יכול 67)פשוט היה זה שלולא משמע

האב  ידי על הוא ייעוד שדין ז, הלכה למעלה וראה לייעדה,
דווקא.

.Ë„eÚi‰68ÔÈÒe¯‡k -69CÎÈÙÏ .ÔÈ‡eOk BÈ‡Â ,70, «ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡71‰pL¯ÈÈ ‡ÏÂ72¯ÙÓ ‡ÏÂ73‰È¯„ ≈ƒ«≈»¿…ƒ»∆»¿…≈≈¿»∆»

‰l‡ LÏL Ì‡Â .‰tÁÏ ÒkzL „Ú74dÏ ‰OÚÈ ‡Ï «∆ƒ»≈¿À»¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»
d„ÚÈ ‡Ï -75ÔBÚ¯‚a ˙È„Ù ‡ÏÂ ,B·Ï d„ÚÈ ‡ÏÂ ,BÏ …¿»»¿…¿»»ƒ¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÓÈÒ ˙‡·‰a - ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ ;ÛÒk76, ∆∆¿»¿»ƒ»«¬»«ƒ»ƒ¿∆≈«¿
„·Úk dÓˆÚ Ô‰a ‰BwL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡ ÏÚ ¯˙È»≈«»«¿»ƒ∆»»∆«¿»¿∆∆

È¯·Ú77. ƒ¿ƒ

שנפתרה.68) אבוה בר רבה של בעייה יח: קידושין
לנישואין 70)כקידושין.69) אירוסין בין הנ"ל ההבדלים

שם. בגמרא מתטמא 71)הובאו אינו שכהן הוא, כהן אם
אבל  מהלכות ב (פרק לארוסה ולא הנשואה לאשתו אלא

ז). ארוסה 72)הלכה ולא נשואה אשתו יורש שהבעל
אֿג). הלכות אישות מהלכות כ"ב לבדו 73)(פרק היינו,

ט. הלכה נדרים מהלכות י"א בפרק ראה האב, בלי
יא.74) כא, בשמות הכתוב שם.75)כלשון מכילתא
ה.76) הלכה ד.77)למעלה הלכה למעלה

.ÈÔB„‡‰ ÔÈ‡78dzÏ ‡ÏÂ ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ¯kÓÏ ÏBÎÈ ≈»»»ƒ¿…»»»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿»
ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï·B¯˜ ÔÈa ˜BÁ¯79Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â . ¿ƒ«≈≈»≈»¿ƒ»«»«

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -80ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ :¯Ó‡pL . …»»¿∆∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…
È¯·Ú „·Ú ÔÎÂ .d· B„‚·a d¯ÎÓÏ81B¯ÎÓÏ ÏBÎÈ ‡Ï ¿»¿»¿ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿ƒ…»¿»¿

·e˙k‰ C¯ˆ‰ ‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .BzÏ ‡ÏÂ ¯Á‡Ï¿«≈¿…ƒ¿¿≈»∆ƒ∆…À¿««»
d„ÚÈÏ BÏ LiL ÈtÓ ‡l‡ ,[‰Ó‡a] ‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï∆¡…»»∆¿»»∆»ƒ¿≈∆≈¿«¬»
.d¯ÎÓÏ ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ :¯Ó‡ CÎÏ ,B·Ïƒ¿¿»∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»

כא,78) שמות דרשב"י במכילתא מפורשים רבינו דברי כל
יחרים  "יכול כח. בערכין מפורשת מגמרא שהביאו ויש ח.
תלמוד  מקנתו ושדה העבריים ושפחתו עבדו ובתו בנו אדם
שיש  כל אף למוכרה רשות לו יש בהמה מה בהמה, לומר
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קכד עבדים קכד הלכות - קנין ספר - אדר ז' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עבדו  למכור רשות לו שאין הרי - למוכרה" רשות לו
הלכה  ב פרק למעלה בכסףֿמשנה וראה העבריים. ושפחתו

הרלב"ג. בשם כאן רבינו כדברי שכתב במכילתא 79)יב
ימשול  לא נכרי "לעם שנאמר ממה כן למדו שם דרשב"י
"ולנכרי  לקרובים, כלומר, למכרה", ימשול לא "לעם - וגו'"

לרחוקים. - למכרה" ימשול במכילתא 80)לא הוא כן
קפד). סימן שם שלמה (תורה במכילתא 81)דרשב"י

אמה  "אם וחומר: בקל כן למדו שם) שלמה (תורה דרשב"י
למכרה, רשאי אינו ולבנו, לו לייעדה רשאי שהוא העברייה
וכמה". כמה אחת על כלל, רשות בו לו שאין עברי עבד

משנה. בכסף וראה

.‡ÈÔÈ‡82dÏ LiL ÈÓÏ ‡l‡ ˙¯kÓ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ≈»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆»¿ƒ∆≈»
B·Ï B‡ ÂÈÏÚ83.„eÚÈÏ ‰Èe‡¯ ‡‰zL È„k ,ÔÈLec˜ »»ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ
¯ÎBÓ ?„ˆÈk84ÂÈ·‡Ï Bza ˙‡ Ì„‡85Èt ÏÚ Û‡L ; ≈«≈»»∆ƒ¿»ƒ∆««ƒ

BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ÔÈ‡L86¯ -,B·Ï ‡È‰ ‰Èe‡ ∆≈»»»¿«¬»¿»ƒƒ¿
˙‡ ¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ .ÂÈÁ‡ ˙a ‰Ó‡‰ È¯‰L∆¬≈»»»«»ƒ¬»≈»ƒ¿…∆
‡È‰ È¯‰L ,ÔB„‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ ;B·Ï Bzaƒƒ¿ƒ¿≈∆≈»¿»»»∆¬≈ƒ

.ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,B·Ï ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ

אליעזר.82) כרבי ולא קמא וכתנא בברייתא יח: קידושין
שמספיק 83) - לייעדה יכול אינו עצמו שהוא פי על אף

כ.). (שם ייעוד של שהיא כל ברייתא 84)אפשרות כ. שם
בגמרא. וכפירושה כדלהלן.85)ראשונה, בן, לו ויש

י).86) יח, (ויקרא בנו בת משום לו אסורה שהרי

.·ÈLÈ87‰ÓÏ‡ ÔB‚k ,ÔÈÏeÒÙÏ Bza ¯kÓÏ Ì„‡Ï88 ≈¿»»ƒ¿…ƒƒ¿ƒ¿«¿»»
ÏÚ Û‡L ;ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿»«¬»¿…≈∆¿∆««

Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ,Â‡Ïa Ô‰L Èt89. ƒ∆≈¿»ƒƒ¿ƒ»∆

בברייתא.87) יח: מן 88)שם אלמנה אבל האירוסין מן
מהלכות  ג (פרק למכרה האב ברשות עוד אינה הנישואין
מן  הן דלהלן וחלוצה לגרושה הדין והוא יב). הלכה אישות
ט). הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד ואף האירוסין,

והמדובר 89) יד. הלכה אישות מהלכות ד בפרק כמבואר
ראוייה  היא הרי בן, לו יש שאם הגדול, לכהן בן לו כשאין

תפארת). (יקר יא הלכה למעלה כמבואר לבן,

.‚ÈLc˜Ó‰90B‡ ‰ÏÓ¯‡˙Â ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza ˙‡ «¿«≈∆ƒ¿∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿¿»
¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯ÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L¯b˙ƒ¿»¿»≈»¿»¿»∆≈»»»ƒ¿…
‰ÁÙLÏ d¯ÎBÓ Ï·‡ .˙eLÈ‡ ¯Á‡ ˙eÁÙLÏ Bza ˙‡∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¬»¿»¿ƒ¿»
„ÚÈÂ ,‰lÁz ˙eÁÙLÏ d¯ÎÓ ?„ˆÈk .˙eÁÙL ¯Á‡91 ««ƒ¿≈«¿»»¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ≈

˙eL¯Ï ‰¯ÊÁÂ ,dL¯‚ B‡ ÔB„‡‰ ˙Óe ,ÔB„‡‰ d˙B‡»»»≈»»≈¿»¿»¿»ƒ¿
‰iL ÌÚt d¯ÎBÓ ·‡‰ È¯‰ - ‰pË˜ ‡È‰Lk ·‡‰92, »»¿∆ƒ¿«»¬≈»»¿»««¿ƒ»

Ô‰ÎÏ elÙ‡93,„eÚi‰ ÔÓ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ¿…≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ
dÏ ıÏÁÂ94ÈtÓ ‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«»««ƒ∆ƒ¬ƒ»¿»ƒ¿≈

‰pË˜ ‡È‰L95‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ È¯‰ -96BÏ LÈÂ ; ∆ƒ¿«»¬≈ƒ¿¿»ƒ«¿À»¿≈
Ô‰ÎÏ d¯ÎÓÏ97BÓk ,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿»¿»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿

¯‡a˙pL98. ∆ƒ¿»≈

הדורש 90) עקיבא וכרבי קמא וכתנא בברייתא, יח. קידושין
טליתו  שפירש "כיוון - בה" בבגדו למכרה ימשול "לא

יצחק  בר נחמן רב - לאישות שנמסרה כיוון (כלומר עליה
הדורש  אליעזר כרבי ולא למכרה" רשאי אינו שוב שם),
לשפחה. שמכרה כלומר, בה", שבגד "כיוון - בה" "בבגדו

ואינה 91) ט) הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד שהרי
אב. של מרשותו יב,92)יוצאת הלכה למעלה [ראה

אינו  שהרי זה, לעניין אישות אינו שייעוד סובר שרבינו
בלבד]. שפחות אלא זה ואין מרצונה אלא מייעדה

גדול.93) לכהן תימן: וכתבֿיד רומי מת 94)בדפוס ושוב
נשואה, היא הרי וגירשה, יבמה [ואילו זיקתה. ובטלה היבם

בה]. רשות לאביה אין ד 95)ושוב בפרק כמפורש
טז. הלכה וחליצה ייבום הלכה 96)מהלכות שם כמפורש

לומר:97)כו. רבינו וכוונת (רדב"ז), גדול לכהן אפילו
מן  נפסלה הרי זאת ובכל פסולה חליצה שהיא פי על אף
יש  שהרי לכהן למכרה לו שאסור לומר מקום והיה הכהונה
יש  זאת ובכל חלוצה, וגם אלמנה גם איסורים שני בה

גדול. לכהן יב.98)למכרה הלכה למעלה

.„ÈB‡ Ï·Bia B‡ ÌÈMa ‰‡ˆÈÂ ,Bza ˙‡ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¿»¿»«»ƒ«≈
Â ,ÛÒÎ ÔBÚ¯‚a¯ÊÁÏ BÏ LÈ - ‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„Ú ¿≈¿∆∆«¬«ƒƒ¿«»≈«¬…

e¯‡aL BÓk ,‰iL ÌÚt d¯ÎÓÏe99. ¿»¿»««¿ƒ»¿∆≈«¿

שפחות.99) אחר שפחות שמוכרה יג, הלכה למעלה

.ÂË¯ÎBn‰100dLc˜Â CÏ‰ Ck ¯Á‡Â ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ¿««»»«¿ƒ¿»
„ÚÈÓ - „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :¯Á‡Ï101‡Ï Ì‡Â ; ¿«≈ƒ»»»»¿»≈¿»≈¿ƒ…

˙eL¯Ó ‡ˆzLk - B·Ï ‡ÏÂ BÏ ‡Ï ÔB„‡‰ „ÚÈƒ≈»»…¿…ƒ¿¿∆≈≈≈¿
.LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â ‰ÈLec˜ e¯ÓbÈ ÔB„‡‰»»ƒ»¿ƒ∆»¿≈»∆≈∆ƒ

בר 100) יוסי כרבי ולא בברייתא קמא כתנא יט: קידושין
יהודה. לקידושין 101)רבי שלו, הראשונות המעות שהרי

מעכשיו  אשה שקידש למי משל ז). הלכה (למעלה ניתנו
בינתיים, וקידשה אחר ובא ירצה, אם יום שלושים ולאחר

שם). (גמרא רוצה אם לראשון, שמקודשת

.ÊË¯ÎBn‰102˙Ó ÏÚ ÔB„‡‰ ÏÚ ˜ÒÙe ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ»««»»«¿»
;„ÚÈÓ - „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,d˙B‡ „ÚÈÏ ‡lL∆…¿»≈»ƒ»»»»¿»≈¿»≈

.ÏËa B‡zL ,‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»««∆»«»∆¿»»≈

מאיר.102) כרבי ולא קמא וכתנא שם ברייתא

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
יוצא 1) הוא ואיך נקנה הוא במה כנעני עבד דיני בו נכללו

לחירות.

.‡ÈÚk „·Ú2˙‡ ‰B˜Â ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ‰˜ ∆∆¿«¬ƒƒ¿∆«¬ƒ»¿»ƒ¿∆∆
‰˜ÊÁa B‡ ,¯ËLa B‡ ,ÛÒÎa ‰˜ .‰LÏLa BÓˆÚ3, «¿ƒ¿»ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

ÔÈÙÈÏÁa B‡4‰ÎÈLÓa B‡ ,5‰B˜Â .6BÓˆÚ ˙‡ «¬ƒƒƒ¿ƒ»¿∆∆«¿
ÛÒÎa7¯ËLa B‡ ,8ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a B‡ ,9ÔË˜ „·ÚÂ .10 ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿∆∆»»

‰ÎÈLÓa ‰˜Â ,‰Ó‰·k ‡e‰ È¯‰ -11˙ÎÈLÓk ¬≈ƒ¿≈»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‰Ó‰a‰12‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡a ¯·Îe .13Ïk «¿≈»¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»

Ô‰a ÔÈ˜ ÌÈ„·Ú‰L ÌÈÎ¯c‰14. «¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿ƒ»∆

הוא 2) הרי לישראל שנמכר גוי כל במשנה. כב: קידושין
בו  שכתוב כנען, שם על נקראו העבדים שכל אלא עבד,
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קכה

קכה

עבדים  הלכות - קנין ספר - אדר ז' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(רש"י  לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור כה) ט, (בראשית
כשם 3)שם). אחוזה: משדה זאת ולמדו שם. משנה,

כנעני  עבד כן ובחזקה, בשטר בכסף נקנית אחוזה ששדה
שם). (גמרא שם.4)נקנה של 5)ברייתא מימרא

שם. שם.6)שמואל מקור 7)משנה, כסף לקנין [אין
יכול  כן לאחר, למכרו שיכול כשם היא: סברא אבל בתורה,
בברייתא  לט: גיטין וראה עצמו. לעבד כלומר לו, למכרו
ליה  וקני הואיל "כסף אביי: בדברי כג. ובקידושין רבי של

ליה"]. מקני מגט 8)וכו' "לה" "לה" בגזירהֿשוה נלמד
כד.9)אשה. שם רב 10)ברייתא של מימרא כב: שם
בכסף,11)אשי. גם נקנה הוא אבל במשיכה, אף כלומר

תפארת). (יקר העבדים ככל ובחזקה שקורא 12)בשטר
דעת, לו שיש כיון גדול, בעבד מהֿשאיןֿכן באה. והיא לה
במשיכה  נקנה אינו עצמו דעת על בא הוא לו קורא וכשהוא

(שם). בכח בתקפו אלא קנין.13)הנ"ל, בספר כלומר,
אֿד. הלכה מכירה מהלכות בפ"ב לא 14)והוא ולפיכך

כדלהלן. בהן, עצמו קונה שהוא הדרכים אלא כאן לבאר בא

.·„ˆÈk15„Á‡ Ô˙pL ÔB‚k ?ÛÒÎa BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜ ≈«∆∆«¿¿∆∆¿∆»«∆»
Ì‰a Ec·Ú ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ,˙BÚÓ Ba¯Ï¿«»¿»««¿»∆≈≈«¿¿»∆

L B‡ ÛÒk‰ ˙‡ ·¯‰ Ïa˜L ÔÂÈk - ˙e¯ÁÏÛÒk ‰Â16 ¿≈≈»∆ƒ≈»«∆«∆∆¿≈∆∆
„·Ú‰ ˙Úc CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ17˙eÎfL ; »»»∆∆«≈¿≈»ƒ««»∆∆∆¿

BÏ ‡È‰18ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,19Ô˙ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈ƒ»«
Ô‰a ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡Â ,˙BÚÓ „·ÚÏ „Á‡∆»»∆∆»¿»««¿»∆≈≈»∆

˙e¯ÁÏ20ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :21‡ˆÈ - ˙BÚn‰ Ïa˜Ï «≈ƒ»»»»¿«≈«»»»
„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ;˙e¯ÁÏ „·Ú‰»∆∆«≈¿ƒ…»»…»»»∆∆
Ì‰a ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL ,˙BÚn‰«»∆…»«∆»«¿»∆≈≈»∆

B˙B˜Ï ÔÈa ÛÒk ‰ÂL B‡ ÛÒk‰ „Á‡Â .˙e¯ÁÏ22ÔÈa «≈¿∆»«∆∆»∆∆∆≈ƒ¿≈
.BÏ BÓˆÚ ˙B˜‰Ï¿«¿«¿

כרבי 15) ולא מאיר, כרבי (ולא כחכמים במשנה, כב: שם
בכסף  יוצא עבד דבריהם שלפי כג.). שם אלעזר, בן שמעון
לחירות, בו שיצא עלֿמנת כסף לו נתנו אם עצמו, עלֿידי
ומתנה  זכיה מהלכות (פ"ג האדון ממנו קנה לא זה שבאופן
כאחת, באין וידו שגיטו עצמו, עלֿידי בשטר יגֿיד) הלכה
אף  אחרים, עלֿידי – בשטר ובין בכסף בין יוצא כן וכמו
לחירות. רבו מתחת שיוצא לעבד היא שזכות מדעתו, שלא

להלן. העבד 16)ויבואר נתן שאם לט: בגיטין נראה [כן
ולא  הוא, כסף ומדין לחירות, שיצא - לרבו (=כובע) כומתא
ועיין  רבינו. לדעת בחליפין, יוצא העבד שאין חליפין, מדין
שם]. ולג כא ובהערות ג הלכה ולהלן שם, בחידושיו רמב"ן

(לחםֿמשנה).17) לפדותו אין עבד של בעלֿכרחו אבל
מאיר 18) כרבי ולא כחכמים לחירות, רבו מתחת שיוצא

כחכמים.19)(שם). כב: שם התנה 20)משנה, לא שאם
מהלכות  ופ"ג כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה כל - כן

יג). הלכה ומתנה במכילתא 21)זכיה מפורש כן
כנעני  עבד אומר, ישמעאל "רבי ט) פרשה סוף (משפטים,
שנאמר  לרצון, אלא יוצא ואינו לעולם פדיון לו אין
לעולם" אחוזה כשדה כנעני שעבד - אותם והתנחלתם

סו). ס"ק רסז סימן יורהֿדעה שמקנה 22)(הגר"א שכיון

טו), והערה א (הלכה למעלה כמבואר כסף בשוה לו עצמו
כסף. בשוה לקנותו יכול כן כמו

.‚Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙Bk ?¯ËLa „ˆÈk23: ≈«ƒ¿»≈««¿»««∆∆
È¯‰24ÔÈ‡ B‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È¯‰ B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa z‡ ¬≈«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»≈

Ca ˜ÒÚ ÈÏ25‰Ê ÔÈÚa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,26‰fL ,27 ƒ≈∆»¿≈…«≈»∆¿ƒ¿»∆∆∆
BÙe‚ ‡e‰28L¯ËM‰ ˙‡ BÏ ¯ÒBÓe ,¯e¯ÁL Ëb Ï∆≈ƒ¿≈∆«¿»

ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa29Ba ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰L B‡ , ƒ¿≈¿≈≈ƒ∆»»≈ƒ¬ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - BÈ·Ï BÈa BÏ B¯ÒÓe30È¯‰L , ¿»≈¿≈¬≈∆»»«≈∆¬≈

B„ÈÂ Bh‚31„Á‡k ÔÈ‡a32·˙Îa ‡lL BÏ ¯Ó‡ .33È¯‰ : ƒ¿»»ƒ¿∆»»«∆…ƒ¿»¬≈
e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È¯‰ ,ÔÈ¯BÁ Ôa z‡«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»««ƒ∆≈ƒ

B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ34- »»≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆»ƒ»
‡l‡ ˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ „·Ú‰ ÔÈ‡L ;¯¯ÁzL ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆≈»∆∆≈«≈∆»

¯ËLa B‡ ÛÒÎa35ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a B‡36·˙Bk‰Â .37 ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿«≈
¯Ó‡ ‡Ï - Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»¬≈«¿À∆∆¿»»»…»«

ÌeÏk38. ¿

לענין 23) כו. ושם קידושין, שטר לענין ט. בקידושין הוא כן
בעבד. שהואֿהדין רבינו וסובר בשדה. מכירה שטר

במשנה.24) פה: פה:25)גיטין ושם בברייתא. מג: גיטין
זו. מברייתא שנפתרה בעיא ו: דיבור 26)וקידושין כל

לעבד. המתאים חרות, שם.27)שמשמעותו משנה,
יסודו.28) וראה 29)עיקרו, מסירה", "עדי הנקראים הם

שיהיו  היא חכמים שתקנת טו הלכה גירושין מהלכות בפ"א
עדי  בפני לה שנותנו זה על נוסף הגט, על חותמים העדים

רבינו 30)מסירה. כתב טז, הלכה שם גירושין בהלכות
זה  הרי וכו' לבינה בינו לה ונתנו ועבר שנים בו "חתמו

ומסר. בעבר כאן גם כן ואם היותו 31)כשר", כלומר,
עצמו. משוחרר,32)ברשות אינו כן לא שאם כג. קידושין

כידו. העבד שיד האדון, של מרשותו הגט יצא לא שהרי
עשוי 33) חורין, בן עבדי פלוני עשיתי "האומר מ: בגיטין

אמר  - חורין בן הוא הרי - חורין בן הוא הרי חורין; בן
הרי  - ב) הלכה ו פרק להלן (וראה בשטר" וכולן יוחנן, רבי
מגזירהֿ זאת שלמדו ויש משתחרר. אינו בלבד שבאמירה
בכתב  אלא יוצאת אינה אשה מה - מאשה "לה" "לה" שוה

(רדב"ז). כן עבד אף בדיבור, ואע"פ 34)ולא סודר. בקנין
הלכה  למעלה כמבואר סודר), (=קנין בחליפין נקנה שעבד
אלא  חליפין קנין בגמרא נזכר שלא שכיון רבינו סובר - א
קונה  שהוא זה לגבי ולא כב:) (קידושין נקנה שהוא זה לגבי
להלן. וראה בחליפין, עצמו קונה העבד שאין נראה עצמו,
שאדונה  כנענית שפחה של במעשה לט: בגיטין שאמרו ומה
שם  ואמרו נפשך, וקני הכובע קני לה: ואמר כובע, לה נתן
נתנה  היא ולא לה, נתן שהאדון מפני לחירות יצאה שלא
היא  היתה אילו חליפין בקנין עצמה קונה שהיא הרי - לו
למעלה  (ראה כסף בקנין שהמדובר רבינו סובר - הנותנת
רבינו, על חולק והראב"ד חליפין, בקנין ולא טו) הערה
דכומתא". מעשה מההוא ככסף הוא "שהקנין וכתב

כב:35) שם במשנה, שם 36)שנזכרו בברייתא, שנזכרו
עצמו. קונה בדין נזכר לא סודר קנין ואילו גיטין 37)כד.



 126  לל אמ ה שר הלודמ רדהמ • דהמ ירדיד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכו עבדים קכו הלכות - קנין ספר - אדר ז' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ו: וקידושין לשון 38)פה: ולא אישות, גט לשון שזהו
שחרור. גט

.„‰eÎa Bc·Ú ˙‡ ‰kn‰ ?ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a „ˆÈk39, ≈«¿»≈≈»ƒ««∆∆«¿¿«»»
B¯qÁÂ40ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡41 ¿ƒ¿∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ»≈≈»ƒ

¯e¯ÁL Ëb CÈ¯ˆÂ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡L42. ∆≈»¿ƒ»»«≈¿»ƒ≈ƒ¿
Ôk Ì‡43‰¯Bza ¯Ó‡ ‰nÏ ,44:Ô‰Ó ÔBcÏ ?ÔÈÚÂ ÔL ƒ≈»»∆¡««»≈»«ƒƒ≈∆

ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ - ÔÈÚÂ ÔM ‰Ó45Ïk Û‡ , «≈»«ƒƒ∆«»¿≈»¿ƒ«»
.˙e¯ÁÏ Ba „·Ú‰ ‡ˆÈ - ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓƒ∆«»¿≈»¿ƒ»»»∆∆«≈

ÌÈˆÈaa Bc·Ú Ò¯ÒÓ‰ Ï·‡46- BBLÏ C˙BÁ‰ B‡ , ¬»«¿»≈«¿«≈ƒ«≈¿
ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ,˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡47ÔÎÂ .48 ≈≈«≈∆≈»ƒ∆«»¿≈

BÙBÒ È¯‰L ,˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ÔËw‰ ÔL ÏÈtn‰««ƒ≈«»»≈≈«≈∆¬≈
.¯ÊÁÏ«¬…

להזיק,39) נתכוין שלא אע"פ העבד, באיברי לנגוע כלומר:
בקידושין  הדברים ומקור יג. הלכה להלן רבינו שכתב כמו
כרשב"ג. ולא אליעזר וכרבי כחכמים בברייתא, כד:

לקמן.40) וראה האבר, את שהוציא כפשוטו, או הזיקו.
כולם.41) נמנו ה, הלכה ברייתא,42)לקמן כד: קידושין

מאיר  כרבי (ולא עקיבא ורבי אליעזר ורבי שמעון וכרבי
"שילוח" "שילוח" בגזירהֿשוה זאת ולמדו טרפון). ורבי
בשטר" נמי עבד אף (=בגט), בשטר אשה "מה - מאשה
ומזיק  חובל מהלכות בפ"ד רבינו מדברי ונראה שם). (גמרא
ושלא  שחרור, גט צריך ועין בשן היוצא שגם יא, הלכה
ועין  שבשן עקיבא, ורבי טרפון רבי בין המכריעים כדעת
וראה  שחרור. גט צריך אברים ראשי ובכ"ד שחרור, גט צריך

שם. למשפט' וכד:43)ב'עינים כד. כא.44)שם שמות
לברייתם.45)כוֿכז. חוזרים מסתימת 46)מבריאים,

לבין  בכיס תלויים נשארו בין חילוק שאין נראה רבינו לשון
(כסףֿמשנה). ביניהם מבדיל הרא"ש אבל לגמרי. ניתקו

לחירות 47) יוצא בביצים שהמסרס אומר שרבי אףֿעלֿפי
לחירות  יוצא לשונו שהחותך אומר עזאי ובן שם), (קידושין
שאמר  שם, שבברייתא כתנאֿקמא רבינו פסק - (שם)
שאינו  מדבריו ומשמע לחירות. יוצא אברים ראשי שבכ"ד
ובתוספות  בכסףֿמשנה, וראה בלשון. ולא בביצים לא יוצא

שם. הזקן לר"י מ"עין",48)המיוחסות כן ולמדו כד: שם
"שן  יצאה חוזרת, שאינה "שן" אף חוזרת, שאינה "עין" מה

שחוזרת. קטן) של (שן חלב"

.‰ÈL‡¯a ‡ˆBÈ ÔÈ‡eÏnL ÌÈ„·Ú ‡l‡ ÌÈ¯·È‡ ≈≈¿»≈≈»ƒ∆»¬»ƒ∆»
˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈ È¯‰L ,eÏ·ËÂ49„·Ú‰ Ï·‡ ; ¿»¿∆¬≈∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿¬»»∆∆

ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‡ˆBÈ BÈ‡ - B˙ei‚a ‡e‰L50el‡ .51 ∆¿«≈≈¿»≈≈»ƒ≈
ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ :ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Ô‰≈»≈≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆¿¿»«ƒ
,ÌËÁ‰ L‡¯Â ,ÌÈÊ‡‰ ÈL‡¯ ,ÌÈ¯OÚ - ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ»≈»»¿«ƒ¿…«…∆

‰M‡aL ÔÈcc‰ ÈL‡¯Â ,‰iÂb‰ L‡¯Â52ÌÈÈÚ‰ Ï·‡ . ¿…«¿ƒ»¿»≈««ƒ∆¿ƒ»¬»»≈«ƒ
‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ - ÌÈpM‰Â53. ¿«ƒ«ƒ¬≈≈¿…»ƒ«»

ד.).49) (חגיגה במצוות 50)כאשה מחויב שהוא [שעבד
מאחיך". ונקלה וגו' להכותו יוסיף פן יוסיף "לא בכלל הוא
במכות  מפורש וכן פח.) (בבאֿקמא במצוות הוא אחיך כי
מהלכות  בפט"ז רבינו פסק וכן לוקה, עבד שהמכה ח:

תכ  סימן חושןֿמשפט בשו"ע הוא וכן יב. הלכה סנהדרין
במצוות". חייב שהרי הוא, לוקה כנעני עבד "הכה ב: סעיף
ג: הלכה ומזיק חובל מהלכות בס"ה רבינו שכתב ומה
לא  לוקה", - פרוטה שוה בה שאין הכאה חבירו עבד "הכה
חבירו  שבעבד אלא עבדו, המכה את זה מכלל להוציא בא
בשיש  אבל פרוטה. שוה בה שאין בהכאה אלא לוקה אינו
ואילו  לוקה. ואינו משלם לשלם, שחייב פרוטה, שוה בה
שהרי  פרוטה, שוה בה שיש בהכאה אפילו לוקה בעבדו,
בפ"ד  רבינו שכתב כמו לו, מלשלם ופטור שלו הוא
שם, בחושןֿמשפט (ב"ח י הלכה ומזיק חובל מהלכות
בפ"ב  רבינו שכתב ומה ו). ס"ק שם הגר"א ובביאור
רשות  לו יש "שעבדו יב: הלכה נפש ושמירת רוצח מהלכות
זה  אין כי ברור - מט) מצוה חינוך' 'מנחת (ראה להכותו"

ש  כמו בהן, וכיוצא ורצועה ובמקל בשבט שם אלא כתב
או  עיניו ולהוציא שיניו לעקור אבל רציחה, לענין יג הלכה
שיש  (אלא רשות לו ניתנה לא - איבריו ראשי לחתוך
יוצא  הוא להזיק נתכוין שלא באופן אפילו הלא להעיר,
כא: בגיטין רש"י כתב וכן וצ"ע). יג, הלכה כדלהלן לחירות
למקצייה" אפשר לא דעבד, יד "בשלמא שם שאמרו מה על
יוצא  בו חבל ואם בו, לחבל רשאי ואינו במצוות "דשייך -
וכן  בו". לחבל רשאי אינו אלמא איברים, בראשי לחירות
(ראה  קנס היא איברים בראשי יציאה שהרי מסתבר,
בו, לחבול איסור אין ואם יז) הלכה ולהלן עד: בבאֿקמא
איסור  בו שאין בגיותו שנשאר עד אבל לקנסו, שייך לא
איברים]. בראשי יוצא אינו - להכותו" יוסיף "לא

כה.51) בקידושין והובאה בנגעים, ראשי 52)משנה אבל
שבגלוי, מום ואינם כך, כל בולטים אינם שבאיש דדים
נראה  (כן יהודה כרבי ולא שם, בברייתא תנאֿקמא כדעת
לחםֿמשנה). עיין אבל להרדב"ז, תפארת' ב'יקר

אברים.53) כ"ד במנין כלולים ואינם כלומר,

.Â‰˙È‰54Ì‡ ,dÎ˙ÁÂ ‰¯˙È Úaˆ‡ BÏ55˙¯tÒ56ÏÚ »¿»∆¿«¿≈»«¬»»ƒƒ¿∆∆«
‰˙È‰ .˙e¯ÁÏ da ‡ˆBÈ „·Ú - „i‰ ·b57‰ÈeÓÒ BÈÚ ««»∆∆≈»«≈»¿»≈¿»

dËËÁÂ58B¯qÁ È¯‰L ,˙e¯ÁÏ da ‡ˆBÈ „·Ú - «¬»»∆∆≈»«≈∆¬≈ƒ¿
¯·‡59ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .60‡e‰L ∆∆¿«ƒ¿∆»≈»≈≈»ƒ∆

È¯‰ - BÎ˙Á Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ BÈ‡Â ÏËa»≈¿≈∆¿»»∆ƒ¬»¬≈
.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ ,¯·‡ B¯qÁƒ¿∆∆¿»»«≈

בשם 54) אשי בר חייא רבי של מימרא כה. - כד: קידושין
שם.55)רב. הונא, רב של בשורת 56)מימרא מונחת

כד:57)האצבעות. שם ששת, רב של מימרא
הגוף.58) מן הוציאה שם.59)כלומר, ההנמקה
בכללם 60) שאינה שן אבל איברים, ראשי מכ"ד אחד דוקא

איברי  בכלל אינו שהרי זה, בכלל אינה - ו) הלכה (כדלעיל
היה  שלא נודדת שן לו הפיל אם אבר מחוסר ואינו האדם,

(הרדב"ז). ט הלכה כדלהלן מקודם, בה משתמש

.Êe‰k‰61d‡nÒÂ BÈÚ ÏÚ62dL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ,63- ƒ»«≈¿ƒ¿»«»¿¿≈¿»
˙e¯ÁÏ Ô‰a ‡ˆBÈ „·Ú64BÈÚ „‚k e‰k‰ .65BÈ‡Â ∆∆≈»∆«≈ƒ»¿∆∆≈¿≈

Ô‰a ‡ˆBÈ „·Ú ÔÈ‡ - ÚÓBL BÈ‡Â BÊ‡ „‚k ,‰‡B¯∆¿∆∆»¿¿≈≈«≈∆∆≈»∆
˙e¯ÁÏ66. «≈
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קכז

קכז

עבדים  הלכות - קנין ספר - אדר ז' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כד:61) שהוציאה 62)קידושין כיון חסרה, שלא אף
שבגלוי. מום זה הרי - מום 63)מהשימוש היא וחרשות

שהאוזן  ועוד חרשותו. על מעידה החרש התנהגות כי גלוי,
ה'תוספות'). בשם (כסףֿמשנה בגלוי הוא 64)היא שהרי

וחרשו. שטמאו מעשה, בכותל 65)עשה הכה כלומר,
(רש"י  אזנו" כנגד ב"הכהו להלן וכן הקול. מחמת ונבעת

ואת 66)שם). העיוורון את עליו הביא עצמו שהעבד
שם). (גמרא הזדעזעותו עלֿידי החרשות

.Áe‰k‰67‰¯ÒÁÂ BÈÚ ÏÚ68BpL ÏÚ ,d¯B‡Ó ƒ»«≈¿»¿»¿»«ƒ
‡ˆBÈ BÈ‡ - Ì‰a LnzL‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :‰„„Â¿»¿»ƒ»¿ƒ¿«≈»∆≈≈

˙e¯ÁÏ69Â‡Ï Ì‡Â ;70.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - «≈¿ƒ»»»«≈

בברייתא.67) "וחסר".68)שם תימן: שאין 69)בכ"י
גמור. מום גמור.70)זה מום הוא שאז

.Ë‰˙È‰71,˙„„B BpL B‡ d¯B‡Ó ¯ÒÁÂ ‰‰k BÈÚ »¿»≈≈»¿»≈¿»ƒ∆∆
ÔÈÚ‰ ‡nÒ B‡ ˙„„Bp‰ ÔM‰ ÏÈt‰Â ÔB„‡‰ e‰k‰Â¿ƒ»»»¿ƒƒ«≈«∆∆ƒ≈»«ƒ

‡e‰L Ïk Ô‰a LnzLÓ ‰È‰ Ì‡ :‰‰k‰72‡ˆÈ - «≈»ƒ»»ƒ¿«≈»∆»∆»»
Â‡Ï Ì‡Â ;˙e¯ÁÏ73˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï -74. «≈¿ƒ»…»»«≈

שם.71) סמאה,72)ברייתא או שהפילה לפני מקודם,
שימוש. בעל אבר מקודם היה כן האבר 73)שאם שהיה

מקודם. שבעין 74)מבוטל אבר, חיסור משום כאן ואין
ובשן  ו), הלכה למעלה (ראה חטטה ולא שסמאה מדובר
ויש  נט. הערה שם למעלה שכתבנו כמו אבר, חסרון אין
היא  הרי ליפול שעומדת כיון נודדת ששן עוד, שכתבו

רב). בי (מהר"י אבר חיסור זה ואין נפלה כבר כאילו

.Èe‰k‰75‰˙·ˆÂ B„È ÏÚ76BÈ‡ - ¯ÊÁÏ dÙBÒÂ B„È ƒ»«»¿»¿»»¿»«¬…≈
˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ77LÏz .78ÔÓ ÌˆÚ Ba ÏcÏ„Â B˜Êa ≈«≈»«ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆ƒ

ÌÈpM‰ ‰OÚÓ ÏËa È¯‰L ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ÈÁl‰«¿ƒ»»«≈∆¬≈»««¬≈«ƒ«ƒ
ÌˆÚ‰ B˙B‡a ˙BÚe·w‰79. «¿¿»∆∆

בברייתא.75) "וצמתה",76)שם שם ובגמרא נתנפחה,
"יבשה". אין 77)כלומר ואם ד. הלכה למעלה כמבואר

איברים  ראשי ביטל שהרי לחירות, יצא - לחזור סופה
שם.78)(רדב"ז). בברייתא, זה אףֿעל79ֿ)אף כלומר,

הרי  - ד) הלכה למעלה (ראה שבגלוי מום אינו שהעצם פי
רבינו  מפרש וכן שבגלוי. מום שהן השיניים, מעשה ביטל
ותוספות  כסףֿמשנה ועיין שם. בקידושין הגמרא בסוגיית

בגליון. שם לר"י המיוחסות

.‡ÈÔB‚k ,‰ek ‡Ïa BÈÚ ˙‡ ‡nÒ B‡ BpL ˙‡ ÏÈt‰ƒƒ∆ƒƒ≈∆≈¿…«»»¿
BpL ˙‡ ‰ÏÈt‰Â „·Úa ‰ÏÙÂ ‰Ó‰·Ï Ô·‡ ˜¯fL∆»«∆∆ƒ¿≈»¿»¿»»∆∆¿ƒƒ»∆ƒ

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - BÚaˆ‡ ‰Î˙ÁÂ80ÔL Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿»¿»∆¿»…»»«≈∆∆¡«ƒ≈
ÏÈtÈ B˙Ó‡ ÔL B‡ Bc·Ú81.Ôek˙iL „Ú - «¿≈¬»«ƒ«∆ƒ¿«≈

בפלוגתת 80) תלוי זה שדין רבה, אמר כו: בבבאֿקמא
לו  ואמר רופא רבו "היה בענין שם, בברייתא ורבנן רשב"ג
ולרשב"ג  לחירות, יצא שלרבנן וכו'", וסימאה עינו לכחול
כד:), בקידושין גם (הובאה לשחתה שיתכוין עד יצא לא
לחירות, יצא שלרבנן בכוונה, שלא אבן להפיל והואֿהדין

רבינו, דברי להבין אין ולפי"ז לחירות. יצא לא ולרשב"ג
רופא  רבו היה בענין כרבנן, יג) הלכה (להלן פסק הוא שהרי
שרבינו  לומר, צריך לחירות? יצא שלא כאן פסק ולמה וכו',
רבנן  שמודים שאמרו שם, בקידושין הסוגיא על סמך
שאינו  שבמעיה, עובר וסימא שפחתו למעי ידו בהושיט
רבינו  פסק וכן לעין, כלל נתכוין שלא כיון לחירות, יוצא
כלל  לעין נתכוין שלא בהפילה, והואֿהדין יב, הלכה להלן
ולחםֿ וכסףֿמשנה שם, הזקן לר"י המיוחסות (תוספות
שהעירו  שם, וקידושין לבבאֿקמא ב'תוספות' וראה משנה).
הסוגיא  לבין בבבאֿקמא הסוגיא שבין הסתירה על

אבל 81)בקידושין. מ"ושחתה", כן למדו שם בגמרא
רבינו. כדברי - שם דרשב"י במכילתא

.·ÈËÈLB‰82¯aÚ‰ ÔÈÚ ‡nÒÂ B˙ÁÙL ÈÚÓÏ B„È ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈≈»À»
¯·c Ú„È ‡Ï È¯‰L ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - ‰ÈÚÓaL∆¿≈∆»…»»«≈∆¬≈…»«»»

BÏ Ôek˙iL83. ∆ƒ¿«≈

אליעזר.82) רבי של ברייתא שם, ומודים 83)קידושין
שם). (קידושין דרשב"ג רבנן בזה

.‚ÈÈ¯‰84,ÈÈÚ ÈÏ ÏÁk :BÏ ¯Ó‡Â ,‡ÙB¯ Ba¯ ‰È‰L ¬≈∆»»«≈¿»«¿…ƒ≈ƒ
Á ;d‡nÒÂ‡ˆÈÂ ,ÔB„‡a ˜ÁO - dÏÈt‰Â ,ÈpL ÈÏ ¯˙ ¿ƒ¿»¬…ƒƒƒ¿ƒƒ»ƒ≈»»¿»»

Ôek˙ È¯‰ ,˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L .˙e¯ÁÏ«≈∆««ƒ∆…ƒ¿«≈¿«ƒ¬≈ƒ¿«≈
ÔkzÒÂ ,„·Ú‰ È¯·È‡a ÚbÏ85CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a ƒ¿…«¿≈¿≈»∆∆¿ƒ¿«≈»∆¿≈»ƒ

Ôn‡ Ba¯ ‰È‰Â ,˙·‡Bk „·Ú‰ ÔÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»¿»≈»∆∆∆∆¿»»«À»
d¯˜ÚÂ86‡ˆÈ È¯‰L ,BÏ87.˙e¯ÁÏ «¬»»∆¬≈»»«≈

כרשב"ג.84) ולא וכחכמים בברייתא, שהתכוון 85)שם
האבר. את והפיל בסיכון, כך מתוך ונכנס לרפא, לטובה,

"לתקן"]. צ"ל ואולי "לסכן", תימן: שהתכוון 86)[ובכ"י
העבד. לטובת היתה שכוונתו ואע"פ האבר, את להוציא

שיצא.87) כלומר:

.„ÈÏÈtn‰88‡ˆÈ È¯‰ - BÈÚ ˙‡ ‡nÒÂ Bc·Ú ÔL ««ƒ≈«¿¿ƒ≈∆≈¬≈»»
BÈÚ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,BpLa ˙e¯ÁÏ89‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈…«≈

‰Êa90. »∆

כלשונה.88) ברייתא מב. חובל 89)גיטין מהלכות [בפ"ד
ואחרֿכך  עבדו שן "המפיל רבינו: כתב יא, הלכה ומזיק
תפס  ואם עינו, דמי לו נותן ואינו בשינו יוצא עינו, סימא
(ראה  שחרור גט מעוכב אם הוא שספק מידו", מוציאין אין
(גיטין  עצמו של קנסו או רבו של קנסו ד) הלכה למעלה
אלא  רבינו נחית לא וכאן שם). רבינו בדברי וכן שם,
יוצא  ועינו שינו שהמפיל ונאמר, נטעה שלא להשמיענו
זירא  רבי כקושיית כלל, תשלומין כאן ואין בשתיהן
שתי  סימא או שיניו שתי במפיל ואמנם עד: עד. בבבאֿקמא
כמפורש  כלום", נוטל ואינו חורין בן יוצא זה "הרי עיניו
עינו  וסימא שינו שהמפיל רבינו לנו השמיע ולכן במכילתא,
יוצא  אלא עיניים, שתי וסימא שיניים שתי כמפיל אינו -
בבבאֿקמא  אביי שאמר וכמו עינו, דמי לו ונותן  לחירות
תחת  ולא שינו תחת ושינו, עינו תחת ולא עינו "תחת שם:
אם  הקנס, שייך למי להשמיענו נחית לא אבל ועינו", שינו
חובל  מהלכות בפ"ד שכתב מה על וסמך לעבד, אם לרב
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קכח עבדים קכח הלכות - קנין ספר - אדר ז' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ועיין  מידו, מוציאין אין תפס ואם הוא שספק שם, ומזיק
ורדב"ז]. את 90)כסףֿמשנה והפיל עינו את סימא כגון

מראשי  שנים לחסרו והואֿהדין שם). בבאֿקמא (ראה שינו
השני. דמי לו ונותן בראשון שיוצא איבריו

.ÂËÈÓ91ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL92ÏL „·ÚÂ , ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‡ˆBÈ BÈ‡ - ÔÈÙzL ÈL93ÈÙÏ , ¿≈À»ƒ≈≈¿»≈≈»ƒ¿ƒ

Ba¯Ï „ÁÈÓ BÈ‡L94.Ba Ï·ÁL ∆≈¿À»¿«∆»«

רבי 91) שיטת עם אותה שזיהו ברייתא, צ. בבאֿקמא
ד.92)אליעזר. הלכה פ"ז להלן להבין 93)ראה יש

איברים  בראשי יוצא אם לנו מה חורין, בן וחצי עבד בחצי
רבו  את כופין חורין בן וחצי עבד חצי כל הלא לא, או
שאינו  זה אף ז) הלכה פ"ז (להלן חורין בן אותו ועושה
בראשי  יוצא שהוא נפסוק אם ואף איברים, בראשי יוצא
בראשי  היוצא כל שהרי שחרור, גט בלי יוציאנו לא איברים,
לנו  מה כן ואם ד), הלכה (למעלה שחרור גט צריך איברים
לא, או איברים בראשי יוצא חורין בן וחצי עבד חצי אם
בדבר, גדול הבדל - שחרור? גט הוא צריך וכה כה בין הלא
חצי  על שטר העבד כותב איברים, בראשי יוצא אינו שאם
בראשי  יוצא אם אבל שם), פ"ז (להלן לאדון ונותן דמיו
(רדב"ז). דמיו חצי על שטר לכתוב צריך אינו איברים

"עבדו",94) אמרה והתורה בלבד, חצי אלא בו לו שאין
שם). (בבאֿקמא לו המיוחד עבדו והיינו

.ÊËÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú95Ì‡ ,ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ÔÈ‡ˆBÈ - «¿≈…«¿∆¿ƒ¿»≈≈»ƒƒ
‚BÏÓ È„·ÚÂ .‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÚa‰ Ô¯qÁ96ÔÈ‡ - ƒ¿»«««¬»…»ƒ»¿«¿≈¿≈»

‡ ‡Ï .ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ÔÈ‡ˆBÈÈ¯‰L ,ÏÚa‰ ÏÈt‰ Ì ¿ƒ¿»≈≈»ƒ…ƒƒƒ«««∆¬≈
˙B¯t ‡l‡ Ì‰a BÏ ÔÈ‡97Ô˙B‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ‡ÏÂ ; ≈»∆∆»≈¿…ƒƒƒ»»

‰M‡‰98dÏ ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,99. »ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿À»ƒ»

מהלכות 95) (פט"ז עליהם מלאה אחריות מקבל שהבעל
כן  (רדב"ז), לו המיוחד עבדו זה והרי א), הלכה אישות
על  אלא דיברו שלא פט: בבבאֿקמא הסוגיא מתוך יוצא
שלו  הם ברזל צאן שעבדי משמע כדלהלן, מלוג נכסי עבדי

הערה 96)בלבד. שם אישות הלכה וראה שם. בבאֿקמא
מהלכות 97)ט. (פ"ד הגוף כקנין אינו פירות וקנין

גם  הרי הגוף, כקנין הוא אם ואפילו ו), הלכה ביכורים
אינו  כן ואם בידה, נשאר הגוף שהלא בהם, חלק לאשה
רבי  ד"ה ב'תוספות' צ. בבאֿקמא וראה לו. המיוחד עבדו

שלה.98)מאיר. שהגוף שם.99)אע"פ אליעזר, כרבי

.ÊÈÏÎa ˙‚‰B ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a „·Ú‰ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«»∆∆¿»≈≈»ƒ∆∆¿»
ÌB˜Ó100ÔÓÊ ÏÎ·e101ÔÈc ˙È·a ‡l‡ Ba ÔÈc ÔÈ‡Â . »¿»¿»¿≈»ƒ∆»¿≈ƒ

ÔÈÎeÓÒ102Ò˜ ‡e‰L ÈtÓ ,103¯Ó‡L „·Ú‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ¿≈∆¿»¿ƒ»»∆∆∆»«
¯ÓB‡ ÔB„‡‰Â ,ÈÈÚ ˙‡ ˙ÈnÒÂ ÈpL ˙‡ zÏt‰ :Ba¯Ï¿«ƒ«¿»∆ƒƒ¿ƒƒ»∆≈ƒ¿»»≈

BÏ104¯eËt - ‰Ê È˙ÈOÚ :105- BÓˆÚÓ ‰„BÈ Ì‡L . »ƒƒ∆»∆ƒ∆≈«¿
‰„Bn‰L .ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙e¯ÁÏ B‡ÈˆB‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ«≈¿…≈ƒ∆«∆

¯eËt - Ò˜a106‰·b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk .107, ƒ¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»
.BÓlLlÓ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓ ÏkL∆»∆ƒ¿»»ƒ¿«¿

לארץ.100) בחוצה ובין בארץ לעבד 101)בין בניגוד

א' פרק (למעלה נוהג שהיובל בזמן אלא נוהג שאינו עברי
י). (פ"ד 102)הלכה רבינו משה עד איש מפי איש

שיציאת  למעלה כתב [ואעפ"כ א). הלכה סנהדרין מהלכות
יתכן  שיטתו שלפי זמן, בכל נוהגת איברים בראשי עבד
כל  עלהם יסכימו אם סמוכים, דינים בתי יהיו זמן שבכל
שם  סנהדרין בהלכות שכתב כמו ישראל, שבארץ החכמים

יא]. ובשבועות 103)הלכה עד: בבבאֿקמא מבואר כן
הם  אם אלא לדון יכולים שאינם הדין, לענין זה וכל לו:
- חורין כבן בעצמו ומחזיק תפס העבד אם אבל סמוכים,
יז, הלכה סנהדרין מהלכות בפ"ה כמפורש לחירות, יצא
[וראה  סמוכין שאין בזמן אפילו בקנס מועילה שתפיסה

כה]. והערה ד, הלכה פ"ח "אומר 104)להלן תימן: בכ"י
שלא  שנשבע והיינו לא". לו "אומר רומי: ובדפוס לא",
ומקור  בכסףֿמשנה. כתב וכן עינו, סימא ולא שינו הפיל
שבועות  מהלכות בפ"ח וראה שם, שבועות במשנה זו הלכה

ב. שבועה.105)הלכה לא 106)מקרבן כן, ואם
בשבועתו. ממון ה.107)הפסידו הלכה א פרק

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
נשלמו 1) ולא כנעני, עבד שחרור דיני רבינו בו ביאר

ההלכות.

.‡·˙Bk‰2È„È ÏÚ Ba BÏ ‰kÊÂ ,Bc·ÚÏ ¯e¯ÁL Ëb «≈≈ƒ¿¿«¿¿ƒ»«¿≈
‰ÎÊ :¯Ó‡Â ,¯Á‡3‡ˆÈ - Èc·Ú ÈBÏÙÏ ‰Ê Ë‚a «≈¿»«¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»

ÔÈÎfL ;B„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯ÁÏ«≈««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»∆»ƒ
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï4‰Ê Ë‚ ez :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»∆…¿»»¬»ƒ»«¿≈∆

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Èc·ÚÏ5˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ≈»«¬…¿…»»»∆∆«≈
B„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú6‰Ê Ë‚ ez :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . «∆«ƒ««≈¿»¿ƒ»»≈¿≈∆

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ezÈ ‡Ï - ˙ÓÂ ,Èc·ÚÏ7. ¿«¿ƒ»≈…ƒ¿¿««ƒ»

מאיר.2) כרבי ולא כחכמים יא: וגיטין כב: קידושין
מיד.3) לו לזכות כוונתו "זכה", זה: בביטוי שהשתמש כיון

"תן". הביטוי לענין להלן בתלמוד,4)וראה מפורסם כלל
מקומות. כמה ובעוד במשנה שם בגיטין גיטין 5)והוא

מאיר. כרבי ולא וכחכמים ההלכה 6)שם. מתוך יוצא
להלן. הגט 7)המבוארת שיבוא עד משוחרר אינו שהרי

הלכה  מקור מיתה. לאחר שחרור גט אין שמת, ומכיון לידו,
משנה  בין הסתירה את ליישב ובכדי במשנה. יג. בגיטין זו
תנו  אמר אם חכמים שלדברי יא: שם הקודמת, למשנה זו
הוא  שזכות מפני בו, לחזור יכול אינו לעבדי זה שחרור גט
עד  משוחרר אינו - בו לחזור יכול שאינו הרי"ף כתב לו,
אמר  שלא שכיון "תנו", באומר זה וכל לידו. הגט שיגיע
השטר  שיתנו משעה אלא לשחררו רוצה אינו בוודאי "זכו",
רבינו. דעת וזוהי מיד. לו זכו - "זכו" אמר אם אבל לידו,
ופירש  בו חזר יג. שם ובמשנה . ט: לגיטין ברש"י וראה

יתנו. לא ד"ה ט: ב'תוספות' וראה אחרת,

.·¯ËLa ·˙Bk‰8B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt È˙ÈOÚ : «≈ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ
ÔÈ¯BÁ Ôa ‡e‰ È¯‰ B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt ‰OÚ«¬»¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¬≈∆ƒ
ÔÈ¯BÁ Ôa epOÚ‡ :¯ËLa ·˙k .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»»«≈»«ƒ¿»∆¡∆∆ƒ

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï -9. …»»«≈
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קכט

קכט

עבדים  הלכות - קנין ספר - אדר ז' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם.8) יוחנן רבי של כפירושו בברייתא. מ: גיטין
ולא 9) חורין, בן לעשותו מבטיח שהוא עתיד, לשון שזהו

כרבי. ולא שם בברייתא חכמים וכדעת מיד. אותו שעושה

.‚¯ÓB‡‰10,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt È˙ÈOÚ :‡e‰Â »≈»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¿
È„È ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ÔÈLLBÁ - È‡OÚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…¬»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«¿≈

¯Á‡11¯Ó‡ .12‡e‰Â ,BÏ Èz˙Â ¯e¯ÁL Ë‚ Èz·˙k : «≈»«»«¿ƒ≈ƒ¿¿»«ƒ¿
‰‡Ók ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï :¯Ó‡»«…»«¿…»«»«««ƒ¿≈»

ÌÈ„Ú13.eÈÙa ep¯¯ÁLiL „Ú „·Ú ‰Ê È¯‰Â , ≈ƒ«¬≈∆∆∆«∆¿«¿¿∆¿»≈

שם.10) מצד 11)ברייתא בעלֿדין הודעת כאן ואין
ויש  זה. משחרור כלל ידע לא העבד הרי כי כדלהלן, העבד,
"חוששין" לשון ומצאנו בוודאות, משוחרר הוא כי אומרים
ויש  חיישינן). ד"ה שם ('תוספות' ודאי בתורת שהיא
בהערות). שם ועיין תפארת', ('יקר רבינו דעת כן כי שכתבו

שם.12) והוא 13)ברייתא לו, ונתן שכתב שאומר שכיון
והודאת  עדים. כמאה העבד הודאת - קיבל שלא אומר
קיבל  לא והוא שקיבל לפעמים סבור כי חשובה אינה הנותן

הודאת). ד"ה שם ('תוספות'

.„ÈÓ14Ï‡ È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ«
‰˙È‰Lk ‰ÁÙL BÊ È¯‰ - ÈL¯BÈ da e„aÚzLÈ15, ƒ¿«¿¿»¿«¬≈ƒ¿»¿∆»¿»

da „aÚzL‰Ï ÌÈL¯BiÏ ¯eÒ‡Â16‰ÂˆnL ÈtÓ , ¿»«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔÎÂ .˙n‰ È¯·c Ìi˜Ï17Áe¯ ˙¯˜ dÏ eOÚ :¯Ó‡ Ì‡ ¿«≈ƒ¿≈«≈¿≈ƒ»«¬»…««

‡l‡ da ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈ‡Â ÔÈL¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÙBk -ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆»
da ‰ˆB¯ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓa18- ‰e¯¯ÁL :¯Ó‡Â ‰eˆ . ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ»¿»««¿¿»

d˙B‡ ¯¯ÁLÏ ÔÈL¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÙBk19. ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈»

דימי 14) רב למימרת בתשובתם אסי ורבי אמי וכרבי מ. שם
שתיקה. מתוך להם הסכים יוחנן ושרבי יוחנן, רבי בשם

שחרור.15) לשון זה עבדים.16)שאין - בניה אבל
יוחנן.17) רבי בשם יהודה בר שמואל רב של מימרא שם,
שהיא 18) אףֿעלֿפי לשחררה, היורשים את כופין אין אבל

דעתה  נתקררה לא שאם שם, רש"י ודעת מהם. זאת דורשת
לשחררה. אותה כופים - שישחררוה שמצוה 19)עד

המת. דברי לקיים

.‰‰MLa20Èh‚Ï ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁL ÔÈÂL ÌÈ¯·„ ¿ƒ»¿»ƒ»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ≈
˙B¯ËM‰ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ÌÈ¯·c ¯‡L·e ,ÌÈL21. »ƒƒ¿»¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»»«¿»

‰MM‰ Ô‰ el‡Â22˙B‡k¯Úa ÌÈÏeÒt :23È„·BÚ ÏL ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈ·ÎBk24È˙ek „Úa ÔÈ¯LÎe .25ÌLÏ ‰·È˙k ÔÈÎÈ¯ˆe . »ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

¯¯ÁLÓ‰26ÔÈ‡Â .¯aÁÓa ÔÈ·zÎ ÔÈ‡Â .BÓˆÚ «¿À¿»«¿¿≈ƒ¿»ƒƒ¿À»¿≈
‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁ27ÌÈL Èhb „Á‡ . ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ≈»ƒ

.‡È·ÓÏe CÈÏBÓÏ ÔÈÂL ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁL „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ
28˙B¯ËM‰ Ïk ?„ˆÈk29È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ÌÈÏBÚ‰ ≈«»«¿»»ƒ¿«¿»∆¿≈

ÌÈ¯‡·Ó e‡L ÌÈ‡z‰ ÏÎa ,ÌÈ¯Lk - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈ƒ¿»«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ
‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a30È¯e¯ÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , ¿ƒ¿«¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈

ÌÈ„·Ú31. ¬»ƒ

וי.20) ט: ושם ובברייתא, במשנה ט. בגיטין הדברים מקור
כו. הערה להלן וראה הגמרא, לענין 21)בסוגיית היינו,

בגטי  אלא התירו שלא לחתום, יודעים שאינם לעדים רישום
בשאר  לא אבל עגונות, ישראל בנות יהיו שלא כדי נשים,
רשב"ג. של ברייתא י: (שם עבדים בשחרורי ולא שטרות

כג). הלכה גירושין מהלכות בפ"א כולם 22)וראה
רבינו. בדברי להלן משפט.23)מפורשים בבתי

גוים.24) עדים (ראה 25)כשחותמיהם להיות צריך [כן
ובדפוסים  וויניציאה, רומי ובדפוסי תימן בכ"י וכן להלן),
הגויים  הם וכותים "עכו"ם"]. בטעות: הדפיסו חדשים
והתגיירו, כד) יז, (מלכיםֿב בשומרון אשור מלך שהושיב
בקיאים  שאין אלא לח:) (בבאֿקמא גמורים כגרים ודינם
ועשאום  עליהם גזרו שאחרֿכך להלן וראה מצוות. בדקדוקי

ב'שולחן 26)כגויים. זה וכעין "המשוחרר". תימן: בכ"י
"המשתחרר". מה: סעיף רסז סימן יורהֿדעה ערוך'

בעד 27) ש"כשרים הקודמת, להלכה טעם היא זו הלכה
שחרורי  ששווים דברים ששה רבינו מנה ואעפ"כ כותי",
הלכות. שש כאן יש שסוףֿסוף נשים, לגטי עבדים

לפני 28) להלן ולא ההלכה, סימן את להעמיד צריך [כאן
תימן]. בכ"י וכ"ה שטר". "כל י:29)המלים גיטין

בשטרי  והמדובר שמעון, כרבי ולא תנאֿקמא כדעת במשנה
לראיה  אלא אינו והשטר הכסף, ע"י נגמר שהקנין מכר,

שם). (גמרא א.30)בלבד הלכה כז וכיוצא 31)פרק
בהלכות  ראה מתנה, שטרי כגון קנין, שגופם שטרות בהם:

שם. הלוואה

.Â¯ËL Ïk32- È˙ek „Á‡ „Ú elÙ‡ ÂÈÏÚ LiL »¿»∆≈»»¬ƒ≈∆»ƒ
ÏeÒt33Ô‰L ,ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , »ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ∆≈

È˙ek „Á‡ „ÚÂ Ï‡¯OÈ „Á‡ „Úa ÔÈ¯Lk34‡e‰Â . ¿≈ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ¿
¯·Á È˙ek ‰È‰iL35‰f‰ ÔÓf·e .36È„·BÚk ÌÈ˙ek‰L , ∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿««∆∆«ƒ¿¿≈

Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBk37ÌÈ˜B„vÏ Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏ e‡ ,38. »ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿≈ƒ≈∆«¿ƒ
Ì„˜ ,ÔÓf‰ B˙B‡a ÌÈ˙ek BÓk ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ˜B„v‰L∆«¿ƒ«¿««∆¿ƒ¿«¿«…∆
.Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBk È„·BÚk eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ e¯ÊbL∆»¿¬≈∆∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆

‰M‡ Ë‚a39Ë‚·e ;dÓLÏ - dÏ ·˙ÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈ƒ»≈¿»«»ƒ¿»¿≈
‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¯e¯ÁLdÏ Ôz ‡Ï ‰LÙÁ B40„Ú - ƒ¿≈À¿»…ƒ«»«

- Ô˙Â ·˙ÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰M‡ Ë‚a .dÓLÏ ·zÎiL∆ƒ¿…ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿»«¿»«
¯aÁÓa ·˙Bk‰ ‡ˆÈ ,‰È˙ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»»»«≈ƒ¿À»

‰È˙e ‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ È¯‰L ,ıˆ˜ Ck ¯Á‡Â41Ë‚·e ; ¿««»»«∆¬≈¿À»¿ƒ»¿ƒ»¿≈
dÏ Ôz :¯ÓB‡ ‡e‰ ¯e¯ÁL42‡l‡ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿≈ƒ«»…ƒ¿∆¿À»∆»

„Á‡ .‰È˙43ÔÈ‡ ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁLÂ ÌÈL Èhb ¿ƒ»∆»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ≈»
ÌÚË e¯‡a ¯·Îe .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿»≈«¿««

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯·c‰44. «»»¿ƒ¿≈ƒ

במשנה.32) י. שקר 33)גיטין עדות על הם [שחשודים
ראו]. שלא מה על אף לחתום כלומר, שם). (רש"י

ורואה 34) זה, בפני זה אלא בגט חותמים העדים אין שהרי
רבינו  הזכיר ולא שראה, מה על חותם הזה הכותי כי הוא
פסק  אלא לבסוף חתם שהישראל שם בגמרא שאמרו מה
בסוף  כותי חתם אם שאפילו שם), (גיטין הירושלמי כדעת
גם  שכן כתב המשנה' וב'מרכבת לחםֿמשנה. וראה כשר,
שם]. הרמב"ן בחידושי נראה וכן שם. בבבלי פפא רב דעת

הרי 35) לחבר, ידוע אינו שאם לחבר, הוא שידוע [כלומר,
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קל עבדים קל הלכות - קנין ספר - אדר ח' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פסול  ועםֿהארץ מז:), (ברכות עםֿהארץ בחזקת הוא
ועובר  רשע בחזקת שהוא מ:) וקידושין מט: (פסחים לעדות
ואעפ"כ  א). הלכה עדות מהלכות (פי"א העבירות רוב על
וחשוד  הוא, כותי שסוףֿסוף שטרות, בשאר להכשירו אין
לא  בגמרא הראשונה הדיעה ולפי ראה. שלא מה על לחתום
ולכן  הוא, עםֿהארץ שמא אלא הוא, משקר שמא חששו
כאן  אין שוב חבר, שהכותי ונתברר בסוף הישראל כשחתם
משקר  שמא חששו פפא רב של תירוצו לפי אבל חשש. שום
שמא  - בסוף הישראל חתם אם אפילו תקנה, אין ולזה הוא,

ולעומ  ראה, שלא מה על הכותי שום חתם בכך לנו אין זה ת
בסוף, הישראל חתם שלא כיון עםֿהארץ, שאינו בירור
שידוע  כלומר חבר", כותי שיהיה "והוא רבינו: כתב ולפיכך

לחבר]. גריזים 36)הוא בהר יונה דמות להם שמצאו אחר
הטומאה  אבות מהלכות ופ"ב ו. (חולין אותה עובדים שהיו

י). שם.37)הלכה ובייתוס 38)חולין צדוק תלמידי
מהלכות  בפ"ד וראה שבעלֿפה, בתורה מאמינים שאינם

טז. הלכה (הוצאת 39)שחיטה פ"ב גיטין תוספתא
.(19 ,325 עמ' "לה"40)צוקרמנדל גזירהֿשוה ולמדו

אף  לשמה, אשה) (בגט להלן האמור "לה" "מה "לה",
(תוספתא  לשמה" - העבד) (בשחרור כאן האמור "לה"

כא:41)שם). לה",42)גיטין ניתן "לא להיות: צריך
"לה" בגזירהֿשוה כן ולמדו (לחםֿמשנה). בסמ"ג הוא וכן
(מרכבתֿהמשנה, למעלה שכתבנו כמו אשה, מגט "לה"

לחםֿמשנה). פפא.43)ועיין רב של מימרא שם גיטין
כד.44) הלכה פ"א

.Ê?‡È·Óe CÈÏBÓa ÔÈÂL „ˆÈÎÂ45‡È·n‰L46Ë‚ ¿≈«»ƒ¿ƒ≈ƒ∆«≈ƒ≈
·zÎ ÈÙa :¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯e¯ÁLƒ¿¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ«¿»«ƒ¿«

ÌzÁ ÈÙ·e47ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e . ¿»«∆¿«¿»»»∆ƒ≈≈ƒ¿ƒ
BÓi˜Ï48- ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :ÁÈÏM‰ ¯Ó‡Â , ¿«¿¿»««»ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

BÓei˜ e‰Ê49ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ¯Ú¯ÚÂ ÔB„‡‰ ‡a Ì‡Â ; ∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒ¿≈««»≈
ÌÈL Èh‚a e¯‡aL BÓk ,Ba ÔÈÁÈbLÓ50ÌLk .51 «¿ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ≈»ƒ¿≈

BÓi˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â dh‚ ‰‡È·Ó dÓˆÚ ‰M‡‰L52, ∆»ƒ»«¿»¿ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿«¿
„·Ú‰ Ck ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰Â ÏÈ‡B‰53¯ËML ƒ¿«≈≈ƒ««»»»»∆∆∆¿»

ÌLÎe .BÓi˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¯e¯ÁLƒ¿≈ƒ««»≈»ƒ¿«¿¿≈
‰˙‰ Ì‡ ,ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰L∆»ƒ»∆∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«ƒƒ¿»

‰ÈÏÚ54BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,55‡È·‰L „·Ú‰ Ck ; »∆»¿∆≈«¿ƒ¿»»∆∆∆≈ƒ
B˙B‡ ÏÚ ÔÓ‡ - ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â Ë‚≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆¡»«

.Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,C¯c‰«∆∆¿≈»ƒƒ

במשנה.45) ט. בפ"ז 46)שם וראה במשנה. ב. שם
ה. והלכה א הלכה גירושין מצויות 47)מהלכות ששיירות

לקיימו. עדים וימצאו שם 48)שם, גירושין בהלכות ראה
ח. שלא 49)הלכה כדי אחד, לעד האמינו אשה בגט

חורין  בבת להתירו כדי ובעבד ג.). (גיטין עגונה תשאר
שוו). ד"ה ט. שם ('תוספות' המצוות כל בעול ולהכניסו

ז.50) הלכה שם גירושין, המשנה,51)הלכות כג: גיטין
כד. הלכה גירושין מהלכות בפ"ז הוא כלומר,52)וכן

נחתם. ובפני נכתב בפני בגמרא,53)לומר מפורש זה אין
(שם  שאמרו מה בכלל זה דין שאף הסברא, מן רבינו ולמדה

שוו  - עבדים שחרורי ואחד נשים גיטי "אחד במשנה) ט.
(כסףֿמשנה). ולמביא" עם 54)למוליך אלא תתגרש שלא

(גיטין  השלוחים ככל דינה שאז פלוני, לביתֿדין הגט הבאת
כג.55)כד.). הלכה גירושין, מהלכות פ"ז

.Á‰M‡‰ Ë‚ ‡È·‰Ï ¯Lk‰ Ïk56Ë‚ ‡È·‰Ï ¯Lk - »«»≈¿»ƒ≈»ƒ»»≈¿»ƒ≈
„·Ú‰57„·Ú‰Â .58B¯·ÁÏ Ëb Ïa˜Ó59ÏL Ba¯ „iÓ »∆∆¿»∆∆¿«≈≈«¬≈ƒ««∆

Ïa˜Ó ÏL Ba¯ „iÓ ‡Ï Ï·‡ ,B¯·Á60·˙Bk‰ .61¯ËL ¬≈¬»…ƒ««∆¿«≈«≈¿«
Ba È‡ˆ :dÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙ÁÙLÏ ÔÈÒe¯‡≈ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆»«»¿ƒ
ÔBLÏ ‰f‰ ÔBLla ÔÈ‡ - Ba ÈLc˜˙‰Â ˙e¯ÁÏ«≈¿ƒ¿«¿ƒ≈«»«∆¿

˙Lc˜Ó dÈ‡Â ,¯e¯ÁL62.˙¯¯ÁLÓ ‡ÏÂ ƒ¿¿≈»¿À∆∆¿…¿À¿∆∆

לענין 56) להלן (וראה והעבד הגוי מן חוץ לכך כשרים הכל
ופ"ו  במשנה, כג. (גיטין והקטן והשוטה והחרש שחרור) גט

ו). הלכה גירושין שאמרו 57)מהלכות ממה נלמד זה אף
(כסףֿ עבדים לשחרורי נשים גיטי ששוו במשנה) ט. (שם

כמבואר 58)משנה). שליח, נעשה אינו אשה גט שלענין
כג:). (שם וקידושין גיטין בתורת שאינו לפי למעלה,

שיכול 59) שכשם שם), (גיטין אחר לעבדֿכנעני שחרור גט
לאחר. לקבל יכול כן לעצמו, שחרור גט היינו,60)לקבל

השני  בשביל מקבל ואחד אדון, אותו של עבדים כששניהם
זה  והרי רבו, כיד שידו לפי בשבילו, לקבל יכול אינו -
דומה  זה ואין האדון. מרשות השטר עוד יצא לא כאילו
"גיטו  אומרים: אנו שאז השחרור, את בעצמו המקבל לעבד

ג). הלכה פ"ה (למעלה כאחד" באים מ.61)וידו גיטין
מאיר. כרבי ולא וכחכמים, שאינה 62)ברייתא כיון

בשפחה  תופסין קידושין שאין מקודשת, אינה משוחררת
תפארת'). 'יקר - סו: (קידושין

âאדר ח' רביעי âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

ודיני 1) עבד חצי והמשחרר שחרור, דיני כמה עוד בו ביאר
חורין. בן וחצי עבד חצי

.‡Ëb2˙¯Bk‰ ¯·c BÈÚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¯e¯ÁL3BÈa ≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈
ÂÈB„‡ ÔÈ·Ï4,CÎÈÙÏ .˙eÎÊ Ba ÔB„‡Ï ¯‡MÈ ‡ÏÂ , ¿≈¬»¿…ƒ»≈»»¿¿ƒ»

·˙Bk‰5CÓˆÚ :Bc·ÚÏ6ıeÁ ,CÏ ÔÈÈe˜ ÈÒÎ ÏÎÂ «≈¿«¿«¿»¿»¿»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ˙ÈlhÓ ıeÁ B‡ ,ÈBÏt ÌB˜nÓ7‰Ê ÔÈ‡ - ƒ»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆

˙¯Bk8„·Ú‰ ÔÈ‡ - Ë‚ BÈ‡L CBzÓe ;ÏËa Ëb‰Â , ≈¿«≈»≈ƒ∆≈≈≈»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ,¯¯ÁLÓ¿À¿»¿…»»ƒ«¿»ƒ¿¿≈…«≈

.‰Êa»∆

אשי.2) רב של מימרא ט. סופי 3)גיטין באופן חותך
מהלכות 4)ומוחלט. א (פרק אשה בגט שאמרו כמו

א). הלכה בכמה 5)גירושין והובאה ח משנה ג פרק פאה
בתלמוד. נכסיו 6)מקומות כל "הכותב שם: במשנה

לפי  אך חורין". בן יצא לא שהוא כל קרקע שייר - לעבדו
"כל  הכותב בין הבדל אין כורת", זה ש"אין דלהלן הטעם
להלן  וראה נכסי", וכל "עצמך הכותב לבין סתם, נכסיו"

רש"י. שאמרו 7)בדעת שמה קמט: בתרא בבבא אמרו כן
הדין  והוא דווקא, לאו הוא שהוא" כל קרקע "שייר במשנה

יום רביעי
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קלא

קלא

עבדים  הלכות - קנין ספר - אדר ח' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מטלטלין. זה,8)לשייר בשיור ספק שאין פי על אף
כן  פי על אף העבד, את לעצמו לשייר כוונתו אין שוודאי
ט. שם ורש"י גט. אינו בגט, שהוא שיור איזה שיש כיוון
שמא  הוא בשיור הריעותא שכל פירש, התם, המתחיל דיבור
"עצמך  מפורש אמר אם ואמנם העבד את לשייר נתכוון

לעבד. כוונתו אין וודאי שהרי מקלקל השיור אין ונכסי"

.·„·Ú9ÔÈÈe˜ ÈÒÎe CÓˆÚ :Ba ·e˙ÎÂ ,Ë‚ ‡È·‰L ∆∆∆≈ƒ≈¿»«¿»¿»«¿ƒ
‰˜ BÓˆÚ - CÏ10ÌÈÒÎp‰ Ï·‡ ;ÔÈ¯BÁ Ôa ‡e‰ È¯‰Â , »«¿»»«¬≈∆ƒ¬»«¿»ƒ

¯‡Lk ,ÂÈÓ˙BÁa Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ‰˜ ‡Ï…»»«∆ƒ¿«≈«≈¿¿»ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯ËM‰11ÈÒÎ Ïk :Ba ·e˙k ‰È‰ Ì‡12ÔÈÈe˜ «¿»¿≈ƒ»»»»¿»«¿ƒ

Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ÌÈÒÎp‰ ‰˜ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ ‰˜ - CÏ»»»«¿¿…»»«¿»ƒ«∆ƒ¿«≈«≈
¯eac‰ ÌÈ˜ÏBÁL .ÂÈÓ˙BÁa13,‰˜ BÓˆÚ :ÌÈ¯ÓB‡Â ¿¿»∆¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«¿»»

CÈ¯ˆ BÈ‡Â B¯e¯ÁL Ë‚ ‡È·‰Ï ÔÓ‡ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¡»¿»ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ
‡l‡ Ì˙B‡ ‰B˜ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÒÎp‰ Ï·‡ ;BÓi˜Ï¿«¿¬»«¿»ƒ∆≈»»∆»∆»
.¯ËM‰ Ìi˜˙iL „Ú Ì˙B‡ ‰˜È ‡Ï ,‰¯e¯a ‰È‡¯aƒ¿»»¿»…ƒ¿∆»«∆ƒ¿«≈«¿»

בברייתא.9) ח: נאמן 10)שם גיטו, המביא עבד שהרי
(למעלה  לקיימו צריך ואינו נחתם ובפני נכתב בפני לומר

ז). הלכה ו רבא.11)פרק ידי על שנפתרה בעייה שם,
העבד 12) קניין והכל, נפרדים, דיבורים שני אין שכאן

אחד. בדיבור כלול למונח 13)והנכסים, עברי תרגום
(שם). דיבורא" "פלגינן הידוע: התלמודי

.‚¯¯ÁLÓ‰14a ÌÈ„·Ú ÈLe˜ ‡Ï - „Á‡ ¯ËL «¿«¿≈¿≈¬»ƒƒ¿»∆»…»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ,ÔÓˆÚ15. «¿»∆»¿ƒ¿»¿»∆»¿∆»

CÎÈÙÏ16„Á‡ ¯ËLa ÂÈ„·Ú ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ·˙Bk‰ , ¿ƒ»«≈»¿»»ƒ¿≈¬»»ƒ¿»∆»
Ì‡Â .e˜ ‡Ï ÔÓˆÚ Û‡ -17,e˜ - ˙B¯ËL ÈLa ·˙k ««¿»…»¿ƒ»«ƒ¿≈¿»»

·˙kLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯¯ÁLÓe¿«¿¿ƒ∆∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÌÈe˙ ÈÒÎ Ïk :Ì‰ÈMÓ ¯ËL ÏÎa¿»¿»ƒ¿≈∆»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

Ï·‡ ;È„·Ú18,Èc·Ú ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁ :·˙k Ì‡ ¬»«¬»ƒ»«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
e˜ ‡Ï ˙B¯ËL ÈLa Û‡ - Èc·Ú ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁÂ«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»…»

Ba ¯iL È¯‰Â ,ÌÈÒÎ ÏÏkÓ „·Ú‰L .ÌeÏk19,BÈˆÁ ¿∆»∆∆ƒ¿«¿»ƒ«¬≈ƒ≈∆¿
ÔÓ ‰˜ ‡Ï ,¯¯ÁzL ‡lL ÔÂÈÎÂ ;¯e¯ÁL ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆ƒ¿¿≈»∆…ƒ¿«¿≈…»»ƒ

.ÌeÏk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ¿

מב.14) ספר 15)גיטין לה "וכתב נאמר שבאשה שכשם
ופרק  פז. (גיטין ולחברתה" לה ולא "לה ודרשו: כריתות"
עבד  של שחרור בגט כן כמו יט) הלכה גירושין מהלכות ד

אחד). בשטר המתחיל דיבור מב. שם ברייתא 16)(רש"י
השני.17)שם. וכפירוש וטריא, בשקלא המשך 18)שם

השני. הפירוש ולפי שם, שיור 19)הברייתא יש והרי
ד. הלכה להלן וראה ואחד. אחד כל של בשטר

.„¯¯ÁLÓ‰20„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ¯ËLa Bc·Ú ÈˆÁ «¿«¿≈¬ƒ«¿ƒ¿»…»»»∆∆
BÈˆÁ ¯¯ÁL Ì‡ Ï·‡ .‰È‰Lk „·Ú ‡e‰ È¯‰Â ,BÈˆÁ∆¿«¬≈∆∆¿∆»»¬»ƒƒ¿≈∆¿
BÈˆÁ ¯¯ÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÂÈÓ„ ÈˆÁ Á˜lL ÔB‚k ,ÛÒÎa¿∆∆¿∆»«¬ƒ»»«¿»¿«¿≈∆¿
‰na .ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‡ˆÓÂ ,‰˜ -»»¿ƒ¿»∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«∆
;BÈˆÁ ÁÈp‰Â ¯ËLa BÈˆÁ ¯¯ÁMLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒƒ«∆¿

Ï·‡21BÈˆÁ ¯¯ÁML B‡ ,BÈˆÁ ¯ÎÓe BÈˆÁ ¯¯ÁL Ì‡ ¬»ƒƒ¿≈∆¿»«∆¿∆ƒ¿≈∆¿

B˙eL¯Ó Blk „·Ú‰ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰zÓa BÈˆÁ Ô˙Â22 ¿»«∆¿¿«»»ƒ¿»»»∆∆À≈¿
Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‰Ê È¯‰Â ,BÈˆÁ „·Ú‰ ‰˜ -»»»∆∆∆¿«¬≈∆∆¿∆∆¿∆¿∆

ÔÎÂ .ÔÈ¯BÁ23Ô‰Ó „Á‡ ¯¯ÁLÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „·Ú ƒ¿≈∆∆∆¿≈À»ƒ¿ƒ¿≈∆»≈∆
·Ú‰ ‰˜ - ¯ËLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa ,B˜ÏÁBÈˆÁ „24, ∆¿≈¿∆∆≈ƒ¿»»»»∆∆∆¿

.ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ

של 20) וכפירושו כרבי, ולא כחכמים בברייתא, מא: שם
שאינה  אשה מגט שלמדו מפני בשטר, שהמדובר רבה,

לחצאין. רבה.21)מתגרשת של מימרא מה. שם
ששיחרר 22) לפני חציו נתן או חציו שמכר כגון והמדובר

לעצמו, שיור שום היה לא השחרור שבשעת באופן חציו,
הר"ן). בשם משנה (כסף אחד בשטר זה כל שכתב כגון או

רבינא.23) של מימרא מב. מא: שייר 24)שם לא שהרי
כלום. בחלקו

.‰·˙Bk‰25ÔÈ¯BÁ ˙a z‡ È¯‰ :˙¯aÚÓ B˙ÁÙLÏ «≈¿ƒ¿»¿À∆∆¬≈«¿«ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - „·Ú C„ÏÂe26È¯‰ .27C„ÏÂe ‰ÁÙL z‡ ¿»≈∆∆¿»»«»ƒ¬≈«¿ƒ¿»¿»≈

¯¯ÁLnL ÈÓk ‰fL ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ…»«¿∆∆¿ƒ∆¿«¿≈
.dÈˆÁ∆¿»

הגלילי.25) יוסי כרבי ולא וכחכמים בברייתא. סט. קידושין
עבד 26) חצי משחרר של דין לזה ואין עבד. והוולד,

זה  הרי השפחה, ומשאיר הוולד משחרר אם שדווקא
ירך  "עובר אלא אמרו שלא כבסמוך, חצייה" "משחרר
"אם  אמרו לא אבל האם, אחרי נמשך העובר כלומר, אמו",
ולחם  (רדב"ז וולדה אחרי נמשכת אינה שהאם עוברה", ירך

מדברי 27)משנה). הפוכה שהיא ברייתא כה: תמורה
הסובר  כרבי, העמידוה וטריא בשקלא ששם אלא רבינו,
כחכמים. שפסק לשיטתו, ורבינו עבד, חצי לשחרר שאפשר

.Â‰ÁÙL28‰Ùe¯Á29¯‡Lp‰ dÈˆÁ ¯¯ÁLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ƒ¿»¬»ƒ»»¿«¿≈∆¿»«ƒ¿»
‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â30¯¯ÁLÓ ‰Ê È¯‰ -31ÔÈa ¿≈»∆≈∆ƒ¿»¬≈∆¿«¿≈≈
Û‡L ,¯ËLa ÔÈa ÛÒÎa32d¯e¯ÁL ¯ÓBb ÛÒk‰33. ¿∆∆≈ƒ¿»∆««∆∆≈ƒ¿»

מג:28) חורין 29)גיטין בת וחצייה שפחה שחצייה זו
וכן  יז) הלכה אישות מהלכות ד (פרק עברי עבד שקדשה

כאן. הראב"ד העברי,30)כתב העבד הראשון, לבעלה
בשמו  חמא בר יוסף כרב ולא נחמן רב בשם זירא וכרבי

טז. הלכה שם אישות בהלכות ועיין שם) שאין 31)(גיטין
חצייה. אלא בה לו אין שהרי בשחרור, שיור שום כאן

כרבי 32) ולא כמותו הלכה שנפסקה כרבי, לט: גיטין
רבי 33)שמעון. משום שאמר שמעון רבי מדברי להוציא

לט:) (שם בה" גומר הכסף ואין בה גומר ש"שטר עקיבא
שמעון. כרבי הלכה שאין יוחנן, רבי שם פסק וכן

.ÊÈÓ34BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒƒ¿≈
‰ÁÙLa ‡Ï ¯zÓ35ÔÈ¯BÁ ˙·a ‡ÏÂ36Ba¯ ˙‡ ÔÈÙBk - À»…¿ƒ¿»¿…¿«ƒƒ∆«

ÈˆÁa ÂÈÏÚ ¯ËL ·˙BÎÂ ,ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆∆ƒ¿≈¿»»»«¬ƒ
LÈ‡‰L ÈtÓ ,„·Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÓ„»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ37‰ÁÙM‰ Ï·‡ ;38¯‡Mz - ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»«ƒ¿»ƒ»≈
‡È‰L ˙BÓk39dÓˆÚ ˙‡Â „Á‡ ÌBÈ da¯ ˙‡ ˙„·BÚÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«»∆»¿∆«¿»

„Á‡ ÌBÈ40da e‚‰ Ì‡Â .41- ¯˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÈ‡ËBÁ‰ ∆»¿ƒ»¬»«¿ƒƒ¿«∆¿≈
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קלב עבדים קלב הלכות - קנין ספר - אדר ח' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈˆÁa ¯ËL ‰ÈÏÚ ·˙BÎÂ ,¯¯ÁLÏ da¯ ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆«»¿«¿≈¿≈»∆»¿»«¬ƒ
.‰ÈÓ„»∆

להם.34) הודו הלל בית שאף שמאי, כבית משנה מא: שם
חירות.35) צד בו שיש שבו,36)מפני העבדות מצד

שם). (במשנה ורבייה" לפרייה אלא העולם נברא לא "והלא
ב.37) הלכה אישות מהלכות ט"ו האשה 38)פרק שאין

שם). אישות (הלכות ורבייה פרייה על גיטין 39)מצווה
הלל.40)מג: בית לדברי עבד לגבי במשנה מא. שם
ו.41) הלכה ט פרק ולהלן לח: ולח. מג: שם

.ÁÈÓ42Ba¯ „ÓÚL ,ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆»««
˙Èa B˙B‡ etÎÈ ‡lL È„k ,ÔËw‰ B·Ï BÈˆÁ ‰˜‰Â¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«»»¿≈∆…ƒ¿≈
,ÒBtB¯ËBt‡ ÔËwÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - B¯¯ÁLÏ ÔÈcƒ¿«¿¿«¬ƒƒ≈ƒ«»»«¿

·˙BÎÂ43¯ËL BÏ ·˙BÎÂ ,¯e¯ÁL Ëb ÒBtB¯ËBt‡‰ BÏ ¿≈»«¿≈ƒ¿¿≈¿«
BÏ LÈÂ ,„·Úa ÔËw‰ C¯Ëˆ Ì‡Â .ÂÈÓ„ ÈˆÁa ·BÁ«¬ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«»»»∆∆¿≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚44,˙BÚÓa epnÓ B˙B‡ «¿ƒ»»«¿ƒƒƒ∆¿»
·B¯˜ ÔË˜ ÏL BzÚcL45.˙BÚÓ Ïˆ‡ ∆«¿∆»»»≈∆»

מסויימת.42) עובדה רקע על פפא רב של מימרא מ. גיטין
כותב,43) מי צויין ולא "וכתב", סתמית: בלשון נזכר שם

הכוונה  ראשונים, ועוד הרי"ף דעת והיא רבינו ולדעת
אפוטרופוס  שאין פי על ואף הכותב. שהוא לאפוטרופוס,
מהלכות  יא ופרק נב. (גיטין לחירות עבדים להוציא רשאי
לבנו  להקנותו כהוגן שלא שעשה כיוון - ח) הלכה נחלות
לשחררו  לאפוטרופוס ונתנוהו דין בית הפקירוהו קטן,

וכתב). המתחיל דיבור מ: שם מרחיקין.44)(תוספות
"קרובה".45) תימן: יד בכתב

.ËÚ¯Ó ·ÈÎL46·˙kL47„ÓÚÂ ,Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk48 ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«¿¿»«
¯ÊBÁ -49‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈÒÎpa ≈«¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»

ÔÈ¯BÁ Ôa ÌL ÂÈÏÚ50. »»≈∆ƒ

נחמן,46) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
כב. הלכה ומתנה זכייה מהלכות ח פרק למעלה וראה

קניין.47) בלי מרע שכיב כדין 49)והבריא.48)כדין
יד). הלכה שם זכייה (הלכות מרע פי 50)שכיב על ואף

זכייה  (הלכות מיתה לאחר אלא אינה מרע שכיב שמתנת
ו  פרק (למעלה מיתה לאחר שחרור גט ואין ב) הלכה שם
מאחר  בעבד, יחזור שלא היא חכמים תקנת - א) הלכה
כוונת  גם כן הייתה ובוודאי חורין, בן שם עליו שיצא

מעכשיו. שישוחרר חכמים, כדעת האדון,

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
לחוצהֿלארץ 1) או לגוי כנעני עבד המוכר דין בו נתבארו

עבדו. והמפקיר שברח, ועבד ולסוריא,

.‡¯ÎBn‰2Ôa ‡ˆÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Bc·Ú ˙‡ «≈∆«¿¿≈»ƒ»»∆
ÔÈ¯BÁ3ÔÈÙBÎÂ ;4„·BÚ‰ ÔÓ B˙B˜ÏÂ ¯ÊÁÏ Ba¯ ˙‡ ƒ¿ƒ∆««¬…¿ƒ¿ƒ»≈

·˙BÎÂ ,ÂÈÓ„a ‰¯OÚ „Ú ÌÈ·ÎBk5¯e¯ÁL Ë‚ BÏ »ƒ«¬»»¿»»¿≈≈ƒ¿
elÙ‡ B¯ÎÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .‡ˆBÈÂ¿≈¿ƒ…»»»≈»ƒ¿»¿¬ƒ

ÈÓ„a ‰¯OÚa¯˙È B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Â6‰Ê Ò˜e .7 «¬»»¿»»≈¿«¿ƒ»≈¿»∆

ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Â B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡8. ≈ƒ¿»ƒ∆»¿≈ƒÀ¿ƒ
Ì‡Â9¯ÈÊÁ‰Ï L¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ¯ÎBn‰ ˙Ó ¿ƒ≈«≈≈¿ƒ∆«≈¿«¬ƒ

¯e¯ÁLÏ „·Ú‰ ˙‡10. ∆»∆∆¿ƒ¿

וברייתא.2) משנה מג: שיצא 3)גיטין לומר, ורוצה שם.
משעבודו  לא אבל היהודי, האדון של משעבודו חורין בן
מהגוי  לפדותו הראשון האדון את כופים אלא הגוי, של
לחירות  יצא הגוי מן ברח אם וכן לחירות, יוצא והוא
וכן  שחרור. גט שצריך להלן וראה רש"י). בשם (כסףֿמשנה
לחירות  שיצא יג), הלכה (להלן עבדו במפקיר גם מצאנו

שחרור. גט בן 4)וצריך יהושע רבי של מימרא מד. שם
שם. השני הלשון וכפי בברייתא.5)לוי, מג: שם

דוקא.6) שעשרה מד. בדמיו.7)שם עשרה עד [לפדותו
שאע"פ  הקנסות, בכל הוא שכן לחירות, יצא - ברח אם אבל
מידו  מוציאין אין תפס אם - מומחין בב"ד אלא דנין שאין
בעצמו  העבד תפוש וכאן יז), הלכה סנהדרין מהלכות (פ"ב
הלכה  ולהלן שם, בכסףֿמשנה יז הלכה פ"ה למעלה (וראה
שקנסו  שקנס וסוברים, זה על חולקים ויש בלחםֿמשנה). ד
אע"פ  הדין בתי בכל דנין לתורה, סייג לעשות חכמים
לדברי  ראיה יש אבל מא). סימן שם (רא"ש מומחים שאינם
של  בקנס כז: בבבאֿקמא שאמרו ממה ורבינו, הרי"ף
אע"פ  בבבל אותו גובין שאין חמש, ובעיטה שלוש רכובה
לחושןֿמשפט  הגר"א ביאורי וראה מדרבנן. אלא שאינו

כה]. ס"ק א, (הלכות 8)סימן הקנסות כבכל סמוכים.
הרי"ף  כתב כן שם), ה פרק ולמעלה ח, הלכה שם סנהדרין

גאון. בשם מד:9)שם שם שנפשטה [כלומר,10)בעיא
האב  על היה זה שקנס לחירות, יצא ברח אם אבל לפדותו.
ד"ה  מד: בגיטין ה'תוספות' שכתבו כמו המכירה, בעת מיד

לארץ]. לחוצה

.·‰ÂÏ11BÏ Ú·˜ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Bc·Ú ÏÚ »»««¿ƒ»≈»ƒƒ»«
,EÏ ÌlL‡ ‡ÏÂ ÈBÏt ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÔÓÊ¿«¿»«ƒƒƒ«¿«¿ƒ¿…¬«≈¿

„iÓ ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „·Ú Ûe‚ ‰˜z12Ì‡Â ; ƒ¿∆∆∆∆¬≈∆»»«≈ƒ»¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈ„È ‰OÚÓ ‰˜z :BÏ ¯Ó‡13. »«ƒ¿∆«¬≈»»…»»«≈

B‡·b14B·BÁa ÌÈ·ÎBk „·BÚ15ÔB„‡‰ ÏÚ e‡aL B‡ , ¿»≈»ƒ¿∆»«»»
- Bc·Úa Ô„iÓ BÓˆÚ ‰„Ùe ,B‚¯‰Ï eL˜·e ÌÈ¯ˆÓ¿≈ƒƒ¿¿»¿»»«¿ƒ»»¿«¿

BBˆ¯a ‡lL epnÓ Á˜ÏpL ÈtÓ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï16. …»»«≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ∆∆…ƒ¿

בברייתא.11) מג: השקלאֿוטריא 12)שם מתוך יוצא כן
תקנה 13)שם. לו: אמר לא שאם שם, בסוגיא מפורש כן

קנסוהו. לא - ידיו) (=מעשה סירותיו אלא: שם 14)גופו,
בברייתא. שזה 15)מד. בלי מישראל, לו שהגיע חוב

העבד. את לו לקנס.16)משכן מקום כאן ואין

.‚¯ÎÓ17È„·ÚÓ „Á‡Ï Bc·Ú18,ÂÈÏB„bÓ B‡ CÏn‰ »««¿¿∆»≈«¿≈«∆∆ƒ¿»
,˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ - Ì‰Ó ‡¯È˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿»≈≈∆»»»∆∆«≈

¯Á‡ ÔBÓÓa BÒiÙÏ ÏBÎÈ ‰È‰L ÈtÓ19. ƒ¿≈∆»»»¿«¿¿»«≈

שם.17) רב, של רבינו 18)מימרא של פירושו זהו
שם. ו'תוספות' ברש"י וראה שם, "פרהנג" למילה:

בגמרא.19) שם
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קלר

קלר

עבדים  הלכות - קנין ספר - אדר ח' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.„B¯ÎÓ20ıeÁ B¯ÎÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¿»¿≈»ƒƒ¿ƒ¿»
BzÎ‡ÏnÓ21˙Bˆn‰ ÔÓ ıeÁ ,22ÌÈÓÈÂ ˙B˙aMÓ ıeÁ , ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ

ÌÈ·BË23‡Ï B‡ ¯¯ÁzL Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»≈ƒƒ¿«¿≈…
ÂÈÓ„ È„k „·Ú‰ ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL24Ba¯Ï25, ƒ¿«¿≈¿ƒ»ƒ»«»∆∆¿≈»»¿«

ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ ˙e¯ÁÏ Ô‰a ‡ˆiL È„k¿≈∆≈≈»∆«≈ƒ«»≈»ƒ≈
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ26. ƒƒƒ»

נפתרו.20) שלא בעיות מד. שלא 21)שם כלומר,
להוליד  לשפחתו להשיאו אלא מכרו שלא בו, ישתעבד

רש"י). בשם (כסףֿמשנה יתבטל 22)וולדות שלא כלומר,
העבד. בהן שחייב המצוות משמירת 23)מן מופקע שאינו

ויוםֿטוב. עד 24)שבת אותו שקנסו שאע"פ מזה, [נראה
"אין  כאן רבינו אמר לא - א) הלכה (למעלה בדמיו עשרה
דמיו  מכדי יותר אבל דמיו", "כדי אלא מידו" מוציאין
שבמקום  להראב"ד רבינו שמודה ומכאן מידו. מוציאין
דמיו  בכדי ורק בקנס, מועילה תפיסה אין ממון חסרון שאין
מממונו  ויכחישו בפרך ירדנו שהגוי שמה תפיסה, מועילה
אין  דמיו מכדי ליותר ביחס אבל להלן), (ראה החסרון זהו
פ]. רסז סימן ליו"ד מהרש"א בגליון וראה חסרון. כאן

מרבו.25) הגוי,26)כלומר: מן ברח שאם ומכלֿשכן
תפוס  הוא שהרי ב). הערה למעלה (ראה לחירות שיצא
אם  מועיל מה כן, לא שאם ו). הערה למעלה (ראה בעצמו
וראה  ראשון? לרבו הוא משועבד הרי הגוי, מן עצמו יפדה
קנד. ס"ק רסז סימן ליו"ד הגר"א ובביאורי בלחםֿמשנה
תפיסה  מועילה שלא וסובר הדין, עצם על חולק והראב"ד
אלא  יז) הלכה סנהדרין מהלכות ופ"ה טו: (בבאֿקמא בקנס
בגמרא  מצאנו שלא מזה שמקורו [ונראה ממון, שחסרו למי
תם  שור של נזק בחצי אלא בקנס תפיסה שמועילה
שאינם  אלא כיס חסרון בהם שיש ופד.) טו: (בבאֿקמא
(ראה  כיס חסרון בו ואין שכיח שהוא בדבר ואילו שכיחים,
וייתכן  מועילה]. תפיסה שתהא מצאנו לא בזה - פד:) שם
אלא  כג), הערה למעלה (ראה בזה לו מודה רבינו גם כי
ישראל  מרבו יותר בפרך בו רודה שהגוי שמה סובר שהוא
(כסףֿ מזה גדול חסרון לך אין ובממונו, בגופו ומכחישו

מא. והערה ז הלכה להלן וראה מגדלֿעוז), בשם משנה

.‰‰„B·Ú „·BÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Bc·Ú ¯ÎBÓ „Á‡∆»≈«¿¿≈»ƒ≈¬»
·LBz ¯‚Ï B¯ÎnL B‡ ,‰¯Ê27È˙eÎÏ elÙ‡ ,28È¯‰ - »»∆¿»¿≈»¬ƒ¿ƒ¬≈

¯ÓeÓ Ï‡¯OÈÏ B¯ÎÓ .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê29‰Ê È¯‰ - ∆»»«≈¿»¿ƒ¿»≈»¬≈∆
È„k ,ÔBL‡¯ Ba¯Ó ÂÈÓ„ È„k ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ»≈¿ƒ»ƒ»«¿≈»»≈«ƒ¿≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯Óen‰ „iÓ Ô‰a ˙‡ˆÏ30. »≈»∆ƒ««»≈ƒƒƒ»

לעבוד 27) שלא עליו שקיבל גוי והוא שנפתרה. בעיא שם,
רבינו,28)עבודהֿזרה. ברם נפתרה. שלא בעיא שם

לעכו"ם  נחשב ואז הגזירה, שאחרי כותי על מדבר כנראה,
היתה, בגמרא והבעיא ו). הלכה פ"ו למעלה (ראה גמור

(כסףֿמשנה). הגזירה שלפני הזמן על ספק, שם 29)ללא
נפתרה. שלא ד.30)בעיא בהלכה למעלה כמבואר

.Â¯ÎBn‰31ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Bc·Ú32; «≈«¿¿»»»∆»»∆ƒ
ÔÈÙBÎÂ33e„·‡Â ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎÏ ÈM‰ Ba¯ ˙‡ ¿ƒ∆««≈ƒƒ¿…≈ƒ¿¿»¿
ÌÈÓc‰34ÈtÓe .35?Bc·Ï Á˜Bl‰ Ô‡k eÒ˜ ‰Ó «»ƒƒ¿≈»»¿»«≈«¿«

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ ‡Ï ,‰Ê Á˜Ï ‡Ï el‡L∆ƒ…»«∆…»»»∆∆¿»»»∆
‡È¯eÒÏ Bc·Ú ¯ÎBn‰36BkÚÏ elÙ‡Â ,37¯ÎBÓk - «≈«¿¿¿»«¬ƒ¿«¿≈

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ38. ¿»»»∆

במשנה.31) מג: שהוציאו 32)גיטין על חכמים קנסוהו
לחוצה  כשמכרו אלא קנסו [ולא שם). (רש"י לארץ לחוצה
להלן  ראה קנסוהו, לא - לשם והוציאו יצא אם אבל לארץ,

מא). שחרור".33)הערה גט "וצריך בברייתא: מד: שם
"וכופין  מפורש: בסוריא, עבד מוכר בענין שם [ובגמרא

רב 34)אותו"]. שהסבירה וכמו שמואל, של מימרא שם,
יוסף.35)יוסף. רב ותשובת אביי שאלת מה. שם

שנפתרה.36) בעיא ח. ארץ 37)שם בתחום שחציה
ואשקלון). ד"ה ב. שם ('תוספות' מדייק 38)ישראל כן

שעכו  ב. שם במשנה מאיר, רבי מדברי אבא בר חייא רבי
עבדים. מכירת לענין כחו"ל

.ÊÏ·a Ôa39BzÚ„Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰M‡ ‡OpL ∆»∆∆»»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿
¯ÊÁÏ40˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú BzL‡ BÏ ‰ÒÈÎ‰Â ,41È¯‰ - «¬…¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿»¬≈

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ì˙B‡ ‰¯ÎnL ÈÓk Ì‰ Ì‡ ,˜ÙÒ el‡≈»≈ƒ≈¿ƒ∆»¿»»¿»»»∆
È¯‰L ,BÏ ÔÈ¯eÎÓk ÔÈ‡ B‡ ,˙B¯t‰ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈«≈≈»ƒ¿ƒ∆¬≈

dlL Ûeb‰42. «∆»

בתיקו.39) שנשארה בעיא מד: לארץ.40)שם לחוצה
בפט"ז 41) (ראה עליו שאחריותם ברזל צאן נכסי של

ועיין  והמאירי, רש"י פירשו כן א). הלכה אישות מהלכות
לאשה 42)אורֿשמח. חוזרים הם מת, או גרשה אם שהרי

לא  לארץ לחוצה הוצאתם עצם שעל ומכאן שם). (רש"י
לארץ  לחוצה מכירה כאן אין אם לחירות, להוציאו קנסוהו
אין  העבד תפס שאם רבינו כתב לא וכאן שם). (מאירי
יש  ששם לפי ד, בהלכה למעלה שכתב כמו מידו, מוציאין
ולא  ממון חסרון אין לישראל שמכרו וכאן, ממון. חסרון
באורֿ ועיין כה, הערה למעלה (ראה התפיסה מועילה

שמח).

.Á„·Ú43- ÌL B¯ÎÓe ,‡È¯eÒÏ Ba¯ ¯Á‡ ‡ˆiL ∆∆∆»»«««¿¿»¿»»
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡44?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .45‡ˆiLk ƒ≈∆¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ¯ÊÁÏ ‡lL ˙Ó ÏÚ Ba«̄«¿»∆…«¬…¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ
‡ˆÈ - ÌL B¯ÎÓe ,ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÈÂ ,¯ÊÁÏ Ba¯ ˙Úc««««¬…¿»»«¬»¿»»»»

˙e¯ÁÏ46.B¯¯ÁLÏ Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ , «≈¿ƒ∆«≈«¿«¿¿

חייא.43) דרבי ברייתא שם, עם 44)גיטין לחירות לצאת
לחזור, עלֿמנת ושלא יצא שמדעתו אחרי לחו"ל, המכירה

להלן. שם.45)ראה בשקלאֿוטריא של 46)כן מימרא
יוחנן. רבי בשם שם אבהו רבי

.Ë„·Ú47˙‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ ¯Ó‡L ∆∆∆»««¬¿∆∆ƒ¿»≈ƒ∆
e‰eÏÚiL ÈÓÏ B˙B‡ ¯kÓÈ B‡ ,BnÚ ˙BÏÚÏ Ba«̄«¬ƒƒ¿…¿ƒ∆«¬

ÌLÏ48ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»»≈¿»»»∆≈»
‰ˆ¯iL „Ú ,Bc·Ú ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï49,ÔÓÊ ÏÎa - ‰Ê ÔÈ„Â . ¿ƒ∆«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¿»¿«

‰f‰ ÔÓfa elÙ‡50ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ı¯‡‰L51. ¬ƒ«¿««∆∆»»∆¿«¿≈»ƒ

ישראל",47) לארץ מעלין "הכל במשנה: קי: כתובות
רש"י  ועיין עבדים". לאתויי - מעלין "הכל בגמרא ואמרו
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קלד עבדים קלד הלכות - קנין ספר - אדר ח' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אחר. באופן שפירש המילה 48)שם את רבינו פירש כן
ויעלהו. לאחר ימכרהו או יעלהו בעצמו הוא או "מעלין":

להוציאו 49) איֿאפשר לא"י מחו"ל ברח שאפילו אמרו שם
בחוצה  מעולם היה לא אם וכלֿשכן י), הלכה להלן (ראה

ברח 50)לארץ. שעבד במעשה מה. בגיטין נראה [כן
לחירות, שיצא למעשה הלכה בו ופסקו לארץ, מחוצה
דין  נוהג הזה בזמן שגם הרי אמי, רבי לפני היה זה ומעשה

לעולם 51)זה]. יב: הלכה מלכים בהלכות בפ"ה כתב כן
שכל  - גויים שרובה בעיר אפילו ישראל, בארץ אדם ידור
בפי"ג  ועיין עבודהֿזרה, עובד כאילו לחוץֿלארץ היוצא

יט. הלכה אישות מהלכות

.È„·Ú52ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL ∆∆∆»«ƒ»»»∆»»∆≈«¬ƒƒ
¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .˙e„·ÚÏ BÏ53Ï‡ „·Ú ¯ÈbÒ˙ ‡Ï : ¿«¿¿»»∆¡«…«¿ƒ∆∆∆

¯ÓB‡Â .ÂÈ„‡54·zÎÈÂ ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎiL ,Ba¯Ï ¬…»¿≈¿«∆ƒ¿…≈ƒ¿¿ƒ¿…
Ì‡Â .BÏ ÔzÈÂ B„È ‚ÈOzL „Ú ,ÂÈÓ„a ·BÁ ¯ËL BÏ55 ¿«¿»»«∆«ƒ»¿ƒ≈¿ƒ

B„eaÚL ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈ˜ÙÓ - B¯¯ÁLÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»»»¿«¿¿«¿ƒƒ≈ƒƒ¿
Â ÂÈÏÚÓ.BÏ CÏÈ ≈»»¿≈≈

שם.52) שם.53)גיטין יאשיה, בר אחי רבי דרש כך
שם.54) אמי, רבי אמר במעשה 55)כן אמי רבי פסק כך

שם. שהיה,

.‡È‰Ê „·Ú56˜„ˆ ¯‚ ‡e‰ È¯‰ - ı¯‡Ï Á¯aL57. ∆∆∆∆»«»»∆¬≈≈∆∆
,B˙B‡ ‰p‡nL ÈÓÏ ˙¯Á‡ ‰¯‰Ê‡ ·e˙k‰ BÏ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«»«¿»»«∆∆¿ƒ∆¿«∆

ÈtÓ58ÂÈÏÚ ‰eˆÂ ,¯b‰ ÔÓ ¯˙BÈ Áe¯ ÏÙL ‡e‰L ƒ¿≈∆¿««≈ƒ«≈¿ƒ»»»
EÈ¯ÚL „Á‡a Ea¯˜a ·LÈ EnÚ :¯Ó‡pL ·e˙k‰«»∆∆¡«ƒ¿≈≈¿ƒ¿¿¿««¿»∆

ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ Û‡ BÊ - epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha59˙‡ˆÓ . «…∆«»«¿»ƒƒ¿≈»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ‰f‰ ¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰L ,„ÓÏ»≈∆«¿«∆∆«≈«∆≈ƒ¿»»ƒ

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ ÌeMÓ60‡Ï ¯‚Â ÌeMÓe , ƒ¿…ƒ∆¬ƒƒ¿≈…
‰B˙61‡ÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ ÔÎÂ .epBz ‡Ï ÌeMÓe , ∆ƒ…∆¿≈≈ƒ¿…

epˆÁÏ˙62‰ÈB‰ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,63. ƒ¿»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿«»»

לפני 56) המדובר כי תקסט, מצוה חינוך' ב'מנחת ראה
תוננו". ד"לא לאו על עליו עוברים ואז אותו, ששחררו

רנה.57) לאֿתעשה המצוות' ב'ספר כתב לשון 58)כן כן
שם. המצוות' ב'ספר גם הביאו 59)רבינו 'ספרי', לשון

שם. בכללם 60)רבינו הגר ואף ישראל, בכל נאמר זה
טו). הלכה מכירה מהלכות פי"ד למעלה (ראה

בגר 61) דברים באונאת רבינו הביא שם, מכירה [בהלכות
באונאת  הנאמר אחיו" את איש תונו "אל הפסוק את גם
דברים, אונאת בכל ממון אונאת גם ישנה שבגר לפי ממון,
שם  (ראה ממון גם מזיקו הוא דברים אונאת שעלֿידי
שהוא  אףֿעלֿפי עבד ואולי אורֿשמח). בשם סה בהערה
ה  הלכה פ"ה למעלה וראה פח. (בבאֿקמא "אחיך" בכלל
עבד  שקנה מה שהרי ממון, אונאת בכלל אינו מט) והערה
שכאן  חינוך' ה'מנחת בשם נה הערה למעלה (ראה רבו קנה
אף  שם, חינוך' ה'מנחת שלדעת אלא השחרור, לפני מדובר
שם  והאורֿשמח שם). עיין כמופקר, הוא הרי השחרור לפני

לחםֿמשנה]. ועיין בזה, הרגיש שהרי 62)לא עיון, [צריך

מכירה, בהלכות כמפורש ממון, באונאת עוסק זה פסוק
שם.63)שם]. מכירה, בהלכות

.·È‰Bw‰64Ì˙Ò ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ „·Ú65‡ÏÂ , «∆∆∆ƒ»≈»ƒ¿»¿…
ÌÈ„·Ú‰ ˙BˆÓ Ïa˜Ïe ÏeÓÏ ‰ˆ¯66BnÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - »»»¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿«¿¿ƒƒ

B¯ÎBÓe ¯ÊBÁ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ…»»≈¿
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ67‰˙‰ Ì‡Â .68 ¿≈»ƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿»

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏBnÈ ‡lL ‰lÁz ÂÈÏÚ „·Ú‰69 »∆∆»»¿ƒ»∆…ƒ¬≈∆À»¿«¿
B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎBÓe ,B˙ei‚a ‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆¿«¿¿≈»ƒ

ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ70,˙e„·Ú ÌLÏ Ï·ËÂ ÏnL „·Ú ¿»»»∆¿≈∆∆∆»¿»«¿≈«¿
˙BÒÈbÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â71ÏBÎÈ Ba¯ ÔÈ‡Â , ¿««»ƒƒ«¿«¿»¿≈«»

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÈ„a ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ ÈÈ„a ‡Ï B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»≈¿…¿ƒ≈À»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÂÈÓc ÏhÏ BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -72, ¬≈∆À»ƒ…»»ƒ»≈»ƒ

˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe ·˙BÎÂ73ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¿≈«¬∆¿«¿»∆¿≈»ƒƒ¿≈
.Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L∆¿«ƒƒ»»

וכתנאֿקמא 64) לוי בן יהושע רבי של מימרא מח: יבמות
אלעזר. בן שמעון כרבי ולא עמו 65)בברייתא התנה שלא

להלן. ראה ימול, שלא תחילה חייב 66)העבד שהעבד
כנשים. (פ"א 67)במצוות אצלו לקיימו לו שאסור לפי

הלכה  ביאה איסורי מהלכות ופי"ד ו, הלכה מילה מהלכות
לפי  איסור, בה אין לארץ לחוצה או לגוי והמכירה ט).

מצוות. קיבל ולא מל לא רבין 68)שעדיין של מימרא
שם. אילעאי, רבי שבע 69)בשם עליו שיקבל "ובלבד

גר  מקבלין ואין - תושב כגר ויהיה נח בני שנצטוו מצוות
ופי"ד  מילה, מהלכות (פ"א נוהג" שהיובל בזמן אלא תושב

ו  שם, ביאה איסורי כסףֿמשנה).מהלכות גיטין 70)עיין
אמי. רבי של מימרא ליסטים.71)מד. של חבורות

לגוי.72) עבד למכור אסור אחר שבאופן בתי 73)אע"פ
(רש"י). מחשיבם הוא שבזה ואע"פ דין.

.‚È¯È˜Ùn‰74Ëb CÈ¯ˆÂ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Bc·Ú ««¿ƒ«¿»»«≈¿»ƒ≈
¯e¯ÁL75Ì‡Â .76·˙Bk L¯Bi‰ - B¯È˜Ù‰L ÔB„‡‰ ˙Ó ƒ¿¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ«≈≈

.¯e¯ÁL Ë‚ BÏ≈ƒ¿

ושם 74) רב, בשם אבין בר חייא רב של מימרא לח: שם
יוחנן. רבי בשם עולא של מימרא רבו 75)לט. את וכופין

.(163 עמוד לח: (מאירי יד הלכה כדלהלן כך, על
כאמימר.76) ולא כמותו, הלכה שנפסקה כרבינא, מ. שם

.„È„·Ú77epnÓ L‡È˙ Ì‡ ,ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ Á¯aL ∆∆∆»«ƒ≈»¬ƒƒƒ¿»≈ƒ∆
ÔÈÙBÎÂ ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Ba¯78Ë‚ BÏ ·˙BÎÂ Ba¯ ˙‡ «»»«≈¿ƒ∆«¿≈≈

.¯e¯ÁLƒ¿

יוחנן,77) רבי בשם אבא בר שמן רב של מימרא לח. שם
אביי. שיטת לפי בשקלאֿוטריא שהוסיפו וכהסתייגות

ישראלית.78) לשאת שיוכל כדי

.ÂË„·Ú79- ÔBL‡¯ Ba¯ epnÓ L‡È˙ Ì‡ :‰aLpL ∆∆∆ƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆«ƒ
‰ Ïk‡e‰ È¯‰Â ,Ba „aÚzLÈ „·Ú ÌLÏ B˙B‡ ‰„Bt »«∆¿≈∆∆ƒ¿«¿≈«¬≈

Ì‡Â ;BlL80Ôa ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ e‰„t ∆¿ƒ»»¿≈∆ƒ¬≈∆∆
‰„Bt‰ - ÔBL‡¯ Ba¯ epnÓ L‡È˙ ‡Ï Ì‡Â .ÔÈ¯BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ∆«ƒ«∆
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קלה

קלה

עבדים  הלכות - קנין ספר - אדר ח' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

;Ba¯Ï ¯ÊBÁÂ ,Ba¯Ó BBÈ„t ÏËB „·Ú ÌLÏ B˙B‡¿≈∆∆≈ƒ¿≈«¿≈¿«
‡Ïa ÔBL‡¯‰ Ba¯Ï ¯ÊBÁ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ e‰„t Ì‡Â¿ƒ»»¿≈∆ƒ≈¿«»ƒ¿…

.ÌeÏk¿

רבא.79) של וכפירושו תנאֿקמא כדעת במשנה, לז: גיטין
גאון. בשם שם הרי"ף כתב פ"ג 80)וכן גיטין תוספתא

כרבן  ולא כתנאֿקמא (327,6 עמ' פ"ד צוקרמנדל (הוצאת
נתייאש  בשלא הראשונים ופירשוה גמליאל. בן שמעון

לרבו. הוא חוזר ולפיכך ממנו,

.ÊË„·Ú81È˜È˙Bt‡ Ba¯ B‡OÚL82,B·BÁ ÏÚ·Ï ∆∆∆¬»««≈≈¿««
¯¯ÁLÓ ‰Ê È¯‰ - B¯¯ÁLÂ83ÔÈÙBÎÂ ,84B·BÁ ÏÚa ˙‡ ¿ƒ¿¿¬≈∆¿À¿»¿ƒ∆««

B¯¯ÁLÏ85Ba ÚbÙÈ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ ‰Ê Ìb . ¿«¿¿«∆ƒ¿≈ƒ»»∆…ƒ¿«
.‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÔÓÊ ¯Á‡Ï¿««¿«¿…««¿ƒ«»

במשנה.81) מ: המשניות:82)גיטין בפירוש רבינו לשון
גובה  החוב בעל שאין כלומר, תקנה", פה מורכבת, "מילה

ממנו. מוציא 83)אלא שהשחרור (שם), רבא של מימרא
שעבוד. שם.84)מידי חייב 85)משנה, המשחרר אבל

מהלכות  (פ"ז ממונו לאבד גרם שהרי חוב, לבעל לשלם
יא). הלכה ומזיק חובל

.ÊÈ„·Ú86Ba¯ B‡ÈO‰L87ÔÈ¯BÁ ˙a88ÁÈp‰L B‡ ,89 ∆∆∆ƒƒ««ƒ∆ƒƒ«
BL‡¯a ÔÈlÙz Ba¯ BÏ90Ba¯ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,91˙B¯˜Ï «¿ƒƒ¿…∆»««ƒ¿

ÔÈ˜eÒt ‰LÏL92Ïk ÔÎÂ ,¯eaˆ ÈÙa ‰¯Bz ¯ÙÒa ¿»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿≈…
Ôa ‡l‡ Ô‰a ·iÁ BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿»ƒ∆≈«»»∆∆»∆

ÔÈ¯BÁ93˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ -94ÔÈÙBÎÂ ,95BÏ ·zÎÏ Ba¯ ˙‡ ƒ»»«≈¿ƒ∆«ƒ¿…
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙBkL ¯„ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .¯e¯ÁL Ë‚≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆∆∆ƒ»»∆

ÌÈ„·Ú‰96ÌÈ¯„a e¯‡aL BÓk ,97:Ba¯ BÏ ¯Ó‡Â , »¬»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿»««
CÏ ¯ÙeÓ98˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ -99B˙B‡ ‰Ùk ‡lL ÔÂÈkL ; »»»»«≈∆≈»∆…»»

ÚÈ˜Ù‰L BzÚ„ ‰lb ,B˙BtÎÏ BÏ LiL ÌB˜Óa¿»∆≈ƒ¿ƒ»«¿∆ƒ¿ƒ«
ÏÎa Bc·Ú ¯¯ÁLÓ‰L :¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓ .B„eaÚLƒ¿ƒ»¬ƒ≈∆«¿«¿≈«¿¿»
BÏ ¯‡L ‡lL ÔÚÓLnL ÂÈtÓ ÌÈ¯·„ ‡ÈˆB‰Â ,ÔBLÏ»¿ƒ¿»ƒƒƒ∆«¿»»∆…ƒ¿«
BÈ‡L - ‰Ê ¯·„Ï BaÏa ¯ÓbLÂ ,ÏÏk „eaÚL ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿»¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆≈

a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,B »«¬…¿ƒƒ¿…≈ƒ¿
‰ÂÏ Ì‡ Ï·‡ .·˙k ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡100,Bc·ÚÓ ««ƒ∆¬«ƒ…»«¬»ƒ»»≈«¿

Ba¯ ÈÙa ÔÈlÙz ÁÈp‰L B‡ ,ÒBtB¯ËBt‡ e‰OÚL B‡∆»»«¿∆ƒƒ«¿ƒƒƒ¿≈«
Ba¯ ÈÙa ˙Òk‰ ˙È·a ÌÈ˜eÒt ‰LÏL ‡¯wL B‡∆»»¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈«

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ101. ¿…ƒ»…»»«≈

רבי.86) בשם אשי רב של מימרא ומ. לט: שם
מ.87) שם הוא כן אשה, לישא לו עזר עבד 88)כלומר,

אם  באיסור, העבד את מכשיל האדון היה ולא בה, אסור
גט  הוא מעוכב שעדיין ואע"פ לשחררו. עתה שכוונתו לא
שחרור  גט שיקבל עד חורין בבת הוא אסור ועדיין שחרור,
מבעבד  שחרור גט במעוכב האיסור יותר קל זאת בכל -

במאירי). איתא וכן (אורֿשמח, של 89)גמור מימרא שם,
שילא. רב בר רבה שפירשה מה לפי לוי, בן יהושע רבי

מצותֿעשה 90) שהרי תפילין, להניח העבדים דרך שאין
כן  אמרו [ולא שם). ו'תוספות' (רש"י היא גרמא שהזמן

"וראו  י) כח, (דברים נאמר שעליהם שבראש, בתפילין אלא
"אלו  - ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל
ככל  דינם יד של תפילין אבל ו.), (ברכות שבראש" תפילין
לחירות, ידן על יוצא העבד שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה

שם]. ה'תוספות' שכתבו נאמר 91)כמו בברייתא שם
יצא  לא רבו בפני בביתֿהכנסת פסוקים שלשה קרא שאם
שבתפילין  שכשם תפילין, מדין רבינו כן למד אבל לחירות,
לחלק  יש כן כמו רבו, לו הניח לבין בעצמו הניח בין חילקו
(כסףֿ לקרוא רבו לו אמר לבין בעצמו קרא בין בקריאה

פחות 92)משנה). קורא בציבור לתורה העולה שאין
ג). הלכה תפלה מהלכות (פי"ב פסוקים משלשה

מיימוניות 93) (הגהות לתורה כנענים עבדים לקרוא שאין
ט). אות יז הלכה שם, תפלה גילה 94)הלכות כלומר,

להלן. רבינו שכתב כמו משחררו, שהוא זו בפעולה דעתו
אורֿשמח. ועיין הפקירו, כאילו זה מ.95)והרי שם
הרי"ף. גירסת לפי רבי למימרת כלומר,96)בסמיכות

ביטולם. על לכפותו הרב ושיכול העבד על שחלים נדרים
יח.97) הלכה נזירות מהלכות בעבד 98)פ"ב הפרה לשון

יש  אך האדון, ולא מפירים והאב הבעל רק כי יעילה, אינה
לכפותו. רוצה אינו כי האדון מצד דעת גילוי נזיר 99)בזה

נזירותו". ומשלים לחרות יצא לעבדו, "היפר במשנה: סב:
אחרת. ושיטה גירסא מ.100)ולראב"ד כיון 101)גיטין

הרב. ולא בעצמו, כן עשה שהעבד

.ÁÈ¯eÒ‡Â‰¯Bz Bc·Ú ˙‡ „nÏÏ Ì„‡Ï102Ì‡Â . ¿»¿»»¿«≈∆«¿»¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - B„nÏ103. ƒ¿…»»«≈

כח.102) כתובות במס' לוי, בן יהושע רבי של מימרא
רבו 103) לו אמר אם שדווקא למעלה, מהמבואר נלמד

באופן  אבל לחירות, יצא ציבור בפני תורה בספר לקרוא
ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה ראה לא. - אחר

.ËÈÁ˜Bl‰104Ì„˜Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ „·Ú «≈«∆∆ƒ»≈»ƒ¿»«
„·Ú‰105‡ˆÈ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ba¯ ÈÙa Ï·ËÂ »∆∆¿»«ƒ¿≈«¿≈∆ƒ»»
˙e¯ÁÏ106L¯ÙÏ CÈ¯ˆ - Ba¯ ÈÙa ‡lL ;107. «≈∆…ƒ¿≈«»ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ108BÙ˜˙Ï Ba¯ CÈ¯ˆ109.ÌÈna ¿ƒ»»ƒ«¿»¿««ƒ

בשם 104) גוריא בר חמא רב של מימרא מו. מה: יבמות
בסמוך. וראה הגיורת. בלוריא בענין שם וברייתא רב,

שאמר 105) בלי חירות, לשם בלבו וחשב מעשה שעשה
בפיו. הגוף 106)מפורש קנין בעבד היה לא שלגוי לפי

הקנה  זה ואת ה), הלכה פ"ט (לקמן ידיו למעשה אלא
השעבוד, את מפקיעה חירות לשם העבד וטבילת לישראל.
מפקעת  כן חוב, בעל שעבוד מידי מפקיע שהקדש שכשם
שטבילה  [ואע"פ שם). (גמרא שעבודו את ישראל קדושת
מהלכות  (פי"ג ישראל לכלל אותו מכנסת אינה מילה בלי
בדת  קצת ונכנס שהתחיל כיון - ו) הלכה ביאה איסורי
אלא  ד"ה עא. ביבמות הרשב"א כתב זה (כעין יהודית
זו  התחלה של בכוחה יש - טבל) ולא מל לענין לאתויי,

השעבוד]. את שם,107)להפקיע רבא של מימרא
שם. הרי"ף העבד.108)וכגירסת את להקדים בכדי

השעבוד,109) כסמל הטבילה בעת מלאכה עול עליו לתת
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קלו עבדים קלו הלכות - קנין ספר - אדר ח' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ד"ה  שם (רש"י העבד של והאמירה הכוונה תועיל לא שאז
לתקפו).

.ÎÏ‡¯OÈ110Û˜zL111ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ112B‡ , ƒ¿»≈∆»«≈»ƒ»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜BÈz ‡ˆÓ113BÏÈaË‰Â ,114¯b ÌLÏ115 »»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈≈

¯‚ ‰Ê È¯‰ -116„·Ú ‰Ê È¯‰ - „·Ú ÌLÏ ;117ÌLÏ ; ¬≈∆≈¿≈∆∆¬≈∆∆∆¿≈
ÔÈ¯BÁ Ôa118ÔÈ¯BÁ Ôa ‰Ê È¯‰ -119. ∆ƒ¬≈∆∆ƒ

תינוק 110) וכו' "מצא א: הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
לשום  עבד, לשום מוהלו את עבד לשום הטבילו מושלך,
[וכל  (אורֿשמח). חורין" בן לשום מוהלו את חורין בן
מח, יב, בשמות הפסוק על הגדול במדרש נעתקה זו הלכה
אפשטיין]. רי"נ הוצ' שם דרשב"י במכילתא וראה

להלן 111) וראה הקטן, של בעלֿכרחו היא [תקיפה
דלהלן.112)בתינוק]. תינוק מצא כעין הורים, לו שאין

להלן  (ראה ההפקר מן כזוכה זו תקיפתו עלֿידי בו [וזכה
נקנה  קטן שעבד א, הלכה פ"ה לעיל ועיין ד). הלכה פ"ט
זוכה  שגדול לפי "קטן", לכתוב ודקדק בהמה. כמו במשיכה

הפקר]. ואינו לתקיפה,113)בעצמו, זקוק אינו [בתינוק
אחרת]. מציאה כבכל בו זוכה אלא כרחו, בעל

אינה 114) גר", זה הרי גר לשם "והטבילו הפיסקא
שם. גר,115)בירושלמי שיהיה זו בטבילה שכיון היינו,

להרדב"ז). תפארת' ('יקר בעבדותו ישאר ועדיין
מילה,116) אחריה תבוא שאם זו, טבילה הועילה כלומר,

איסורי  מהלכות בפי"ד במגידֿמשנה (ראה גמור גר יהיה
[ואע"פ  גר). זה הרי - מילה קודם טבל שאם ה, הלכה ביאה
מהלכות  (פי"ג ביתֿדין דעת על אותו מטבילין קטן שגר
בחזקה  או במשיכה אותו שקנה כיון ז) הלכה ביאה איסורי
ביתֿדין, דעת על שלא אפילו לגיירו ויכול שלו, הוא הרי
ו), הלכה (שם גירות ככל ביתֿדין לפני הדבר שיהיה בתנאי
יכול  ביתֿדין, דעת על שהטבילוהו קטן שגר אע"פ ולפיכך,
הלכה  מלכים מהלכות ופ"י יא. (כתובות כשהגדיל למחות
שזכות  מפני אלא היה לא הביתֿדין של תקפו שכל מפני ג),
כאן, - שם) ביאה איסורי והלכות שם, (כתובות לו היא
זה  יהא ואפילו כבממונו, בו לעשות רשאי בקנין, בו שזכה
לחםֿ ועיין כשיגדיל, למחות יכול אינו ולפיכך לחובתו.
בו  להשתעבד הוא רשאי לשחררו כיון שלא ומכיון משנה.
בעבד  נקנה אינו שהגר ואע"פ להרדב"ז). תפארת' ('יקר
שכיר]. כפועל בו משתעבד - ב) הלכה פ"א (למעלה עברי

הנ"ל.117) כבירושלמי עבד, לשם למולו וצריך
ראה 118) לשחרור, וגם לגירות גם זו בטבילה שכיון [היינו,

עבדו  שהמשחרר אומר "אני רבינו: שכתב יז, הלכה למעלה
לו  נשאר שלא שמשמען מפיו דברים והוציא לשון, בכל
וכאן  שחרור", גט לו לכתוב אותו כופין - כלל שעבוד עליו
אלא  לו קנוי שאינו מפני שחרור, שטר לכתוב צריך אינו
ה  הלכה פ"ט להלן ראה טבל, שלא זמן כל ידיו, למעשה
וקדם]. ד"ה מה: ליבמות רשב"א ועיין בכסףֿמשנה,

חורין,119) בן גם הוא הרי גר, שהוא ממה חוץ כלומר,
וצריך  להרדב"ז). תפארת' ('יקר בו להשתעבד רשאי ואינו
בירושלמי  כמפורש גירותו, להשלמת חורין בן לשם למוהלו

הנ"ל.

.‡Î¯b120ÂÈÙÏ eÏ·ËÂ ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Ú eÓ„wL121 ≈∆»¿¬»»¿ƒ¿»¿»¿¿»»
.ÔÈ¯BÁ Èa ÔÓˆÚ e˜ -»«¿»¿≈ƒ

ביבמות 120) זו הלכה ומקור להתגייר]. שעומד גוי [כלומר,
וכגירסת 121)שם. "בפניו", רומי: ובדפוס תימן, בכ"י

לחםֿמשנה  ועיין יט. בהלכה למעלה ראה שם, הרי"ף
ומה  יט, בהלכה למעלה רבינו שכתב מה שזהו שהעיר

זו? בהלכה חידש

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
כנענית,1) שפחה על שבאו גוי או ישראל דין רבינו בו כלל

לעבוד  ומותר כנעני עבד לשחרר ושאסור בעבד, גוי וקניין
בפרך. בו

.‡Ï‡¯OÈ2Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒ
B˙ÁÙL ‡È‰L3ÈÚk „Ïe‰ ‰Ê È¯‰ -4¯·c ÏÎÏ5; ∆ƒƒ¿»¬≈∆«»»¿«¬ƒ¿»»»

¯‡Lk ,ÌÏBÚÏ Ba ÌÈLnzLÓe ,‰˜Â ¯kÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ„·Ú‰6. »¬»ƒ

משום 2) כמותה, שפחה ולד כי במשנה, סו: קידושין
(שם  לאדוניה" תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות שנאמר

על 3)סח:). שבא "הרב שם: במכילתא מפורש כן
(כסףֿמשנה). עבדים" שילדיה תימן:4)שפחתו בכ"י

כנעני". שחררה,5)"עבד שמא כלל חוששין אין כלומר,
בנו  אינו הוא כי לאחיו, אשתו תתייבם בנים בלא מת ואם
ולא  ד. הלכה חליצה מהלכות בפ"א רבינו שכתב כמו כלל,
(פ"י  להתייבם לה ואסרו שחששו הגאונים מקצת כדעת
"יש  כדעת שלא ועלֿאחתֿכמה יט) הלכה גירושין מהלכות

לחם  ועיין (שם), שחררה שוודאי שהורה" ֿמשנה.מי
הכנענים.6)

.·¯b ÔÓ B‡ ,Ï‡¯OiÓ ÈÚk „·Ú ‰Bw‰ „Á‡∆»«∆∆∆¿«¬ƒƒƒ¿»≈ƒ≈
,e„È ˙Áz Le·k ‡e‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÓ B‡ ,·LBz»ƒ≈»ƒ∆»««»≈

˙Bn‡‰ ¯‡MÓ „Á‡Ó B‡7BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏ BÏ LÈ , ≈∆»ƒ¿»»À≈ƒ¿…∆«¿
ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Ú ‡e‰ È¯‰Â ,„·ÚÏ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈¿∆∆«¬≈∆∆¿«¬ƒ¿»»»¿≈
ÌzÁtLnÓe e˜z Ì‰Ó :¯Ó‡pL ;ÂÈ˙B·e ÂÈa ¯ÎBÓ≈»»¿»∆∆¡«≈∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»
el‡Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÌÎˆ¯‡a e„ÈÏB‰ ¯L‡ ÌÎnÚ ¯L‡¬∆ƒ»∆¬∆ƒ¿«¿¿∆¿»∆»≈≈

.¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Úk ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

"וכן 7) כאן: נוסף תימן, [ובכ"י ידינו. תחת כבושות שאינן
משאר  אחד או ידינו תחת כבוש שהוא הגוי או תושב גר
דילוג  עלֿידי הדברים נשמטו שלנו ובספרים האומות".
האומות", "משאר - האומות" "משאר הדומות טעות מחמת
מן  עבד קונה בין הבדל שאין רבינו בדברי מפורש זה ולפי
(יבמות  אחא רב וכדעת לעבד, עצמו המוכר גוי לבין הגוי
כרב  ולא טבילה, אחרי אלא גופו קונה אינו שלעולם שם)
מיד. קנוי גופו - לישראל הנמכר שגוי (שם) הסובר אויא
ובלחםֿמשנה  שם בכסףֿמשנה ועיין ה, הלכה להלן וראה

כאן].

.‚„Á‡8elL ˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ˙Bn‡‰ ÔÓ9 ∆»ƒ»À∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ∆»
Úk „·Ú Ôa‰ È¯‰ -È10e„ÈÏB‰ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¬≈«≈∆∆¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆ƒ
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קלז

קלז

עבדים  הלכות - קנין ספר - אדר ח' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÎˆ¯‡a11ÔÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡aL elL „·Ú‰ Ï·‡ . ¿«¿¿∆¬»»∆∆∆»∆»«««ƒ
e„ÈÏB‰ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;„·Ú Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙Bn‡‰»À≈«≈∆∆∆∆¡«¬∆ƒ

ÒÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·ÚÂ ,ÌÎˆ¯‡a12. ¿«¿¿∆¿∆∆≈««

רבי 8) של למימרא בסמיכות שהובאה ברייתא עח: יבמות
איסורי 9)יוחנן. מהלכות (פט"ו שפחות לשם שטבלה

ו). הלכה במכילתא 10)ביאה וראה השפחה. לאדון שייך
האשה  הפסוק על ד) כא, (שמות משפטים פ' דרשב"י
בין  עברי) העבד (מן ממנו בין שיולדת, בנים "כל וילדיה:
שם  שלמה' ב'תורה וראה עבדים". אלו הרי - אחר ממקום

צג. כלומר 11)לסימן לאחוזה", לכם "והיו וגומר
הולידו  התושבים מבני אחד שאם לומר, רוצה לעבדים.

שלכם. כנעני עבד הוולד הרי שלכם, זה 12)משפחה ואין
בעבד  מודים הכל סב. ביבמות מפורש וכן הולידו". "אשר
פסק  וכן (שם). יחס לו יש הגוי אבל (=יחס). חייס לו שאין
כתב  זו, הלכה וכעצם ו. הלכה אישות מהלכות בפט"ז רבינו
הרי  העבד מן שהבא שם, ביאה איסורי בהלכות גם רבינו
קשר  לזה ואין עבד. הוא הרי השפחה מן והבא כאמו, הוא
הזכר", אחר הלך "באומות סז: בקידושין שאמרו מה עם
כא: הלכה יב פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כן ופסק
שנשא  מצרי וגר עמוני. הוולד - מצרית שנשא עמוני ש"גר
אחר  הלך באומות - הכלל ו"זה מצרי", הוולד - עמונית
אבל  יחס, להם שיש בגויים אלא אינו זה שכל - הזכר"
לחםֿמשנה. ועיין הנקבה, אחר הלך - יחס לו שאין בעבד

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ CÏÓ13‡È·‰Â ,‰ÓÁÏÓ ‰OÚL ∆∆≈»ƒ∆»»ƒ¿»»¿≈ƒ
CÏiL ,‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ ‰L¯‰ Ì‡ ÔÎÂ ;d¯ÎÓe ‰È·Lƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆∆≈≈
‡È·iL ,‰ÓÁÏÓ BnÚ ‰OBÚ ‡È‰L ‰n‡Ó ·‚ÈÂ¿ƒ¿…≈À»∆ƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒ
ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ ;BÓˆÚÏ ¯kÓÈÂ¿ƒ¿…¿«¿¿≈ƒ»ƒ»∆»ƒ∆…ƒ≈

Ó B‡ ,¯ÎnÈ - Òn‰‰OÚÈ ‡Ï B‡ CÎÂ Ck ‰OÚL È ««ƒ»≈ƒ∆»»»¿»…«¬∆
- el‡ ÔÈÈ„a Á˜Ïp‰ „·ÚÂ ,ÔÈc ÂÈÈ„ È¯‰ ;¯ÎnÈ -ƒ»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿ƒƒ≈

.¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Úk ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

ומו.13) מה: יבמות

.‰‡Ï - ˙e„·ÚÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰wL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»≈»ƒ¿«¿…
ÂÈ„È ‰OÚÓ ‡l‡ Ba BÏ ÔÈ‡Â ,BÙe‚ ‰˜14Èt ÏÚ Û‡ . »»¿≈∆»«¬≈»»««ƒ

Ï‡¯OÈÏ Èe˜ BÙe‚ È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ B¯ÎÓ Ì‡ ,ÔÎ15. ≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¬≈»¿ƒ¿»≈

יצא 14) חורין, בן לשם וטבל וקדם לישראל מכרו ואם
יט). הלכה פ"ח (למעלה לשם 15)לחירות הטבילו אם

עצמו, בגוי מהֿשאיןֿכן השני), בפירוש (כסףֿמשנה עבדות
לגופו. קנהו לא עבדות לשם הטבילו אם שאף

.Â‰M‡‰16elÙ‡ ,ÌÈ„·Ú ‰B˜ dÈ‡Â ,˙BÁÙL ‰B˜ »ƒ»»¿»¿≈»»¬»ƒ¬ƒ
ÌÈpË˜17„LÁ‰ ÈtÓ ,18BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ‰˙˜ Ì‡Â . ¿«ƒƒ¿≈«¬»¿ƒ»¿»»¬≈

˙B˜Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .LÈ‡Î ÌÙe‚ ‰˙»̃¿»»»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈»¬»ƒ¿
‰ÏÚÓÏe ÚLzÓe ÌÈL ÚLz Ôa „·Ú ‡l‡19ÔÎÂ .20 ∆»∆∆∆≈«»ƒƒ≈«¿«¿»¿≈

¯eÒ‡21- B¯¯ÁLÓ‰ ÏÎÂ ,ÈÚk „·Ú ¯¯ÁLÏ Ì„‡Ï »¿»»¿«¿≈∆∆¿«¬ƒ¿»«¿«¿¿
Ì‡Â ;e„·Úz Ì‰a ÌÏÚÏ :¯Ó‡pL ,‰OÚa ¯·BÚ≈«¬≈∆∆¡«¿…»»∆«¬…¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,¯¯ÁLÓ - B¯¯ÁL22ÔÈÙBÎÂ ,23B˙B‡ ƒ¿¿¿À¿»¿∆≈«¿¿ƒ

ÌÈÎ¯c‰ ÏÎa ¯e¯ÁL Ëb ·zÎÏ24e¯‡aL25¯zÓe . ƒ¿…≈ƒ¿¿»«¿»ƒ∆≈«¿À»
Ì‰È¯·c ÏL ‰ÂˆÓÏ elÙ‡ ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï B¯¯ÁLÏ26. ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆

˙Òk‰ ˙È·a ‰¯OÚ eÈ‰ ‡lL ÔB‚k27‰Ê È¯‰ - ¿∆…»¬»»¿≈«¿∆∆¬≈∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈn‰ Ba ÌÈÏLÓe Bc·Ú ¯¯ÁLÓ¿«¿≈«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈…«≈

‰Êa28‰ÁÙL ÔÎÂ .29,¯˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÚ‰ da ÔÈ‚‰BpL »∆¿≈ƒ¿»∆¬ƒ»»»ƒ¿«∆¿≈
da¯ ˙‡ ÔÈÙBk - ÌÈ‡ËBÁÏ ÏBLÎÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒƒ∆«»
Ïk ÔÎÂ .ÏBLÎn‰ ¯eÒÈÂ ‡OpzL È„k ,d¯¯ÁLÓe¿«¿¿»¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

יכולה 16) שאינה וכתנאֿקמא, בברייתא, עא. בבאֿמציעא
רשב"ג, לדעת בניגוד כנעניים, ולא עבריים לא לקנות
הלכה  פ"א למעלה וראה כנעניים, עבדים לקנות לה שמתיר

ביאה 17)ב. אסורי מהלכות כב בפרק רבינו כתב כן
הברייתא  לפרש שחשבו שם בגמרא נראה וכן טז, הלכה
וכידוע, שפחות, גם נזכרו שם והרי עבריים, בעבדים הנ"ל
למעלה  (ראה קטנה בהיותה אלא נמכרת עבריה שפחה אין
הם  שם הנזכרים שעבדים הואֿהדין כן ואם א), הלכה פ"ד
אלמנה  שהרי ועוד, מה) ס"ק רסז סימן ביו"ד (הגר"א קטנים
קטן  ועבד שם), (בבאֿמציעא החשד מפני כלב לגדל אסורה
כב  סימן באה"ע (הגר"א מכלב זה לענין חשוד פחות אינו

כה). ארעא".18)ס"ק אורח לאו "אשה שם: בגמרא כן
מהלכות 19) (פ"א לביאה ראוי אינו - תשע מבן שבפחות

לא  בלבד, חששא אלא כאן שאין ומכיון ג). הלכה אישות
(כסףֿ עבירה לידי ויבואו יגדל שמא לחשוש החמירו

('טור'). בזה מחמירים ויש אינה 20)משנה), "וכן" תיבת
(כסףֿמשנה. שלמעלה מה עם קשר לה שאין שנראה נוחה.

כב). הערה להלן רב 21)וראה של מימרא לח. גיטין
שמואל. בשם אֿג.22)יהודה הלכות ה פרק למעלה

צריך 23) ולמה שחררו, הרי תמוהה: הזאת הפיסקא [כל
לשחרור  עוד הוא שזקוק כשהפקירו, מדובר ואם לכופו?
- עד) הערה יג הלכה ח פרק (למעלה כך על אותו וכופין
ואמנם  ממש? שחרור על ולא הפקר על לדבר הכריחו מי
ובכ"י  הזו, הפיסקא כל חסרה מוזיאום, בריטיש בכ"י
שחרור". גט לכתוב אותו "וכופין המלים חסרות אוקספורד
קונה  "האשה בענין למעלה שייכת זו שפיסקא ונראה
בטעות  ונכנסה שם ונשמטה עבדים". קונה ואינה שפחות
אותה"). "וכופין בה להגיה שיש (אלא במקומה שלא כאן
שכופין  כשם לשחררה, אותה כופים חשד, שיש שכיון
כדעת  (דלא דלהלן הפקר, מנהג העם בה שנוהגין בשפחה
ולפי  עיי"ש). לשחררן לה שאסור שמז) מצוה (סוף ה'חינוך'
שכשם  יט) הערה למעלה (ראה "וכן" תיבת מיושבת זה
גם  התירו כן חשד, בה שיש בשפחה לשחרר וכפו שהתירו

דלהלן]. בשפחה כן וכמו מצוה, דבר כבכל 24)בכל [צ"ל
בדין 25)הדרכים]. ו, והלכה א הלכה ח פרק [למעלה

לשחררו]. שכופין לחוצהֿלארץ או לגוי עבדו המוכר
שנכנס 26) אליעזר ברבי "מעשה לח: וגיטין מז: ברכות

והשלימו  עבדו ושיחרר עשרה, מצא ולא לביתֿהכנסת
כ. סימן פ"ז לברכות ברא"ש וראה ציין 27)לעשרה",

משום  אלא התירו שלא שם שמבואר כמו זו מצוה רבינו
לחםֿמשנה. ראה דרבים. כמה 28)מצוה בזה תמהו
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קלח עבדים קלח הלכות - קנין ספר - אדר ח' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מן  מצותֿעשה תדחה דרבנן שמצוה יתכן איך ראשונים,
אינו  כנעני עבד לשחרר האיסור שכל שכתבו, ויש התורה?
"לא  משום בזה ונגעו העבד, לטובת כן עושה אם אלא
כן  עושה אם אבל חינם, מתנת לו לתת שאסור תחנם"
שום  בזה אין מנין, לצירוף לו שצריך כגון עצמו, לצורך

שם). בגיטין (הר"ן ולא 29)איסור כרבינא לח. גיטין
ז. הלכה ז פרק למעלה וראה כאביי.

.ÊÏBÎÈ30ÈÈ‡Â ÈnÚ ‰OÚ :ÈÚk Bc·ÚÏ ¯ÓBÏ ·¯‰ »»««¿«¿¿«¬ƒ¬≈ƒƒ¿≈ƒ
ÔÓ Ò¯t˙ÈÂ ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÈÂ CÏÈ ‡l‡ ,CÊ»»∆»≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ
ÌÈ„·Ú‰ ˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ Ï‡¯OiL ;‰˜„v‰«¿»»∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¬»¬»ƒ

Ì‰ÈÈaL31ÔÈ‡L ;ÂÈ„·Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ«¬»»∆≈
‡Ï Ì‡Â ,ÌBÓÓ ¯ÓLÏ ÌÈÏB„‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿…»»¿ƒ…
,e˙eÓÈ B‡ eÁ¯·È Ì‰ - Èe‡¯k Ì˜LÈÂ ÂÈ„·ÚÏ ÏÈÎ‡È«¬ƒ«¬»»¿«¿≈»»≈ƒ¿¿»
Ï·‡ .Ì„‡ ÏkÓ ¯˙È BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ Ì„‡Â¿»»»«»«¿»≈ƒ»»»¬»
·iÁ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙¯B˙a BzL‡ BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿«ƒ¿≈¿«»

Ô‰È˙BBÊÓa32‡Ï Ì‡L ;Ì˙B‡ ÒÈÎ‰ Ôk ˙Ó ÏÚL , ƒ¿≈∆∆«¿»≈ƒ¿ƒ»∆ƒ…
·iÁ BÈ‡ È¯‰Â ,eÁ¯·ÈÂ e˙eÓÈ - Ì˙B‡ ÔeÊÈ»»»¿ƒ¿¿«¬≈≈«»

Ô˙eÈ¯Á‡a33. ¿«¬»»

הגמרא.30) במסקנת יב: ושם במשנה יא: שם 31)שם
וראה  העבדים", על מרחם חורין, בני על שמרחם "מי יב.

שם. מה:32)ברש"י פרשה בבראשיתֿרבה מפורש כן
חייב  והיה היתה, מלוג שפחת מצרית, שפחה "ולה
שהכניסה  מלוג, עבדי דין כי ויתכן (אורֿשמח). במזונותיה"
הבעל  אין שלאשה שכשם עצמה, האשה כדין האשה, לו
מהלכות  (פי"ב למזונותיך ידיך מעשה צאי לומר יכול
ועיין  מלוג, לעבדי כן לומר יכול אינו כך ד), הלכה אישות

ומגידֿמשנה. ברזל 33)ראב"ד צאן מנכסי בעבדים אבל
אין  - א) הלכה אישות מהלכות (פט"ז באחריותם שחייב

כן. הדין

.ÁC¯Ùa ÈÚk „·Úa „·ÚÏ ¯zÓ34Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿∆∆¿««ƒ
Ì„‡ ‰È‰iL ,‰ÓÎÁ ÈÎ¯„Â ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ,Ck ÔÈc‰L∆«ƒ»ƒ«¬ƒ¿«¿≈»¿»∆ƒ¿∆»»
‡ÏÂ ,Bc·Ú ÏÚ BlÚ „ÈaÎÈ ‡ÏÂ ,˜„ˆ Û„B¯Â ÔÓÁ«̄¬»¿≈∆∆¿…«¿ƒÀ««¿¿…
.‰zLÓ ÏkÓe ÏÎ‡Ó ÏkÓ e‰˜LÈÂ e‰ÏÈÎ‡ÈÂ ,BÏ ¯ˆÈ»≈¿«¬ƒ≈¿«¿≈ƒ»«¬»ƒ»ƒ¿∆
ÏÈL·z ÏkÓ „·ÚÏ ÔÈ˙B eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ»¿ƒ»∆∆ƒ»«¿ƒ

ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ÏÈL·˙Â35˙BÓ‰a‰ ÔBÊÓ ÔÈÓÈc˜Óe , ¿«¿ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈
ÌÈ„·Ú‰Â36ÈÈÚk :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .ÔÓˆÚ ˙cÚÒÏ ¿»¬»ƒƒ¿À««¿»¬≈≈¿≈≈

.dz¯·b „È Ï‡ ‰ÁÙL ÈÈÚk ,Ì‰ÈB„‡ „È Ï‡ ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆«¬≈∆¿≈≈ƒ¿»∆«¿ƒ¿»
ÔÎÂ37Ô¯ÒÓ ˙e„·ÚÏ ;ÌÈ¯·„a ‡ÏÂ ,„ia e‰f·È ‡Ï ¿≈…¿«≈«»¿…ƒ¿»ƒ¿«¿¿»»

,ÒÚÎÂ ‰˜Úˆ ÂÈÏÚ ‰a¯È ‡ÏÂ .‰Le·Ï ‡Ï ,·e˙k‰«»…¿»¿…«¿∆»»¿»»»««
L¯ÙÓ ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚË ÚÓLÈÂ ˙Áa BnÚ ¯a„È ‡l‡∆»¿«≈ƒ¿««¿ƒ¿««¬»¿≈¿…»
Ò‡Ó‡ Ì‡ :Ô‰a ÁazL‰L ÌÈ·Bh‰ ·Bi‡ ÈÎ¯„a¿«¿≈ƒ«ƒ∆ƒ¿««»∆ƒ∆¿«
ÈOÚ ÔËa· ‡Ï‰ .È„nÚ Ì·¯a È˙Ó‡Â Èc·Ú ËtLÓƒ¿««¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ¬…«∆∆…≈ƒ

ÔÈ‡Â .„Á‡ ÌÁ¯a epeÎÈÂ ,e‰OÚ38˙efÚ‰Â ˙ei¯ÊÎ‡‰ »»«¿∆»∆∆∆»¿≈»«¿¿ƒ¿»«
;‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ¿»∆»¿¿≈»ƒ¿≈¬»»»
ÚÈtL‰L ,Ï‡¯OÈ Ì‰Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL BÚ¯Ê Ï·‡¬»«¿∆«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«

,‰¯Bz‰ ˙·BË ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰ÏÌ˙B‡ ‰eˆÂ »∆«»»««»¿ƒ»»

.Ïk‰ ÏÚ Ì‰ ÌÈÓÁ¯ - ÌÈ˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁa¿Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒ«¬»ƒ≈««…
˙Bnc‰Ï eevL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL ÂÈ˙BcÓa ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆«»»∆ƒ»¿ƒ«

Ì‰a39ÂÈOÚÓ Ïk ÏÚ ÂÈÓÁ¯Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ,40ÏÎÂ . »∆≈¿«¬»«»«¬»¿»
ÌÁ¯Ó‰41ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó - «¿«≈¿«¬ƒ»»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ

Ea¯‰Â EÓÁ¯Â42. ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆

ãקודש משיחות ãנקודות

äîëç éëøãå úeãéñç úcî ,Ck ïécäL ét ìò óàå" §©©¦¤©¦¨¦©£¦§©§¥¨§¨

זה  אין החכמה בדרכי שינהג שאף מדבריו ומשמע
לדרכי  גם צריך ברחמנות בעבד לנהוג ובכדי מספיק,

החסידות.

שהחכמים  הרמב"ם שהוסיף מה פי על זה ויובן
מקדימ  היו לסעודת הראשונים והעבדים הבהמות מזון ין

לעבדים, בהמות כאן הוסיף מדוע ולכאורה עצמן,
מדת  ולא דין הוא לבהמות המזון שהקדמת ובפרט
עשב  "ונתתי מהפסוק הגמרא לומדת ואותו חסידות,
מאכל  הכתוב שהקדים ושבעת" ואכלת לבהמתך בשדך

הבהמה.

בא  עבדים, עם בהמות הרמב"ם שצירף שבזה לומר ויש
היא  כנעני עבד עם וברחמים בחסד שהנהגתו ללמד
מצד  הנה כי החכמה. מדרכי רק ולא חסידות מדת בגדר
העבד  שתפקיד שמכיון לחשוב האדון יכול השכל
שאין  הרי ביותר, הבזויות גם העבודות כל לעשות
מקומו  את לשכוח עלול בכך כי חסד לו להטות
ורחמים  חסידות מדת גם תועיל לא זה ולעניין ותפקידו,
על  חלים ואינם הנברא מצד מוגבלים רחמים הם כי

עבודתו. לעבוד שלא לו שיגרמו בעניינים כנעני עבד

מקדימין  היו הראשונים שחכמים הרמב"ם הוסיף לכך
מי  שאף ופשוט מובן כי עצמן, לסעודת הבהמות מזון
אין  חיים, בעלי על לרחם ויתעורר וחסדן רחום שהוא
שהיו  וזה ביתו, בני על מרחמיו יותר עליו רחמיו
הטבעיים  הרחמים מצד זה אין בהמותיהם על מרחמים

שז  רחמים.אלא של אחר סוג הו

הקב"ה  להם "שהשפיע הרמב"ם  כאן שהוסיף מה וזהו
צדיקים טובת ומשפטים בחוקים אותם וצוה התורה

אלא  טבעיים אינם אלה שרחמים הכל" על הם רחמנים
התורה. דרך הקב"ה ידי על לישראל שהושפעו

72 ע' חל"ז לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

וכתב 34) פרך. עבודת היא מה ו, הלכה פ"א למעלה ראה
כנעני, בעבד בפרך לעבוד שמותר משמע, שכן בכסףֿמשנה
עברי. בעבד אלא פרך עבודת על התורה הזהירה שלא מזה
תרדה  "לא בֿג): הלכה ז פרשה (בהר בספרא מפורש [וכן
צריך, אינו והוא הזה הכוס החם לו תאמר שלא בפרך, בו
תאמרו  שמא וכו'. הגפן תחת עדור וכו' הכוס את לי הצין
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קלט

קלט

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר ט' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

תלמודֿלומר  נשתמש? במה אלו, כל את לנו ואסרת הואיל
הגויים"]. מאת לך יהיו אשר ואמתך "ועבדך

אכל 35) יוחנן "רבי ד): הלכה ח פרק (בבאֿקמא בירושלמי
שלו), כנעני לעבד (=ונתן לעבדיה ויהיב (=בשר) קופד
הלא  אנפשיה וקרי לעבדיה, ויהיב יין) (=שתה חמרא שתי

רחמים". במידת הבא - עשהו עושני בברכות 36)בבטן
שיתן  קודם שיאכל לאדם אסור רב, אמר יהודה רב "אמר מ.
והדר  לבהמתך, בשדך עשב ונתתי שנאמר לבהמתו, מאכל
כן  למד - שם נזכרו לא שעבדים ואע"פ ושבעת". ואכלת
שהביא. בתהלים הפסוק על והסתמך הסברא, מן רבינו

שמואל.37) של מימרא מז. מימרא 38)נדה לב: ביצה
בידוע  הבריות, על המרחם "כל מרינוס: בר שבתאי של
וכו' מרחם שאינו מי וכל אבינו, אברהם של מזרעו שהוא

אבינו". אברהם של מזרעו שאינו הכלל 39)בידוע לפי
קלג: (שבת וכו'" רחום אתה אף רחום, הוא מה הידוע:

ו). הלכה דיעות מהלכות בבבאֿמציעא 40)ופ"א [ראה
בבעליֿחיים]. גם מדבר זה שפסוק קנא:41)פה. שבת

ברבי. גמליאל רבי בשם את 42)ברייתא רבינו הביא ולא
כדי  וכו'" מרחם שאינו "וכל הברייתא: של השלישי הצד

טוב. בדבר לסיים

ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ
.ÔÈ˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,¯OÚ ÌÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿≈»»¿≈∆ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :‰LÓÁÂ ÌÈÚ·L ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ÌÈ˜¯t ÔÈÓeƒ¿»¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
- ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»«»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¿»ƒƒ¿¿≈ƒ«¿»»»»
.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒ¿À»ƒ»»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰ÚLz - ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬»ƒƒ¿»¿»ƒ

âאדר ט' חמישי âיום
E˜„ˆ ÈËtLÓ È„ÓÏa ,··Ï ¯LÈa E„B‡¿¿∆≈»¿»¿ƒƒ¿¿≈ƒ¿∆

ìL øôñøOò äL ¥¤§¨¨¨
íéètLî øôñ àeäå§¥¤¦§¨¦
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»

.‚ .ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .· .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈»ƒ»

.‰ .ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .„ .‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿≈¿ƒ¿»
.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»

-mihtynxtq
úeøéëO úBëìä¦§§¦

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«¿«
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1¯ÈÎO ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ

BÓBÈa ¯ÈÎO ¯ÎO ÔzÏ (· .¯ÎO ¯ÓBLÂ2‡lL (‚ . ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿∆…
BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎO ¯ÎO ¯Á‡È3ÏÎ‡iL („ .4¯ÈÎO‰ ¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…««»ƒ

Ba ‰OBÚL ¯aÁÓ‰ ÔÓ5ÔÓ ¯ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL (‰ . ƒ«¿À»∆∆∆……««»ƒƒ
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯aÁÓ‰6B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL (Â . «¿À»ƒ¿«¿»»∆…ƒ«»ƒ¿»

.BLÈ„a ¯BL ÌÒÁÈ ‡lL (Ê .ÏÎ‡iM ‰Ó ÏÚ ¯˙È»≈««∆…«∆…«¿…¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ט).1) כב, (שמות לדון טו.2)שנצטווינו כד, דברים
כג,4)שם.3) (שם לאכול לשכיר הבית בעל שירשה

מלאכתו.5)כהֿכו). מלאכתו 6)ונגמרה נגמרה ולא
מלאכה"]. גמר בשעת "שלא הנוסחא: תימן [בכתבֿיד

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
ואחריות 1) בתורה שנאמרו השומרים סוגי ארבעת יבאר

עליהם. המוטלת השמירה

.‡‰¯Bza e¯Ó‡ ÌÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡2ÔÈÈ„ ‰LÏLe , «¿»»¿ƒ∆∆¿«»¿»ƒƒ
Ì‰Ï LÈ3ÌpÁ ¯ÓBL :ÔÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡‰ Ô‰ el‡Â .4, ≈»∆¿≈≈»«¿»»¿ƒ≈ƒ»

Ï‡BM‰Â5¯ÎO ‡OBÂ ,6¯ÎBO‰Â ,7. ¿«≈¿≈»»¿«≈

וֿיד.2) כב, והשוכר 3)שמות שכר נושא - מהם ששניים
ב. הלכה בסמוך כמבואר צג.) מציעא (בבא להם אחד דין -

בהלכה 4) בסמוך וֿח. כב, (שם בחינם לשמור עליו שקיבל
נאמרה). חינם בשומר זו שפרשה יתבאר, יגֿיד.5)ב שם

ב 6) בהלכה טֿיב. (שם בשכר לשמור עליו שקיבל שומר
נאמרה). שכר בשומר זו שפרשה יד.7)יתבאר שם

.··‚pL ,ÌpÁ ¯ÓBL :Ô‰lL ÔÈÈ„ ‰LÏL Ô‰ el‡Â¿≈≈¿»ƒƒ∆»∆≈ƒ»∆ƒ¿«
Ò‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·‡ B‡ epnÓ ÔB„wt‰«ƒ»ƒ∆»«¿≈»ƒ«ƒ∆¡«

ÏB„b Ò‡ ÔB„wt‰8B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L ÔB‚k , «ƒ»…∆»¿∆»¿»¿≈»≈»
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓML ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈaL9, ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»∆»«¿∆∆«¿ƒ

¯eËÙe10·¯˜Â ,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿¿ƒ¿«
ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa11,Ïk‰ ÌlLÓ - Ï‡BM‰ . ««««ƒ∆»¡…ƒ«≈¿«≈«…

Ò‡ BÚ¯‡L ÔÈa ·‚ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ „·‡L ÔÈa≈∆»««»»«»ƒ¿«≈∆≈¿…∆
‰fÓ ÏB„b12B‡ ‰Ïe‡M‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙nL ÔB‚k , »ƒ∆¿∆≈»«¿≈»«¿»

B‡ ¯aLÂ :Ï‡BLa ·e˙k CkL ;˙ÈaL B‡ ‰¯aLƒ¿¿»ƒ¿≈∆»»¿≈¿ƒ¿«
ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó13B‡ ¯ÎO ‡OB . ≈¿»»≈ƒ«≈¿«≈≈»»

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc Ì‰ÈL - ¯ÎBO‰14B‡ ·‚ Ì‡ : «≈¿≈∆ƒ∆»≈»∆ƒƒ¿«
È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÏËpL B‡ ¯eÎO‰ ¯·c‰ „·‡»««»»«»∆»«»»«¿ƒ»¬≈

ÌÈÓlLÓ el‡15ÔB‚k ,‰fÓ ÏB„b Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â ; ≈¿«¿ƒ¿ƒ≈¿…∆»ƒ∆¿
B‡ ˙ÈaL B‡ ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L∆»¿»¿≈»≈»ƒ¿¿»ƒ¿≈

ÔÈ¯eËÙe ,‰Ò‡pL ÔÈÚaL el‡ È¯‰ - ‰Ù¯Ë16. ƒ¿¿»¬≈≈ƒ¿»ƒ∆∆∆¿»¿ƒ
˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ ‰aL B‡ ¯aL B‡ ˙Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿«ƒ¿»≈…∆¿«
ÂÈÏÚ·Ï ÌlLÈ ,BnÚÓ ·bÈ ·b Ì‡ :·È˙Îe ;'B‚Â ÈÈ¿»¿¿ƒƒ»…ƒ»≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»»

'B‚Â17¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .18.Ïk‰ ÏÚ ÚaL - ÌpÁ ¯ÓBL : ¿ƒ¿≈»≈≈ƒ»ƒ¿»««…
˙ÚLa ‰˙n‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÌlLÓ - Ï‡BM‰Â¿«≈¿«≈∆«…ƒ«≈»ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,‰Î‡ÏÓ19- ¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB . ¿»»¿∆ƒ¿»≈≈»»¿«≈
ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,‰·b‰ ˙‡Â ‰„·‡‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ∆»¬≈»¿∆«¿≈»¿ƒ¿»ƒ«
‰˙Óe ‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»≈»

Ìia ‰Ú·hL ‰ÈÙÒa ¯·c‰ „·‡L B‡ ,‰Ù¯Ëe20B‡ , ¿≈»∆»««»»ƒ¿ƒ»∆»¿»«»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜Ï21¯‡MÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»¿…«≈»≈ƒ¿»

ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡22. √»ƒ«¿ƒ

שמר 9)גמור.8) שלא חינם ששומר בשמירתו, פשע ולא
כך  שארעו נשבע וכן גמור. באונס אפילו לשלם חייב כראוי
השתמש  שלא (פירוש, יד שלח ושלא ברשותו, ואינו וכך
(בבא  אותו הפוטר המאורע שארעו קודם עצמו) לצורך בו

יום חמישי
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קמ שכירות קמ הלכות - משפטים ספר - אדר ט' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ו פרק ראה ו.). מציעא
מד:).10) (שבועות (בבא 11)מלשלם חז"ל ואמרו

לשבועה  זו וקריבה דין, בית זה - שאלוהים מא:) מציעא
כאן  מדבר הכתוב חינם שבשומר נתפרש לא [בתורה היא
בפרשה  התורה שחייבה ממה צד:) (שם חז"ל זאת ולמדו
מלשלם, ופטרתו אבד או כשנגנב בשבועה השומר את זו
על  בתשלומים התורה חייבה טֿיב) (שם שנייה ובפרשה
הנאה  כל לו שאין - חינם ששומר ומסתבר ואבידה, גניבה
השנייה  והפרשה מלשלם, שפטור הוא - משמירתו
שכר]. בשומר - ואבידה בגניבה לשלם המחייבת

ואבידה.12) שהשואל 13)מגניבה בתורה נתפרש לא
וחומר  מקל צה.) (שם חז"ל ולמדוהו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  בגניבה וחייב ומתה משבורה שפטור - שכר משומר
דין  אינו ומתה, בשבורה שחייב שואל בסמוך), (כמבואר
וחומר  קל הוא "וזה ואבידה. בגניבה שחייב שכן) כל (לא
שכתוב  ממה (שם) חז"ל למדוהו וכן תשובה". עליו שאין
הפרשה  עם זו פרשה מחברת זו וא"ו בוא"ו, ישאל וכי
נוסף  באונסים גם מתחייב שהשואל ומוסיפה, לה שקדמה
לה. שקדמה בפרשה שנאמרו ואבידה גניבה חיובי על

דין 14) פורש שלא - שהשוכר פ:), (שם יהודה כרבי
נהנים  ששניהם מפני שכר. כשומר דינו - בתורה שמירתו
שכר  מקבל שכר השומר - ברשותם נמצא שהפיקדון במה
דינם  לפיכך - לצורכו בו משתמש והשוכר שמירתו בעד

מאורע 15)שווה. כל על באחריות חייב שכר שהשומר
והרי  - בשמירה לחיסרון לייחסו יש ואשר לפיקדון שיארע
כל  ושמרו ישב אילו למנוע היה בידו האבידה או הגניבה

אלו 16)היום. אונסים למנוע השומר ביד אין שהרי
ולא  שיסתכן, מבלי למנוע אפשר אי שבוייה אונס ואפילו
בסכנה. הכרוכה שמירה השומר על תורה הטילה

נתפרשה 17) שלא ואבידה ישלם". לא "הטריפה וכתוב
מה  מגניבה: וחומר בקל צד:) (שם חז"ל למדוה בתורה
לפשיעה  שקרובה אבידה משלם, - לאונס שקרובה גניבה
לחיסרון  האבידה את לייחס יותר קרוב כלומר, שכן. כל לא

שמ  והשומר אחרים ידי על שנגנבה מגניבה רו בשמירה,
בידו  שהיה מפני בגניבה, חייב הוא ואם השומרים, כדרך
על  שחייב וחומר קל מעולה, שמירה ידי על למנוע
השומר  את המחייבת שהפרשה למעלה [נתבאר האבידה.

נאמרה]. שכר בשומר - ואבידה שאמרנו 18)בגניבה ממה
ג  חלק נבוכים במורה הוא. כך דיניהם שחלוקת למד, אתה
לשונו: וזה שומרים" "ארבעה דיני רבינו מסביר מב פרק
תועלת  שאין חינם, ששומר והוא, מבואר, בו היושר ואופני
מן  פטור הוא - חסד גומל הוא ואמנם העניין, בזה כלל בו
ושואל  הממון, בעל מכיס הוא בו שיארע נזק וכל הכול.
חייב  אותו הגומל הוא הממון ובעל שלו, כולה שהתועלת
נושא  אבל השואל. מכיס הם המתחדשים הנזקים וכל בכול,
ובעל  השומר לומר רצוני משניהם, אחד כל - והשוכר שכר
שניהם, בין הנזקים נחלקו ולזה בתועלת. משתתפים הממון,
השומר  מכיס הוא השמירה מיעוט מפני מנזק שיבוא מה
שלא  מפני באה והאבידה הגניבה כי ואבידה, גניבה והוא
והם  למונעם, תחבולה שאין והנזקים מעולה, שמירה שמר

הממון. בעל מכיס הם ומתה, ושבוייה בפרק 19)שבורה
א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות כט:20)א מציעא בבא

וצג:21) בסכנה.22)שם, כרוכה שהצלתם

.‚„È˜Ùn‰23B‡ ,¯ÎOa ÔÈa ÌpÁa ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ»≈¿»»
˙‡ ¯ÓBM‰ Ï‡L Ì‡ ,B¯ÈkO‰ B‡ BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»««≈∆

ÌÈÏÚa‰24¯·c‰ ÌÚ25¯ÓBM‰ È¯‰ - Ô¯ÎO B‡ Ô‰lL «¿»ƒƒ«»»∆»∆¿»»¬≈«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt26ÚLt elÙ‡ .27„·‡Â ¯ÓML ¯·ca »ƒ¿¬ƒ»««»»∆»«¿»«

¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈLt‰ ˙ÓÁÓ28Ì‡ : ≈¬««¿ƒ»¬≈∆»∆∆¡«ƒ
.B¯ÎOa ‡a ‡e‰ ¯ÈÎO Ì‡ ,ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa¿»»ƒ…¿«≈ƒ»ƒ»ƒ¿»
Ô¯ÎO B‡ ÌÈÏÚa‰ Ï‡MLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ¿»»
ÌL ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÙÁ‰ ÏËpL ˙Úa¿≈∆»««≈∆««ƒ∆≈«¿»ƒ»
ÏË Ï·‡ .Ò‡pL ˙Úa B‡ ‰„·‡‰Â ‰·b‰ ˙Úa BnÚƒ¿≈«¿≈»¿»¬≈»¿≈∆∆¡«¬»»«
¯ÎO Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯ÓBL ÂÈÏÚ ‰OÚÂ ıÙÁ‰«≈∆¿«¬»»»≈¿ƒ»¿««»»«
ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÏ‡L B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿≈»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
;ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ¯eÓM‰ ¯·c‰ Ò‡pL ˙Úa ÌL»¿≈∆∆¡««»»«»¬≈∆¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»≈ƒ«≈¿«≈ƒƒ«¿»

e„ÓÏ29BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰ ˙ÚLa BnÚ ‰È‰ : »¿»»ƒƒ¿««¿≈»««ƒ∆≈
n‰Â ‰·b‰ ˙Úa˙ÚLa BnÚ ‰È‰ ‡Ï ;¯eËt - ‰˙È ¿≈«¿≈»¿«ƒ»»…»»ƒƒ¿«

B‡ ‰˙Èn‰ ˙Úa BnÚ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰«¿≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈«ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .·iÁ - ‰i·M‰30ÔlkL , «¿ƒ»«»¿«ƒƒ¿»«¿ƒ∆À»

¯eËt - ÌÈÏÚaa ‰ÚÈLt elÙ‡ .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚaa31. «¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿ƒ»«¿»ƒ»

שם 23) ובגמרא צד. שם במשנה שנינו בבעלים שאלה דין
בשומרים. הדין שהוא למדו החפץ 24)(צה.) בעל

השואל. או עבודה 25)שהופקד באותה לעשות דוקא לאו
מלאכה  שהיא איזו לעשות עליהם קיבלו אפילו אלא עצמה,
צה.). שם (ברייתא השוכר או השואל אצל אחרת

(ראה 26) השומרים משבועת גם שפטור משמע, מלשונו
ובקצות  ברשותו. שאינו משבועה ואפילו ב) הלכה למעלה
ראייה  והביא בזה מסתפק יח אות רצא סימן החושן
שחייב  ונמצא, המתחיל דיבור נז: קמא בבא מתוספות
בדבר. אמוראים נחלקו ה פרק שבועות ובירושלמי בשבועה
פסק  לד, קטן סעיף ביאורים שם המשפט בנתיבות אולם
ברשותו. ושאינו יד בו שלח שלא שבועה שחייב

לקולא 27) רבינו ופסק שם. ורבינא אחא רב מחלוקת
מיימוניות  הגהות (ראה מספק ממון להוציא שאין לנתבע,

מפורש 29)בשואל.28)כאן). אינו זה דין כלומר,
כך  לדרוש רבינו משה עד איש מפי איש נמסר אלא בתורה,
אין  "בעליו אומר אחד כתוב דרשו: צה: שם הכתוב. מן
ולא  שאלה בשעת לא היה שלא ומשמע ישלם" שלם עימו
אחד  וכתוב פטור; מהם באחד היה אבל האונס, בשעת
שיהיה  שצריך ומשמע ישלם", לא עימו בעליו "אם אומר:
מהם  באחד היה אם אבל האונס, ובשעת שאלה בשעת עימו
באחת  מובנה "עימו" שהמלה לפרש אנו ומוכרחים חייב.
פירשה  ולא - האונס בשעת או שאלה בשעת או - מהם
ששעת  ומסתבר, פוטרת. אינה ואיזו פוטרת איזו תורה
האונס  חובת הגורמת היא שהרי הפוטרת, היא שאלה

ומזונותיה. בפרה שכר 30)והטיפול שומר חינם, שומר
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קמא

קמא

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר ט' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ישאל" "וכי בו שכתוב משואל צה.) (שם זה ולמדו והשוכר.
לה, שקדמו הפרשיות עם שואל פרשת מחברת והיא בוא"ו
שאר  דין כן השואל שכדין הפרשיות מסמיכות למדים ואנו
השומרים  שאר כן - פטור בבעלים ששואל כשם השומרים,

פטורים. בשואל.31)בבעלים כמו השומרים בכל

.„Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙lÁ˙a ÚLtL ¯ÓBL Ïk»≈∆»«ƒ¿ƒ»««ƒ∆∆¡«
¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÙBÒa32È‡M¯ Ï‡BM‰ ÔÈ‡Â . ¿«»¿∆ƒ¿»≈¿≈«≈««

ÏÈ‡L‰Ï33B· ‡¯BwL ÏkL ,‰¯Bz ¯ÙÒ Ï‡L elÙ‡ . ¿«¿ƒ¬ƒ»«≈∆»∆…∆≈
¯Á‡Ï epÏÈ‡LÈ ‡Ï - ‰ÂˆÓ ‰OBÚ34¯ÎBO‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿»…«¿ƒ∆¿«≈¿≈≈«≈

‡Ï - ‰¯Bz ¯ÙÒ B¯ÈkO‰ elÙ‡ .¯ÈkO‰Ï È‡M«̄«¿«¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ≈∆»…
¯Á‡Ï ep¯ÈkOÈ35ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L . «¿ƒ∆¿«≈∆¬≈∆≈≈¿ƒ

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL36¯ÓBM‰ ¯·Ú .37¯ÒÓe ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈»««≈»«
ÈM‰ ¯ÓBM‰ d¯ÓML ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ :ÈL ¯ÓBLÏ¿≈≈ƒƒ≈≈ƒ∆¿»»«≈«≈ƒ

Ò‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k38,ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ¯eËt - ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«»«≈»ƒ
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ò‡pL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L39·iÁ - ∆¬≈≈≈ƒ∆∆¡«¿ƒ≈»≈ƒ«»

¯ÒnL ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰«≈»ƒ¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆»«
‡e‰ ‰OÚÈÂ ,¯Á‡ ¯ÓBLÏ40ÈM‰ ¯ÓBM‰ ÌÚ ÔÈ„41. ¿≈«≈¿«¬∆ƒƒ«≈«≈ƒ

¯ÎO ¯ÓBLÏ ¯ÒÓe ,ÌpÁ ¯ÓBL ÔBL‡¯‰ ‰È‰ elÙ‡42 ¬ƒ»»»ƒ≈ƒ»»«¿≈»»
ÔÓ‡ ‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏ ıÙÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ È¯‰L ;·iÁ -«»∆¬≈≈¿«««≈∆««»∆¡»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ú·M‰Ï ÈÏˆ‡43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆¿ƒ¿ƒ»«¿∆≈∆¡»¿ƒ»ƒ»»
„ÈÓz „È˜Ù‰Ï ÌÈÏÚa‰ C¯„44‰Ê ¯·c45¯ÓBM‰ Ïˆ‡ ∆∆«¿»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»»∆≈∆«≈

;ÌlLlÓ ¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ÈM‰«≈ƒ¬≈∆«≈»ƒ»ƒ¿«≈
Ìz„˜Ù‰L ¯·c‰ ‰Ê :ÌÈÏÚaÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈«¿»ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿∆

LÓ‡ ,ÌzÏ‡L‰ B‡ ÈÏˆ‡46B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ì˙ÈÈ‰ ∆¿ƒƒ¿«¿∆∆∆¡ƒ∆«¿ƒƒ
È‡ Èz„˜Ù‰L ‰Ê Ïˆ‡47BÏˆ‡48‡e‰Â .49ËÚÓÈ ‡lL ≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ∆¿¿∆…¿«≈

B˙¯ÈÓL ËÚÓÈ „ˆÈk .B˙¯ÈÓL50„˜ÙÓ ‰È‰L ÔB‚k ? ¿ƒ»≈«¿«≈¿ƒ»¿∆»»À¿»
¯ÎOa BÏˆ‡51B‡ ;ÌpÁa ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â , ∆¿¿»»¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒ»

ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,BÏˆ‡ Ïe‡L ‰È‰L∆»»»∆¿¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ
B˙¯ÈÓL ËÚÓe ÏÈ‡B‰ .¯ÎOa52‡e‰ ÚLBt - ¿»»ƒƒ≈¿ƒ»≈«

ÌlLÓe53ÌÈÏÚaa ¯ÎOL B‡ Ï‡ML Èt ÏÚ Û‡ .54- ¿«≈««ƒ∆»«∆»««¿»ƒ
¯ÓBL „ÈÏ B„iÓ ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‡ÈˆB‰ ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ«»»«»ƒ»¿«≈

¯Á‡55. «≈

ג.32) הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ד בפרק
השואל 33) "אין א: הלכה ג, פרק מציעא בבא תוספתא

זה  ולא וכו' להשכיר רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי
נותן  כן אם אלא אחר אצל להפקידם רשאי אצלו שמפקידים
מפני  בסמוך, רבינו מנמק זה ודין רשות". הבית בעל לו
ביד  פקדונו שיהא המפקיד של רצונו שאין אומרים, שאנו

דתיעביד 34)אחר. לאינש ליה "ניחא אומרים אנו ואין
שתיעשה  אדם של "רצונו אומרים אנו (אין בממוניה" מצוה
שהרי  הספר, לאיבוד לחשוש שיש במקום בממונו") מצוה
כשישתמש  יפסיד שלא שייזהר הבעלים על נאמן השני אין

כט:). שם (גמרא כט.36)שם.35)בו על 37)גיטין
הבעלים. בטענה 38)רצון לבוא יכול הפיקדון בעל ואין

בסמוך) (ראה בשבועה עליו נאמן השני השומר שאין
בבא  (רי"ף שבועה צריך השומר אין עדים שיש  שבמקום

שיהיה  רצוני "אין הפיקדון בעל של וטענתו לו). מציעא
השומר  על לאסור רק יפה כוחה אחר" ביד פקדוני
חייב  אינו ומסר עבר אם אבל אחר, לשומר למסור לכתחילה

משנה). (לחם שבועה.39)לשלם חיוב כאן ויש
הראשון.40) השומרים.41)השומר שבועת משביעו
שמירה 42) לשמור חייב שכר ששומר שמירה, בזה והוסיף

חינם. שומר משמירת מעולה כדברי 43)יותר בשבועה.
שהרי  להישבע, יכול אינו שהראשון ומכיוון לו:). (שם רבא
לשלם  הראשון חייב - שנאנסה הדבר אמת אם יודע אינו
זה  הרי - האונס את ראה הראשון שאם יוצא ומזה לבעלים.

משנה). (מגיד ופטור קרובות.44)נשבע לעיתים
זה.45) פיקדון של והכוונה 46)כערכו "אמש" דוקא  לאו

קצר. זמן לפני בנאמנותו 47)- שינוי שום חל לא כלומר,
הדבר שאין השני, השומר של שתשתנה ובמצבו מצוי

שנעשה  נאמנותו, נשתנה ואם אדם, של נאמנותו בןֿלילה
הראשון  השומר אין עני, שנעשה - מצבו שנשתנה או חשוד,
להפקיד  רגילים היו שהבעלים בטענה עצמו את לפטור יכול

משנה). (כסף שם).48)אצלו (רי"ף וייפטר השני ויישבע
אצל 49) להפקיד רגילים הבעלים היו שאם שאמרנו מה

הראשון. פטור אפילו 50)השני חייב, הראשון ויהא
אצלו. להפקיד רגילים שהבעלים למי בתורת 51)שמסרו

בגניבה  לשלם שחייב שכר כשומר דינו ושוכר שכירות,
כט). קטן סעיף רצא סימן המשפט (נתיבות ואבידה

שכר 52) לשומר שמסרו במה דעתו גילה המפקיד והרי
אם  וכן חינם. שומר משמירת מעולה יותר בשמירה שרוצה
יותר  שהיא שואל בשמירת שרוצה דעתו גילה לשואל מסרו

שוכר. משמירת שאירע 53)מעולה טוען השני אם אפילו
שכר  בשומר כדרכה מתה כגון בו, חייב אינו שהראשון אונס
שמסר  בשואל מלאכה מחמת מתה או חינם לשומר שמסר
הראשון  את פוטרת שבועתו אין - זה על ונשבע לשוכר
התחייבתי  לא לטעון: יכול שהמפקיד מפני מתשלומים,
למעלה, אמרנו אמנם השני. של שבועתו את לקבל כלל
שאינו  לטעון יכול המפקיד אין השני אצל להפקיד שברגיל
בשמירתו. מיעט כשלא נאמר זה אבל בשבועה, לשני מאמין
למעשה  מראש מסכים שהמפקיד הדעת, על ומתקבל
השמירה  דיני השני, לגבי גם עצמו על וקיבל המסירה
השני  נעשה וכאילו זה, מסוג שומר לגבי התורה שקבעה
לשני  להאמין המפקיד מחובת ולפיכך הבעלים, של שומרו
לא  שמירתו שמיעט במקום אבל לראשון, כמו בשבועה
היו  לא הבעלים שהרי הבעלים, של כשומרו השני נעשה
מצד  כפשיעה אותה מגדירים ואנו זו למסירה מסכימים
לשני  להאמין המפקיד מחובת אין ולפיכך, הראשון,

לא). קטן סעיף שם המשפט (נתיבות ואמרנו 54)בשבועה
פטרה  שהתורה פטור, בבעלים שפשיעה ג, בהלכה למעלה

שהוא. תשלום מכל רק 55)אותו פוטרת בבעלים ופשיעה
נשאלו  או נשכרו שהבעלים הראשון של ברשותו מאירועים
שברשות  מאירועים פוטרת ואינה הבהמה, עם ביחד לו
על  חייב הראשון ולפיכך לו, נשאל או נשכר שלא השני,
שהמדובר  לפרש ואין משנה), (מגיד השני שברשות האירוע
לו  אסור שכר ששומר מפני שכר, לשומר שמסר בשואל
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קמב שכירות קמב הלכות - משפטים ספר - אדר ט' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ויוצא  מלאכה מחמת במתה חייב ולפיכך בפיקדון להשתמש
בו  פטורים ששניהם שהוא, מאורע כל לך שאין מזה
זה  לביאורו ובהתאם כט. קטן סעיף שם המשפט (נתיבות
במקום  "שוכר" כו סעיף שם ערוך בשולחן מגיה הוא
בזה  יש לגמרי פטור שבבעלים פי על ואף שכר"). "שומר
מן  רק פוטרת בבעלים ששמירה מפני בשמירתו, מיעוט
(נתיבות  מעולה שמירה מחובת לא אבל בלבד, התשלומים

ל). קטן סעיף שם המשפט

.‰da ¯ËtiL ‰È‡¯‰ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ»¿»»∆ƒ»≈»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÔÈ„k ÔBL‡¯ ¯ÓBL56. ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»

BÏˆ‡ ‰¯eÓM‰ ‰Ó‰a‰ Ô˙pL ¯ÎO ¯ÓBL ?„ˆÈk≈«≈»»∆»««¿≈»«¿»∆¿
‰˙nL ÌÈ„Ú ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡ ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ¿≈ƒ»ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ≈ƒ∆≈»
ÔÎÂ .¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰«¿≈»¿«¿»¬≈«≈»ƒ»¿≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk57. …«≈»∆

פטור 56) שנאנס עדים שיש שבמקום ד הלכה לעיל כמבואר
הפיקדון  בעל של דרכו כשאין אפילו הראשון השומר
בפשיעה  "תחילתו מצד לחייבו אין וכן השני, אצל להפקיד
באונס  וסופו בפשיעה תחילה שדין מפני באונס", וסופו
בין  סיבתי קשר שהוא איזה כשיש אלא נאמר, לא חייב
לפשיעה  לייחס כשאין המדובר וכאן האונס ובין הפשיעה
רצא  סימן משפט חושן (ש"ך בסוף שבא לאונס סיבה שום

משנה). לחם וראה מו קטן פוקד 57)סעיף שהיה באונס
העיר. כל ושדד גייס שבא כגון הראשון, השומר את גם

.Â¯Á‡ ¯ÓBLÏ ¯ÒnL ¯ÓBL58,B˙¯ÈÓLa ÛÈÒB‰Â , ≈∆»«¿≈«≈¿ƒƒ¿ƒ»
‰‰ - ‰˙ÓÂ‰‡59‰¯t ¯ÎBO‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ »≈»«¬»»«¿»ƒ≈««≈»»

dk¯„k ‰˙Óe ,¯Á‡Ï dÏÈ‡L‰Â B¯·ÁÓ60„Èa ≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿«≈≈»¿«¿»¿«
ÈÓ„ e¯ÊÁÈ - Ïka ·iÁ Ï‡BM‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈«»«…«¿¿¿≈
‰¯BÁÒ ‰OBÚ ¯ÎBO‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ ‰¯t‰«»»«¿»ƒ∆≈∆«≈∆¿»

B¯·Á ÏL B˙¯Ùa61B„Èa ‰È‰ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆¬≈¿≈…«≈»∆»»¿»
¯ÓBM‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ·Ï ¯Á‡ „Èa BÁlLÂ ,ÔB„wtƒ»¿ƒ¿¿««≈ƒ¿»»ƒ¿«≈

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ÔBL‡¯‰62,ÌÈÏÚa‰ „ÈÏ ÚÈbiL „Ú »ƒ«»¿«¬»«∆«ƒ«¿««¿»ƒ
- ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ïe ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ƒ»«¬…¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ

¯ÈÊÁÓ63Ô¯Ùk ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â .64BÈ‡ - «¬ƒ¿ƒÀ¿««≈»ƒ«¿»≈
ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ65ÏÚ Û‡ , »¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ««

ÔBL‡¯ ÏL B˙eÈ¯Á‡a ÔB„wt‰ ÔÈ„ÚL Èt66. ƒ∆¬«ƒ«ƒ»¿«¬»∆ƒ

השמירה 58) את למסור לשומר רשות הבעלים שנתנו כגון
ב). קטן סעיף שז סימן משפט חושן (ש"ך לאחרים

פטור.59) והראשון לשלם חייב שהשני הפסד כשאירע
אירע 60) שהאונס לישבע הראשון שביכולת או עדים בפני

יסכים  שהשני הדעת, על מתקבל הדבר אין כי בנוכחותו,
בזה. כלום ירוויח לא שהרי כדרכה, שמתה להישבע

בדין 61) חכמים ונחלקו לה: מציעא בבבא יוסי רבי כדברי
(במקרה  למשכיר השוכר יישבע אומר קמא תנא זה:
כדרכה  שמתה להישבע) וביכולתו בנוכחותו אירע שהאונס
ישלם  והשואל באונסין), חייב אינו השוכר כי (ופטור
של  בפרתו סחורה עושה הלה כיצד יוסי רבי אמר לשוכר.

הפרה  הרי כלומר, לבעלים", פרה תחזור "אלא חבירו?
כאילו  לשוכר ישלם שהשואל דן אתה ואיך השוכר של אינה
השאיל  כאילו השוכר, את דנים אנו אלא הפרה, בעל הוא
בעל  הוא המשכיר - ומעתה המשכיר בשליחות הפרה את

שם). (רא"ש השואל של בדרך 62)דינו הפיקדון של
להפקיד  רגיל הפיקדון בעל היה אם אבל הבעלים, לבית
(כמבואר  הפיקדון מאחריות המשלח ונפטר השליח אצל
משנה). (מגיד הפיקדון להחזיר יכול אינו ד), הלכה לעיל

הבעלים 63) זכו ולא מרשותו הפיקדון יצא לא כלומר,
הדין  שבמלוה פי על ואף לשליח. שמסרו במה ִבפיקדון
ולוה  מלוה מהלכות ט"ז פרק (ראה למלוה זכה ַשהשליח
שאין  אומרים שאנו מפני בפיקדון, כן הדין אין ב) הלכה
תסולק  שלא כדי השליח, בזכיית המפקיד של רצונו
יד.). (גיטין אחר ביד פיקדונו ויהא הנפקד, של אחריותו

להחזיר 64) לשומר תבעוהו כבר שהבעלים זה, בפיקדון
וכפר. שרצונו 65)הפיקדון הדעת על מתקבל זה שבמקרה

זכה  ולפיכך הזה השומר יד מתחת להוציאו המפקיד של
שם). (גיטין השליח ליד כשהגיע ברייתא 66)בפיקדון

על  לו לשלוח ציווה לא שהמפקיד מפני מנמק, ורש"י שם.
השליח. ידי

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
ולא 1) במטלטלין, אלא אינו השומרים ארבעת שדין יבאר

משיכה  שתיקנו ודין בהקדשות, ולא בקרקעות ולא בעבדים,
שהפקיד, קטן ודין שומרים, בארבעה תנאי ודין בשומרים,
שמירת  כלל עלי קיבלתי לא או החזרתי, שטען שומר ודין

החפץ.

.‡‰Úa¯‡a ‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈÈ„ ‰LÏL¿»ƒƒ»¬ƒ«»¿«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰2ÏLÂ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈÏËÏhÓa ‡l‡ ÔÈ‡ , «¿ƒ≈»∆»¿ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿»≈¿∆

e‡ˆÈ - ‰Ó‰a ÏÎÂ ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk :¯Ó‡pL .ËBÈ„‰3 ∆¿∆∆¡«∆∆≈ƒ¿»¿≈»»¿
˙BÚ˜¯˜4˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ,ÌÈ„·Ú‰ e‡ˆÈÂ .5e‡ˆÈÂ . «¿»¿»¿»¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËM‰6,˙BLc˜‰ e‡ˆÈÂ . «¿»∆≈»»¿»¿∆¿≈
e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL7È„·BÚ ÈÒÎ e‡ˆÈÂ . ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿ƒ¿≈¿≈

ÌÈ·ÎBk8ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‡kÓ .9˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰ : »ƒƒ»»¿¬»ƒ»¬»ƒ¿«¿»
BÈ‡ Ô‰lL ÌpÁ ¯ÓBL - ˙BLc˜‰‰Â ˙BÚ˜¯w‰Â¿««¿»¿«∆¿≈≈ƒ»∆»∆≈

¯ÎBO B‡ ¯ÎO ‡OBÂ ,ÚaL10ÌlLÓ BÈ‡11Ì‡Â . ƒ¿»¿≈»»≈≈¿«≈¿ƒ
B„iÓ e˜12Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -13. »ƒ»«»¿«¬»»

ãקודש משיחות ãנקודות

"ìLïéøeîàä ïéðéã äL...ïéìèìhîa àlà ïðéà"... §¨¦¦¨£¦¥¨¤¨§¦©§§¦

לקרקעות, שהוקשו העבדים ויצאו קרקעות "...יצאו
.. ההקדשות ויצאו ממון, גופן שאין השטרות ויצאו
שוכר  או שכר ונושא נשבע, אינו שלהם  חינם שומר

משלם". אינו

על  שנשבעין חכמים "ותקנו ב' בהלכה וממשיך
שלא  כדי תורה, של כעין השומרים שבועת ההקדשות

בהקדשות". יזלזלו

עניין  הוא בקדשים לזלזל שלא הזהירות להבין, וצריך
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קמר

קמר

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר ט' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

היינו  המקדש, לעבודת זר יקרב שלא בתורה מפורש
בקדשים. יזלזלו שלא

ההקדשות,והלא על משבועה חינם  שומר פטרה התורה
על  שבועה ולתקן להוסיף חכמים ראו טעם ומה

ההקדשות.

והסייגים  הגזירות ככל היא זו שתקנה בזה, והביאור
ובדורות  הדורות, ירידת מצד שני בית בימי שנתחדשו
ירידת  אחר ורק זו, בזהירות צורך היה לא זה שלפני
כולל  וגזירות, סייגים לתקן חכמים הוצרכו הדורות

ההקדשות. על נשבע חינם שומר להיות התקנה
ב  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

א.2) בפרק דבר 4)נתמעטו.3)שנתבארו שאינם
וכלים. ככסף "והתנחלתם 5)המיטלטל בהם שכתוב

לאחוזה. הוקשו - מו) כה, (ויקרא אחוזה" לרשת אותם
וכשנדע 6) בהם, שכתוב למה (הוכחה) לראיה אלא שאינם

הר  ממון בירור שווי לגופו שאין ערך, לשטר יהיה לא - איה
כלל  במידת זה כל למדו נז: בבבאֿמציעא וכלים. ככסף
נדרשת  שהתורה המידות משלושֿעשרה (אחת וכלל פרט
דבר  כל - (משמע כלל - רעהו" אל איש יתן "כי בהן):
כלים  או כסף (משמע פרט - כלים" או "כסף שהוא),
שאפשר  דבר כל - (משמע וכלל חזר - "לשמור" בלבד),
הפרט. כעין אלא דן אתה אי וכלל, ופרט כלל לשמרו),
שנזכרו  לדברים הדומה דבר לכל התכוונה התורה פירוש,
ממון. וגופו למקום ממקום המיטלטל דבר היינו בפרט,

(שם).7) רעהו אינו - "רעהו"8)והקדש בכלל שאינן
משפטים). במשנה.9)(מכילתא נו. אמנם 10)שם

הואֿהדין  אבל שכר, ושומר חינם שומר רק במשנה הוזכרו
שדינו  ב, הל' א, בפרק נתבאר השוכר ושואל. לשוכר
ושומר  חינם שומר לדיני דינו הוקש והשואל שכר, כשומר
"וכי  בו: שכתוב במה לו, הסמוכה בפרשה הכתובים שכר
וראה  - כד סי' ו פרק שבועות (רא"ש החיבור בוא"ו ישאל"
ההלכה, בתחילת רבינו כתב וכן יב). הערה בפ"א לעיל
למשנה  ובפירושו השומרים. בארבעת הוא זה שדין
השוכר  הוזכרו לא למה רבינו מבאר מב: בשבועות
וכו' הקרקעות בדין זו במשנה שכללו מפני שהוא והשואל:
שואל  דין להזכיר מקום אין ובהקדש ההקדש, דין גם
הוזכרו  לא ולכן ושכירות, שאלה בהם אסור שהרי ושוכר,

וכו'. הקרקעות בדיני את 11)גם הפסיד לא שכר ושומר
(מגידֿמשנה). כדין 12)שכרו חייב שיהא סודר, בקנין

מטלטלין. נח.13)שמירת ב"מ

.·ÌÈÓÎÁ ew˙Â14˙Úe·L ˙BLc˜‰‰ ÏÚ ÔÈÚaLpL , ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ««∆¿≈¿«
M‰‰¯Bz ÏL ÔÈÚk ÔÈ¯ÓB15eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k , «¿ƒ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿

.˙BLc˜‰a«∆¿≈

תורה 15)שם.14) כשספר נשבע כלומר, חפץ. בנקיטת
ח. הל' שבועות מהל' פי"א ראה בזרועו.

.‚‡ˆBiÎÂ ÌÈ„·Úa ¯ÓBM‰ ÚLt Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»««≈«¬»ƒ¿«≈

Ô‰·16¯eËt BÈ‡L .ÌlLÏ ·iÁ -17ÌÈ„·Úa »∆«»¿«≈∆≈»«¬»ƒ
‰˙Óe ‰„·‡Â ‰·b ÔÈcÓ ‡l‡ ˙B¯ËLe ˙BÚ˜¯˜Â¿«¿»¿»∆»ƒƒ¿≈»«¬≈»≈»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ ÌpÁ ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡L , ¿«≈»∆∆ƒ»»≈ƒ»«ƒ«¿¿ƒ
˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú·e ,Ú·MÈ - e„·‡ B‡ e·‚Â¿ƒ¿¿»¿ƒ»««¬»ƒ¿«¿»

‰Úe·MÓ ¯eËt - ˙B¯ËLe19¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ»»≈
¯eËt ,ÔÈÏËÏhÓa ‰„·‡Â ‰·b ÌlLnL ,¯ÎO»»∆¿«≈¿≈»«¬≈»¿ƒ«¿¿ƒ»

el‡a ÌlLlÓ20.ÌlLÏ ·iÁ - da ÚLt Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«≈¿≈¬»ƒ»«»«»¿«≈
‡e‰ ˜ÈfÓ - ÚLBt‰ ÏkL21ÔÈc ÔÈa L¯Ù‰ ÔÈ‡Â , ∆»«≈««ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ

‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .ÔÈÏËÏhÓ ˜Èfn‰ ÔÈ„Ï Ú˜¯˜ ˜Èfn‰««ƒ«¿«¿ƒ««ƒƒ«¿¿ƒ¿ƒ¡∆
È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÈ·nÏ ‰Ê22: ∆«¿ƒƒ¿≈»»¿≈««

˙eÒÈ¯‡a ÔÈa ,¯ÓBLÏ BÓ¯k ¯ÒBn‰L23ÔÈa ∆«≈«¿¿≈≈«¬ƒ≈
¯ÓÊÈ B‡ ¯tÁiL BnÚ ‰˙‰Â ,ÌpÁ ˙e¯ÈÓLa24B‡ ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ∆«¿…ƒ¿…

˜a‡È25·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ÚLÙe ,BlMÓ26ÈÓk ¿«≈ƒ∆»«¿…»»«»¿ƒ
ÌÈ„ia „ÈÒÙ‰L27„ÈÒÙ‰L ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿ƒ«»«ƒ¿≈…«≈»∆∆ƒ¿ƒ

.ÌÈt Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈ„ia«»«ƒ«»«»»ƒ

ושטרות.16) את 17)קרקעות התורה פטרה לא כלומר,
גדולים.18)השומר. שמיעטה 19)אונסים מה כלומר,

מתורת  הנובעים לחיובים הכוונה וכו' קרקעות תורה
שבועה  התורה עליו שהטילה חנם בשומר כגון שמירה,
אבל  שבועה, בלא נאמן ובקרקעות השומרים, כדרך ששמר
לשלם  חייב - שפשע בהודאתו או עדים ע"י לנו כשידוע

בסמוך). וכו'.20)(כמבואר פטרה 21)בקרקעות ולא
כלומר, שמירה, מדיני אלא וכו' בקרקעות השומר את תורה
הפסדים  ומתשלום פשע, שלא השבועה מן אותו פטרה
ואבידה, גניבה כגון שמירה, ממיעוט כתוצאה הבאים
פשיעה  אבל ההפסד, מונע היה מעולה שמירה שמרו שאילו
שמירה  מדיני אינו החיוב - שמירה מחוסר תוצאה שהיא
בפירוש  עליו שקיבלו - שמירתו שסילק במה שהרי בלבד,
שיש  ואף כמזיק. לדונו ויש הפקדון ואבדן להפסד גרם -
נו:): (בבאֿמציעא המשנה בלשון כשנדייק זה דין ללמוד
כללו  ולא משלם" אינו שכר שומר נשבע, אינו חינם "שומר
משלמים  אינם ושניהם ביחד, שכר ושומר חינם שומר דין
תורה) שחייבתו מהשבועה רק פטור חינם ששומר (ומשמע
גם  - תשלומין המחייבת הפשיעה על אבל במטלטלין,
רש"י  בפירוש הוא וכן מגידֿמשנה, (ראה חייב בקרקעות
מפני  לי", "יראה רבינו: כתב מכלֿמקום שם), המשנה על
נוסחה  שהמשנה לומר, שיש ברורה, אינה זו שהוכחה
בתורה, האמורים שכר ושומר חינם שומר דיני עלֿפי
- בשבועה שחייב חינם בשומר בתורה שנאמר מה כלומר,
על  שמשלם שכר בשומר שנאמר ומה פטור, בקרקעות
הבדל  אין עצמו בדין אבל פטור, בקרקעות - ואבידה גניבה
חיוביהם  מכל פטורים ושניהם שכר, לשומר חינם שומר בין
סי' הזהב בפרק רא"ש (ראה הפשיעה על אפילו בקרקעות,
"יראה  וכתב: סברא, על הדין את רבינו מבסס ולכן כא)
רבינו, סברת על הראשונים מן כמה חלוקים ואמנם לי".
ממש  בידים המפסיד כמזיק הפושע את לדון שאין ואומרים

שם). ורא"ש כאן, הראב"ד השגת הכוונה 22)(ראה
מב: שבועות למסכת בחידושיו מיגש, המקבל 23)להר"י
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קמד שכירות קמד הלכות - משפטים ספר - אדר ט' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שתוציא  מה כפי הפירות מן חלק בשכר לשומרה שדה
יותר 24)השדה. שגדלו או היבשים הענפים את לכרות
האילנות.25)מדאי. שרשי על אבק את 26)לפזר

(מגידֿמשנה). עיבדו שלא במה הכרם לעצי שגרם ההפסד
הוא.27) כמזיק - שהפושע

.„elÙ‡ ,¯ÓLÏ Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·„ B¯·ÁÏ ¯ÒBn‰«≈«¬≈»»«¿À»««¿«ƒ¿…¬ƒ
¯ˆa‰Ï ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈ·Ú eÈ‰28Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ -29 »¬»ƒ»¿¿ƒ»≈¬≈≈¿«¿«

ÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a30. ¿ƒ«¿ƒ

כלל.28) לקרקע צריכים ואינם צרכם, כל שנתבשלו
בגמרא).29) מג. ובדף במשנה, מב: (שבועות כחכמים
שאינו 30) שמירה, בתורת כשמסרו אלא אינו זה דין כלומר,

בקרקע, מחוברים שהן כמו לשומרם אלא לתולשם מוסרו
בדין  אבל כקרקע, דינם להיבצר העומדות ענבים אפילו לכן
כדין  להבצר העומדות הענבים את אנו דנים וממכר מקח
מהלכות  פ"א ראה לתולשם. עלֿמנת מכרם שהרי מטלטלין,
וכסףֿמשנה  ומגידֿמשנה ואונאה. קנין לענין הי"ז, מכירה
לענין  ה"ד ונטען טוען מהלכות בפ"ה רבינו גם וראה שם,

שם. בשבועות לרבינו, המשנה פירוש וראה שבועה.

.‰e‰„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰ „È˜Ù‰31ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿ƒ∆¿≈¿««»»»«¬≈Àƒ
¯ÓBM‰ „iÓ BÏËpL ˙Úa32,ÔÈlÁ BÏÈ‡L‰L B‡ ; ¿≈∆¿»ƒ««≈∆ƒ¿ƒÀƒ

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â33„·BÚ ÔÎÂ ;Ï‡BM‰ „Èa ‡e‰Â ¿««»ƒ¿ƒ¿¿««≈¿≈≈
Ô‰a ÔÈ‡ el‡ Ïk - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â „È˜Ù‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿«≈»≈≈»∆
ÈÒÎ ÔÙBÒÂ Ô˙lÁz ‰È‰zL „Ú ,ÔÈ¯ÓBM‰ ÈÈc Ïk»ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÒÎÂ ËBÈ„‰34. ∆¿¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

השומר.31) ביד הפקדון,32)והוא מחזיר כשהשומר
השומר. ברשות שבורה אונס בפקדון המשאיל.33)ואירע

בזמן 34) אלא לי אין ו: כב, משפטים דרשב"י מכילתא
וחולין  ופדאו הקדש לגיזבר נתן . . . הקדש לו שנתן
ואחרֿכך  הגוי לו שנתן או . . . לי אין . . . מנין והקדישן
- שניהם" דבר יבוא האלהים "עד לומר: תלמוד - נתגייר

שוה. נתינה לשעת תביעה שעת כשתהא

.ÂÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡35ÔÈa , ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»¿ƒ«¿ƒ≈
.‰M‡‰ „Èa ‰È‰L B‡ ‰M‡ ÏL ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‰È‰L∆»»«»»«»∆ƒ»∆»»¿«»ƒ»

אלא 35) לי אין איש" יתן "כי ט. שם דרשב"י מכילתא
ובין  איש בין "ישלם" לומר תלמוד מנין? אשה "איש",

אשה.

.Ê‰Ê È¯‰ - BÏÈ‡L‰ B‡ ÏB„b „Èa „È˜Ù‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆
ÔËwÏ ÌÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ÏB„b‰36e¯B‰ . «»ƒ¿»¿««¿ƒ«»»

È˙Ba¯37ÔËw‰ ˙ÚËa ÚaL ‰Ê ÔÈ‡L ,38È„k ««∆≈∆ƒ¿»¿«¬««»»¿≈
ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡ :¯Ó‡pL39ÏkL ; ∆…«≈ƒ¿»ƒ««¬«»»∆»

‡È‰ ‡nL ˙Úe·L Ô˙Úe·L - ÔÈ¯ÓBM‰40. «¿ƒ¿»»¿«∆»ƒ

נשבעין 36) "אין לח:) (שבועות ששנינו למה מנוגד זה ואין
בסמוך. כמבואר וקטן" שוטה חרש טענת הכוונה 37)על

מ. לשבועות בחידושיו מיגש, של 38)להר"י טענתו לא
השומר. על השבועה מטילה זה 39)הקטן על שיחול כדי

הטילה  התורה אלא קטן, טענת על נשבעין שאין הכלל
הטענה. מכוח לא שבועה אין 40)חובת 'שמא' וטענת

שבועה, לחייב יפה נשבעים כוחה השומרים שבועת ולפיכך
ומגידֿמשנה). ראב"ד, (ראה לקטן גם

.Á˙BÁB˜Ïa ‰ÎÈLÓ ÌÈÓÎÁ ewzL C¯„k41Ck , ¿∆∆∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ»¿»»
ÔÈ¯ÓBLa ‰ÎÈLÓ ewz42ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ . ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ»≈«¬≈¿…ƒ

ÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,‰Ê43ÌpÁ ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ -44. ∆¿»«««¿»«¬≈∆≈ƒ»
Ì˙Ò Áp‰ B‡ ,EÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡45:BÏ ¯Ó‡L B‡ , »«««¿»∆««¿»∆»«

EÈÙÏ ˙Èa‰ È¯‰46¯ÓBL ‡ÏÂ ÌpÁ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡ - ¬≈««ƒ¿»∆≈…≈ƒ»¿…≈
¯ÎO47ÌÈ¯ÁÓ Ï·‡ ;ÏÏk ‰Úe·L ·iÁ BÈ‡Â ,48ÏÚ »»¿≈«»¿»¿»¬»«¬ƒ«

Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ BlL ÔB„wt‰ Á˜lL ÈÓƒ∆»««ƒ»∆¿…«¬ƒƒ¿»»¿≈…
¯ÈkOn‰ B‡ ÏÈ‡Ln‰ B‡ „È˜Ùn‰ „Á‡ .‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆∆»««¿ƒ««¿ƒ««¿ƒ

ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡49LÈ „Á‡ ÔÈc - ÌÈ„Úa ‡lL B‡ ∆¬≈¿≈ƒ∆…¿≈ƒƒ∆»≈
Ô‰Ï50‰Ê ‰„B‰L ÔÂÈk .51B‡ BÏ ¯ÓML BÓˆÚ ÈtÓ »∆≈»∆»∆ƒƒ«¿∆»«

;ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - epnÓ Ï‡ML∆»«ƒ∆¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ
'BbÓ' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L52B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÌlLlÓ53B‡ „˜Ùn‰ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡ . ƒ¿«≈¬ƒ»»«»»«»«À¿»
ÂÈÏÚ ÚaL ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ¯kOn‰54, «À¿»»∆¿»¬≈∆«≈ƒ¿»»»
˙ˆ˜Óa ‰È„B‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â55. ¿≈∆»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿»

משיכתו.41) עם לידו החפץ עבר מחבירו, דבר שהקונה
טו. הל' מכירה מהל' פי"ב פעולת 42)ראה משעת

השמירה, מהסכם בו לחזור יכול המפקיד אין המשיכה,
צט.). (בבאֿמציעא הפקדון באחריות השומר ונתחייב

ברשותי.43) בקנין 44)כלומר, לשמירה הפקדון שקנה
מכירה). מהל' פ"ד (ראה מט:46)שם.45)חצר שם

אלא 47) שמירה קבלת משמעות אלו בלשונות שאין
אבל  ברשותו חפציו להניח לו מרשה כלומר, רשות, העמדת

צט:). (שם בעצמו הוא הגאונים 48)שישמרם מתקנת
שבועה  חיוב שאין במקום חרם להטיל לתובע שיש הוא,

(מגידֿמשנה). הנתבע שהפקיד 49)על מעידים שעדים
נגנב 50)אצלו. בטענת שבועה, בלי נאמנים אינם שניהם

נאנס. בעדים.51)או שלא אצלו שהפקידו זה אף כלומר,
"מתוך",52) היא: זו ארמית מילה של המילולית המשמעות

מתוך  כזה: הגיוני שיקול לביטוי משפטי כמונח ונתקבלה
להאמין  נותן שהדין טענה לטעון היה יכול והנתבע (הואיל)
להאמין  נוטה הדעת - אחרת טענה השמיע והוא לו,
הטענה  לטעון יכול היה לשקר רצה אלמלי שהרי לדבריו,

הדין. מן לו להאמין מטילים 53)שיש אנו לכך כלומר,
לטעון  היה יכול שהרי "מיגו", לו שיש אף שבועה עליו
אצלו  הפקידו אם - השבועה מן אותו הפוטרת אחרת טענה
- ולטעון בכלל השמירה קבלת לכפור יכול בעדים, שלא
בידינו  כלל הרי שבעדים, זה ואף מעולם, דברים היו לא
צריך  אין בעדים חבירו אצל "המפקיד מה:): (שבועות
"החזרתי", לטעון: היה בידו ולכן בעדים", לו להחזיר
משבועת  אלו בטענות שפטורים יב הלכה בסמוך כמבואר
מועיל  ש"מיגו" מפני שבועה, אותו מחייבים - השומרים,
במקום  לשלם הנתבע את לחייב שאין מתשלומין, לפוטרו
את  לפטור אין אבל לטענתו, המסייע "מיגו" לו שיש
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קמה

קמה

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר ט' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לברר  באה השבועה שהלא ב"מיגו", שבועה המחויב
ה"מיגו", של מהבירור עדיף זה ובירור הטענה, אמיתות
שקר, שבועת איסור חומר מפני האמת על שיודה שאפשר
אע"פ  בשבועה טענתו לאמת המחויב את לפטור אין ולפיכך
הוא  זה דין מקור ובט"ז. א ס"ק רצו (סמ"ע "מיגו" לו שיש
בבבאֿ הסוגיא עפ"י מה: שבועות מיגאש, הר"י מדברי

ע.). שלא 54)בתרא מ.) (שבועות מיגאש הר"י כדברי
מודה  בשבועת אלא כסף" שתי "הטענה לח:): (שם אמרו
משתי  פחות טענה ואין הטענה מפני באה שהיא במקצת
בדיני  חייב שהוא וכמו השומרים. בשבועת לא אבל כסף,
בשמירתו  יפשע אם פרוטה שוה שהוא פקדון כל על שמירה
פרוטה, שוה שהוא פקדון כל של בשבועה גם הוא חייב -
לו" נזקקין ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה "פחות אבל

ה"ו). פ"ג ונטען טוען בהלכות רבינו כלומר,55)(לשון
שבועה. חייב 'נאנסו' אצלו שהופקד מה כל על טוען ואפילו
חמא  בר כרמי ולא קז.) (בבאֿקמא יוסף בר חייא כרבי -
במקום  אלא בשבועה מתחייב השומר שאין האומר (שם)
הודה, ובאחד כפר, באחד דברים, שלשה אצלו שהופקדו
במקצת  כפירה צריכים שהשומרים נאנס, טוען ובאחד
הסוגיא  כסתימת יוסף, בר חייא כרבי פסק במקצת. והודאה

ע. בבבאֿבתרא

.Ë,‰Úe·MÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï ÌpÁ ¯ÓBL ‰˙Ó«¿∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
ÌlLlÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï - Ï‡BM‰Â56ÏÚa ‰˙Ó ÔÎÂ . ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈«¿∆««

˙BÈ‰Ï ¯ÎBOÂ ¯ÎO ‡OB B‡ ÌpÁ ¯ÓBL ÏÚ ÔB„wt‰«ƒ»«≈ƒ»≈»»¿≈ƒ¿
Ï‡BLk Ïka ÔÈ·iÁ57˙BÚe·La B‡ ÔBÓÓa È‡z ÏkL . «»ƒ«…¿≈∆»¿«¿»ƒ¿

ÔBÓÓ ÏL58ÔÈ˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ìi˜ -59ÌÈ„Ú ‡ÏÂ60. ∆»«»¿≈»ƒƒ¿»¿…≈ƒ

צד.56) (שם),58)שם.57)בבאֿמציעא יהודה כרבי
בתורה  שכתוב מה על מתנה אדם - שבממון שבדבר האומר
כמחילה. הוא והתנאי למחילה, ניתן שהממון קיים, ותנאו -

"בההיא 59) מידו קנו בשלא אפילו האומר (שם) יוחנן כרבי
גמר  הוא, מהימנא דאיניש קלא, ליה נפיק דקא הנאה
כאדם  שם עליו שיוצא ההנאה (מפני נפשיה" ומשעביד
הקנין  אין כלומר, עצמו), ומשעבד מתחייב הוא - נאמן
הצדדים, שני של הגמורה הסכמתם לגילוי אלא משמש
קובעים  אנו הקנין בלי שגם בקנין, צורך כאן אין ולכן
מרצונו  הזאת ההתחייבות את עצמו על קיבל שהשומר
נאמן. כאדם שמתפרסם ההנאה בגלל המלא,

שאין 60) בעדים, צורך אין - מודים ששניהם שבמקום
בדבר סה:)העדים (קידושין השקרנים מפני אלא שבממון

ששיקרו. להוכיח אפשרות שתהא כלומר

.È‰Ê ÔÚË61È‡z ÌL ‰È‰L :62‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â , »«∆∆»»»¿«¿«≈≈…
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ¯ÓBM‰ ÚaL - È‡z ÌL ‰È‰63, »»»¿«ƒ¿»«≈¿««¿ƒ

ÏbÏ‚Óe64.È‡z ÌL ‰È‰ ‡lL da ¿«¿≈»∆…»»»¿«

כשואל.62)המפקיד.61) להיות השומר שהתחייב
שומר.63) מדין לישבע לדרוש 64)שחייב זכאי תובע, כל

בה  שחייב השבועה שאגב שבועה, לו שנתחייב מהנתבע
זה  ממון. אותו המחייבות שלו אחרות טענות על גם ישבע
יב). הל' ונטען טוען מהל' פ"א (ראה שבועה" "גלגול נקרא

.‡ÈÈz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L ÔÚË»«∆ƒ¿ƒ∆¿¿∆≈…»«¿ƒ
¯ÓBL BÏ È˙ÈOÚ ‡ÏÂ ,EÈÙÏ Áp‰ ‡l‡65ÚaL - ∆»««¿»∆¿…«¬≈ƒ≈ƒ¿»

˙q‰66BÏa˜ ‡lL67BÊ C¯„a ‡l‡68ÏÏBÎÂ , ∆≈∆…ƒ¿∆»¿∆∆¿≈
„È Ba ÁÏL ‡lL :B˙Úe·La69,ÌÈ„ia B„a‡ ‡ÏÂ , ƒ¿»∆…»«»¿…ƒ¿«»«ƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰iL BÏ Ì¯bL Ì¯‚a ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¿»∆»«∆ƒ¿∆«»¿«≈

ח.65) בהל' למעלה שנתבאר שתיקנו 66)כמו שבועה
וחלוק  בכל. הכופר את לחייב מג:) (קידושין הגמרא חכמי
בזרועו, כשספרֿתורה שנשבע הדיינין משבועת דינה
מהל' פי"א (ראה ספרֿתורה אוחז אינו היסת והנשבע
בתורה  נאמרה השומרין ושבועת יג). זֿח, הל' שבועות
שנגנב  אלא המפקיד כטענת הפקדון שקיבל בעצמו כשמודה
חכמים  כלומר הסתה, מלשון הוא היסת, נשבה. או מת או
השבועה  באמצעות - להודות בכל, הכופר את מסיתים
רש"י  שפירש מה וראה היסת. בד"ה ה. בבאֿמציעא (רש"י

היסת). ערך ובערוך היסת, בד"ה מ: שלא 67)בשבועות
לרשותו. לפניך".68)בא לגוזלה,69)"הנח בכוונה

(ראה  באונסין ומתחייב גזלן בזה נעשה - כך עשה שאם
יא). הל' גזילה מהל' בסיבתו 70)פ"ג שבא ההיזק על

זֿיא). הל' ומזיק חובל מהל' פ"ז (ראה מזיק מדין

.·ÈB‡ ,EÈz¯kO‰ B‡ ,EÈzÏ‡L‰ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ
B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ¿«»≈…»¿»ƒ≈»
‰˜lzÒÂ ,CÏ Èz¯ÊÁ‰ Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡L∆»«≈»»¬»∆¡«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
Úa˙p‰ È¯‰ - ‰ÚÈ·z eÈÈa ‰¯‡L ‡ÏÂ ,‰¯ÈÓM‰«¿ƒ»¿…ƒ¿¬»≈≈¿ƒ»¬≈«ƒ¿»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL71¯ËÙÂ72ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡73„È˜Ù‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ËL ÌL ‰È‰ ‡lLk ¬ƒ¿∆…»»»¿»¬»ƒƒ¿ƒ

CÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯ËLa ÏÈ‡L‰ B‡ ¯ÈkO‰ B‡ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆¡«¿ƒ»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ -74CBzÓ .75ÏBÎiL ¬≈«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆ƒ∆»

‰˙Ó - Ï‡BM‰Â ,„·‡ B‡ ·‚pL ÌpÁ ¯ÓBL ¯ÓBÏ«≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿«≈≈»
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa76Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,77ÌLÎe ;78 ƒ¿«¿»»∆¡»«∆¡«¿ƒ¿≈

,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL - Ò‡pL ÔÚË Ì‡L∆ƒ»«∆∆¡«ƒ¿»ƒ«»ƒ¿ƒ«≈∆
ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk Ú·MÈ - Èz¯ÊÁ‰ ÔÚË Ì‡ Ck»ƒ»«∆¡«¿ƒƒ»«¿≈∆»ƒ

Ú·Bz‰ „Èa ¯ËL ÌL LÈÂ79?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈»¿»¿««≈««∆¿»ƒ¬ƒ
CÈ¯ˆ ‡ÏÂ ,eÒ‡ ¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ‰È‰Lk¿∆»»«≈»ƒ¿…¿«∆∆¿¿…«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï B˙B‡80B˙ÚË ÏÚ81·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»»««¬»¬»ƒ»»«»
B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï82¯‡a˙iL BÓk ,83BÈ‡ - ¿»ƒ¿»»««¬»¿∆ƒ¿»≈≈

Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡84¯ËM‰ ÏÚa Ú·MÈ ‡l‡ , ∆¡»«∆¡«¿ƒ∆»ƒ»««««¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a85ÌlLÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡lL86ÈÓ EÏ ÔÈ‡ . ƒ¿ƒ«≈∆∆…∆¡ƒƒ«≈≈¿ƒ

ÚaLpL87˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ CÎÂ Ck ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ∆ƒ¿»ƒ∆»«»¿»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«
¯ËL ÂÈÏÚ LiL „·Ïa ¯ÓBM‰ ‰Ê ‡l‡ ,ıÙÁ88Ï·‡ ; ≈∆∆»∆«≈ƒ¿«∆≈»»¿»¬»
¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ÔÈ„a ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡L89ÔÈ‡ - ¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«≈»

˙q‰ ‡l‡ ÔÈÚaL90. ƒ¿»ƒ∆»∆≈

הוא.71) בכל כופר -72)שהרי בעדים הפקידו ואפילו
צריך  אין בעדים חבירו אצל שהמפקיד החזרתי, לטעון נאמן

מה:). (שבועות בעדים לו -73)להחזיר החזרתי שהטוען
היסת. השבועה 74)נשבע בשעת בזרועו ספרֿתורה אוחז

ח).( הל' שבועות מהל' אנו 75)פי"א אין לפיכך כלומר,
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קמו שכירות קמו הלכות - משפטים ספר - אדר ט' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בידי  הנמצא שהשטר אףֿעלֿפי לשלם, אותו מחייבים
החזיר  שאלמלי הפקדון, להחזרת תביעתו מחזק המפקיד

בחזרה. שטרו מקבל היה פטורים 76)הפקדון ויהיו
ב. הל' בפ"א למעלה כמבואר כלומר,77)מלשלם,

שביד  השטר של הוכחתו תוקף את מערער זה "מיגו"
ביד  מלהשאירו נזהר אינו שהשומר אומרים שאנו המפקיד,
ג). ס"ק רצו (סמ"ע ה"מיגו" על סומך שהוא מפני המפקיד

חפץ,78) בנקיטת שבועה אותו משביעים אנו לכך כלומר,
שטר. בלי בפקדון כמו היסת נשבע כלומר,79)ואינו

ה"מיגו" מפני אלא מתערער אינו השטר של ההוכחה תוקף
היה  כך טען אילו והרי נאנסו, או נגנבו לטעון שיכול
המסתמכת  טענתו אין ולכן חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב
חסדא  (כרב חפץ בנקיטת משבועה פוטרתו ה"מיגו" על

ע.). ופטור.81)עדים.80)בבבאֿבתרא ונשבע
מצויים 82) אדם שבני במקום קרה שהאונס טען אם כגון
אלא 83)שם. בשבועה נפטר שאינו א, הל' ג בפרק להלן

עדים. להביא אותו גם 84)מצריכים שהרי בעדים, אלא
עדים. להביא אותו מצריכים - נאנסו כדין 85)כשטוען

ב). הל' ונטען טוען מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים
המפקיד 86) ביד שהשטר מה על סומכים שאנו אף כלומר,

את  רואים אנו אין - החזרתי לטעון נאמן השומר שאין
בלא  שנאמינו כך כדי עד החזיר שלא ברורה כהוכחה השטר
סיבה  מאיזו המפקיד ביד השטר נשאר שאולי שבועה,
החזרת  בשעת השטר החזיר לא שהמפקיד שאפשר - שהיא
יחזירנו, ולמחרֿמחרתיים בידו כעת שאינו בנימוק הפקדון,
לאפשרות  זו דוגמא טז: בבאֿמציעא (ראה האמינו והשומר
ליה  דאמר והוא א"א כותב: כאן והראב"ד השטר). השארת
שלים  זיל לכתחילה אנן אבל לך, החזרתי שלא לי אישתבע
כשהנפקד  אלא המפקיד את משביעים שאין ליה, אמרינן
לשלום". "לך לו אומר הדין בית אבל השבעתו, דורש
לא  שהשומר גמורה, כהוכחה השטר את לראות שיש דעתו,
הלכות  (ראה פרעתי טוען והלווה בשטר במלוה כמו החזיר
רבינו  דעת שגם כתב והמגידֿמשנה ה"ב). פי"ד ולוה מלוה
שיש  במקום הכוונה השטר, בעל ישבע שאמר ומה הוא, כך
ולוה  מלוה בהלכות רבינו שפסק וכמו השומר, מצד דרישה
ובאבןֿהאזל  (ובאורֿשמח מא. שבועות הגמרא ע"פ שם,
את  משביעים הנפקד דרישת בלי שגם רבינו, בדעת כתבו
עיי"ש). הלוואה, דין ובין שומר דין בין ומחלקים המפקיד,

מלשלם.87) ה"מיגו"88)ופטור טענת על שגם מפני
חפץ. בנקיטת שבועה האומן 89)חייב מן התובע כגון

לתקן  לו שמסרו שאחר טוען והאומן לתקן, לו שמסר כלי
דברים  היה לא לומר שיכול מתוך נאמן, האומן - לו מכרו
ח). בפרק ושם ב, הל' ונטען טוען מהל' פ"ט (ראה מעולם

אינו 90) - מעולם דברים היו לא - ה"מיגו" טענת על שהרי
היסת. אלא חייב

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
אונס 1) זה אי ועל אונס שאירעם שטענו שומרים דין יבאר

או  גזלן מידי מצילים ששכר שומר ודין חייבים, או פטורים
טרף. חיות מציפורני

.‡¯ÓBL2‰¯e·L ÔB‚k ,ÏB„b Ò‡ Ò‡pL ÔÚhL ≈∆»«∆∆¡«…∆»¿¿»

- ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰L ÌB˜Óa Ò‡ Ì‡ :‰˙Óe≈»ƒ∆¡«¿»∆»≈ƒ¿ƒ»
‰È‡¯ B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ3Û‡ ¯ËtÈÂ ,Ò‡pL B˙ÚË ÏÚ «¿ƒƒ¿»»««¬»∆∆¡«¿ƒ»≈«

ÌÈ¯ÓBL ˙Úe·MÓ4.ÌlLÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈
‡‰ .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z ÈÈ ˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈…∆¿«¿»ƒ¿∆≈¿≈∆»
,‰Úe·L ÌL ÔÈ‡ - ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡L ÌB˜Óa¿»∆∆¿»¿»ƒ¿»»≈»¿»
Ò‡pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .ÌlLÈ B‡ ‰È‡¯ ‡È·È B‡ ‡l‡∆»»ƒ¿»»¿«≈¬»ƒ»«∆∆¡«
ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ

¯ËtÈÂ Ò‡pL Ú·MÈ ‡l‡ ,‰È‡¯ B˙B‡5‡È·‰ Ì‡Â . ¿»»∆»ƒ»«∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
.‰Úe·M‰ ÔÓ Û‡ ¯ËÙ - da ÚLt ‡lL ÌÈ„Ú≈ƒ∆…»«»ƒ¿»«ƒ«¿»
d¯aLÂ ,¯ÎOa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿∆»∆≈ƒ»ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ e‡·e .‡ÊBÁÓ ÏL ˜eMa6˜eL :e¯Ó‡Â , «∆»»»ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿
ÈeˆÓ Ì„‡ Èa - ˙È·Á‰ Ba ‰¯aLpL zÚhL ,‰ÊÔÈ ∆∆»«¿»∆ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈»»¿ƒ

zÏ˜˙ ‡l‡ ,zÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·z B‡ ;ÌL»»ƒ¿»»∆…»«¿»∆»ƒ¿«¿»
zÏÙÂ7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÓc ÌlLz B‡ , ¿»«¿»¿«≈»∆»¿≈…«≈»∆

שכר.2) שומר ובין  חינם שומר שכיון 3)בין עדים.
עדים  יש בוודאי מצויים, אדם שבני במקום אירע  שהאונס
עדים. להביא אותו מחייבים ולפיכך האונס, שראו

בה 4) השתמש (שלא יד בה שלח שלא בה, פשע שלא
ברשותו. ושאינה (בבא5ֿ)לצרכו) יהודה בן איסי כדברי

פג.). (שם).6)מציעא רבא לפני פטור 7)עובדא ותהא
כמבואר  האונס, כדין חכמים דנוהו שהנתקל - מלשלם

ב. הל' בסמוך

.·‰¯aLÂ ,¯ÎOa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙È·Á ¯È·Ún‰8 ««¬ƒ»ƒƒ»¿»¿»»¿ƒ¿¿»
È¯‰Â ,ÏB„b Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÌlLiL ‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc -ƒ»∆¿«≈∆≈∆…∆»«¬≈

‡e‰L ‰„·‡Â ‰·‚k ‰¯È·M‰9Ô‰a ·iÁ10Ï·‡ ; «¿ƒ»ƒ¿≈»«¬≈»∆«»»∆¬»
da ÚLt ‡lL ‰Úe·L ·iÁ ‰È‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz11. ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆«»¿»∆…»«»

˙È·Á ¯È·ÚiL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ÌlLÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈¿«≈≈¿»»∆«¬ƒ»ƒ
B¯·ÁÏ12Ba eOÚ CÎÈÙÏ ,13˙˙ÈÓk ˙È·Á‰ ˙¯È·L «¬≈¿ƒ»»¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ«

d˙¯È·Le ‰Ó‰a‰14ewz „BÚÂ .15Ì‡L :‰Ê ¯·„a «¿≈»¿ƒ»»¿ƒ¿¿»»∆∆ƒ
ÌÈL d˙B‡ e‡O16ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰¯aLÂ ,ËBÓa »¿»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¬ƒ

ÏB„b ‰Ê ÈBOÓe ÏÈ‡B‰ .‰ÈÓ„17Èa‚Ï Ï˜Â „Á‡ Èa‚Ï »∆»ƒ«∆»¿«≈∆»¿«¿«≈
Ò‡k ‡e‰ È¯‰ - ÌÈL18Ò‡ BÈ‡Â19ÔÈÓlLÓe , ¿«ƒ¬≈¿…∆¿≈…∆¿«¿ƒ

da eÚLt ‡lL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ ,‰ˆÁÓ20‰¯aL . ∆¡»ƒ≈≈ƒ∆…»¿»ƒ¿¿»
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa‰e¯aL ‡lL ÔÈÚaL - ÔÈÈeˆÓ ¿»∆≈»≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿»

ÏÎÏ ‰È‰ ‡Ï È¯‰L .‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓe ,‰ÚÈLÙaƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¬ƒ»∆»∆¬≈…»»¿»
ÈÙa B¯È·Ú‰Ï ÏBÎiL ÈBOÓ ‡l‡ ¯È·Ú‰Ï „Á‡∆»¿«¬ƒ∆»«∆»¿«¬ƒƒ¿≈

„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .BÓˆÚ21˙È·Á ¯È·Ú‰L „Á‡‰L , «¿ƒ»«»»≈∆»∆»∆∆¡ƒ»ƒ
‡e‰L - d¯È·Ú‰Ï ÌÈÏaq‰ Ïk C¯c ÔÈ‡L ,‰ÏB„b¿»∆≈∆∆»««»ƒ¿«¬ƒ»∆

.Ïk‰ ÌlLÓ - B„Èa ‰¯aL Ì‡Â ;ÚLBt≈«¿ƒƒ¿¿»¿»¿«≈«…

ונשברה.8) ונפל המעביר שכר.9)שנתקל שומר
בשמירה 10) האבידה או הגניבה אונס למנוע שבידו מפני

זהירות  בהליכתו נזהר היה אילו השבירה, וכן מעולה,
וכל  שבירתה. מונע היה - מכשול על יעלה שלא יתירה,
- פשע שלא נשבע חינם שומר אבל שכר, בשומר זאת
פושע, אינו שנתקל שם חכמים כדעת התורה, מן ופטור
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קמז

קמז

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר ט' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פטור. - פשע שלא חינם וכדעת 11)ושומר במשנה, שם
בה. פשע שלא היא ששבועתו רבי 12)הרי"ף, מאמר שם,
יוחנן. רבי בשם אבא בר במעביר.13)חייא דנו

נשבע 14) אלא מלשלם פטור שכר ושומר גדול, אונס שהוא
ב. הל' בפ"א למעלה חייא 15)כמבואר רבי תקנת שם,

יוסף. לנושאו.16)בר לאחד היה שקשה כובדה, מפני
שיהיו 18)כבד.17) בדין והיה לשנים, הוא קל משא הרי

לפטור 19)פטורים. דעת שיקול יש זה במקרה כלומר,
לדון  יש לשנים קל שהמשא מפני אחד: מצד ולחיוב,
כבד  שהמשא מה שני: ומצד פטורים; ויהיו כאונס התקלה
לומר  מקום שיש כפשיעה, התקלה לדון יש אחד בשביל
על  סומך אחד שכל שנים, שהם מפני דוקא באה שהתקלה
מעליו  המשא להקל כדי קצת, נח שאחד ופעמים חבירו,
חייבים  יהיו כך ומשום אחד, על המשא עומס כל ונופל
ולהעביר  להתחבר להם היה שלא החבית, דמי כל לשלם
"שהרי  בסמוך: רבינו שמבאר וכמו אחת, בבת כבד משא
בפני  להעבירו שיכול משוי אלא להעביר אחד לכל היה לא
יש  וכן דש, סי' (לבוש דמיה חצי משלמים הם ולכן עצמו",

המגידֿמשנה). דברי השבועה,20)לפרש מן ופטורים
א. בהלכה שנתבאר מחצה 21)כמו מחייבים שאנו מזה

משאוי  לקבל לו היה שלא ואומרים: המשא, כבידות מפני
לנושאו. לאחד שקשה כבד

.‚·iÁ˙Â ,ÈÂÁÏ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯aML Ïaq‰««»∆ƒ≈»ƒ∆«ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈
ÌlLÏ22‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,23,‰Úa¯‡ ˜eM‰ ÌBÈa ¿«≈«¬≈ƒ»»¿««¿»»

- ˜eM‰ ÌBÈa e¯ÈÊÁ‰ Ì‡ :‰LÏL ÌÈÓi‰ ¯‡L·eƒ¿»«»ƒ¿»ƒ∆¡ƒ¿«
.‰Úa¯‡ BÏ eÓlLÈ B‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ«»ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«ƒ¿«¿«¿»»
Ì‡ Ï·‡ ;˜eM‰ ÌBÈa ¯kÓÏ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»»«ƒƒ¿…¿«¬»ƒ
¯‡La BÏ e¯ÈÊÁ‰ .‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÈ BÏ ‰È‰»»«ƒ«¬ƒƒ¿»∆¡ƒƒ¿»

‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÓi‰24ÔÓÊ ÏÎa BÏ ÔÈkÓe .25, «»ƒ«¬ƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«
d˙¯ÈÎÓa Á¯BË ‰È‰L Á¯Ë26‰È‰L ·˜p‰ Ì‚Ùe , …«∆»»≈«ƒ¿ƒ»»¿««∆∆∆»»

˙È·Á‰ ·˜B27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈∆»ƒ¿≈…«≈»∆

מצויים 22) שהעדים במקום או בפשיעתו, שנשברה כגון
הי"ט). (ראה עדים הביא המוכרה 23)ולא לחנוני

התשלומים,24)בקמעונות. בהפרשי רבינו שיטת
יין  חבית לחנוני להחזיר חייב שהסבל העיקרון על מבוססת
כשהוא  ולפיכך, התשלום, בזמן שוויה לפי החבית דמי או
משלם  - שלשה החנוני אצל ששוויה הימים, בשאר מחזיר
משלם  - למכור אחר יין לחנוני כשאין השוק, וביום שלשה.
חבית  לו מחזירים היו שאילו החנוני, אצל החבית שווי כפי
צט: בבאֿמציעא (מגידֿמשנה). בארבעה מוכרה היה יין,

הרי"ף. נוסחת הימים.25)כפי בשאר ובין השוק ביום בין
כפי 26) נקבע לארבעה, או לשלשה החבית מחיר כלומר,

קטנות, בכמויות בקמעונאות למוכרה יכול החנוני שהיה מה
החבית  כל דמי שמשלם - הסבל מתשלום לנכות יש ולכן
לחסוך  כדי פחות להרויח מוכן שהאדם ההפרש - אחת בבת

בקמעונאות. המכירה טורח שבנקיבת 27)מעצמו ההפסד
להוציא  החנוני היה שצריך ההוצאה כלומר החבית,
שהיא  - חרס של חבית היה אם - נקב לעשות אומן לשכירת

מפרשים' ה'יש כפירוש - (שם קמעונאית במכירה הכרחית
ט). ס"ק דש סי' הגר"א - ברש"י

.„·‡Ê ‰È‰ Ì‡ :epnÓ eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê e‡aL ,‰ÚB¯∆∆»¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ»»¿≈
Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡ - „Á‡28˙ÁÏLÓ ˙ÚLa elÙ‡ , ∆»≈∆…∆¬ƒƒ¿«ƒ¿««

ÌÈ·‡Ê29Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·‡Ê ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;30ÈL . ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¬≈∆…∆¿≈
˙BÁe¯ È˙MÓ e‡a elÙ‡ ,Ò‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·Ïk31eÈ‰ ; ¿»ƒ≈»…∆¬ƒ»ƒ¿≈»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ .Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ÏÚ ¯˙È32È¯‰ - »≈«¿«ƒ¬≈∆…∆ƒ¿ƒ¿À»¬≈

ÌÈËÒÏ BÏ ‡·e ,ÔiÊÓ ‰ÚB¯‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ò‡ ‡e‰…∆«¬ƒ»»»∆¿À»»ƒ¿ƒ
BLÙ ¯ÒBÓ ‰ÚB¯‰ ÔÈ‡L ;Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ¯Á‡33 «≈¿À»¬≈∆…∆∆≈»∆≈«¿

ÒÏc¯a‰Â ¯Óp‰Â ·c‰Â È¯‡‰ .ÌÈËÒlk34- LÁp‰Â «ƒ¿ƒ»¬ƒ¿«…¿«»≈¿««¿¿»¿«»»
Ï·‡ ;Ô‰ÈÏ‡Ó e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈√»ƒ≈»«ƒ¿«∆»≈¬≈∆¬»

ÌÎÈÏB‰ Ì‡35el‡ ÔÈ‡ - ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏ ƒƒ»ƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈≈
ÔÈÒ‡36.ÌlLÏ ·iÁÂ , √»ƒ¿«»¿«≈

אינו 28) אחד שזאב מפני עליו, פטור שכר ששומר גדול,
לגרשו. לרועה היה ואפשר אדם על מתנפל

ולא 29) כתנאֿקמא ישוב. למקום ומתקרבים שמתפרצים
אונס. אחד זאב גם משלחת שבשעת האומר יהודה, כרבי

יב).30) כב, (שמות בתורה האמורה טריפה הוא וזה
האומר 31) מאיר, רבי בשם הבבלי כידוע ולא שם, כת"ק

אונס. - רוחות משתי באו נשבה 32)שאם הוא וזה
ט). שם, (שמות בתורה לסכן 33)האמורה מחוייב אינו

כאן  יש שהרי אונס, זה אין מזויין ואינו ליסטים אבל נפשו,
בלי  אחד נגד אחד במאבק כרוכה סכנה ואין גבר, מול גבר
בגמרא). (שם העדר ויציל הרועה יעמוד ולכן זיין, כלי

טז.).34) (בבאֿקמא את 35)צבוע הוליך הרועה
שם.36)הבהמות. בבאֿמציעא

.‰Ba ˙B¯b˙‰Ï ÏÈÁ˙‰Â ,·p‚ ‡ˆnL ‰ÚB¯∆∆»»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
e‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓ LLBÁ BÈ‡L B˙B‡¯‰Ïe¿«¿∆≈≈ƒ∆¿»«¬≈»
ÈÏk CÎÂ CÎÂ ,eÁ‡ ÌÈÚB¯ CÎÂ CÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿¿»¿»¿≈
Á˜ÏÂ BÁvÂ ÌÈËÒl‰ B˙B‡ ‡·e ,eÏ LÈ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»≈»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»«
‰Ó‰a‰ ˙‡ CÈÏBn‰ „Á‡L ;·iÁ ‰ÚB¯‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»∆«»∆∆»«ƒ∆«¿≈»
ÌÈËÒl‰ ˙‡ ‡È·Ó B‡ ,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ

‰Ó‰a‰ ÌB˜ÓÏ B˙e¯b˙‰a37. ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈»

כרבא.37) שם,

.Â‰ÚB¯38BÏ ‰È‰L39‰Èe·M‰ B‡ ‰Ù¯h‰ ÏÈv‰Ï ∆∆»»¿«ƒ«¿≈»«¿»
˙BÏ˜Ó·e ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯a40ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯ ‡¯˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¬≈ƒ¿«¿¿…»»ƒ¬≈ƒ

¯ÓBL „Á‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï ˙BÏ˜Ó ‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«¿¿«ƒ¬≈∆«»∆»≈
‡l‡ .¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ41‡¯B˜ - ÌpÁ ¯ÓBML ƒ»¿∆»≈»»∆»∆≈ƒ»≈

‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;ÌpÁa ˙BÏ˜Ó ‡È·Óe ÌÈÚB¯42.¯eËt - ƒ≈ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ…»»»
¯kOÏ ·iÁ - ¯ÎO ¯ÓBL Ï·‡43˙BÏ˜n‰Â ÌÈÚB¯‰ ¬»≈»»«»ƒ¿…»ƒ¿««¿

‰Ó‰a‰ ÈÓ„ È„k „Ú44Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,ÏÈv‰Ï È„k , «¿≈¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿≈¿≈«
˙Èa‰ ÏÚaÓ Ô¯ÎO45BÏ ‰È‰Â ,Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ…»»≈¿»»

·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯ÎO ‡ÏÂ ¯kOÏ46. ƒ¿…¿…»«¬≈∆≈«¿«»

לו.39)שם.38) היה רועים 40)שאפשר להזעיק
הטורף. את ולהבריח במקלות הם 41)מצויידים חלוקים
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קמח שכירות קמח הלכות - משפטים ספר - אדר ט' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שכר. ושומר חינם שומר פטור,42)- - בשכר אלא בחינם
מעות  תמיד שיהיו חינם שומר של השמירה בקבלת שאין
מצא  לא אם ולכן מצילים, לשכור כדי אצלו, מצויים
לשכור. מחובתו זה שאין פטור, – בחינם מצילים

כל 43) בידו שיהיו היא, שכר שומר של השמירה חובת
להציל. שכר 44)האמצעים אם שאלו ובגמרא שם.

הבהמה  לבעל לו תועלת מה הבהמה, כדמי עולה ההצלה
בהמה  על בהמתו מעדיף הבהמה שבעל ותירצו, בהצלתה?
לטרוח  לו נוח לא וגם אצלו, כבר רגילה שהיא מפני אחרת,

שנטרפה. כבהמתו יפה בהמה שומר 45)ולחפש שמחובת
זה  אין אבל הפקדון, להצלת האפשרי כל לעשות שכר

(שם). בממונו להצילו (בהשגה)46)מחובתו והראב"ד
הבהמה, שווי דמי כל לשלם אותו מחייבים אנו שאין אומר,
הצלת  על להוציא צריך שהיה הסכום את מנכים אלא
דמי  להחזיר מחויב היה הבהמה בעל שהרי הבהמה,
אדם  כמה אומדים הבהמה, כדמי עולה השכר ואם ההצלה,
כזה  וסכום כבהמתו, בהמה לקנות יטרח ולא להוציא, מוכן
כך, רבינו דעת שגם אומר והמגידֿמשנה השומר. ישלם
יש  שמזה הבית, בעל משל שהשכר שכתב מה על וסמך

בלבד. ההפרש את משלם שהרועה ללמוד

.Ê- ¯ÎOa ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÈzÏv‰L :ÔÚhL ‰ÚB¯∆∆»«∆ƒ«¿ƒ«¿≈ƒ¿»»
ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ ÚaL47BÈ‡L .48‡l‡ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ƒ¿»¿≈«∆»«∆≈»ƒ¿…∆»

Ô‰ÈÓ„ È„k „Ú49‰Ù¯Ë ¯ÓBÏ ‰È‰ ÏBÎÈÂ ,50Ú·MÈÂ . «¿≈¿≈∆¿»»»«ƒ¿¿»¿ƒ»«
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a51. ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

"המוציא 47) עט: (כתובות הבהמה הצלת על שהוציא
ויטול"). הוציא כמה ישבע וכו' אשתו נכסי על הוצאות
שהתובע  מקום שבכל למדים, אנו מכאן חננאל, רבינו וכתב
ונוטל, התובע נשבע יודע, אינו והנתבע שהוציא, 'ברי' טוען
הדין  שמן כאן, כמו ברשות כשהוציא אמורים? דברים במה

(מגידֿמשנה). בשכר להציל מחויב כלומר,48)הוא
אינו. ד.49)שהרי בהלכה למעלה יש 50)כמבואר

בשכר, שהציל עדים להביא צריך ואינו בשבועה, להאמינו
כל  וירוויח נטרפה, לטעון היה שיכול "מיגו", לו שיש מפני
להצלת  שהוציא לטענתו, להאמין יש ולכן הבהמה. דמי
מצויים  שעדים שבמקום ומכאן, דמיהן. כדי אפילו הבהמה
למעלה  כמבואר שנאנסו, "מיגו" לו אין שהרי נאמן, אינו -

ט). ס"ק שג סי' המשפט' ('נתיבות שנשבעין 51)ה"א
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"א כמבואר חפץ, בנקיטת

.ÁC¯cL ˙Úa ÔÈa ,¯ÈÚÏ ‡·e B¯„Ú ÁÈp‰L ‰ÚB¯∆∆ƒƒ«∆¿»»ƒ≈¿≈∆∆∆
Òk‰Ï ÌÈÚB¯‰52ÌÈÚB¯‰ C¯c ÔÈ‡L ˙Úa ÔÈ·e »ƒ¿ƒ»≈≈¿≈∆≈∆∆»ƒ

e‡·e ,Òk‰Ï53Ò¯„Â È¯‡ ,eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê54ÔÈ‡ - ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿»¿¬ƒ¿»«≈
ÏÈvÓ ‰È‰ ÌL ‰È‰ el‡ :ÌÈ¯ÓB‡55ÔÈ„ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒƒ»»»»»«ƒ∆»¿ƒ

- ˙BÏ˜Óe ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏÎÈ Ì‡ :B˙B‡ƒ»…¿«ƒ«¿≈ƒ«¿
·iÁ56¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,57- Úe„È ¯·c‰ ÔÈ‡ Ì‡Â . «»¿ƒ»»¿ƒ≈«»»»«

ÌlLÏ ·iÁ58. «»¿«≈

שעה 52) באותה בשדה העדר להשאיר הרועים שנהגו
לעיר. או 53)ולהכנס זאבים התנפלות שראו עדים, העידו

מחיים 54)ליסטים. ואוכלה הבהמה, לדרוס דרכו ארי

למקום  ולסוחבה להמיתה דרכו והזאב שמוצאה. במקום
אוכלה. ושם גבורה 55)בטוח, רוח אצלו מתעורר היה

רוב  טבע כפי אותו דנים אנו אלא מציל, והיה בהם להלחם
שג  (סמ"ע ובזאבים בארי להלחם יוצאים שאינם האדם, בני

קו.). ב"מ וראה י. שעליו 56)ס"ק שכר, בשומר המדובר
שהרי  פשע, שלא אףֿעלֿפי ולכן מעולה, שמירה לשמור
בלי  ואבידה בגניבה כמו לדונו יש - להכנס הרועים דרך
שומר  אבל הונא), רב בר ורבה חסדא כרב (שם, פשיעה
שאין  מפני פטור, – להכנס הרועים שדרך בעת שנכנס חינם

(מגידֿמשנה). פשיעה דרך 57)זה שאין בעת אפילו
ולמה  שנאנסה, המעידים כעדים זה שהרי להכנס, הרועים
באונס" וסופו בפשיעה "תחילתו מדין אותו מחייבים אין
הלחםֿמשנה, בשם שם ביארנו ד')? הל' פ"א למעלה (ראה
האונס  את לייחס שיש במקום אלא נאמר לא זה שחיוב
להציל  בידו היה כשלא המדובר, וכאן לו. שקדמה לפשיעה
לפשיעה. קשר כל לו אין שהאונס נמצא שם, היה אם אפילו

לו: בבאֿמציעא ורי"ף י, הלכה בסמוך זה 58)ראה שהרי
לישבע, יכול ואינו ודאי, אונס כאן שהיה שבועה מחויב
וכל  לא, או להציל יכול היה אם ידוע הדבר אין שהרי
שג  סי' (ש"ך משלם - לישבע יכול ואינו שבועה המחויב

י). ס"ק

.Ë‰ÚB¯‰Â ,Ò‡ ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó≈»«¿≈»¿«¿»¬≈∆…∆¿»∆
¯eËt59dÙbÒ .60Ò‡ BÈ‡ - ‰˙ÓÂ61ezÙ˜z .62 »ƒ¿»»≈»≈…∆¿»«

ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï ‰˙ÏÚÂ63‰Ê È¯‰ - ‰ÏÙÂ ezÙ˜˙e , ¿»¿»¿»≈ƒ¿»«¿»¿»¬≈∆
Ò‡64‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÏÚL B‡ ,ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï dÏÚ‰ . …∆∆¡»¿»≈ƒ∆»¿»≈≈∆»

ezÙ˜zL Èt ÏÚ Û‡ ,dÚÓ ‡ÏÂ dÚÓÏ ÏÎÈ ‡e‰Â¿»…¿»¿»¿…¿»»««ƒ∆¿»«
B˙lÁzL ÏkL ;·iÁ - ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ,‰ÏÙÂ¿»¿»≈»ƒ¿¿»«»∆…∆¿ƒ»

‰ÚÈLÙa65Ò‡a BÙBÒÂ66·iÁ -67¯È·Ú‰L ‰ÚB¯ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»¿≈∆∆∆¡ƒ
,dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÙÁ„Â ,¯Lb‰ ÏÚ ˙BÓ‰a‰«¿≈««∆∆¿»¬»««≈∆«¬∆¿»

˙ÏaLÏ ‰ÏÙÂ68·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯‰p‰69BÏ ‰È‰L ; ¿»¿»¿ƒ…∆«»»¬≈∆«»∆»»
‡l‡ ¯ÎO ÏËB ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L .˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ»««««∆≈«≈≈»»∆»
‰lÁza ÚLÙe ÏÈ‡B‰Â ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ¯ÓLÏƒ¿…¿ƒ»¿À»¿ƒ»««¿ƒ»
˙Úa ÛBqa Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡k Ô¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒ»¿««««ƒ∆∆¡««¿≈

·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈÙp‰70. «¿ƒ»¬≈«»

צג:59) "לענות 60)שם אחר. בעינוי או ברעב עינה
יד). ל, (במדבר נפש לסגפא אונקלוס: מתרגם נפש",

אח 61) מתה אפילו כאונס הבהמה מיתת דנים -אין זמן ר
לתלות  מקום שיש שסיגפה, מעת - שנה ואפילו חודש
וכיון  הבהמה, למיתת בסוף שגרם גופה החליש שהסיגוף
- בפשיעתו מתה שלא בוודאי לישבע יכול השומר שאין
ראה  לישבע. יכול ואינו שבועה מחויב כדין משלם זה הרי

נו. הערה ושחררה 62)למעלה הרועה, על הבהמה גברה
גבוה.63)עצמה. ובין 64)הר העליה בין שהרי,

באו. רועה של בעלֿכורחו – מההר שעליית 65)הנפילה
שתיפול, שאפשר בסכנה, כרוכה שם צוקין לראשי הבהמה

היא. פשיעה שתקפתו 66)ולכן - היתה באונס שהנפילה
צג,67)ונפלה. שם (משנה ד הל' בפ"א שנתבאר כמו

שם). ברי"ף וראה לו: שם בגמרא שפירשוה מה וכפי
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קמט

קמט

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הנהר.68) פפא.69)בזרם רב לפני (שם) עובדא
שם.70) חסדא, כרב

.Èda ÚLt71Ìb‡Ï ‰‡ˆÈÂ72- dk¯„k ÌL ‰˙Óe , »«»¿»¿»»¬«≈»»¿«¿»
ÔÈ‡L ;¯eËt73Ò‡ È„ÈÏ ‡B·zL dÏ ‰Ó¯b d˙‡ÈˆÈ »∆≈¿ƒ»»»¿»»∆»ƒ≈…∆

‰Ó ,¯ÓBL ˙È·a Èl ‰Ó - ‰˙Ó dk¯„Îe ÏÈ‡B‰ .‰Ê∆ƒ¿«¿»≈»«ƒ¿≈≈«
?Ìb‡a Èl74‰˙Óe ,Ìb‡‰Ó ·pb d·b Ì‡ Ï·‡ ƒ»¬«¬»ƒ¿»»«»≈»¬«≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ¯ÓBM‰ È¯‰ - ·pb‰ ˙È·a dk¯„k¿«¿»¿≈««»¬≈«≈«»««ƒ
ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L75‡È‰ È¯‰ ,‰˙Ó ‡Ï elÙ‡L ; ∆≈ƒ»∆¬ƒ…≈»¬≈ƒ

‰„·‡76d˙‡ÈˆÈÂ ,·pb‰ „Èa77·b‰Ï dÏ ‰Ó¯b78. »¿»¿«««»ƒƒ»»»¿»»¿ƒ»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

כראוי.71) בפניה נעל שמורה 72)שלא שאינה מקום
וזאבים. גנבים את 73)מפני אנו פוטרים למה נימוק זה

לאגם  יציאתה שהרי - בפשיעה שתחילתו אע"פ השומר,
שתחילתו  ה"ד) (פ"א למעלה ואמרנו היתה, בפשיעתו

חייב. - באונס וסופו היה 74)בפשיעה השומר בבית גם
"תחילתו  אמרו ולא אותו. פוטרים ולכך אותה, פוקד המוות
לייחס  שיש במקום אלא חייב" - באונס וסופו בפשיעה
שהעביר  רועה כגון אחרֿכך, שבא לאונס יסוד לפשיעה
כרבא). לו: (שם לט בהלכה שנתבאר הגשר על עדרו

ואבידה.75) מגניבה הבעלים.76)שפטור מן
שקדמה 78)בפשיעה.77) הפשיעה מפני חייב, ולכן

השומר  את פוטרת אינה ברשות הבהמה ומיתת - לגניבה
הבהמה. למיתת שקדם מחיובו

âאדר י' שישי âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

להוליך 1) או מסויימת בדרך ללכת בהמה שוכר דין יבאר
שוכר  ודין אחרת, בדרך הוליך או והלך ועבר מסויים משוי

עליה. להניח לו מותר מה בהמה

.‡¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2¯‰a dÎÈÏB‰Ï3dÎÈÏB‰Â , «≈∆«¬¿ƒ»»»¿ƒ»
‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :‰Ú˜aa4¯eËt -5ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒÀ¿¿»»««ƒ∆»««

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc6·iÁ - ‰nÁe‰ Ì‡Â ;7d¯ÎO . «««¿»ƒ¿ƒ«»«»¿»»
- ‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :¯‰a dÎÈÏB‰Â ,‰Ú˜aa dÎÈÏB‰Ï¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»»»ƒÀ¿¿»
‰nÁe‰ Ì‡Â ;‰Ú˜a‰ ÔÓ ¯‰a ¯˙È ˙e˜ÏÁ‰L ,·iÁ«»∆««¿»≈»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«»
ÈtÓ ,¯‰‰ ÔÓ ¯˙È ‰Ú˜aa ˙eÓÈÓÁ‰L ,¯eËt -»∆«¬ƒ«ƒ¿»»≈ƒ»»ƒ¿≈
˙ÓÁÓ ‰nÁe‰ Ì‡Â .ÌÈ¯‰‰ L‡¯a ˙·MnL Áe¯‰»«∆¿«∆∆¿…∆»ƒ¿ƒ«»≈¬«

‰ÏÚn‰8·iÁ -9˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««¬∆«»¿≈…«≈»∆¿≈«≈∆
‰¯t‰10,Ô˜w‰ ¯aLÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÂ ,¯‰a L¯ÁÏ «»»«¬»»¿»««ƒ¿»¿ƒ¿«««¿«

ÈÏk‰ ‡e‰Â11¯eËt ¯ÎBO‰ È¯‰ - Ba L¯BÁL12ÔÈ„Â , ¿«¿ƒ∆≈¬≈«≈»¿ƒ
eL¯ÁL ÔÈn‡‰ ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa13‰pL ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . «««»»ƒ»À»ƒ∆»¿¿≈ƒ…ƒ»

‰¯t‰ ÏÚa ÔÈc - Ô˜w‰ ¯aLÂ ,ÌÈÏÚa‰ ˙Úc ÏÚ««««¿»ƒ¿ƒ¿«««¿«ƒ«««»»
ÔÈn‡‰ ÌÚ14,¯‰a L¯ÁÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÏ d¯ÎO . ƒ»À»ƒ¿»»«¬«ƒ¿»¿»«»»

·iÁ ¯ÎBO‰ - Ô˜w‰ ¯aLÂ15ÌÚ ¯ÎBO ÏL BÈ„Â , ¿ƒ¿«««¿««≈«»¿ƒ∆≈ƒ
ÌÈn‡‰16. »À»ƒ

עח.2) מציעא בבא ההר.3)משנה דרך שיוליכה תנאי על

מבהר,5)מעדה.4) מעוטה בבקעה החמור שמעידת
מהשינוי. תוצאה אינה שמעידתה שהשכירה 6)נמצא

(בגמרא  מאיר כרבי ולא שם במשנה כחכמים הרים. לדרך
גזלן. נקרא הבית בעל דעת על המעביר כל האומר: שם)
באונסים. אפילו שחייב כגזלן תנאי על עבירה כל כלומר,

גרם 7) שהשינוי נמצא מבהר, חלש בבקעה הרוח שמשב
(שם). החמימות להר.8)לריבוי בעלייתה שהתאמצה

יתירה.9) חמימות לה גרם החרישה.10)שהשינוי כלי עם
המחרישה.11) מעוטים 12)קנה בבקעה המכשולים כי

אינה  הקנקן ששבירת נמצא סלעים, בו שמצויים בהר מאשר
פ.). (שם מהשינוי הבית 13)תוצאה בעל תביעת כלומר,

להם  אין ואם הקנקן, נשבר שבסיבתם כלפיהם, מופנית
הפרה. בעל מפסיד שהאומנים 14)לשלם משמיענו,

שינה, לא שהשוכר פי על אף הפרה, לבעל לשלם חייבים
בהם  ונתקלה סלעים בו שיש בהר לחרוש שכרו אם ואפילו
לאומנים  לטעון יכול הפרה שבעל מפני ונשברה, המחרישה

בסלעים. מנגיעה להישמר אתם פשע 15)מחוייבים שהרי
הקשה. הר לחרישת הקלה בקעה מחרישת ששינה במה

למשכיר,16) ששילם מה לו להחזיר חייבים והם כלומר,
למעלה  שביארנו כמו הר בחרישת גם חייבים הם שהרי

משנה). (מגיד

.·?‰LÈ¯Á ˙Úa e¯aML ÔÈn‡‰ ÔÈ„ e‰Óe«ƒ»À»ƒ∆ƒ¿¿≈¬ƒ»
ÌlLÓ ÈÓ .ÔÈÓlLnL17˙Úa ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ ‰Ê ? ∆¿«¿ƒƒ¿«≈∆»≈∆«¿ƒ¿≈

‰LÈ¯Á‰18- ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ ‰„O‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«¬«¬
„ÓÏna d˙B‡ ‚È‰n‰ :Ô˜w‰ ÈÓ„a ÌÈ·iÁ Ì‰ÈL19 ¿≈∆«»ƒƒ¿≈««¿«««¿ƒ»««¿»

ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰Â20. ¿»≈∆«∆ƒ

הבהמה 17) את המנהיג אחד - בשניים נעשית החרישה
את  ומכוון במחרישה אוחז והשני פסיעותיה את ומכוון
כלומר, משלם? משניהם מי רבינו: ושואל החרישה. עומק
שאפשר  למנהיג, אם הקנקן, שבירת את מייחסים אנו למי
של  השורה את בזה ועיקם הפרה צעדי את יפה כיוון שלא
האוחז  לזה או ונשבר, באבן נתקל שהקנקן וגרם המענה
יותר  הקנקן את שהעמיק שבמה אומרים שאנו במחרישה,

לשבירתו. גרם הדרוש, לייחס 18)מן יש יותר כלומר,
מן  יותר העמיק לא שאילו במחרישה להאוחז הקנקן שבירת

התלם. עיוות ידי על נשבר היה לא מקל 19)הדרוש
החורשת. הפרה את מכוונים זה 20)שבאמצעותו במקרה

במידה  במחרישה ולהאוחז למנהיג הקנקן שבירת לייחס יש
גם  מרובים, שהמכשולים מעלות שיש שבמקום שווה,
להישבר  הקנקן עלול לבד המנהיג ידי על השורה בעיוות
(רש"י  חייבים שניהם ולכן לשבירתה, גרם מי בספק והדבר

שם).

.‚˙ÈË˜a Le„Ï d¯ÎO21Á‰Â ,‰‡e·˙a L„Â ,‰˜Ï ¿»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿À¿¿»
˙ÈËw‰L ,·iÁ - ˙ÈË˜a L„Â ,‰‡e·˙a .¯eËt -»ƒ¿»¿»¿ƒ¿ƒ«»∆«ƒ¿ƒ

˙˜ÏÁÓ22‰OÚÓ .23,B¯·ÁÏ ¯BÓÁ ¯ÈkO‰L ,„Á‡a «¿∆∆«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¬«¬≈
ÌÈn‰L ,„B˜t ¯‰ C¯„a Ba CÏz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â¿»«…≈≈¿∆∆¿«¿∆««ƒ
CÏ‰ .ÌÈÓ da ÔÈ‡L ,L¯ C¯„a ‡l‡ ,ÌL ÔÈÈeˆÓ¿ƒ»∆»¿∆∆»»∆≈»«ƒ»«
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,¯BÓÁ‰ ˙Óe ,„B˜t ¯‰ C¯„a¿∆∆¿«¿≈«¬¿…»»≈ƒ

יום שישי
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קנ שכירות קנ הלכות - משפטים ספר - אדר י' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

:¯Ó‡ BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CÏ‰ C¯„ ‰Ê È‡a ÌÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«∆»≈«¿»«
BÓˆÚ ˙ÓÁÓe ,ÌÈÓ ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÈzÎÏ‰ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿»«¿ƒ¿…»»«ƒ≈¬««¿

ÌÈ„Ú LÈÂ ÏÈ‡B‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .˙Ó24ÌÈn‰L ≈¿»¿¬»ƒƒ¿≈≈ƒ∆««ƒ
ÏÚ ‰pL È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ - ÔÈÈeˆÓ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿¿ƒ«»¿«≈∆¬≈ƒ»«

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc25'¯wLÏ Èl ‰Ó' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,26 «««¿»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«≈
.ÌÈ„Ú ÌB˜Óaƒ¿≈ƒ

שם.21) מחוספסות 22)משנה לא חלקות שהן מפני שם.
בתבואה, מבדישה יותר דישתן בשעת מצוייה המעידה -
גרם  השינוי לא שהרי פטור לתבואה מקטנית ולכן
למעידתה. בזה שגרם חייב, לקטנית ומתבואה למעידתה,

ורבא.23) אביי לפני עובדא פא : ברור 24)שם כלומר,
מים  שם שהיו לפנינו, זה על מעידים עדים היו כאילו לנו,

תמיד. בו מצויים שהמים פקוד נהר שינוי 25)שחזקת
למיתתה. רצה 26)שגרם שאם במיגו נאמן אינו כלומר,

עדים  אין שהרי - נרש, בדרך שהלך אומר היה לשקר
יש  ומעתה פטור, והיה - פקוד בדרך שהלך המעידים
- עדים במקום פקוד. בנהר מים היו שלא לטענתו להאמין
עדים  שהרי המיגו, בסיוע אפילו להאמינו מקום אין

אומר. שהוא מה מכחישים

.„‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰27ÌÈ˙‡Ó ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï «≈∆«¿≈»¿»ƒ»∆»»«ƒ
ÔÈ¯ËÏ28ÏL ÔÈ¯ËÏ ÌÈ˙‡Ó ‡È·‰Â ,ÌÈhÁ ÏL ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ∆

,ÈBOnÏ ‰L˜ ÁÙp‰L ÈtÓ ;·iÁ - ‰˙ÓÂ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»≈»«»ƒ¿≈∆«∆«»∆««
ÁÙ Ô‰Ï LÈ ÔÈ¯BÚO‰Â29‡È·‰Ï d¯ÎO Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈»∆∆«¿≈ƒ¿»»¿»ƒ

Ô·z dÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,‰‡e·z30d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»»∆∆¬»ƒ¿»»
‰˙Óe ,ÌÈhÁ ÔÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï¿»ƒ»∆»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ≈»

¯eËt -31.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

פ.27) רבינו 28)שם כתב ושיעורה משקל, יחידת ליטרה;
ה. הלכה ומזיק חובל מהלכות ג שהשעורים 29)בפרק

משקל  משווה וכשהוא החיטים ממשקל פחות משקלם
השעורים  במידת מוסיף הוא הרי החיטים, למשקל השעורים
הנפח  לתוספת מיתתה לייחס יש ולפיכך, בנפח, ומרבה

כרבא). (שם במשאה הבהמה על שנפחה 30)המכבידה
חייב. - תבואה משל ראה 31)גדול לרעה. שינה לא שהרי

התוספת. שיעור דין ו הלכה לקמן

.‰‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎO32‡Ï - LÈ‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï·Èk¯È »«∆«¿≈»ƒ¿…»∆»ƒ…«¿ƒ
‰M‡ ‰ÈÏÚ33·Èk¯Ó - ‰M‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO . »∆»ƒ»¿»»ƒ¿…»∆»ƒ»«¿ƒ

ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰M‡ Ïk ‰ÈÏÚ ·Èk¯Óe .LÈ‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿ƒ»∆»»ƒ»≈¿«»≈
‰˜ÈÓ ‡È‰L ˙¯aÚÓ elÙ‡Â ,‰ÏB„b34. ¿»«¬ƒ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»

עט:32) תוכל 33)שם ולא כאיש בבהמה שולטת שאינה
בבא  התוספתא על דוד חסדי (ראה ממכשול עליה לשמור

ז). פרק (מגיד 34)מציעא משא המוסיף היונק עם כלומר,
משנה).

.ÂÚe„È Ï˜LÓ ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35, «≈∆«¿≈»»≈»∆»ƒ¿»»«
ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡ :B‡OÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Â36ÏÚ ¿ƒ««»ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ«

·iÁ - ‰˙Óe ,BnÚ ˜ÒtL ¯eÚM‰37- Ô‡kÓ ˙BÁt ; «ƒ∆»«ƒ≈»«»»ƒ»
¯eËt38˙ÙÒBz‰ ¯ÎO ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,39Ì˙Ò ¯ÎO . »¬»≈¿««∆∆»«¿»

d˙B‡Ï ‰È„na Úe„i‰ Ï˜Lna ‡l‡ ‡OB BÈ‡ -≈≈∆»«ƒ¿»«»««¿ƒ»¿»
dk¯cL ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰Ó‰a¿≈»¿ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ¿∆«¿»
B‡ ‰˙Óe ,ÌÈLÏLe „Á‡ ‰ÈÏÚ ÔÚËÂ ÌÈLÏL ˙‡OÏ»≈¿ƒ¿»«»∆»∆»¿ƒ≈»

·iÁ - ‰¯aL40‰ÈÙÒ ÔÎÂ .41„Á‡ da ÛÈÒB‰L ƒ¿¿»«»¿≈¿ƒ»∆ƒ»∆»
.‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ - ‰Ú·ËÂ ,d‡OÓ ÏÚ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ««»»¿»¿»«»¿«≈»∆»

ביניהם.35) שהוסכם מה להטעינה 36)כפי ששכרה כגון
ואחד. שלושים והטעין סאה רבינו 37)שלושים דברי

מכפי  יותר במשאה שהוסיף שכל שדעתו להתפרש ניתנים
כבד  משא להטעינה המקום שמנהג פי על אף שהוסכם, מה
בשכרו  המשא תוספת חיוב הדגים שהרי חייב, - מזה
להישכר  היא עומדת שהבהמה שאף ומשמע, ידוע, למשקל
אם  מקום, מכל שכר, מוסיף היה אם שהטעינה למשא
והרשב"א  הרמב"ן אולם חייב. - שהוסכם מה על הוסיף
ודעתם  רבינו על חולקים כאן) משנה במגיד (הובאו
אין  הרי כזו, למשא גם להישכר עומדת שהבהמה שמכיוון
לחייבו  אין ולפיכך, המשא מתוספת לתוצאה מיתתה לייחס
מבאר, שח בסימן יוסף והבית בלבד. שכר בתוספת  אלא
ואמר  המשא משקל את קבע כשהמשכיר כאן, שהמדובר
שהמשכיר  אומרים ואנו כזו, למשא לך משכירה אני לשוכר
הנהוג  כפי משא לטעינת ראוייה ואינה חלשה שבהמתו יודע
והשוכר  מהנהוג נמוך משקל קבע ולכן מקום באותו
באה  ידוע למשקל השכירות הצעת אם אבל פשע, - שהוסיף
שיקבל  מבלי להוסיף לו שאסור פי על אף השוכר, מצד

פטור. הוסיף אם - מהמשכיר לייחס 38)רשות שאין
למותה. סיבה כזו המשא 39)לתוספת לפי שכרו שהרי
התוספת. שכר משלם המחייב 40)ולכן התוספת שיעור

- מקום באותו המקובל המשא של משלושים אחד הוא
וכו' חיטים לתך "להביא שם: במשנה שאמרו ממה למדנו
משאו  על יוסיף וכמה חייב. משאו על מוסיף ואם פטור
שלושה  וכו' מאיר רבי משום אומר סומכוס חייב? ויהא
הוא  שהמנהג במקום בהמה שכר אם כלומר, לחמור". קבין
עליה  הוסיף - קב תשעים משקל - לתך עליה שמטעינין
הנהוגה  הטעינה ממידת משלושים חלק היינו, קבין, שלושה
משלושים  אחד של תוספת המקומות, לכל הדין והוא חייב,

מחייבת. - הנהוג שם.41)מן ברייתא

.ÊÛzk‰42ÛÈÒB‰L43„Á‡ ·˜ B‡OÓ ÏÚ44˜f‰Â , ««»∆ƒ««»«∆»¿À«
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÂÈ˜Êa ·iÁ - ‰Ê ‡OÓa45Ôa ¿«»∆«»ƒ¿»»∆««ƒ∆∆

‡On‰ „·Îa LÈb¯Ó ‡e‰ È¯‰Â ˙Úc46ÏÚ ‰ÏÚÈ - «««¬≈«¿ƒ¿…∆««»«¬∆«
„·k‰ ‰Ê ‡e‰ BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡nL ,BaÏ47. ƒ∆»≈¬«»¿∆«…∆

הסבל.43)סבל.42) ידיעת בלי משא 44)השוכרו
משלושים  אחד והוסיף קב שלושים הוא הממוצע האדם

קב). המתחיל דיבור שם לו 46)הסבל.45)(רש"י והיה
ואם  מייד, מעליו המשא ולפרוק משא עליו שהוסיף להבין

לכך. גרם בעצמו הוא - והוזק פרק על 47)לא עלתה לא
לחולשה  ייחסו אלא משא לתוספת הכובד לייחס דעתו
לאיתנו, יחזור מעט, שינוח שאחר וסבור, שתקפתו. זמנית

וא  המשא פרק לא (שם ולפיכך הנזק את השוכר גרם כן ם
אשי). כרב
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קנא

קנא

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Á¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰48ÁÈp‰Ï BÏ LÈ - ‰ÈÏÚ ·k¯Ï «≈∆«¬ƒ¿…»∆»≈¿«ƒ«
B˙eÒk ‰ÈÏÚ49BÈ‚Ïe50C¯c‰ B˙B‡ ÏL ÂÈ˙BBÊÓe51, »∆»¿¿ƒ¿»∆«∆∆

C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÔBÏÓ ÏÎa ¯ÊÁÏ ¯ÎBO‰53ÔBÏÓe ¿ƒ∆≈∆∆«≈«¬…¿»»»
ÏÚa ÂÈÏÚ ·kÚÓ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BBÊÓ ˙B˜Ïƒ¿¿»≈«∆¬≈¿«≈»»««
ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ÁÈp‰Ï ¯BÓÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ ÔÎÂ .¯BÓÁ‰«¬¿≈≈¿«««¬¿«ƒ«»∆»¿ƒ

˙BBÊÓ Ô·˙Â54¯ÎBO‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ¿∆∆¿∆«»≈«∆«≈
ÔBÏÓe ÔBÏÓ ÏÎa ˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ,·kÚÓ55. ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿¿»»»

‰˜È ÔÈ‡Ó ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ56ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ¿ƒ»ƒ≈»≈«ƒƒ¿∆«ƒ«»»
C¯c‰ d˙B‡ Ïk ÏL BzÓ‰a ˙BBÊÓe ÂÈ˙BBÊÓ57ÏÎÂ . ¿»¿¿∆¿∆»»«∆∆¿»

‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e ,Ì˙Ò ¯ÎBOa - ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ¿≈¿»¿»∆≈ƒ¿»
‚‰n‰ ÈÙÏ Ïk‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;Úe„È58. »«¬»¿»∆≈ƒ¿»«…¿ƒ«ƒ¿»

עט:48) למחוז 49)שם כשיגיע להם שיצטרך בגדים
בשם  שם מקובצת (שיטה הדרך בגדי להחליף חפצו

המים.50)הריטב"א). חפצו.51)כד למחוז שיגיע עד
בכך.52) רגיל בדרכו.53)אינו פוגש בדפוס 54)שהוא

ומזונות. (ר"מ): אחר 55)רומא לחזר דרכו שהחמר
לילה. ללינת חונים שהם מקום בכל החמור ומזון מזונותיו

יישוב.56) במקום עוברים כמו 58)שם.57)שאין
כמנהג  "הכל פג.): (שם פועלים שכירות בעניין שאמרו

משנה). (מגיד המדינה"

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
אם 1) אונס בהן ואירע ספינה או בהמה שוכר דין יבאר

ודין  אחרת, ספינה או בהמה לו להעמיד המשכיר חייב
ודין  לאחר, להשכירו השוכר ורצה קצוב לזמן בית משכיר
סתם  בית משכיר ודין לך משכיר אני כזה בית או זה בית

סתם. עלייה או

.‡‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2‰˙ÏÁÂ ,3B‡ ˙Èh˙L B‡ «≈∆«¿≈»¿»¿»ƒ¿«≈
dÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ‰Á˜Ïƒ¿¿»«¬««∆∆««ƒ∆≈»

¯ÊÁÏ4‰ÎÈÏ‰ C¯„ ‰Á˜Ï Ì‡ ,5¯ÈkOn‰ È¯‰ - «¬…ƒƒ¿¿»∆∆¬ƒ»¬≈««¿ƒ
EÈÙÏ ClL È¯‰ :¯ÎBOÏ ¯ÓB‡6B¯ÎO BÏ ÔzÏ ·iÁÂ , ≈«≈¬≈∆»¿»∆¿«»ƒ≈¿»

ÌÏLÓ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8˙‡OÏ d¯ÎOLa »¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»≈
L ÈBOÓ ‰ÈÏÚ‰„t˜‰ ‡Ïa BÎÈÏL‰Ï ¯LÙ‡9Ï·‡ ; »∆»«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…«¿»»¬»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»»≈»∆»¿≈¿ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ì‡ , ¿«≈»∆«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ

¯BÓÁ epnÓ ¯ÎO11¯ÈÊÁÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »«ƒ∆¬¿ƒ…∆¡ƒ«¬ƒ
¯ÎO‰12da CÏ‰L ‰nk ¯ÎO ÏÚ BnÚ ·MÁÈÂ ,13. «»»ƒ«≈ƒ«¿««»∆»«»

שם:2) וגמרא עח. בבאֿמציעא בברקית,3)משנה,
עש  אותה שתקף או עוורון, הגורם בעיניה תבלול שעלה
למלאכה  היא ראויה ועדיין שם). (גמרא רגליה האוכלת

שי). סימן כשמואל.4)('טור' יצא 5)שם, לא כלומר,
בדרכים  נמצאים שהם הבהמות להחרים אלא המלך מן הצו

מגידֿמשנה). חננאל, רבינו וכפירוש כלומר,6)(שם,
אצלך, שכורה שהיא בזמן אלו מקרים בה שפגעו גרם גורלך
ראויה  כשהבהמה המדובר, שהיא. כמו לפניך היא והרי
גורמת  שהמחלה אלא מחלתה, למרות למלאכתה עדיין
זו  בהטרדה לראות אין בדרך, עיכוב וגם יתירה טירחה

את  לחייב שיהא כדי עד השכירות בתנאי חמור שינוי
המבואר  נשברה, או מתה כדין אחר חמור להעמיד המשכיר
סופה  שאין אע"פ המלך לעבודת בנלקחה וכן בה"ב. להלן
תנאי  כפי בה להשתמש השוכר ביכולת ואין לחזור,
הרי  המשכיר: אומר נלקחה, הליכה שבדרך כיון - השכירות
שהיתה  בזמן בדרכים הבהמה שנמצאה משום לפניך, שלך
נמצאת  היתה ואילו שתלקח, לה גרמת אתה אצלך, שכורה
על  החרמה צו יצא לא שהרי נלקחת, היתה לא ברשותי
העיכוב  חל שבסיבתך נמצא בבתים, הנמצאות הבהמות
חמור  לך להעמיד עלי מוטל ואין השכירות, תנאי למלא
חייב  - כללי הוא ההחרמה צו שאם יוצא, ומזה אחר.

(מגידֿמשנה). אחר חמור לו כפי 7)להעמיד בשלימות
ואין  בבריאותה, כשהיתה השכירות בחוזה שהוסכם המחיר
בריאה  בהמה שכירת במחיר שיש ההפרש בחלתה מחשבים
מנכים  אין המלך לעבודת בנלקחה וכן שוטה, או חולה לבין
נושא  השוכר אלא בה, הלך שלא הדרך בעד השכירות מדמי
שהיא  בזמן אלו למקרים גרם שמזלו מפני ההפסד, בכל
מגידֿמשנה). ראה פ"ז. שם (תוספתא לו שכורה

לפניך 8) שלך הרי המשכיר אומר - נשתטית או שבחלתה
ט). הערה להלן וראה - על 9)(מגידֿמשנה לדקדק מבלי

שביר, מחומר אינו שהמשא היינו המשא, נפילת מקום
ראויה  עדיין כן ואם ינזק, ולא מקום בכל להשליכו ואפשר
מחמת  - תיפול אם גם שהרי לה, שנשכרה למלאכה הבהמה
המשא  יוזק לא הפחתים מן באחת - חוליה  או שטותה

לפניך,10)שעליה. שלך הרי לומר יכול המשכיר ואין
שהרי  השכירות, בתנאי שינוי אלו במקרים לראות שיש
שעלולה  משום השכירות, תנאי למלא ראויה אינה הבהמה
באחת  תיפול אם הזכוכית, לכלי או לרוכב להזיק היא
המגידֿמשנה  ומבאר חוליה. או שטותה מחמת הפחתים
למשא  ובין סתם, למשא שכרו בין המחלק - זה דין שאין
גם  בנלקחה, אבל נשטית. או בחלתה אלא - זכוכית כלי
שלך  הרי המשכיר: אומר זכוכית, לכלי או לרכיבה בשכרה
הרי  לו אומר - המלך לעבודת שבנלקחה הדין שהרי לפניך,
על  ה) הערה למעלה שביארנו (כמו מבוסס לפניך, שלך
שתלקח, לבהמה נגרם השוכר שבסיבת המשכיר, טענת
כלי  למשא או לרכיבה בשכרה גם יפה כוחה זו וטענה
את  השוכר אלעזר: בן שמעון רבי בשם עט. (שם זכוכית
ברגליה. או בעיניה (חלתה והבריקה עליה לרכוב החמור
אחר  חמור לו להעמיד חייב - שנשתטתה או עח:) שם ראה
דין  פירוש, דמי" כלרכוב - זכוכית וכלי פפא, רב אמר וכו'.

רכיבה). כדין זכוכית כלי נוסף:11)משא וונציא ובדפוסי
חייב  המשכיר כלומר, ששכר" כאותה אחרת בהמה "או
חמור  השכיר אם כגון לו, שהשכיר הבהמה כמין להעמיד
ה"ה: ז, בפרק בבאֿמציעא (בתוספתא סרס לו יעמיד לא -

ישנה  לא לחבירו, בהמה הבהמה.המשכיר את לו (המשכיר)
וכו'). הפרד על יושיבנו לא - חמור לו אפילו 12)השכיר

המשכיר. בחזקת והוא שכרו, השוכר לו הקדים
הכוונה 13) - אחר חמור להעמיד חייב שאמרו זה כלומר,

בעיסקת  שהוסכם כפי השכר בכל רוצה המשכיר שאם
הרי  לו לומר יכול ואינו אחר, חמור לו יעמיד - השכירות
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קנב שכירות קנב הלכות - משפטים ספר - אדר י' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בעיסקת  להמשיך ברצונו אין אם אבל לפניך, שלך
השכר  לשוכר ומחזיר (מגידֿמשנה) בידו הרשות השכירות,
בידו  ומעכב הבהמה, הלכה שלא הדרך שארית בעד שקיבל
במה  השוכר נהנה שהרי בה, הלך שכבר הדרך בעד השכר
בדרכו  להמשיך אחרת בהמה לשכור ובידו כאן, עד שהגיע

אילו). בד"ה וב'תוספות' עט. גמרא (ראה

.·‰¯aL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó14˙‡OÏ d¯ÎOL ÔÈa ,15 ≈»«¿≈»ƒ¿¿»≈∆¿»»»≈
Ì˙Ò ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ,·k¯Ï d¯ÎOL ÔÈa16È‡ ≈∆¿»»ƒ¿…ƒ»«¬¿»¬ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - CÏ ¯ÈkOÓ17ÏkÓ «¿ƒ»«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ»

ÌB˜Ó18¯kÓÏ ¯ÎBOÏ LÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…∆¡ƒ≈«≈ƒ¿…
‰Ó‰a‰19¯ÎBO B‡ ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a da ÁwÏÂ ,20‰Ó‰a «¿≈»¿ƒ«»¿≈»«∆∆≈¿≈»

ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÓ„a21ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú , ¿»∆»ƒ≈¿»∆»ƒ««∆«ƒ««»
Ba ˜ÒtL22‰Ê ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ .23,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ∆»«»«¬∆¬ƒ«¿ƒ»

ÈˆÁa ‰˙Óe ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»ƒ¿≈¿ƒ≈»«¬ƒ
ÁwÈ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÁwÏ ‰ÈÓ„a LÈ Ì‡ :C¯c‰24, «∆∆ƒ≈¿»∆»ƒ«¿≈»«∆∆ƒ«
dlk ÈÓ„a elÙ‡ ¯ÎBO - ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â25, ¿ƒ≈¿»∆»ƒ«≈¬ƒƒ¿≈À»

‡Ï ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ˜ÒtL ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú«∆«ƒ««»∆»«ƒ¿ƒ≈¿»∆»…
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¯kOÏ ‡ÏÂ ÁwÏ26, ƒ«¿…ƒ¿…≈¿»∆¬ƒ«∆∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â27ÏÈ‡B‰ ,‡OÓÏ d¯ÎO . ¿≈»»∆»«¿…∆¿»»¿«»ƒ
·iÁ BÈ‡ - C¯c‰ ÈˆÁa ˙Óe ,‰Ê ¯BÓÁ BÏ ¯Ó‡Â¿»«¬∆≈«¬ƒ«∆∆≈«»
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ ,¯Á‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«≈∆»≈¿»∆¬ƒ«∆∆

B˙Ï· BÏ ÁÈpÓe28. «ƒ«¿≈»

כלל.14) למלאכה ראויה שאפשר 15)ואינה משא
הקפדה. בלא לו 16)להשליכו לספק עליו קיבל כן, ואם

רכיבתו. או משאו העברת שישלים עד משנה,17)חמור
עח. שצריך 18)שם ובין משלו, למשכיר יש אם בין

חייב  - משלו חמור למשכיר אין אם אפילו כלומר, לשכור.
- העמיד לא ואם לשוכר, ולהעמידו אחר חמור לשכור
כותב: למשנה, בפירושו (רבינו השכירות דמי כל מפסיד
לחםֿמשנה). ראה השכירות". מן דבר שום יחשב "לא
עד  חמור לספק עליו קיבל שהמשכיר דבר: של וטעמו
- התחייבותו מקיים אינו ואם שכירותו, מטרת שישלים
שכירות. דמי לו לשלם השוכר של התחייבותו גם פקעה

השוכר 19) וקנאה השוכר לרשות הבהמה שמסר שבזה
לאחר  גם נשתעבדה - השכירות תנאי בה למלא במשיכה
שהוסכם  כפי מלאכתו השלמת בנבילתה לממן מותה
לא  לרכיבה בשכרה חלתה בדין א) (בהל' למעלה בחוזה.
במקום  אלא זאת אמרו שלא למוכרה, לשוכר רשות ניתנה
אפשרות  ואין נשברה או מתה כגון תקנה, לבהמה שאין
הבהמה  את משעבדת שהשכירות אומרים ואנו לרפאותה,
לקיים  כדי נבילתה את למכור הוא רשאי כך ומשום לשוכר,
למכירה. היא עומדת כך ובין כך בין והרי השכירות, תנאי
לומר  סברא אין לרפאותה, היא שעומדת בחלתה, אבל
למוכרה, ביכולתו שיהיה לשוכר הבהמה שעבד שהמשכיר
ס"ק  שי סי' המשפט' ('נתיבות להימכר עומדת אינה שהרי

והואֿהדין 20)ד). זה, חמור בהשכירו כשמואל, עט. שם
סתם. כדי 21)בחמור מספיקים אינם הנבילה דמי אם

מספיקים  הנבילה דמי שאם משמע, אחרת. בהמה לקנות

המשכיר. חשבון על לשכור רשאי אינו - אחר חמור לקנות
מחייבים 22) אין - לשכור ולא ליקח לא בדמיה אין ואם

את  אלא עבד שלא מפני ההפרש, את להשלים המשכיר את
זה  ובמקרה (מגידֿמשנה). נכסיו שאר לא אבל החמור,
אחר, חמור לו מעמיד אינו אם שכרו כל המשכיר מפסיד

יז. הערה למעלה שביארנו אני 23)כמו זה חמור כלומר,
ימות. אם אחר חמור לך לספק עלי מקבל ואיני לך, משכיר

כששכרה 24) מותה לאחר אפילו לו משועבדת שהבהמה
למשא). שכרה בדין כז הערה להלן (וראה לרכיבה

כשמואל.25) שהגיע 26)שם, במה השוכר נהנה שהרי
(שם). כאן תביעת 27)עד לשוכר שאין אף כלומר, שם.

בגלל  המשכיר על להתרעם הוא רשאי המשכיר, על ממון
ואין  כחושה, בהמה לו שהשכיר בזה לו שעשה העוול
סלנטר  ישראל רבי (בשם האסורה חינם תרעומת תרעומתו

אור). נתיבות - ישראל אור בספר שאין 28)- למשכיר,
אחר  חמור לשכור או ליקח לשוכר משועבדת החמור נבלת
השכירות, בעת המשכיר שהתנה זה" "חמור שלשון בדמיה,
עד  אחר חמור לו להעמיד מתחייב שאינו משמעותה
שמשכירו  החמור מדמי לא אפילו מלאכתו, השוכר שישלים
למלאכה  אלא לשוכר החמור את משעבד שאינו ימות, אם
- לשוכר משועבדים החמור שדמי אמרו ולא עמו, שהתנה
זכוכית  לכלי או לרכיבה בשכרו אלא - זה" "בחמור אף
- השכירות מטרת השוכר פירש שלכך למעלה), (כמבואר
להשתמש  לא הוא רשאי סתם, למשא שבשכרו אע"פ
לו  משועבד החמור שיהיה כדי - שהיא מטרה לכל בחמור
מקפיד  זכוכית, לכלי או לרכיבה שהשוכר מיתתו, לאחר גם

בד  עיכובים לו יהיו רבינו שלא שי). סי' טוריֿזהב (ראה רכו
(לפי  שם שאמרו ממה משא, לבין רכיבה בין זה הבדל למד
לו  ומתה עליו לרכוב החמור את "השוכר הרי"ף): נוסחת
שרק  משמע וכו'", בדמיה יש אם רב אמר הדרך, בחצי
ראה  כרכיבה, שדינה זכוכית לכלי (או לרכיבה בשכרו
אם  אבל לשוכר, החמור דמי משועבדים ט) הערה למעלה
שאין  בהשגה, הראב"ד (ודעת לא - סתם למשא שכרו
לשוכר, משועבד החמור ובשניהם למשא, רכיבה בין הפרש

אמרוהו). דוקא לאו עליו, לרכוב בגמרא שאמרו וזה

.‚‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰29:C¯c‰ ÈˆÁa BÏ ‰Ú·ËÂ , «≈∆«¿ƒ»¿»¿»«¬ƒ«∆∆
d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»

Ì˙Ò ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰30BÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿ƒ»«ƒ¿»««ƒ∆»«
¯ÎO‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ¯ÎO‰31:BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ; «»»«¬ƒ»«»»∆¬≈∆≈

‰ÏB„‚ ‰„t˜‰L ,Èz¯ÎOL dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ÈÏ ‡·‰»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆»«¿ƒ∆«¿»»¿»
CÈÏB‡Â ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈÈ ‡È·‡ È‡Â ,BÊ ‰ÈÙÒa LÈ≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒƒ»»¿ƒ

da32d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . »»«¿ƒ»¿»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»
BÏ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰«≈¿ƒ»«ƒ∆««ƒ∆…»«
¯ÓB‡ È¯‰L ;¯ÎO‰ Ïk ÔzÏ ·iÁ - ÌeÏk ¯ÎO‰ ÔÓƒ«»»¿«»ƒ≈»«»»∆¬≈≈
ÏkÓ ‰ÈÙÒ EÏ ‡È·‡ È‡Â ,BÓˆÚ ÔÈi‰ ÈÏ ‡·‰ :BÏ»≈ƒ««ƒ«¿«¬ƒ»ƒ¿¿ƒ»ƒ»

BÎÈÏB‡Â ÌB˜Ó33ÏL Á¯h‰ È„k ˙BkÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . »¿ƒ¬»»ƒ¿«¿≈«…«∆
C¯c‰ ÈˆÁ34‡L ,‰ÈÙq‰ ˙ÎÏB‰a Ïthn‰ ‰ÓB„ BÈ ¬ƒ«∆∆∆≈∆«ƒ«≈¿»««¿ƒ»

ÏË·e ·LBÈÏ35,¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . ¿≈»≈»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ
- ¯ÎO‰ Ô˙ Ì‡ :‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰ ¯ÎOÂ¿»««≈¿ƒ»«ƒ∆ƒ»««»»
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קנר

קנר

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈ‡L ;ÔzÈ ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¬ƒ¿ƒ…»«…ƒ≈∆≈
‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…∆»¿»ƒ

BÓˆÚ ÔÈÈ36Ì˙Ò ÔÈÈÏ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ ¯ÎO .37el‡ È¯‰ - «ƒ«¿»«¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¬≈≈
¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ38. ¿ƒ«»»

עט.29) שירצה.30)שם יין חצי 31)כל בעד אפילו
משלם  שהשוכר אמרו שלא מחזיר, - הובל שכבר הדרך
במקום  אלא ב) א, הל' למעלה (כמבואר הדרך חצי שכר
- ואבד טבע היין הלא כאן אבל מטענו, מהובלת שנהנה
בד"ה  שם ב'תוספות' (ראה כלום לשלם לשוכר אין

למלא 32)אילימא). המשכיר ביד שאין ומאחר כלומר,
וביד  טבעה, שהרי - השכירות שבחוזה - זו ספינה - תנאי
להביא  ובאפשרותו שכרו, סתם ליין שהרי למלא, השוכר
ולכן  עצמו, על שקיבל מה את מקיים אינו המשכיר הרי יין,
אחרת  ספינה להציע יכול המשכיר ואין השכר. כל מחזיר
שיש  השכירות, בהסכם ולהמשיך שטבעה הספינה במקום
שבחוזה  - זו ספינה - תנאי על בהסתמכות זכות, לשוכר
בו  שנקבעו הפרטים כפי החוזה מילוי לתבוע השכירות,
השוכר, בטענת נימוק רבינו והוסיף שם). (רי"ף בשלימות
שטבעה  זו ספינה כלומר זו", בספינה יש גדולה "שהקפדה
פרטי  וכל ומצבה מבנה ובחנתי שבדקתי אחר שכרתיה
במקומה  שתעמיד אחרת ספינה לקבל מוכן ואיני הליכותיה,

משנהֿלמלך). מצד 33)(ראה החוזה, בקיום העיכוב והרי
שהוסכם. כפי הדרך כל בעד משלם ולכן בא, השוכר

הספינה 34) בהולכת לטרוח - הספן - המשכיר על שהיה
טבעה. חצי 35)אלמלא בעד התשלום לחשב יש כלומר,

שאדם  הסכום פחות - שכר בעדו מקבל שהמשכיר - הדרך
אלא  ולטרוח לעבוד יצטרך שלא כדי משכרו, לו שינכו מוכן

שם). (רי"ף ובטל יושב שלא 36)יהא מאחר כלומר,
- השכירות תנאי אחר למלא בידם השוכר, ולא המשכיר

המוחזק ביד המעות מחליטים התחתונה,אנו על התובע ויד
תנאו  קיים שלא מטעם המוחזק מן המעות להוציא שאין
התובע  ביד שאין ומאחר התובע, מצד נתקיימו אלאֿאםֿכן

שכרו. כל מפסיד - תנאו המשכיר 37)לקיים ורשאי
לא  שניהם אבל אחר, יין והשוכר - אחרת ספינה להעמיד

השכירות. תנאי השכר,38)מילאו השוכר הקדים אם
הקדים, לא ואם הנותר. הדרך חצי שכר מחזיר המשכיר
ואין  שם). (גמ' שנסעו הדרך חצי בעד משלם השוכר
לי  אין - זה ויין זו בספינה כמו - לטעון יכול המחזיק
לתובע  שיש מפני תנאו, מילא שהתובע לפני השכר להחזיר
אין  אבל יין, ולהביא התנאי למלא אני מוכן נגדית: טענה
תנאו  ממלא שהמשכיר לפני התנאי למלא עלי להטיל
שאני  ונמצא זאת, שיעשה מאמינו ואינני ספינה, להעמיד
אחד  שאם מזה, ויוצא יא) שם (רא"ש מעותי ומפסיד טורח
השכר  מוציאין - ממלא השני ואין תנאו מילא משניהם
(מגידֿמשנה  תנאו ממלא שאינו מאחר המוחזק, מן אפילו

הרמב"ן). בשם

.„d˜¯Ùe ,‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰39Ô˙B - C¯c‰ ÈˆÁa «≈∆«¿ƒ»¿»»«¬ƒ«∆∆≈
C¯c‰ Ïk ¯ÎO BÏ40¯ÈkOiL ÈÓ ¯ÎBO‰ ‡ˆÓ Ì‡Â . ¿«»«∆∆¿ƒ»»«≈ƒ∆«¿ƒ

¯ÎBO - ˜ÒtL ÌB˜n‰ „Ú BÏ d˙B‡41ÏÚ·Ï LÈÂ ; »««»∆»«≈¿≈¿««

˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰42‰¯BÁq‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .43 «¿ƒ»»»«¿…∆¿≈ƒ»«»«¿»
‰ÏÚÂ ,„¯ÈÂ ,C¯c‰ ÈˆÁa ¯Á‡ LÈ‡Ï ‰ÈÙqaL∆«¿ƒ»¿ƒ«≈«¬ƒ«∆∆¿»«¿»»
¯ÎOe ÔBL‡¯‰ ÔÓ C¯c‰ ÈˆÁ ¯ÎO ÏËB - Á˜Bl‰«≈«≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ»ƒ¿«
ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰ ÏÚ·Ï LÈÂ ;ÔB¯Á‡‰ ‰fÓ ÈˆÁ‰«¬ƒƒ∆»«¬¿≈¿«««¿ƒ»»»
‡Ï ÔÈ„ÚL ¯Á‡ LÈ‡ ˙Úc ÏaÒÏ BÏ Ì¯bL ,˙ÓÚ¯z«¿…∆∆»«ƒ¿…««ƒ«≈∆¬«ƒ…

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba Ïb¯‰À¿«¿≈…«≈»∆

מהשכירות.39) השוכר בו חזר כלומר מטענו, הוריד
באמצע.40) בו לחזור יכול השוכר שאין שהותנה, כפי

בחצי  לה ופרקה הספינה את "השוכר עט: בבאֿמציעא
מעמיד  השוכר (שאין לאגוריה משכח דלא ואי וכו' הדרך
בעי  אגרא כוליה הספינה), שישכור במקומו אחר אדם
שם. הרי"ף פירש [כן לשלם). עליו הדרך, כל (שכר שלומי"
מי  השוכר מצא "ואם בסמוך: רבינו של מלשונו משמע וכן
מצא]. כשלא המדובר - הקודמת שבבבא משמע שישכיר",
הדרך  בחצי הטורח ערך מנכים ואין המלא השכר ומשלם
לנכות, אמרו שלא ג, בהלכה כמו - הספינה את הוליך שלא
יושב  - הספן - המשכיר והרי קיימת, הספינה כשאין אלא
זה  על הסתמך והוא קיימת, ספינתו הלא כאן אבל ובטל.
מטען  ימצא המטען את שם להוליך שקבעו שבמקום
אלא  הספינה, הפלגת למקום חוזר אינו ולכן חזרה, להובילו
בטל  יושב שאינו ונמצא המיועד למקום ריקנית מסיעה
שהמשנהֿלמלך  [ונראה נוסף). הסבר עם (מגידֿמשנה
בדבריו, נפלה שטעותֿסופר אלא זה, להסבר התכוון
שיא, בסימן ה'טור' ודעת "לדרכו"]. צ"ל "לביתו" ובמקום

הטורח. דמי מנכים כאן משכירו,41)שגם כלומר:
כמבואר  לאחר, בשכירות זכותו להעביר רשאי שהשוכר
רשאי  השוכר "אין שאמרו שזה ה), (בהלכה בסמוך

בספינה. ולא במטלטלין אלא אינו שגרם 42)להשכיר"
שכותב  (כמו בו הורגל לא שעדיין אחר איש דעת לסבול לו
לחייב  שיש אמרו, שם ובגמרא שם). רי"ף - בסמוך רבינו
ריעוע  דספינתא" "רפסתא בעד לשלם זה במקרה השוכר את
שהרי  שנית, ובהטענתה המשא בפריקת שמתרועעת הספינה
בעת  שהוסכם מכפי וטעינה סריקה לתוספת גרם השוכר
וכן  בסיבתו. שנגרם זה בהפסד לישא השוכר ועל השכירות.
כאן, זה חיוב הזכיר לא שרבינו ונראה שם. הרי"ף פסק
זכות  לשוכר יש אם בבעיה אלא כאן דן שאינו מפני
הפסד  כל עליו מקבל כשהוא לאחרים הספינה את להשכיר
זה, ודין לא. או השוכרים, מהחלפת כתוצאה לספינה שיגרם
רבינו  בעיני נראה שהוא, הפסד בכל לישא השוכר שעל
המשנה'). 'מרכבת (ראה להזכירו צורך ואין מאליו כמובן

בד"ה 43) שם ה'תוספות' הביאו וכן הרי"ף. וכפירוש שם,
חננאל. רבינו בשם דפרקיה,

.‰ÔÓÊ „Ú B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰L :¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓƒ»¬ƒ≈∆««¿ƒ«ƒ«¬≈«¿«
ÛBÒ „Ú ¯Á‡Ï ˙Èa‰ ¯ÈkO‰Ï ¯ÎBO‰ ‰ˆ¯Â ,·eˆ»̃¿»»«≈¿«¿ƒ««ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÈkOÓ - BpÓÊ44Èa ÔÈÓk ˙È· Èa LÈ Ì‡ , ¿««¿ƒ«¬≈ƒƒ≈¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿≈
‰MÓÁÏ ¯ÈkOÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙È·45. ≈¬»ƒ»«¿»»…«¿ƒ«¬ƒ»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL46- ¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ : ∆…»¿¬»ƒ≈«≈««¿«¿ƒ
‡‰iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡∆»ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈≈¿ƒ∆¿≈
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קנד שכירות קנד הלכות - משפטים ספר - אדר י' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t47Ú˜¯˜a Ï·‡ ;48,‰ÈÙÒa B‡ ƒ¿ƒ¿««≈¬»¿«¿«ƒ¿ƒ»
dnÚ dÏÚa È¯‰L49Ôk ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -50:¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ∆¬≈«¿»ƒ»≈≈≈¿≈¬ƒ≈

¯ÈkO˙Â Á¯Ëz ‰nÏ :¯ÎBOÏ ˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«««««ƒ«≈»»ƒ¿«¿«¿ƒ
BÁÈp‰Â ‡ˆ ,Ba „ÓÚÏ ‰ˆ¯z ‡Ï Ì‡ ?ÌÈ¯Á‡Ï È˙Èa≈ƒ«¬≈ƒƒ…ƒ¿∆«¬…≈¿«ƒ
.¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e¯ÈÎOÓ ¯eËt ‰z‡Â¿«»»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿«≈

ÂÈÏÚaÓ ·BË ÚÓz Ï‡a ‰fL51B¯ÈkOÓ ‰z‡L „Ú ; ∆∆¿«ƒ¿«ƒ¿»»«∆«»«¿ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .B˙Èa ‰ÊÏ ÁÈpz ,¯Á‡Ï¿«≈«ƒ«»∆≈¿≈ƒ∆»∆≈»

BpÓÊ ÛBÒ „Ú B¯ÎO ÔzÈÂ ,ÏÏk ¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï52. ¿«¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈¿»«¿«
˙Ó‡ ‰Ê ÔÈcL ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ53. ¿…≈»∆ƒ∆ƒ∆¡∆

ומוסיף 44) ספינה. וכדין התנגדות, זכות למשכיר ואין
שעד  למשכיר, לו אין תרעומת אפילו שכאן המגידֿמשנה,
לו  שגרם מפני בספינה, אלא תרעומת לו יש אמרו לא כאן
בבית  אבל בו, רגיל שאינו איש דעת הנסיעה זמן כל לסבול
לו. אין תרעומת אפילו - השוכר עם דר המשכיר שאין -

הוא 45) גם אם אפילו בדיורים, להרבות רשאי השוכר שאין
ה"ט. שכנים מהלכות פ"ה ראה בבית, וגר ממשיך

כט.46) לשוכר 47)גיטין מקנה השכירות כלומר, שם.
ואין  השכירות, לתנאי בהתאם בחפץ להשתמש מליאה זכות
נשארת  במטלטלין אולם עקרונית, משפטית הגבלה כל בזה
שיכול  מפני זו, זכות להעברת התנגדות זכות למשכיר
השני  השוכר כי אחר, ביד פקדוני שיהא רצוני אין לטעון:
(ראה  נאנס ויטעון: החפץ את יעלים שלא אצלי נאמן אינו

ד). הל' פ"א העלמה.48)למעלה מציאות בה שאין
ספינתו.49) הוא ושומר השוכר, עם דר הספינה שבעל
לאחרים.50) משכירה השוכר ולכן זו, לטענה מקום אין
לעשות",51) ידיך לאל "בהיות וגו': כז. ג, במשלי כתוב

שהוא. הפסד לך גורם הדבר שאין שהם 52)כלומר,
הבית  שבעל מפני מטלטלין, כדין מושכר בית שדין סבורים,
ע"י  יוזק שלא לשמור יכול ואינו השוכר, עם ביחד דר אינו
זה  ואין הראשון, על כמו עליו סומך שאינו השני, השוכר
ע"י  יתקלקל שלא ושומר עמה שבעלה לספינה דומה

(ראב"ד). וסובר 53)השוכר זו, סברא דוחה רבינו
- השני השוכר שהרי טענה, אינה הבית לקלקול שהחשש

(מגידֿמשנה). ההיזק בעד לשלם יתחייב

.Â- ÏÙ B¯ÈkO‰L ¯Á‡Â ,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
B˙B·Ï ·iÁ BÈ‡54LnzLpM ‰Ó ÏÚ ·MÁÓ ‡l‡ , ≈«»ƒ¿∆»¿«≈««∆ƒ¿«≈

¯ÈÊÁÓe Ba55˙e¯ÈÎO‰ ¯‡L BÏ56- B¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ; «¬ƒ¿»«¿ƒ¬»ƒ¿»
B˙BÓk BÏ ¯ÈkOÈ B‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ57. «»¿«¬ƒ«ƒ«≈«¿ƒ¿

B¯ÎÓ B‡ B¯ÈkO‰Â ‰ÊÏ B¯ÈkO‰L ¯Á‡ ¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«««∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿»
Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ58˙e¯ÈÎO ÚÈ˜Ù‰L , ¿≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÔBL‡¯‰59·iÁ ‰Ê È¯‰ -60¯Á‡ ˙Èa BÏ ¯ÈkO‰Ï »ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ«ƒ«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙BÓk¿¿≈…«≈»∆

לו 54) לבנות התחייב ולא השכיר, זה בית שהרי קג. שם
חדש. השכר.55)בית השוכר הקדים אם המשכיר,

זמן  פרק בעד משלם שהשוכר הקדים, לא אם והואֿהדין
ונהנה. בו הבית 56)שדר אבני למכור רשות לשוכר ואין

ב  בהלכה למעלה כמו אחר, בית בדמיהם ולשכור ועציו,

במגידֿמשנה: מבואר ההבדל, וטעם לרכוב. זה חמור בדין
לשוכר  שעבד והמשכיר להמכר, עומדת נבלתו - שמת חמור
שהוא  זמן כל משמע זה" "בית אבל נבלתה, ואת החמור את
עומדים  שאינם והאבנים, העצים למכור ולא לדירה ראוי
להעמיד  לחייבו ואין מחדש. הבית לבנות אלא להמכר
השכירו. זה שבית מפני החדש הבנין את השוכר לרשות

זה 57) בבית אמרו שלא שהשכירו. וכצורתו הבית כמידת
במקום  אבל מאליו, הבית כשנפל אלא לבנותו חייב שאינו
בית  לו להעמיד חייב - השוכר הסכמת בלי סתרו שהמשכיר
(מגידֿ יסתור שלא לעכב יכול שהשוכר ופשוט, אחר.

ישראל.58)משנה). ואפילו אלים, חמסן,
הבית.59) מן להוצאתו 60)שהוציאהו שגרם המשכיר,

הבית. מן

.Ê¯ÈkO‰61Ì˙Ò ˙Èa BÏ62ÏÙ ˙Èa BÏ Ô˙pL ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿««∆»««ƒ»«
ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â .¯Á‡ ˙Èa BÏ ÔzÈ B‡ B˙B·Ï ·iÁ -«»ƒ¿ƒ≈«ƒ«≈¿ƒ»»»»

ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ - ÏÙpL ˙Èa‰ ÔÓ63. ƒ««ƒ∆»«≈«≈»¿«≈»»
˙Èa Èe¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â64˙Èa ‡l‡ ¯ÈkO‰ ‡lL . ¿∆ƒ¿∆»«ƒ∆…ƒ¿ƒ∆»«ƒ

Ì˙Ò65‰Êk ˙Èa :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .66EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ¿»¬»ƒ»««ƒ»∆¬ƒ«¿ƒ¿
ÏL BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ«»¿∆
ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;e‰‡¯‰L ‰Ê ˙Èa«ƒ∆∆∆¿»¿≈»«…»»ƒ¿«
ıÁ¯nÏ B‡ ˜eMÏ B‡ ¯‰pÏ ·B¯˜ ‰È‰iL ‡l‡ È¯·c¿»«∆»∆ƒ¿∆»«»»««∆¿»

B˙¯eˆÎe B˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Êk67. »∆∆»«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ»¿»
CÎÈÙÏ68ÏB„‚ epOÚÈ ‡Ï - ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ,69- ÏB„b ; ¿ƒ»ƒ»»»»…«¬∆»»

- ÌÈL ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï - „Á‡ ;ÔË˜ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆»»∆»…«¬∆¿«ƒ¿«ƒ
,Ba eÈ‰L ˙BBlÁ‰ ÔÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .„Á‡ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆∆»¿…ƒ¿…ƒ««∆»

Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¬≈∆∆»ƒ««¿≈∆

קג.61) וצורתו.62)שם מדתו קבע שם,63)ולא רי"ף
בגמרא. משמע בו 64)וכן שיש כלומר לדירה, שראוי

שם). (נמוקיֿיוסף אמות ארבע על אמות וביד 65)ארבע
שהוא  כזה קטן בית מתחילה לו להעמיד היה המשכיר
מעניקה  אינה הראשון הבית ונפילת עכשיו, לו מעמיד

חדשות. זכויות להשכיר 66)לשוכר המשכיר עליו שקיבל
כזה. לו: ואמר מסוים בית והדגימו בית, שם 67)לו

שהשכירו.68)בגמרא. אחר הבית נפל בני 69)אם יש
קטנה. דירה שמעדיפים שם.70)אדם

.ÁÌ˙Ò ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰71‰iÏÚ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -72. ««¿ƒ¬ƒ»¿»«»¿«¬ƒ¬ƒ»
EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa Èab ÏÚL BÊ ‰iÏÚ :BÏ ¯Ó‡»«¬ƒ»∆««≈«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ¿

‰iÏÚÏ ˙Èa „aÚL È¯‰ -73‰˙ÁÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .74 ¬≈ƒ¿≈«ƒ«¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰iÏÚ‰75¯ÈkOn‰ ·iÁ - ¯˙È B‡ »¬ƒ»¿«¿»»¿»ƒ»≈«»««¿ƒ

ÎBO‰ È¯‰ - Ôw˙ ‡Ï Ì‡Â ;Ôw˙Ï˙Èaa ¯„Â „¯BÈ ¯ ¿«≈¿ƒ…ƒ≈¬≈«≈≈¿»««ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ76BÊ ˙BiÏÚ ÈzL eÈ‰ .Ôw˙iL „Ú77ÏÚ ƒ««««ƒ«∆¿«≈»¿≈¬ƒ«

‰BzÁza ¯c - ‰BÈÏÚ‰ ‰˙ÁÙÂ ,BÊ Èab78‰˙ÁÙ ; «≈¿ƒ¿¬»»∆¿»»««¿»ƒ¿¬»
B‡ ‰BÈÏÚa ¯e„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰BzÁz‰««¿»¬≈∆»≈ƒ»»∆¿»

˙Èaa79ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯c Ì‡Â ,¯e„È ‡Ï CÎÈÙÏ . ««ƒ¿ƒ»…»¿ƒ»≈ƒƒ
ÌMÓ B˙B‡80„Á‡a ‰OÚÓ .81˙ÈÏc :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L82 ƒ»«¬∆¿∆»∆»««¬≈»ƒ

¯˜ÚÂ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰f‰ ˜Ò¯t‰ Èab ÏÚL BÊ∆««≈««¿≈«∆¬ƒ«¿ƒ¿¿∆¡«
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קנה

קנה

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ;BÓB˜nÓ ˜Ò¯t‰ ÔÏÈ‡ƒ«««¿≈ƒ¿»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÓÊ Ïk ˜Ò¯t‰ „ÈÓÚ‰Ï ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿«»«»¿«¬ƒ««¿≈»¿«

˙Ói˜ ˙ÈÏc‰L83.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»ƒ«∆∆¿≈…«≈»∆

קטז:71) להעמיד 72)שם חייב לו, שהעמיד זו נפלה אם
אחרת. גבי 73)לו "שעל הוסיף: מה לשם כן, לא שאם

אנו  ולכן זו". "עלייה באמרו: הסתפק ולא זה", בית
הרי  - יתקנו ולא בעליה קלקול יארע שאם כוונתו, מפרשים
והולך. רבינו שמבאר כמו לשוכר, משועבד שלמטה הבית

על 75)נתקלקלה.74) טפחים ארבעה של שטח פני על
כשמואל). (שם, טפחים יכול 76)ארבעה אינו אבל ביחד,

לו  ויעמיד שלמטה בבית מדירתו יצא הבית שבעל לדרוש
שיעבדו. לא כן דעת שעל כולה, שלש 77)את בן בית

שעל  זו עליה לו: ואמר העליונה, הקומה והשכיר קומות
זה. בית ולדור 78)גבי לירד יכול ואינו התחתונה, בעלייה

דירת  לתקן בעלֿהבית את לאלץ כדי שלמטה, בבית
הבית העלי  בכלל התחתונה, העלייה שגם מפני יה,

מא). ס"ק שיב, סי' חו"מ (סמ"ע הוא ששיעבדו
או 79) העליונה לעלייה לדחותו יכול הבית בעל אם כלומר,

שם  "דא"ל קיז.) (שם בגמרא מבוארים הספק וצדדי לא.
הרי  לשוכר: אומר המשכיר כלומר, עלך". קבילת עלייה
מוסר  אני עלייה והרי בעלייה, לדור והסכמת שכרת, עלייה
קביל  לא עליות שתי עליה, קביל עלייה חד דילמא, "או לך,
טורח  עלי קיבלתי לטעון: יכול השוכר פירוש, עליה",
ולעלות  לטרוח מסכים איני אבל ראשונה, לקומה העלייה

שם. בתיקו שנשארה בעיה קומות. שהדבר 80)שתי מפני
השוכר  תפס שלא עוד וכל המוחזק, מן מוציאים אין בספק,
כשתפסה  אבל כניסתו. ממנו מונע הבית בעל הדירה,
להוציאו. זכות לבעלֿהבית ואין המוחזק, הוא הרי השוכר,
שהיא  העלייה רצפת כשנפחתה נאמרו, אלה דינים וכל
הוא  הקלקול שהרי התחתונה, העלייה של או הבית תקרת
אין  - העלייה קירות כשנפחתו אבל לו, המשועבד בבית
הבית  עם קשר לו אין זה קלקול כי לתקנם, חייב המשכיר

(מגידֿמשנה). קטז:81)המשועבד גפן 82)שם
האפרסק. עץ על גידלו ששעבד 83)שענפיה מפני

הוא  מחוייב זה", אפרסק "על באמרו לדלית, האפרסק
הקיימת. הגפן לדלית משענת שיהווה כדי למקומו להחזירו

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
משכיר 1) וכן גדולה, בבירה לחבירו בית משכיר דין יבאר

משכיר  ודין לשוכר, להעמיד חייב הוא מה לחבירו בית
בית  משכיר ודין הוא, למי שבחצר זבל ודין ונפחתה, עלייה
בסוף  לצאת שכופהו קצוב זמן עד בהם וכיוצא חצר או
ודין  לשביתה, או ללינה בית שוכר ודין הקצוב, הזמן
קודם  יום שלושים להודיעו שצריך סתם בית משכיר
הוקרו  ודין למשכיר, להודיע צריך כן גם ושוכר שיוציאו,
או  מכרו או לבנו נתנו או הבית נפל ודין הבתים, והוזלו

הורישו.

.‡¯ÈkOn‰2‰ÏB„‚ ‰¯È·a B¯·ÁÏ ˙Èa3LnzLÓ -4 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»ƒ¿«≈
‰ÈÏzÎ·e ‰ÈÊÈÊa5˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú6ÏL ıa¯z·e , ¿ƒ∆»ƒ¿»∆»««¿««««¿≈∆

¯ˆÁ7‰·Á¯·e ,8ÌÈza‰ È¯BÁ‡L9e‚‰pL ÌB˜Óe . »≈»¿»»∆¬≈«»ƒ»∆»¬

ÌÈÏ˙k‰ È·Úa LnzL‰Ï10È·Úa LnzLÓ - ¿ƒ¿«≈»√ƒ«¿»ƒƒ¿«≈»√ƒ
‚‰Ó ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e .ÌÈÏ˙k‰«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿«

‰È„n‰11˙BÓM‰Â12e¯Ó‡L C¯„k ,Ì‰Ï ÔÈÚe„È‰ «¿ƒ»¿«≈«¿ƒ»∆¿∆∆∆»«¿
¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚa13. ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»

ו:2) ולא 3)בבאֿבתרא רבות, דירות המכיל גדול בנין
בחצר  קונה שהשוכר השימוש זכות השכירות' ב'חוזה פורש
מנהג  אין וגם הבירה, את המקיף בשטח הנמצאים ובמבנים

מקום. באותו שבכתלים 5)השוכר.4)מוסכם בחורים
הבירה. את המקיפים אמות,6)החיצוניים ד' של שטח

ששכר. הבית שממול הכותל לחלק החצר,7)מחוץ גינת
נחמן, (כרב האויר את לרענן ופרחים עשבים בה שמגדלים

פנוי.8)שם). מן 9)מגרש בית, שוכר שכל שם, כרבא
– אלו במקומות להשתמש רשות לו שיהיה דעת על הסתם

שוכר. הכותל.10)הוא בגג משתמשים עליה שוכרי
מנהג 11) שאין במקום נאמרו שלמעלה הדינים כלומר,

המקובל. המנהג כפי הכול - קבוע מנהג יש אם אבל ידוע,
דעת 12) על הסתם שמן השכירות, תנאי המגדירים המונחים

השכירות. נעשתה מהלכות 13)המנהג כ"ו פרק ראה
מכירה.

.·daL ˙Ù¯‰ ¯ÈkO‰ ‡Ï - Ì˙Ò B¯ˆÁ ¯ÈkOn‰14. ««¿ƒ¬≈¿»…ƒ¿ƒ»∆∆∆»

קב.).14) (בבאֿמציעא "חצר" המונח בכלל הרפת שאין

.‚B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰15,˙B˙Ï„ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈«»¿«¬ƒ¿»
˙‡ ˜fÁÏe ,eÏ˜Ï˜˙pL ˙BBlÁ‰ BÏ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«««∆ƒ¿«¿¿¿«≈∆

‰¯˜z‰16‰¯Bw‰ ˙‡ CÓÒÏÂ ,17˙BOÚÏÂ ,‰¯aLpL «ƒ¿»¿ƒ¿…∆«»∆ƒ¿¿»¿«¬
¯‚18ÏeÚÓe19Ô‰L ÌÈ¯·cÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ∆∆«¿¿…«≈»≈ƒ¿»ƒ∆≈

Ôn‡ ‰OÚÓ20ÌÈza‰ ˙·ÈLÈa ÏB„b ¯wÚ Ì‰Â «¬≈À»¿≈ƒ»»ƒƒ««»ƒ
˙B¯ˆÁ‰Â21‰˜ÚÓ ˙BOÚÏ ·iÁ ¯ÎBO‰ .‰ÊeÊÓe22, ¿«¬≈«≈«»«¬«¬∆¿»

‰ÊeÊn‰ ÌB˜Ó Ôw˙Ïe23BlMÓ24˙BOÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ»»«¬
ÌlÒ25·Ê¯Ó B‡26Bbb ÁÈË‰Ï B‡27‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - À»«¿≈¿»ƒ««¬≈∆∆

BÓˆÚ ÏMÓ28. ƒ∆«¿

קא:15) לבית.16)שם מכסה המשמשים הנסרים מערכת
עליהן.17) מונחים שהנסרים הבית, בריח 18)קורות

מבפנים. ופתיחתה הדלת לנעילת מבחוץ.19)המשמש
שעל 20) שם) לרי"ף (בפירושו יוסף' ה'נמוקי וכתב שם,

אף  השכירות, תקופת כל במשך אלו דברים לתקן המשכיר
רבינו, לשון נוטה ולזה השכירות. בשעת תקינים כשהיו
שנתקלקלו  כלומר שנתקלקלו", חלונות לו "ולפתוח שכתב
נאמר  שזה כתב, הריטב"א ובשם השכירות. תקופת בתוך
משכיר  אני זה "בית לו אמר אם אבל סתם, בית לו באמרו
(וכן  השכירות תקופת בתוך כשנתקלקל לתקן חייב אינו לך"
ס"ק  הגר"א ובביאור עיי"ש א. סעיף שיד בסי' הרמ"א פסק

א). ס"ק החושן' וב'קצות דעת 21)ו, על הסתם, שמן
שכר. - לדירה ראוי הבית מצוות 22)שיהא שחובת שם,

ממעקה  פטור בו דרים שאין בית שהרי הן, הדר על אלו
רוצח  מהל' ופי"א יא, הל' מזוזה מהל' פ"ה (ראה ומזוזה

א). הל' נפש להכניס 23)ושמירת הבית, במזוזת חקיקה
המזוזה. את אבן,24)בה של היא הבית מזוזת אם אפילו
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קנו שכירות קנו הלכות - משפטים ספר - אדר י' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

למ  ואמרנו אומן, מעשה היא שהם והחקיקה שהדברים עלה
שאין  דבר, של וטעמו לעשות. המשכיר חייב - אומן מעשה
שהרי  המזוזה, את להניח באבן מקום לחקוק הכרח כל
ולהעמיד  בנסר הקנה ולקבוע בקנה המזוזה לקבוע אפשר
הבית  למזוזת סמוך והמפתן המשקוף בין בצמצום הנסר את
(שם  לאומן צורך זה למעשה ואין ממקומו. יזוז שלא באופן

יוסף'). ו'נמוקי רש"י להשתמש 25)ע"פ כדי הבית לגג
נמוק"י). (ראה הבתים בישיבת עיקר בגג השימוש ואין בו,

ומשופע,26) בטיח המטוייח הגג אצל לכותל סמוכים נסרים
את  מרטיבים ואינם הנסרים על נופלים הגג שעל והמים
צריך  ואין מחזירה אדם כל הנסרים, וכשנופלים הכותל,

רש"י). ע"פ (שם לזה שנתהוו 27)אומן הסדקים להטיח
ואין  הסדקים, דרך לבית הגשם מי ידלפו שלא כדי בגג,

לזה. אומן אלא 28)צריך לתקן המשכיר על שאין שם,
הבית. בישיבת ועיקר אומן מעשה שהוא דבר

.„B¯·ÁÏ ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰29‰˙ÁÙÂ30‰Úa¯‡a31B‡ ««¿ƒ¬ƒ»«¬≈¿ƒ¿¬»¿«¿»»
‰¯˜z‰ Ôw˙Ï ·iÁ - ¯˙È32‰·ÈÊÚn‰Â33;‰ÈÏÚL »≈«»¿«≈«ƒ¿»¿««¬ƒ»∆»∆»

‡È‰ ‰¯˜z‰ ˜efÁ ‰·ÈÊÚn‰L34. ∆««¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

ח,29) הל' בפ"ה למעלה שנתבאר סתם, עלייה לו ואמר
והולך  רבינו מבאר וכאן עלייה, לו להעמיד חייב נפלה שאם
שאינו  כשם - זו עלייה לו באמר אבל נפחתה, אם הדין מה
לתקנה  חייב אינו כן בנפלה, עלייה לו להעמיד חייב
לחםֿמשנה, ועיין קיז: שם הגמ' ע"פ (מגידֿמשנה בנפחתה

יז). סעיף שיב סי' בחושןֿמשפט נסר 30)וראה נשבר
כשמואל).31)ברצפתה. (שם, טפחים ארבעה על טפחים

לעלייה.32) רצפה המשמשת הבית הטיט 33)תקרת
ג, (נחמיה הכתוב מלשון והוא - התקרה על שטוחין והעפר
רבינו  פירש וכן שם, רש"י (ע"פ ירושלים" "ויעזבו ח)

שם). המשנה, העלייה,34)בפירוש בישיבת הוא ועיקר
עלול  והוא רפים, הרצפה כשנסרי בעלייה דר אדם שאין

ממקומו. נסר ישמט אם ליפול

.‰Ï·f‰35¯ÎBO ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¯ˆÁaL36CÎÈÙÏ . «∆∆∆∆»≈¬≈∆≈¿ƒ»
thÓ ‡e‰B‡ÈˆB‰Ï Ba Ï37- ‚‰Ó ÌL LÈ Ì‡Â . ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰38eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«««ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
˙BÓ‰a‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÎBO ÏL Ï·f‰ eOÚL ˙BÓ‰a‰«¿≈∆»«∆∆∆≈¬»ƒ«¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÏL39ÏL B¯ˆÁL ;¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL Ï·f‰ - ∆¬≈ƒ«∆∆∆««∆»≈∆¬≈∆
BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡40‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»»∆…ƒ«¿««ƒ∆ƒ

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‰¯eÎO41. ¿»¿«¬≈ƒ

קב.35) שם הגמרא, וכפירוש קא: שם משנה,
ומבאר.36) רבינו שהולך כמו החצר, את השוכר מבהמות

כך  ומתוך הזבל את מפקיר שהשוכר אומרים אנו ואין
מדעתו  שלא לו קונה אדם של שחצירו בו, זוכה המשכיר
דבר  של וטעמו שם). הערה ראה זו, הלכה בסוף (רבינו
ובזכותו  לו, מושכר שהחצר מכיון בלחםֿמשנה: מבואר

זבלן. מפקיר אינו בהמותיו, שם לו 37)להחזיק כשאין
בו. א.38)צורך הל' למעלה בהמות 39)כמבואר זבל

זבלן  על מקפידים אינם בעליהם למקום, ממקום ההולכות
אותו. נמצא 40)ומפקירין שהחפץ לו ידוע כשאינו אף

יוסי  כרבי (שם ח הל' ומתנה זכיה מהל' פ"ד ראה בחצרו.
חנינה). במשנה,41)בר שאמרו מה פירשו שם, בגמרא

דאתי  ותורי דמשכיר, "בחצר המדובר - הבית בעל של הזבל
שאמרו  שזה רבינו, ומפרש אחרים). של (שוורים מעלמא"
לשוכר, המושכרת בחצר היא הכוונה דמשכיר", "בחצר
הפקר  חפצי לקנות הבעלים זכות מפקיעה השכירות שאין
(ראה  קצוב לזמן מכירה שכירות אמרו שלא בה, המונחים
לזכות  כלומר שכירותו, למטרת אלא א) הל' פ"ז להלן
והמשכיר  לו, קנוי אינו החצר גוף אבל בחצר, ההשתמשות
(מגידֿמשנה, הפקר חפצי לקנות החצר בעל להיות ממשיך
א, ס"ק שיג סי' החושן' 'קצות וראה שם. ולחםֿמשנה

רבינו). בדעת אחרת שיטה

.Â¯‡L B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ B‡ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ»≈∆¿»¬¿»
˙‡ˆÏ e‰ÙBk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ˙BÓB˜n‰«¿«¿«»¬≈∆≈»≈

˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BÏ ÔÈzÓÓ BÈ‡Â ,BpÓÊ ÛBÒa42¯ÎO . ¿¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ»»∆»»«
Ì˙Ò ˙Èa BÏ43„Á‡ ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :44; «ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒ∆»

‰˙È·LÏ45ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ -46ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOÏ ; ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ≈
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt47. »ƒ¿ƒ

פינוי 42) הודעת לשוכר למסור צריך המשכיר אין כלומר,
הגשמים, בימות ואפילו הזמן, כשיגיע מיד אלא מוקדמת,
המשכיר  שאין ז) הלכה (ראה אמרו לא כאן שעד מוציאו,
הודעה  בלי החמה ובימות כלל, הגשמים בימות מוציאו
בסתם, נעשית כשהשכירות אלא יום, שלושים של מוקדמת
בסמוך  (כמבואר לדור מקום לחפש לשוכר לאפשר כדי
קביעת  עצם - קצוב לזמן נעשית כשהשכירות אבל ז) הלכה
בירושלמי  אמרו וכן היא. הודעה - מסוים לזמן השכירות
בירושלמי  - השואל פרק בבבאֿמציעא הרי"ף (הביאו
זמנו  הגיע אפילו ידוע, לזמן השכירו "ואם אינו): לפנינו
ידיע  מידע טעמא? מאי מיד. מוציאו - הגשמים בימות
בטבת). הוא יציאתו שזמן הוא (יודע בטבת" דזמניה

בבאֿמציעא 43) תוספתא (וראה הירושלמי בשם שם רי"ף
הי"א). ח לילה 44)פרק דעת על - סתם ללינה שהשוכר

יונתן). הר' בשם קא: שם מקובצת' ('שיטה שוכר ויום
להכין 46)לשבת.45) כדי בכלל, השישי יום גם כלומר,

(שם). שבת שלושים 47)צרכי נמשכת נישואין ששמחת
כל  יום שלושים שעד ח.) כתובות (ראה שאמרו כמו יום,
ומברכים  היא, הנישואין מפני סתמא עושה שהחתן סעודה
מונעים  אין ד.): (שם אמרו וכן במעונו". "שהשמחה

יום. שלושים כל הכלה מן תכשיטים

.ÊÌ˙Ò B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰48B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»≈»¿ƒ
Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL BÚÈ„BiL „Ú49È„k ,50Lw·Ï «∆ƒ¿ƒƒ…∆¿≈¿«≈

.‡ˆÈ ÌÈLÏM‰ ÛBÒÏe ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…ƒ¿∆À¿»«∆∆¿«¿ƒ≈≈
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na51˙BÓÈa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»ƒ

ÌÈÓLb‰52B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -53‚Á‰ ÔÓ54„ÚÂ «¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»¿«
ÁÒt‰55ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,‚Á‰ ÈÙÏ ÌÈLÏL BÏ Ú·˜ . «∆«»«¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿«ƒ

‚Á‰ ¯Á‡Ï „Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ÌBÈ ÌÈLÏM‰56BÈ‡ - «¿ƒ¬ƒ∆»¿««∆»≈
ÁÒt‰ È‡ˆBÓ „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ57‡e‰Â .58BÚÈ„BiL »¿ƒ«»≈«∆«¿∆ƒ

Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ
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קנז

קנז

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈk¯ka Ï·‡ ;˙B¯ÈÚa60„Á‡Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈ „Á‡ - »¬»¬»«¿«ƒ∆»¿««»¿∆»
L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»»…∆

Ì„wÓ61˙eÁa ÔÎÂ .62ÈÚa ÔÈa ÌÈk¯ka ÔÈa -,˙B¯ ƒ…∆¿≈«¬≈«¿«ƒ≈»¬»
Ì„wÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63. »ƒ¿ƒ¿≈»»…∆ƒ…∆

כל 48) בעד שכר קבעו שם. וגמרא קא: בבאֿמציעא משנה
שכירות  וסתם השכירות, גמר זמן קבעו ולא וחודש חודש

יום. משלושים פחות זמן 49)אינה לשוכר הודיע ואם
יום  שלושים אחר לפנותה שעליו לדירה, שנכנס לפני מסוים
(ש"ך  מגורו ימי שלושים גמר לפני להוציאו יכול אינו -

ז). ס"ק לשוכר.50)שיב מצויות 51)לאפשר שהדירות
- אחרת לדירה לעבור רוצים כשהם אדם בני שדרך -

החמה. בימות אדם 52)עוברים בני אין הגשמים שמפני
מצויות. הדירות ואין אחרת, לדירה אפילו 53)עוברים

קודם. הסוכות.54)הודיעו שאין 55)חג הפסח, מוצאי
אין  שהרי אחרת, דירה לו לחפש לשוכר מאפשרת ההודעה
שיפנה  - הפינוי הודעת לו הקדים אם אמנם מצויות. הדירות
מוציאו  החמה, בימות יום שלושים - החורף בתקופת הדירה

שקבע. אלול 56)ביום בכ"ד ההודעה לו שמסר כגון
שם). מקובצת' 'שיטה אסי:57)(ראה דרב מימרא שם.

שלושים  (מאותם) מהני הגשמים בימות אחד יום נכנס אם
ב  (שהודיעו עד יום החג מן להוציאו יכול אינו החמה) ימות

לפני  להגמר צריכים ההודעה ימי שלושים כלומר, הפסח.
להוציאו  מועילה ההודעה אין - כולם נגמרו לא ואם החג,

שם). (נמוקיֿיוסף הגשמים לפני 59)בתנאי.58)בימות
הקודמת, ההודעה סמך על להוציאו יכול ואינו פסח, מוצאי
שהרי  כלל, קיימת אינה כאילו אותה רואים שאנו  מפני
להודיעו  המשכיר צריך ולכן לדין, מנוגד יציאה זמן קבעה
וראה  ח. ס"ק שיב סימן (סמ"ע הפסח לפני שניה הודעה
רבינו). בלשון שמגיה מה טו, ס"ק שם הגר"א בביאור

אחר 60) נמשכים שרבים - בהם מצויות פנויות דירות שאין
כרכים. להקיף 62)שם.61)ישיבת החנוני שדרך

הן. ארוך לזמן והקפותיו לו 63)לצרכניו, לאפשר כדי
עיי"ש). רש"י, ע"פ – (שם הקפותיו את בינתיים לגבות

.ÁÌLk64·iÁ ¯ÎBO‰ Ck ,BÚÈ„B‰Ï ·iÁ ¯ÈkOn‰L ¿≈∆««¿ƒ«»¿ƒ»«≈«»
ÌÈL Ì„wÓ B‡ ,˙B¯ÈÚa ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï¿ƒƒ…∆¿ƒ«¬»ƒ…∆¿≈

ÔÎL Lw·iL È„k ,ÌÈk¯ka L„Á ¯OÚ65¯‡MÈ ‡ÏÂ , »»…∆»¿«ƒ¿≈∆¿«≈»≈¿…ƒ»≈
Èet B˙Èa66,˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¿ƒ…ƒ≈»»≈

¯ÎO‰ ÔzÈ ‡l‡67. ∆»ƒ≈«»»

שם.64) הגון.65)ברייתא אדם 66)דייר שימצא עד
הדירה. לו להשכיר -67)הגון השכר לשלם ממשיך

זכות  ויש חודש, עשר שנים תום עד - מהבית יצא אפילו
יכול  המשכיר ואין לאחר, זו לתקופה הבית להשכיר לשוכר
(רמ"א  ה הל' בפ"ה למעלה שנתבאר כמו בידו, לעכב

עיי"ש). יז סעיף שיב סי' בהגהותיו

.Ë‡ÏÂ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯ÈkOn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈««¿ƒ»¿ƒ¿…
e¯˜e‰ Ì‡ ,Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰«≈»»≈«∆ƒƒ…∆ƒ¿

:¯ÎBOÏ ¯ÓBÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ¯ÈkOnÏ LÈ - ÌÈza‰«»ƒ≈««¿ƒ¿ƒ»»¿««≈
‰ÂLa ¯ÎO B‡68‡ˆ˙ B‡ ‡ˆÓzL „Ú69Ì‡ ÔÎÂ . ¿…¿»∆«∆ƒ¿»≈≈¿≈ƒ

¯ÓBÏÂ ¯ÎO‰ ˙ÁÙÏ ¯ÎBOÏ LÈ - ÌÈza‰ eÏÊe‰¿«»ƒ≈«≈ƒ¿…«»»¿«
È¯‰ B‡ ,‰zÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏ ¯kO‰ B‡ :¯ÈkOnÏ««¿ƒ«¿≈ƒ¿««∆«»¬≈

EÈÙÏ E˙Èa70¯ÈkOn‰ ˙Èa ÏÙ .71- Ba ¯„ ‰È‰L ≈¿¿»∆»«≈««¿ƒ∆»»»
B˙ÈaÓ ¯ÎBO‰ ‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰72:BÏ ¯ÓB‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈

‡ˆÓzL „Ú È˙È·a ·LBÈ ‰z‡ ‰È‰zL ÔÈ„a BÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿∆«»≈¿≈ƒ«∆ƒ¿»
ÌB˜Ó73È‡Â ,74˙eÎÊ ÏÚa ‰z‡ ÔÈ‡L ;C¯ca CÏLÓ »«¬ƒÀ¿»«∆∆∆≈«»««¿

ÈpnÓ ¯˙BÈ ‰Ê ˙È·a75. ¿«ƒ∆≈ƒ∆ƒ

עתה.68) ערכו השער 69)כפי כפי לשלם ברצונך אין אם
יוקר, הפרש - ממון להפסיד המשכיר על שאין עכשיו, של
בחוץ  מושלך יהא שלא הדייר, על להגן שמטרתה מהתקנה

שם). ההוזלה,70)(גמרא דין הוזכר לא שם בגמרא אמנם
ככוח  בהוזלו, יפה השוכר שכוח נותנת, הסברא אבל

(מגידֿמשנה). בהוקרו בין 72)שם.71)המשכיר מיד,
הגשמים. בימות בין החמה תהא 73)בימות שלא כדי

בדרך. בדרך.74)מושלך מושלך כבר אני והרי
היוקר 75) הפרש - אלו דינים שאין נראה, רבינו מלשון

בהלכה  המבואר בנו ומשיא המשכיר בית ונפילת וההוזלה,
סתם, כשהשכירו כלומר ההודעה, בתקנת אלא אמורים, - י
השכירות  את לבטל זכות ולשוכר למשכיר יש הדין שמיסוד
אלא  לשכירות, זמן קבעו לא שהרי שירצו, עת בכל
מקודם. להודיע והמשכיר, השוכר לטובת תיקנו, שחכמים
לפגוע  יפה התקנה כוח אין קצוב, לזמן בהשכירו אבל
מוציא  אינו ביתו נפל ואפילו המפורשים, השכירות בתנאי
בבית  זכות יותר לשוכר יש השכירות שבתקופת השוכר, את
כמו  היא, כמכירה קצוב לזמן שהשכירות המשכיר, מן
בשם  המגידֿמשנה כתב (וכן א הל' פ"ז להלן שיתבאר

יא). סעיף שיב סימן בשו"ע נפסק וכן הרשב"א,

.È‰M‡ B· ‡OÏ B·Ï ˙Èa‰ Ô˙76Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ : »«««ƒƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»≈«
BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰Â ,ÈBÏt ÔÓÊa Ô˙Á ‰OÚ BaL∆¿«¬∆»»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆¿»

B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï77; ¿ƒƒ…∆¿…ƒ≈»¿ƒ
„iÓ d‡OB ‡e‰ È¯‰Â ,‰M‡ BÏ ‰ncÊ ÂLÎÚ Ì‡Â78 ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿»ƒ»«¬≈¿»ƒ»

‰Ê ‰È‰iL ÔÈ„a BÈ‡L ;B‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿ƒ∆≈¿ƒ∆ƒ¿∆∆
B· ‰OÚiL ˙Èa ¯kOÈ ˙Èa‰ ÏÚa Ô·e ,B˙È·a ·LBÈ≈¿≈∆««««ƒƒ¿…«ƒ∆«¬∆

.‰p˙Á¬À»

להודיעו.77)שם.76) לו היה היה 78)שהרי ולא
קודם. להודיעו באפשרותו

.‡ÈÈM‰ ÔÈ‡ - BLÈ¯B‰ B‡ B˙ B‡ ˙Èa‰ ˙‡ ¯ÎÓ»«∆««ƒ¿»ƒ≈«≈ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ79B‡ »¿ƒ«∆ƒƒ…∆¿ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL Ì„wÓ80:BÏ ¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ È¯‰L ; ƒ…∆¿≈»»…∆∆¬≈«≈≈
B˙ÓÁÓ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÎfL ‰Ê ÁkÓ ¯˙È EÁk ÔÈ‡81. ≈…¬»≈ƒ…«∆∆»ƒ»¿«ƒ∆≈¬»

לך 81)בכרכים.80)בעיירות.79) שמכר שזה וכשם
אתה  אף כן - מוקדמת הודעה בלי להוציאני יכול היה לא

יכול. אינך
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קנח שכירות קנח הלכות - משפטים ספר - אדר י"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

âאדר י"א קודש âשבת
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

לחדשים 1) בתים משכיר ודין בשכירות, מועיל שתנאי יבאר
שכר  נתתי אומר שוכר ודין השנה, ונתעברה לשנה או
לזמן  בשטר משכיר ודין נטלתי, לא אומר ומשכיר הדירה
פירותיו  מכניס ודין פרדס, שוכר ודין בשטר, זמן ואין קבוע

ריחיים. שוכר ודין מדעתו, שלא חבירו לבית

.‡Á˜Óa ‰ˆ¯iL È‡z Ïk Ì„‡ ‰˙nL ÌLk¿≈∆«¿∆»»»¿«∆ƒ¿∆¿∆»
¯kÓÓe2‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;˙e¯ÈÎOa ‰˙Ó Ck , ƒ¿»»«¿∆ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ3¯kÓÓ ÂÈÒÎa B¯kÓnL ÏÎÂ .‡È‰4, ƒ¿«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
¯ÎBO5¯kÓÏ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;˙e¯ÈÎO B˙e¯ÈÎO6Ck , ≈¿ƒ¿ƒ¿…∆≈ƒ¿…»

d˙B‡a „·Ïa ˙B¯t BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ .¯kOÏ BÏ ÔÈ‡≈ƒ¿…∆»ƒ≈≈≈ƒ¿«¿»
Ú˜¯w‰7¯ÎBO ‰Ê È¯‰ ,8¯ÎBÓ BÈ‡Â9. ««¿«¬≈∆≈¿≈≈

נתקיים 2) לא ואם שהוקנה, הדבר נקנה התנאי נתקיים ואם
א. הלכה מכירה מהלכות יא בפרק שנתבאר כמו קנה לא

י"ג 3) פרק (ראה אונאה לעניין נו: מציעא בבבא אמרו כן
הדברים  שלכל רבינו וסובר יט) הלכה מכירה מהלכות
המתחיל  דיבור שם התוספות כדעת (ולא כמכר שכירות
קניין  מהות בהגדרת ה הלכה ו פרק למעלה וראה והאי.

הנשכר). בדבר וקטן 4)השוכר שוטה חרש להוציא
מהלכות  כ"ט בפרק שנתבאר כמו ממכר, אינו שממכרם

"שוכר".5)מכירה. המלה חסרה תימן יד כגון 6)בכתב
בו  שאין ודבר ברשותו שאינו דבר או לעולם בא שלא דבר

כ"ב). פרק שם (ראה לבנו 7)ממש נכסיו הכותב כגון
מהזמן  הבן זוכה הקרקע שבגוף מיתה, ולאחר מהיום
כמבואר  חייו, ימי כל לאב הם והפירות בשטר, שכתוב

י"ג. הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"ב מעביר 8)בפרק
לפירותיה. בקרקע לו שיש הזכות שכירות, בתורת לאחרים

הלוקח 9) שמא מכירה, בתורת זכותו להעביר רשאי ואינו
האב  מיתת לאחר הבן ביכולת יהיה ולא הוא אלים אדם
מכירה. בתורת לידו שבאה הקרקע את הלוקח מייד להוציא
שכתב  כמו האב, שימות עד מכור - ומכרו האב עבר ואם

שטז). רנז, סימן הב"ח פי (על שם זכייה בהלכות רבינו

.·B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰10‰LÏ11‰M‰ ‰¯aÚ˙Â ,12 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»»¿ƒ¿«¿»«»»
¯ÎBOÏ ‰¯aÚ˙ -13ÌÈL„ÁÏ ¯ÈkO‰ .14‰¯aÚ˙ - ƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»√»ƒƒ¿«¿»

¯ÈkOnÏ15:BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰LÂ ÌÈL„Á BÏ ¯ÈkÊ‰ . ««¿ƒƒ¿ƒ√»ƒ¿»»≈∆»«
‰La ¯Èc ¯OÚ ÌÈL ,L„ÁÏ ¯Èc16¯Ó‡L ÔÈa , ƒ»¿…∆¿≈»»ƒ»¿»»≈∆»«

L„Á ÏÎa ¯Èc ,‰LÏ ¯Èc ¯OÚ ÌÈL :BÏ17È¯‰ - ¿≈»»ƒ»¿»»ƒ»¿»…∆¬≈
¯eaÚ‰ L„Á18L¯ÈkOÓ Ï19Ú˜¯w‰L ;20˙˜ÊÁa …∆»ƒ∆«¿ƒ∆««¿«¿∆¿«

‡l‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa „iÓ ¯·c ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÚa¿»ƒ¿≈ƒƒ»»ƒ«««««¿«∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a21‰Ê ÔÓÊÏ :¯Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ . ƒ¿»»¿»¿≈««««ƒ∆»«ƒ¿«∆
EÏ Èz¯kO‰22‡l‡ Èz¯ÎO ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰Â , ƒ¿«¿ƒ¿¿«≈≈…»«¿ƒ∆»

Ì˙Ò23C¯‡ ÔÓÊÏ B‡ ,24;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ¿»ƒ¿«»…««≈¿»ƒ¿»»
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â25˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa -26B‡ÈˆBÓe ¿ƒ…≈ƒ««««ƒƒ¿»∆≈ƒ

˙Èa‰ ÔÓ27. ƒ««ƒ

קב.10) לשנה.11)שם דינר עשר ואפילו 12)בשנים
מעוברת  ששנה השכירות, בשעת להמשכיר ידוע היה לא
שם). מקובצת בשיטה הובאה הרי"ף (תשובת היא

השלושה 13) החודש בעד השכירות בדמי מרבה השוכר אין
מסתימת  הוא. השנה בכלל העיבור שחודש שניתוסף, עשר
ואמר  השנה באמצע כשהשכירו שאפילו נראה, רבינו לשון
שהיא  כפי לשנה שהתכוון אומרים אנו אין אחת, לשנה
כוונתו  מפרשים אנו אלא חודש, לי"ב כלומר השנים ברוב
(יום  לתאריך ויגיע השנה מחזור שיתמלא עד משכירו שהוא
במגיד  (ראה בכלל והעיבור השכירות, בו שנעשית וחודש)
הובאה  בתשובה מיגאש יוסף רבי רבו דעת וכן משנה).
מיגאש, הר"י כותב שם (ובתשובה שם מקובצת בשיטה
השכירות  כשנעשית אלא זה דין שאין הורה שבתחילה
משנה  במגיד מובא הרשב"א דעת (השווה השנה בתחילת
השנה  תחילת בין לחלק שאין והורה בו חזר כך ואחר כאן)
מקום, בשום זה חילוק מצא שלא זה על ומסתמך לאמצעה,
אין  התלמוד אותו חילק שלא שמה שאמרתי, "לפי ואומר:
שבא  כמו בהחלט אותו ניקח אלא אותו לחלק לנו

השנה.14)מוחלט"). ונתעברה - חודש בכל דינר
חודש.16)שם.15) שכירות השכירות, בלשון שהקדים
נתכוון 17) אם יודעים אנו ואין - שנה, שכירות שהקדים

הלשון  הוא העיקר אם כלומר, לחדשים, או שנה לשכירות
באחרונה. שהזכיר מה או בראשונה דמי 18)שהזכיר

העיבור. חודש של קב:19)השכירות שם נחמן כרב פסק
אחרים.20) ביד שכורה שהיא פי על או 21)אף בעדים

ול  בספק, ולא החודש בשטר בסוף המשכיר בא אפילו כן
אומרים  אנו ואין השוכר מן מוציאים שכרו, את לתבוע
סימן  משפט חושן ש"ך (ראה בעליו בחזקת ממון העמד
עם  עתה נתעורר לא שהספק מפני טו). קטן סעיף שיב
היה  מי בחזקת דנים ואנו השכירות, בשעת אלא התביעה
בעליו  בחזקת הבית את ומעמידים החודש בתחילת הבית
שכירות  דמי שילם ולא העיבור בחודש דר שהשוכר נמצא

ממנו. מוציאים -22)ולכן הזמן הגיע וכבר קצוב לזמן
מיד. מביתי לצאת מן 23)ועליך להוציאני רשות לך ואין

ו  בפרק למעלה שנתבאר (כמו מוקדמת הודעה בלי הבית
ח). ז, לצאת.24)הלכה זמני הגיע לא ועדיין

ראייה.25) הגיע 26)השוכר וכבר קצוב לזמן שהשכירו
ז). קטן סעיף שיב סימן ש"ך (ועיין מיד,27)הזמן

עומדת. בעליה בחזקת שהקרקע

.‚,Ba Èz·iÁ˙pL ˙Èa‰ ¯ÎO Èz˙ :¯Ó‡L ¯ÎBO‰«≈∆»«»«ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ
‰˙È‰L ÔÈa ,ÈzÏË ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â¿««¿ƒ≈¬«ƒ…»«¿ƒ≈∆»¿»

¯ËLa28ÌÈ„Úa ‰˙È‰L ÔÈa29CB˙a BÚ·z Ì‡ : ƒ¿»≈∆»¿»¿≈ƒƒ¿»¿
ÌBÈ ÌÈLÏL30‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ -31ÔzÈ B‡ ,32 ¿ƒ««≈¿»ƒ¿»»ƒ≈

ÌÈ¯ÁÈÂ33epnÓ Á˜lL ÈÓ ÏÚ34ÂÈÏÚ ÔÚËÈ B‡ ,35 ¿«¬ƒ«ƒ∆»«ƒ∆ƒ¿«»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÚË ‰lÁz Ô˙pL ÌÈÓca36e‰ÚÈaLÈÂ «»ƒ∆»«¿ƒ»«¬»ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ≈

˙q‰37elÙ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¯ÈkOn‰ BÚ·z ; ∆≈¿»««¿ƒ¿««¿ƒ«¬ƒ
ÌÈLÏM‰ ÌBia38‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -39B‡ , ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
¯ÎBO‰ Ú·MÈ40Ì‡ ÔÎÂ .¯ËtÈÂ B¯ÎO BÏ Ô˙ ¯·kL ƒ»««≈∆¿»»«¿»¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰La ‰L ¯ÎO‰ BÏ ÔziL L¯Ùe epnÓ ¯ÎO41, »«ƒ∆≈≈∆ƒ≈«»»»»¿»»

שבת קודש
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קנט

קנט

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

BÚ·z ;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ‰M‰ CB˙a BÚ·˙e¿»¿«»»««≈¿»ƒ¿»»¿»
ÏeÏ‡a ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa elÙ‡Â ,‰M‰ ¯Á‡Ï42 ¿«««»»«¬ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -43. «««¿ƒ¿»ƒ¿»»

השכירות.28) על שטר וכמו 29)שנעשה אחד הדין
והולך. רבינו -30)שמבאר הבית שכר תשלום זמן

כל  הוא - התשלומים מועדי קבעו ולא סתם בהשכירו
את  שכר יום שלושים שבתוך טוען והשוכר יום , שלושים

האזל). באבן וראה המשנה, (מרכבת גירסת 31)הבית
שיביא  עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו
בדין  שנוייה שהיא רבינו ומפרש שנתן" ראייה (השוכר)
שלפנינו  הגמרא כנוסחת שם רש"י וגירסת בסתם. שכירות
והלוואי  זמנו תוך פורע אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד

ה.). בתרא בבא (ראה בזמן הביא 32)שיפרע לא אם
מגיד 33)ראייה. ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם

ערוך  ושולחן בטור וראה ח. הלכה ב פרק למעלה משנה
עא  סימן משפט החרם).חושן כדין.34)דיני שלא מעות

וראה 35) טו קטן סעיף עח סימן (ש"ך הפירעון אחר
צו). סימן כתובה הלכות חדשה,36)הפלאה תביעה

פעמיים. פרעתיך פרעו 37)כלומר, שלא היסת, שבועת
הכול. כופר כדין - אחת פעם איניש 38)אלא "דעביד

ביום  לפרוע עשוי (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע
יוחנן. כרבי שם, הזמן) בו וכנוסחת 39)שנשלם - שם

שיביא  עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו:
נתן". שלא ראייה כל 40)(המשכיר) כדין היסת שבועת

בשבועה". מהימן "שוכר יוחנן כרבי שם הכול. כופר
שנה.41) בכל התשלומים מועד שקבעו ביום 42)כלומר,

השנה. של יום 43)האחרון בשלושים סתם שכירות וכדין
האזל). ואבן המשנה מרכבת (ועיין

.„ÔÈ‡Â ,ÌÈL ¯OÚÏ ¯ËLa B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿»¿∆∆»ƒ¿≈
ÔÓÊ Ba44¯ËM‰ ÔÓfÓ ¯·Ú ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ , ¿««≈≈¬«ƒ…»«ƒ¿««¿»

ÈL eÓÏLÂ e¯·Ú ¯·k :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â ,‰L ‡l‡∆»»»¿««¿ƒ≈¿»»¿¿»¿¿≈
‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ÌÈL ¯OÚ zÎLÂ ˙e¯ÈÎO‰«¿ƒ¿»«¿»∆∆»ƒ««≈¿»ƒ
˙q‰ ¯ÈkOn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¿̄»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««¿ƒ∆≈

B‡ÈˆBÈÂ45. ¿ƒ

השכירות.44) התחלת מתי המעיד תאריך בשטר אין
בהלכה 45) שנתבאר כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע

הוא  וכן וכפירושו. רש"י וכנוסחת קג. מציעא (בבא ב
בשם  ראשון בלשון נקיטת, המתחיל דיבור שם בתוספות

חננאל). רבינו

.‰¯ÎBO‰46Òc¯t47B„Èa ÔBkLÓ ‰È‰L B‡48¯OÚÏ «≈«¿≈∆»»«¿¿»¿∆∆
ÔÓf‰ CB˙a Òc¯t‰ L·ÈÂ ,ÌÈL49ÂÈˆÚ e¯ÎnÈ -50, »ƒ¿»«««¿≈¿«¿«ƒ»¿≈»

ÔÓÊ ÛBÒ „Ú ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡ÈÂ ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ¿ƒ»«»∆«¿«¿…«≈»«¿«
B‡ eL·iL ˙BÏÈ‡‰ Ûe‚Â .ÔBkLn‰ ÔÓÊ B‡ B˙e¯ÈÎO¿ƒ¿«««¿¿»ƒ»∆»¿
‰ÂÏn‰ ,˙Èa¯ ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - eˆˆ˜ƒ¿¿¿≈∆¬ƒ»∆ƒƒƒ««¿∆

‰Âl‰Â51. ¿«…∆

קט:46) פירותיו.47)שם הפרדס 48)לאכול שבעל
שיאכל  מנת על פרדסו את למלווה ומישכן כסף לווה

מהלכות  ו ובפרק ההלוואה. מדמי דמיהם וינכה פירותיו
הפירות  שאכילת יתבאר, ח והלכה ז הלכה ולוה מלוה
ואף  שאוכל הפירות בעד ההלוואה מדמי מנכין אם מותרת
שם. עיין ההלוואה. מסכום מרובים הפירות שדמי פי על

המשכון.49) או השכירות זמן שנשלם שהעצים,50)לפני
"פירות" בכלל אינם שיבשו, האילנות גוף כלומר,
פי  על ואף וכרבא) קט: (שם למלוה או לשוכר המשועבדים
להתייבש. זמנם כשהגיע ויבשו קשישים היו שהעצים

ומפרש 51) בו" אסורים שניהם נקצץ או האילן "יבש שם:
המלווה  אם שהרי ריבית; מפני שהוא האיסור, בטעם רבינו
שאכל  שהפירות נמצא החוב, לפירעון האילנות גוף לוקח
ויצטרך  אותם לוקח הלווה אם וכן בידו, הם ריבית עתה עד
משנה, המגיד פי (על ריבית כאן יש - ההלוואה דמי להחזיר
ומלשון  המשנה). במרכבת וראה עיון" צריך "ועדיין ומסיים
אלא  אמור זה דין שאין נראה, והלוה" "המלוה שכתב רבינו
משנה, הלחם כתב הדבר ובטעם בשכירות, ולא במשכון
שם  (ראה לבסוף אלא משתלמים אינם שכירות שדמי מפני
ריבית. לאיסור מקום אין וממילא כסף נתן שלא נמצא סה.)

.ÂÌÈL Ba ·e˙kL ÔBkLn‰ ¯ËL B‡ ˙e¯ÈÎO‰ ¯ËL¿««¿ƒ¿«««¿∆»»ƒ
Ì˙Ò52˙B¯t‰ ÏÚa ,53LÏL ¯ÓB‡54Ú˜¯w‰ ÏÚ·e , ¿»«««≈≈»««««¿«

‰ÂÏn‰ B‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê Ì„˜Â ,ÌÈzL ¯ÓB‡55ÏÎ‡Â ≈¿«ƒ¿»«∆«≈««¿∆¿»«
˙B¯t‰56‡È·iL „Ú Ô‰ÈÏÎB‡ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰ È¯‰ - «≈¬≈«≈¿∆¿«¿≈∆«∆»ƒ

‰È‡¯ Ú˜¯w‰ ÏÚa57ÔkLÓÓ‰ B‡ ¯ÎBO‰ dÏÎ‡ .58 ««««¿«¿»»¬»»«≈«¿«¿≈
¯ËM‰ L·ÎÂ ,ÌÈL LÏL59¯Ó‡Â ,60ÌÈL LÓÁÏ : »»ƒ¿»««¿»¿»«¿»≈»ƒ

BÏ e¯Ó‡ ,LÏL :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ,˙B¯t ÈÏ LÈ61: ≈ƒ≈««««¿«≈»»¿
E¯ËL ‡·‰62el‡L ;ÔÓ‡ ¯ÎBO‰ - „·‡ :¯Ó‡Â ,63 »≈¿»¿¿»«»««≈∆¡»∆ƒ
¯Ó‡ ,‰ˆ¯64‰Áe˜Ï :65È„Èa ‡È‰66dÏÎ‡ È¯‰L , »»»«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈¬»»

.ÌÈL LÏL»»ƒ

או 52) שכורה היא שנים לכמה בשטר מפורש שאין
בלבד. "שנים" אלא בה כתוב ואין כלומר,53)מושכנת

המלווה. או המדובר.54)השוכר היה שנים לשלוש
לדין.55) שתבעוהו השלישית.56)לפני השנה של
"קרקע 57) כאן אומרים אין ולמה כהנא. כרב קי. שם

שמוציאים  ב) (הלכה למעלה כמו עומדת" בעליה בחזקת
בגמרא  נתבאר בו? דר כשכבר אפילו הבית שכר השוכר מן
ניתן  לא שהספק במקום אלא מוציאים, אמרו שלא שם
הוא  העיקר אם הוא שהספק ב בהלכה כמו לעולם, להתברר
הוא  הספק כאן אבל באחרונה, או בראשונה שהזכיר מה
ידי  על להתברר ניתן זה ודבר השכירות, הייתה שנים לכמה
לפנינו  העדים אין שעתה ואף השטר, על החתומים העדים
עם  שהדין פיהם, על ויתברר הימים מן ביום שיבואו אפשר
המלווה  מיד הפירות את עכשיו דין בית יוציא ואם המלווה,
בי  "ואטרוחי הלווה, מייד ולהוציאם שנית לטרוח יצטרך
הדין  בית את להטריח (אין מטרחינן" לא זימני תרי דינא
הדין  בית - יתברר שהספק שייתכן עוד כל ולפיכך, פעמיים)
דין  לבית ייראה ואם אוכליהם. בחזקת הפירות משאיר
העדים  שמתו כגון טענתו, לאשר יוכל לא שהמלווה
(חושן  ללוה המלוה מידי הפירות מוציאים - הדבר ונשתקע

שאומר"). מי "ויש בשם ג סעיף שיז מי 58)משפט
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קס שכירות קס הלכות - משפטים ספר - אדר י"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

משכון. בתורת ברשותו נעלם.59)שהשדה השטר
המלווה.60) או למלווה.61)השוכר או לשוכר
נעשית 62) שנים לכמה פיו על ונתבאר השטר הראה

אומר.64)לשקר.63)השכירות. קניתיה.65)היה
ונטען 66) טוען מהלכות י"א בפרק מבואר נאמן. והיה

ובעל  שנים שלוש פירותיה ואוכל בשדה שהמחזיק ב הלכה
את  ממך קניתי לומר: המחזיק נאמן - מיחה לא השדה
שנים. לחמש ששכרה לטענתו להאמין יש ולכן השדה,
פירות, אכילת על למחות מקום אין מושכרת שבשדה [מובן
את  שמסר עדים בפני להצהיר צריך השדה בעל  אולם
המגיד  וכתב ז)]. הלכה שם רבינו (ראה לפירות השדה
בתורת  לידו באה שהשדה עדים כאן כשאין ודווקא משנה,
שלוש  בתוך עדים בפני הצהיר לא והמשכיר שכירות
עדים  יש אם אבל מכורה. ולא שכורה שהשדה השנים,
מעידים  העדים או שכירות, בתורת לידו באה שהשדה
היא  לקוחה לטעון נאמן ואינו כזו, הצהרה מסר שהמשכיר
שנים  לחמש לומר נאמן אינו - שם) ונטען טוען (ראה בידי

מיגו. לו אין שהרי שכרתיה,

.ÊB‡ ,BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ≈»¿≈¬≈∆…ƒ«¿
ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L „Ú e‰ÚË‰L67LÈ - CÏ‰Â ÌÁÈp‰Â , ∆ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ»¿»«≈

¯ÎO ÔzÏ È„k ˙B¯t‰ Ô˙B‡Ó BÏ ¯kÓÏ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿««««ƒƒ¿…≈»«≈¿≈ƒ≈¿«
.˜eMÏ Ì˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»«

ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BiL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓe68e¯kOÈÂ , ƒ«¬ƒƒ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿¿
ÌB˜Ó Ô‰ÈÓc ˙ˆ˜nÓ69,ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ , ƒƒ¿»¿≈∆»ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ

.Ô‚‰k ‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»«…∆

באדם 67) קא:) (שם בגמרא המובא וכמעשה בהסכמתו,
לו  שתשכיר מאשה וביקש יינו את לאחסן מקום מצא שלא
ליינו  מקום לו ונתנה וקידשה, הלך הסכימה, ולא מקום
ושכרה  לה ושלח גט וכתב לביתו האיש הלך כן ואחרי
מדמי  שכרם ושילמה לשוק היין את והוציאו סבלים האשה
"כאשר  יהושע: רב של בנו הונא רב זה על ואמר היין. חלק
התנהג  הוא כלומר, בראשו", ישוב גמולו לו ייעשה כן עשה
וסובר  כהוגן. שלא עימו להתנהג יש כן כהוגן ושלא בערמה
נהג  שלא אף - כהוגן שלא מתנהג שאדם מקום שבכל רבינו
בתחילת  רבינו כתב ולכן כגמולו, לו לגמול מותר - בערמה
חבירו  לבית פירותיו שהכניס במי גם הוא זה  שדין הלכה

ערמומית. התנהגות כאן שאין אף מדעתו אחר 68)שלא
א). קטן סעיף שיט סמ"ע (ועיין בשוק. שהוציאם

בשוק.69) יפסידו שלא

.ÁB¯·ÁÓ ÌÈÁ¯ ¯ÎBO‰70‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BÏ ÔÁËiL «≈≈«ƒ≈¬≈∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
B¯ÎOa L„Á ÏÎa71ÌÈÁ¯‰ ÏÚa ¯ÈLÚ‰Â ,72È¯‰Â ¿»…∆ƒ¿»¿∆¡ƒ««»≈«ƒ«¬≈

ÌL ÔÁËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡73CÈ¯vL ÌÈhÁ ¯ÎBOÏ LÈ Ì‡ : ≈»ƒƒ¿…»ƒ≈«≈ƒƒ∆»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔÁËÏ74ÈÓc ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ƒ¿…¿«¿«¬≈ƒƒƒ≈¿≈

‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ BfL ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ˙ÈÁË75ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ«∆¿ƒ¿»∆ƒ«¿…ƒ¿ƒ≈
BÏ76EÏ ÔÁBË ÈÈ¯‰Â ,ÌÈÓ„ ÈÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ -»«≈ƒ»ƒ«¬≈ƒ≈¿

CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èz¯ÎOL BÓk77¯ÎÓ - ¿∆»«¿ƒ¿ƒ≈«»»ƒ¿…
ÌÈ¯Á‡Ï78.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬≈ƒ¿≈…«≈»∆

קג.70) הריחיים.71)כתובות השכרת וקנה 72)בעד
ביתו. צריכת בו וטוחן וחמור השוכר,73)ריחיים אצל

טחינת  במקום כסף ישלם שהשוכר ודורש המשכיר ובא
בעד 74)חיטים. יטחון לא אם אף בטל שאינו כלומר,

חיטים. לטחינת רבים לקוחות לו שיש המשכיר
והוא 75) נהנה כשחבירו שאפילו היא סדום אנשי שמידת

עושים  היו לא חסר) לא וזה נהנה זה (בגמרא: מפסיד אינו
שהרי  כסף, ישלם אם הפסד כל לשוכר אין הלא וכאן טובה,
לטחון  לו יש המשכיר, טחינת טוחן שהוא זמן באותו
הכסף, אותו למשכיר לתת ויכול בכסף אחרים בשביל

חסר. אינו והשוכר נהנה המשכיר לשוכר 76)ונמצא שאין
נמצא  המשכיר טחינת יטחן לא ואם חיטים לטחינת לקוחות

להפסיד 78)לטחינתי.77)מפסיד. לי  אין כלומר,
שהוסכם  כפי אצלי, ביתך טחינת טחון אלא בטל ולישב
מכור  - שלך בריחיים טוחן שאתה ומה השכירות, בתנאי
סעיף  שיח בסימן בסמ"ע וראה שם. רש"י פי (על לאחרים
בעל  "והעשיר רבינו שאמר מה לפרש שכתב א, קטן
שכתב  ומה מהנחתום, לחם וקונה שהעשיר הריחיים"
לך  שיש זכותך לאחרים מכור פירושו לאחרים" "מכור

לכך). שהכריחו מה שם עיין בריחיים.

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
קבלנות.1) או שדה חכירת דין מבאר

.‡dÚ¯ÊÏ ‰„O B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡2Ì¯k B‡3 ∆»«≈≈¬≈»∆¿»¿»∆∆
ÌÈÓ„a ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï4˙B¯Ùa epnÓ ¯ÎOL B‡ , ∆¡…≈»¿»ƒ∆»«ƒ∆¿≈

ÌÈ·eˆ˜5¯Bk ÌÈ¯OÚa BÊ ‰„O epnÓ ¯ÎOL ÔB‚k , ¿ƒ¿∆»«ƒ∆»∆¿∆¿ƒ
Ô‰ÈL - ‰L ÏÎa ÔÈÈ Èck ÌÈ¯OÚa ‰Ê Ì¯ÎÂ ‰La¿»»¿∆∆∆¿∆¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿≈∆

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc6‡¯˜p‰ ‡e‰ ˙B¯Ùa ¯ÎBO‰Â . ƒ∆»≈»∆¿«≈¿≈«ƒ¿»
¯ÎBÁ7. ≈

לשוכר.2) יהיה היבול נטוע.3)וכל וכך 4)שהוא בכך
לשנה. יזרענה,5)דינרין שלא בין השדה יזרע אם בין

הל' להלן (ראה מעט או הרבה פירות הכרם יוציא אם ובין
יג). - להלן 6)יב (ראה קו. בבבאֿמציעא חכמים כדברי

ה). שהשוכר 7)הל' השם, חילוק אלא ביניהם אין כלומר,
אמרו  וכן חוכר. נקרא ובפירות שוכר, נקרא בדמים
השוכר  לחוכר? שוכר בין מה א): הל' פ"ו (דמאי בירושלמי

בפירות. - והחוכר במעות, –

.·‡ÈˆB‰Ïe B˙B‡ „·ÚÏ È„k Òc¯t B‡ ‰„O Ïa˜Ó‰«¿«≈»∆«¿≈¿≈«¬…¿ƒ
˙B‡ÈˆÈ ÂÈÏÚ8˙B‡e·z‰ LÈÏL Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ÔzÈÂ ,9 »»¿ƒ¿ƒ≈¿««««¿«¿ƒ«¿

Ô‰ÈÈa e˙iM ‰Ó B‡ ÚÈ·¯ B‡10‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê , ¿ƒ««∆«¿≈≈∆∆«ƒ¿»
ı¯‡‰ ‚ÈÒÏ ‡e‰L ¯·c Ïk .Ïa˜Ó11ÏÚa -Ú˜¯w‰ ¿«≈»»»∆ƒ¿«»»∆««««¿«

Ba ·iÁ12‰¯˙È ‰¯ÈÓL ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;13¯ÎBÁ‰ - «»¿»»»∆¿ƒ»¿≈»«≈
Ba ·iÁ Ïa˜Ó‰ B‡14,ı¯‡‰ Ba ÔÈ¯ÙBÁL Ìc¯w‰ . «¿«≈«»««¿…∆¿ƒ»»∆

‡ˆBiÎÂ „k‰Â ÈÏc‰Â ,¯ÙÚ‰ Ô‰a ÔÈ‡OBpL ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆∆»»¿«¿ƒ¿««¿«≈
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏBcL Ô‰a15; »∆∆ƒ»∆««ƒ«««««¿«

˙ËÈËÁÂ16ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈˆa˜nL ˙BÓB˜n‰ «¬ƒ««¿∆¿«¿ƒ»∆««ƒ«
Ïa˜Ó‰ ÏÚ B‡ ¯ÎBÁ‰17. «≈««¿«≈

שכך 8) והפרדס, השדה בעבודת הדרושות ההוצאות
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קסא

קסא

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אעמוד  אני לו: וכותב הקרקע, בעלי כלפי המקבל מתחייב
יב). הל' להלן (ראה שהוצאתי ובמה וכו' ואחרוש

והפרדס.9) השדה אחרת 10)שתוציא חלוקה או כלומר,
- והחוכר המקבל - הם וחלוקים ביניהם. שיתנו מה כפי
שם: (ירושלמי הפרק בהמשך שיתבאר כמו דינים במקצת

ולרביע). לשליש למחצה הקרקע,11)המקבל לשמירת
לגדר  מחוץ השדה סביבות החריצים וחפירת גדר בניית כגון

כב). הל' מכירה מהל' פכ"א השדה 12)(השווה שאין
להעמיד  השדה בעל ועל והחריצים, הגדר בלעדי נשמרת
מובא  חננאל, רבינו וכפירוש קג:), (שם שמורה שדה

בוכרא). ד"ה שם ודבר 13)ב'תוספות' תימן: בכת"י
הקודמת. הערה השווה - יתירה וחפירה לשמירה שהוא

את 14) לחזק אלא באה השמירה תוספת שאין שם,
לעשותה. המקבל או החוכר ועל רב 15)השמירה, כדברי

שחופרים  כלים הם אלה (שני וזבילא "מרא (שם): יוסף
שכלים  הבית". דבעל (ונוד) וזרנוקא (דלי) ודוולא בהם)
(סימן  חושןֿמשפט בב"ח השדה. בעבודת הם הכרחיים אלו
והגר"א  "והכד", במקום "והנוד" רבינו בדברי מגיה שכ)
שהיה  לנוהג בהתאם כד כתב שרבינו אומר, יג) ס"ק (שם
בנודות  ולא בכדים מים לשאיבת משתמשין שהיו בזמנו
"וכיוצא  וכתב רבינו והוסיף הערביים). אצל הנוהג הוא (וכן
במקום  בגמרא שאמרו זרנוקא, גם בזה לכלול בהן"
(ר"מ) רומא ובדפוס - לשאיבה. בו להשתמש שנוהגים
בו  שתולין העץ היינו: מוט, ופירושו "והבד", הנוסחא:
זו). גירסא שדחה שם 'פרישה' (ראה בו קשור שהדלי החבל

הבריכות 16) היינו המקומות", "וחפירת תימן: בכת"י
מהנהר. תעלות באמצעות המים בהם מפני 17)שמאספים

יצטרך  שלא השדה, בהשקיית להקל משמשות שהבריכות
המים  להביא המקבל או שם החוכר (בבאֿמציעא הנהר מן

ב'קצות  מובא הראב"ד וכפירוש יאורי", בי עביד "אריסא
ב). ס"ק שכ סי' החושן'

.‚¯ÎBO‰18ÌÈLÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ
˙BËÚeÓ19ÔzLÙ ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï -20dÏa˜ B‡ d¯ÎO ;21 »…ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»ƒ¿»

ÔzLt ‰BL‡¯ ‰L dÚ¯BÊ - ÌÈL Ú·L22ÔÈ‡Â . ∆«»ƒ¿»»»ƒ»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÈ·M‰23ÔÈn‰ ÔÓ24Úe·L dÏa˜ B‡ d¯ÎO ; «¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿»»ƒ¿»»«

„Á‡25ÔÈn‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·L -26. ∆»¿ƒƒƒ«ƒ¿»

שאין 18) בה"א רבינו הקדים וכבר לחוכר. והואֿהדין
בשם. אלא בדין, לחוכר שוכר בין פחות 19)הפרש

שנים. הקרקע,20)משבע את מכחיש שהפשתן קט. שם
ובפירושו  שנים. שש עד הקודם למצבו חוזר השדה ואין
בקרקע  נשארו הפשתן "ששרשי רבינו: מבאר שם, למשנה
ומכחישים  הקרקע לשד יונקים והשרשים כלומר, רב", זמן

מין 21)אותו. כל שיזרענה דעת על סתם אותה בקיבל
מין  שיזרענה הקרקע בעל התנה שאם כאן, ידובר שירצה
שבעל  אחר, מין ולזורעה לשנות רשאי המקבל אין מסוים,
לעכב  יכול - השדה שתוציא ממה חלקו שנוטל השדה
- (מגידֿמשנה צריך אני עמך שהתניתי זה למין ולומר:

ויד). ט, הל' להלן החזרת 22)וראה זמן כשיגיע שהרי
לקדמותה. השדה חזרה כבר - שבע בסוף - השדה

עבודת 23) השמיטה ושנת שנים, לשבע אותה קיבל שהרי
בה. אסורה שנים 24)קרקע ששבע השכירות, שני במנין

בכלל, השמיטה שנת ואין משמע, זריעה שני שבע שאמר,
קרקע. בעבודת אסורה שבע 25)שהרי של מחזור כלומר,

קי.).26)שנים. (שם היא השנים מחזור בכל שהשביעית,

.„˙Èa ‡È‰Â ,B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ ¯ÎBÁ‰«≈«¿«≈»∆≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÁÏM‰27ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡28L·ÈÂ ,29˙Èa ÔÈÚÓ «¿»ƒ≈»ƒ»¿»««¿«≈

ÏB„b‰ ¯‰p‰ ˜Òt ‡ÏÂ ,ÔÈÁÏM‰30¯LÙ‡ ‡l‡ , «¿»ƒ¿…»««»»«»∆»∆¿»
ÈÏ„a epnÓ ‡È·‰Ï31˙Èa ÏL ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ , ¿»ƒƒ∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ»∆≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ˙BÏÈ‡‰32˙kÓ Ì‡Â . »ƒ»≈¿«∆≈¬ƒ¿ƒ««
‡È‰ ‰È„Ó33¯‰p‰ L·iL ÔB‚k ,34BÏ ‰kÓ - ¿ƒ»ƒ¿∆»««»»¿«∆

B¯ÈÎÁÓ35„ÓBÚ ‰È‰ .36˙Èa :BÏ ¯Ó‡Â ‰„O‰ CB˙a ≈¬ƒ»»≈¿«»∆¿»«≈
‰f‰ ÔÈÁÏM‰37È‡ ‰f‰ ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ «¿»ƒ«∆¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»«∆¬ƒ

BÏ ‰kÓ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜ B‡ ÔÈÚn‰ L·È ,EÏ ¯ÈkOÓ«¿ƒ¿»«««¿»ƒ¿«»ƒ»¿«∆
BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,dÎB˙a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L ;B¯ÈÎÁÓ≈¬ƒ∆¬≈≈¿»¿…»«
È‡ ‰zÚ ‡È‰L ˙BÓk :¯ÓB‡L ÈÓk ‡l‡ '‰f‰'«∆∆»¿ƒ∆≈¿∆ƒ«»¬ƒ

¯ÈkOÓ38¯Ó‡Â ,dÎB˙a „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿ƒ»ƒ…»»≈¿»¿»«
,ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa :BÏ≈«¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»
BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ ÔÈÚn‰ L·ÈÂ¿»«««¿»∆ƒ¿«»ƒ»≈¿«∆

B¯ÈÎÁÓ39. ≈¬ƒ

מספיקין 27) הגשמים מי שאין למים, צמאה יבשה קרקע
שבה. מבריכות או ממעיין אדם בידי אותה ומשקים לה,
"ואתה  למים, עייפות צמאון, ומובנו ארמית מלשון שלחין:
משלהי  "ואת אונקלוס: מתרגם יח) כה, (דברים ויגע" עיף
כה) לא, (ירמיה הכתוב כלשון למים, צמא כלומר ולאי",
ב.) קטן (מועד בחית מתחלפת וההא - עיפה נפש הרויתי

שם. ברי"ף הוא וכן "השלהין", תימן: שדה 28)ובכת"י
אילנות. בו של.29)שנטועים המעיין ויבש תימן: בכת"י

המדינה.30) בני משקים באפשרותו 31)שממנו ויש
אלא  הנהר, מן בדליים המים שיביא ע"י השדה לעבד

טורח. עליו לשינוי 32)שנתווסף הטירחה בתוספת שאין
לעבדו, ואפשר ראוי השדה שהרי השכירות, דמי קביעת
שהשדה  בזמן המעיין שיבש לו גרם השוכר של שמזלו אלא
אינו  והמקבל הטורח. בהפסד לישא ועליו - אצלו שכור
על  מיוסדת היתה השדה שכירות דמי שקביעת לטעון, יכול
חלק  שיטול האילן בית מפני או בו שיש המעיין דעת
דעתו  גילה שלא מפני והטעם, טירחה. תוספת בלי בפירות
ובסתם  והאילן, המעיין על מסתמך שהוא השכירות בשעת
האילן  בית או המעיין דעת על שדוקא אומרים אנו אין
שם). רש"י ע"פ קג: (שם השכר לקביעת הסכים

מדינה,33) - המדינה יושבי בכל שפגעה שלילית תופעה
ד. הל' מגילה מהל' פ"א ראה - עיר הגדול,34)היינו

שדותיהם. המדינה בני משקים לפי 35)שממנו שם,
בכל  שפגעה המכה, את לייחס אין שהרי ההפסד , חישוב
השדה  נשאר אלמלי וגם השוכר, של למזלו העיר שדות
לו  מנכה ולפיכך בו, פוגעת המכה היתה - המשכיר בטיפול
בחכירות, אותה קיבל אם החכירות משכר כלומר, מחבירו,
ואע"פ  – בקבלנות. השדה מיבול השדה בעל של ומחלקו
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קסב שכירות קסב הלכות - משפטים ספר - אדר י"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

השדה, שיוציא מה כפי חלקו נוטל השדה שבעל שבקבלנות
בפחות  עולה חלקו גם שהרי מפסיד, השדה בעל גם ממילא
היבול  מחשבים שאנו והטעם, המדינה. מכת בעקבות
בזריעת  המקבל שהשקיע להוצאות ביחס השדה שהוציא
שהצטמצם  היבול כשנחשב כלומר, ובטיפולה, השדה
שהפסדו  נמצא, - ההשקעה לעומת המדינה מכת בעקבות
ההפסד  על נוסף שהרי השדה, בעל משל גדול המקבל של
על  שהשקיע ההוצאות חלק מפסיד הוא היבול, מצמצום
המכה, פגעה לא אילמלא המשוער היבול של החישוב יסוד
בלבד, היבול פיחות את רק מפסיד השדה שבעל בעוד
ההוצאות  חישוב כפי השדה בעל של מחלקו מנכים ולפיכך
ב'אבן  שביאר מה וראה המשנה'. ('מרכבת המקבל שהפסיד
הביאם  והרשב"א, הרמב"ן ודעת רבינו. בדעת האזל'
עיי"ש). בחכירות אלא אמור אינו זה שדין המגידֿמשנה,

קג:36) שם בתוכה 37)משנה, עומדים הם הרי כלומר,
נתכוין  לא אלא "הזה", לפרש לו ולמה השדה, את ורואים

הזה. שאמר כל 38)במה עתה שהיא כמו שיהיה כלומר,
נקצץ  או המעיין ביבש לו מנכה ולפיכך ברשותך, שהיא זמן
קד. (שם להפסד שגרם בשדה שינוי חל שהרי האילן,
דקאי  מכלל הזה, "מדקאמר שם הרי"ף וכנוסחת כרבינא.
דקאמר  למימר, ליה למה הזה השלחין בית עסקינן, בגוה

השתא"). כדקיימא השלחין בית שביארנו 39)ליה כמו
בית  או המעיין דעת על לא הסתם שמן לא, בהערה למעלה
ובין  השוכר אמר בין מבדיל ואינו סותם [רבינו שוכר האילן

מגידֿמשנה)]. (ראה שם כשמואל ולא המשכיר, אמר

.‰¯ÎBO‰40Ïa˜Ó‰ B‡41·‚Á dÏÎ‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O «≈«¿«≈»∆≈¬≈«¬»»»»
czL B‡‰Ù42ÏL ˙B„O‰ ·¯Ï ‰Ê ¯·c Ú¯‡ Ì‡ : ƒ¿«¿»ƒ≈«»»∆¿…«»∆

¯ÈÚ‰ d˙B‡43„ÒÙ‰‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ - »»ƒ¿«∆≈¬ƒ«…¿ƒ«∆¿≈
BÈ‡ - ˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLt ‡Ï Ì‡Â ;BÚ¯‡L∆≈¿¿ƒ…»¿»««»¿…«»≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ44˙B„O‰ Ïk eÙczLpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆≈¬ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿»«»
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏL45¯ÎBO‰ ÏL ˙B„O‰ Ïk eÙczL . ∆««««¿«ƒ¿«¿»«»∆«≈

˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLtL Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó‰ B‡«¿«≈««ƒ∆»¿»««»¿…«»
ÈeÏz „ÒÙ‰‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ -≈¿«∆≈¬ƒ∆≈∆«∆¿≈»

eÙczL ÂÈ˙B„O Ïk È¯‰L ,¯ÎBOa ‡l‡46‰˙‰ . ∆»«≈∆¬≈»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈ¯BÚO dÚ¯Êe ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊiL Ú˜¯w‰ ÏÚa ÂÈÏÚ47, »»««««¿«∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»¿ƒ

ÏÏk dÚ¯Ê ‡lL B‡48Û‡ ,‰ÁÓˆ ‡ÏÂ dÚ¯fL B‡ , ∆…¿»»¿»∆¿»»¿…»¿»«
- ‰È„n‰ ·¯ ‰˙k‰Â ÔBÙcL B‡ ·‚Á ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»»»ƒ»¿À¿»…«¿ƒ»

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡49Ïth‰Ï ·iÁ È˙Ó „ÚÂ . ≈¿«∆≈¬ƒ¿«»««»¿ƒ«≈
?‰ÁÓˆ ‡Ï Ì‡ ˙¯Á‡ ÌÚt Ú¯ÊÏÂ50Èe‡¯L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿…««««∆∆ƒ…»¿»»¿«∆»

‰ÚÈ¯ÊÏ51ÌB˜Ó B˙B‡a52. ƒ¿ƒ»¿»

של 40) במקרה שמנכה שהדין (קה:) במשנה חכמים, כדעת
חוכר. וכ"ש בשוכר גם הוא - מדינה בקבלנות,41)מכת

שגם  המשנה', ה'מרכבת בשם למעלה שביארנו וכמו
(ראה  בעלֿהבית של מחלקו שמנכין לומר שייך בקבלנות

לד). הערה רוח 42)לעיל ע"י התבואה גרעיני שהצטמקו
ויבשה. דמי 43)חמה היכי (שם: מדינה מכת זה והרי

דבאגי, רובא דאישדוף כגון יהודא, רב אמר מדינה? מכת
"רובא  גורס ורש"י העיר. אותה של השדות רוב היינו

מגידֿמשנה). – הבקעה אותה רוב ופירש דבאגא",
שנשדפה 44) לכך גרם השוכר של שמזלו אומרים אנו שם.

- נפגעו לא אחרים של שדותיהם שהרי - חגב אכלה או
בהפסד. לישא יש 45)ועליו והרי אותם, החכיר שלא

כשם  השדה, בעל של למזלו זו בשדה ההפסד את לייחס
נימקו, קו.) (שם בגמרא השוכר. למזל לייחסו שיש
לבעל  מאשר השוכר למזל ההפסד לייחס יותר שמסתבר
לתאי  משום "אי לטעון יכול השדה שבעל מפני השדה,
כי  ב) מב, (ירמיה כדכתיב פורתא, לי משתייר הוה דידי,
היתה  הרע, מזלך אילמלא פירוש, מהרבה". מעט נשארנו
בשעה  אפילו שמרחם הקב"ה, של מדתו בי מתקיימת
מהרבה", מעט נשארנו "כי שנאמר כמו מתוחה, הדין שמדת
רוב  שניצלו כשם משדפון, להינצל היתה ראויה זו ושדה
שנשתדף. לה שגרם מזלך אלמלא העיר, של השדות

(46- השוכר של למזלו ההפסד לייחס יש יותר כלומר,
המדינה, למכת לייחסו מאשר - נשתדפו שדותיו כשכל
היה  המדינה מכת שלולא כאן לטעון יכול השוכר אין ולמה
שם, בגמרא פירשו מהרבה"? מעט נשארנו "כי בו מתקיים
מידי, לך לאישתיורי חזית הווית "אי עונה: השדה שבעל
שיתקיים  אתה ראוי אם פירוש, מדנפשך". לך משתייר הוה
זו  משדה כי משדותיך, אחת ניצולת היתה - זה מקרא בך
לא  אם אפילו מאוד, מועט דבר או כלום, לך יישאר לא
בעל  של שדותיו כל בנשתדפו ולמה כלל. חכירה דמי תשלם
חזית" הוית "אי השדה: לבעל לומר יכול השוכר אין השדה
חכירותו, דמי לו נשארו שנשתדפה משדה שגם מפני וכו'?
שם  ('תוספות' מהרבה" ה"מעט הם אלה שדמים ואפשר
בשכירות  יפה כוחה זו סברא אולם הוית). אי ד"ה
"או  זו הלכה בראש שכתב רבינו, לדעת אבל ובחכירות,
הרי  חזית", "אי לטענת השדה בעל יענה מה קשה, המקבל"
ונראה  המקבל? כמו חלקו כל מפסיד הוא גם בקבלנות
חזית" "הוית אילו בגמרא: שאמרו מה מפרש שרבינו
שלו, שהיא בשדה אלא נשארנו" "כי לטעון שאין הכוונה,
בשכירות  או בקבלנות שנמסרו אחרים בשדות לא אבל
לקבל  נכון ויותר 'שיטה'. בשם מקובצת' 'שיטה (וראה
התכוון  שרבינו המגידֿמשנה, של קצת הדחוק פירושו
לשון  ותפס לקבלנות, ולא בלבד חכירות או לשכירות
שבכל  לזה, לב לשים ויש "המקבל". שכתבה המשנה
כשהכוונה  אפילו "המקבל". כתוב זה בפרק המשניות

חכירות). או ברוב 47)לשכירות המכה ופשטה ונשתדפה.
שנית  לא אילו טוען: השדה שבעל מנכה, אינו - המדינה
המכה  היתה לא עמך, שהתניתי כמו חיטים זורע והיית
כח) כב, (איוב שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה, פוגעת
יעשה, - מהיוצר שתבקש מה כלומר, לך. ויקם אומר ותגזר
שיצליחני  השנה בתחילת השמים מן ביקשתי לא ואני

רש"י). ע"פ (שם בחיטים אלא מנכה,48)בשעורים אינו
פוגעת  המכה היתה לא זרעת אלמלי טוען: השדה שבעל
"לא  יט): לז, (תהלים שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה,
שם). (שמואל, ישבעו" רעבון ובימי רעה בעת יבושו

שם).49) לקיש, (ריש וזרע חזור טוען: השדה שבעל
לנכות 50) לך אין לטעון: המשכיר יכול מתי עד כלומר,
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קסר

קסר

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שכב). סי' זהב' ('טורי וזרע חזור אפילו 51)אלא כלומר,
שראוי  זמן כל וזורע, חוזר צמח ולא פעמים כמה זרע

(שם).52)לזריעה. ומקום מקום בכל הארץ טבע כפי

.Â¯ÎBO‰53e‚‰pL ÌB˜Ó :B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈»∆»¬
¯ˆ˜Ï54¯˜ÚÏ È‡M¯ BÈ‡Â ,¯ˆ˜È -55,¯˜ÚÈ - ¯˜ÚÏ ; ƒ¿…ƒ¿…¿≈«««¬…«¬…«¬…

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ Ì‰ÈLe .¯ˆ˜Ï È‡M¯ BÈ‡Â56. ¿≈««ƒ¿…¿≈∆¿«¿ƒ∆«∆
ÂÈ¯Á‡ L¯ÁÏ e‚‰pL ÌB˜Óe57L¯ÁÈ -58ÌB˜Ó . »∆»¬«¬«¬»«¬»

¯ÈkO‰Ï e‚‰pL59Ú˜¯˜ ·b ÏÚ ˙BÏÈ‡60- ∆»¬¿«¿ƒƒ»«««¿«
ÔÈ¯ÈkOÓ61ÔÓ ˙BÁÙa Ì˙Ò BÏ ¯ÈkO‰L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

Úe„i‰62ÔÈ‡ - ˙BÏÈ‡ ¯ÈkO‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ; «»«»∆»¬∆…¿«¿ƒƒ»≈
ÏÚ ¯˙Èa epnÓ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ BÏƒ»««ƒ∆»«ƒ∆¿»≈«

Úe„i‰63‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .64. «»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

קג:53) בקרקע.54)שם נשארים השבלים וקני במגל,
השורש.55) המנהג.56)עם מן לשנות רוצה מהם כשאחד

- בטענה לקצור, שנהגו במקום לעקור מעכב הקרקע בעל
הקצירה  לאחר התבואה של הקשין בשדה שישארו שרוצה
שהקצירה  - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר הקרקע; לזבל
הקרקע  בעל לעקור, שנהגו ובמקום העקירה. מן היא קלה
ואינה  נקיה, בשדה רוצה שהוא - בטענה לקצור, מעכב
הוא  שצריך - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר לזבל. צריכה
הל' להלן ראה מהקש, גם חלקו נוטל (שהמקבל בקש לחלקו

(שם). בהמותיו למאכל העקירה 57)י) או הקצירה אחר
ולהשמידם, שבשדה רעים עשבים של שרשים להפוך כדי

לכשתזרע. ויצמחו יחזרו שם,58)שלא בגמרא ואמרו
שהתבואה  בעוד הרעים מעשביה השדה ניכש שאפילו
העקירה. או הקצירה אחר מלחרוש בזה נפטר אינו בקמתה,

מפירות 60)שם.59) גם השוכר נוטל הקרקע שאגב
בהם. טורח שאינו אע"פ – הסתם 61)האילנות מן כלומר,

מושכרין. שלא 62)הם מקום, באותו המקובל מהשער
שכמנהג  הדעת, על מתקבל - השכירות בשעת כך על התנה
לטעון: יכול השדה בעל אין ולפיכך השכיר, המדינה
מפירות  תיטול שלא עלֿמנת המקובל, מן בפחות השכרתי

ביותר 63)האילנות. ששכרו לטעון יכול המקבל אין
שמן  האילנות, מפירות גם לו שיהיה דעת על מהמקובל,

(שם). שכר המדינה כמנהג הבא 64)הסתם וכל כלומר,
השכירות. בשעת כך על להתנות עליו - לשנות

.Ê¯ÎBÁ‰65,ÌÈhÁ ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈«¬»»ƒƒ
‰˙˜ÏÂ66dÎBzÓ BÏ Ô˙B -67‡Ï - ˙BÙÈ ‰ÈhÁ eÈ‰ . ¿»¿»≈ƒ»»ƒ∆»»…

BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˜eM‰ ÔÓ EÏ Á˜BÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È…«¬≈ƒ≈«¿ƒ«∆»≈
dÎBzÓ68,ÌÈ·Ú ÈlÒ ‰¯OÚa Ì¯k epnÓ ¯ÎÁ . ƒ»»«ƒ∆∆∆«¬»»«≈¬»ƒ

eÒÈ¯˜‰Â69e¯ˆ·pL ¯Á‡70¯Á‡ e˜lL ÌÈ¯ÓÚ ÔÎÂ , ¿ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈√»ƒ∆»««
e¯ˆ˜pL71ÔÎBzÓ BÏ Ô˙B -72B¯ÎÁ .73Èck ‰¯OÚa ∆ƒ¿¿≈ƒ»¬»«¬»»«≈

ıÈÓÁ‰Â ,ÔÈÈ74·BË ÔÈÈ BÏ ÔzÏ ·iÁ -75epnÓ d¯ÎÁ . «ƒ¿∆¡ƒ«»ƒ≈«ƒ¬»»ƒ∆
‡zÒtÒ‡ ÏL ÌÈ¯ÓÚ ‰‡Óa76,¯Á‡ ÔÈÓ dÚ¯Êe , ¿≈»√»ƒ∆«¿«¿»¿»»ƒ«≈

B‡ ,‰˙˜ÏÂ ,‡zÒtÒ‡ dÚ¯Êe ,dL¯Á Ck ¯Á‡Â¿««»¬»»¿»»«¿«¿»¿»¿»
‡zÒtÒ‡ ‰lÁza dÚ¯fLdÚ¯Ê Ck ¯Á‡Â ,dL¯ÁÂ , ∆¿»»«¿ƒ»«¿«¿»«¬»»¿««»¿»»

˙¯Á‡ ÌÚt77‡l‡ ,dÎBzÓ BÏ Ô˙B BÈ‡ - ‰˙˜ÏÂ , «««∆∆¿»¿»≈≈ƒ»∆»

‰pL È¯‰L ,‰·BË ‡zÒtÒ‡ BÏ Ô˙B78‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈«¿«¿»»∆¬≈ƒ»¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שבעל 65) הוא, כך הקבלנות שהסדר - המקבל קו: שם
או  רע יבול בין השדה, שתוציא מה כפי חלקו נוטל השדה

שם). רש"י (ע' ורע.66)טוב כחוש יבול שעלה
קצובים,67) בפירות השדה שוכר שהחוכר אע"פ כלומר,

חיטים  לקנות עליו - מעט יבול השדה תוציא שאפילו היינו
נסתלק  לא מכלֿמקום – שקבעו מה כפי לו ולשלם מהשוק
שהשדה  כפי החיטים, ומאותן קרקעו, מפירות השדה בעל
(מגידֿמשנה). חכירותו שכר לשלם החוכר יכול הוציאה,

יפות,68) חיטים בהוציאה הטעם והוא שהואֿהדין כלומר,
קרקעו  מפירות השדה בעל נסתלק שלא - מתוכה לו שנותן
מן  מסוים חלק מקבל השדה שבעל בקבלנות, וכלֿשכן

טוב. ובין רע בין השדה, שתוציא כפי הופג 69)היבול
ונתחמצו. בכרם.70)טעמם בשדה 71)ועודם ומונחים

שיתייבשו. לקתה 72)כדי כדין דינם - בשדה הם עוד כל
ע"פ  – שם (גמרא שליחותה מילאה טרם שהשדה במחובר,

חכרו.73)רש"י). אם אבל תימן: היין 74)בכת"י
החוכר. בבית בחביות כבר כשהיו שחכר, הכרם מיבול

אלא 75) לקו לא הענבים שהרי שליחותה, מילאה שהשדה
מימרא  (שם לכך גרם ומזלו לקה, החוכר בבית יין כשנעשה

שם). רש"י ע"פ – אשי על 76)דרב וחכרה - אספסת,
אספסת. לזורעה דעת 77)דעת על אלא קיבלה לא והוא

(לחםֿמשנה). אחת פעם שכל 78)שיזרענה כלומר,
לו שנותן כלקתה דינה אין שהמחכיר ששינה מפני מתוכה,

השינוי  לרגל שבא מיבול לקבל דעתי היתה לא לטעון: יכול
בגמרא, אחרת נוסחא היתה רבינו שלפני וכנראה קט). (שם
היתה  איך לנו פירש ולא (מגידֿמשנה. לפנינו שהיא מזו
רבינו  דין שמעמיד המשנה' ב'מרכבת וראה רבינו. נוסחת

נוסחתנו). כפי גם

.Á¯ÎBÁ‰79LkÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O80¯Ó‡Â , «≈»∆≈¬≈¿…»»¿«≈¿»«
E¯ÈÎÁ EÏ Ô˙B ÈÈ¯‰ ?EÏ LÈ „ÒÙ‰ ‰Ó :BÏ81- ! «∆¿≈≈¿¬≈ƒ≈¿¬ƒ¿

BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡82‰z‡ ¯ÁÓÏ : ≈¿ƒ∆¬≈≈¿»»«»
‰pnÓ ‡ˆBÈ83ÌÈ·OÚ ‰ÏÚÓ ‡È‰Â ,84¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈ƒ∆»¿ƒ«¬»¬»ƒ«¬ƒ»«

‰B¯Á‡a :BÏ85BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ L¯BÁ È‡86. »«¬»¬ƒ≈»≈¿ƒ

קה.79) צמחי 80)שם בין שעלו הרעים העשבים לעקור
הרבה  תבואתה על הזרע מוסיף אותן "וכשמנקין התבואה
אצל  ידוע דבר וזה הזרע, אל כוחה כל השדה שתתן לפי
ובמקום  - המשנה) בפירוש רבינו (לשון אדמה" עובדי
וראה  ד, סעיף שם ושו"ע ('טור' כאן ידובר לנכש, שנהגו

ולחםֿמשנה). לא 81)מגידֿמשנה אפילו הרי כלומר,
שהוקצב, כפי חכירך תקבל שהרי כלום, תפסיד לא אנכש
(ראה  עלי ההפסד שכל במקום לנכש להכריחני רשאי ואינך

שם). המשנה, לחוכר.82)פירוש השדה בעל
לו.83) היבול.84)ומחזירה את אחר 85)וממעטים

העקירה. או ליה,86)הקצירה דאמר "משום קה. שם
עד  הזמן בפרק שיפול הזרע פירוש, נפל" דנפל בזרא
את  אלא משמידה החרישה אין כלומר, יפול, החרישה



 164  לל אמ ה שר הלודמ רדהמ • י נ והיי  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסד שכירות קסד הלכות - משפטים ספר - אדר י"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ואם  ויצמח, שנפל הזרע את ולא ושרשיהם, הרעים העשבים
ולשנה  הקרקע, על שיפלו זרעים העשבים יעלו תנכש לא

שם). רש"י (ע"פ עשבים יצמיחו הבאה

.Ë¯ÎBÁ‰87‡Ï - ÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈¿»¿»¿ƒ…
Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BLÈÁÎÓ ÔÈhÁ‰L ÈtÓ ,ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊÈƒ¿»∆»ƒƒƒ¿≈∆«ƒƒ«¿ƒ∆««¿«
‰pÚ¯ÊÈ - ÌÈhÁ dÚ¯ÊÏ d¯ÎO .ÌÈ¯BÚO‰Ó ¯˙È»≈≈«¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒƒ¿»∆»
- ‰‡e·z ;‰‡e·z ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ .ÌÈ¯BÚO¿ƒƒ¿ƒ…ƒ¿»∆»¿»¿»

˙ÈË˜ ‰pÚ¯ÊÈ88da ‡ˆBiÎÂ Ï···e .89‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈»…ƒ¿»∆»
˙ÈË˜90ı¯‡‰ ˙‡ ˙LÁÎÓ ÌL ˙ÈËw‰L ÈtÓ ,91. ƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ»«¿∆∆∆»»∆

קו:87) שם במשנתנו.88)משנה, הרי"ף כגירסת
תבואה, יזרענה "קטנית מהופכת: גירסא שבידינו, ובספרים

קטנית". יזרענה לא אדמתה 89)תבואה שטבע ארץ כל
בבל. הרי"ף.90)כשל נוסחת ע"פ – ק. "ועיקר 91)שם

ממיני  מין ולזרוע שדה לחרוש עמו כשיפסוק הוא הדבר
(פחות) מעט שהזיקו מה לזרוע לו) (מותר לו יש הזרעים,
שהזיקו  מה יזרע ולא עמו, שפסק (מהמין) הדבר  מאותו
אותו  בטבע שיודעים עלֿפי בזה ועושים ממנו. (יותר) גדול
(לשון  ועבודתה" בחרישה המתעסקין מן בזריעה המקום
נאמר  זה שדין רבינו, דעת שם). המשנה, בפירוש רבינו
לעכב  יכול השדה בעל - בקבלנות אבל בשוכר, או בחוכר
השכירות, בשעת שהוסכם מזה אחר מין לזרוע המקבל על
שהרי  שהוסכם, מהמין פחות בקרקע שהזיקו למין אפילו
זה  למין אומר: השדה, מתבואת חלקו שנוטל השדה בעל
- מגידֿמשנה ראה הרמב"ן. (כדעת צריך אני שהוסכם
הל' ולהלן ג, הל' למעלה וראה ד. ס"ק שכד סימן הגר"א

יד).

.ÈÏa˜Ó‰92B¯·ÁÓ ‰„O93˙BËÚeÓ ÌÈLÏ94ÔÈ‡ - «¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ»≈
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a ÌeÏk Ïa˜ÓÏ95da ‡ˆBiÎÂ96‡ÏÂ , «¿«≈¿¿««ƒ¿»¿«≈»¿…

˙BÏÈ‡‰ Á·La97Ô‰ÈÏ‡Ó e‡ˆiL98‰„Oa99Ï·‡ ; ¿∆«»ƒ»∆»¿≈¬≈∆«»∆¬»
˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ·MÁÓ100B˙B‡ Ô‰a ‰È‰ el‡k ¿«¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»∆

‰„O‰ ÏÎa Ú¯fL Ú¯Ê101˙BÏÈ‡‰ eÁÓvL ‡e‰Â . ∆«∆»«¿»«»∆¿∆»¿»ƒ»
BÈ‡L ÌB˜Óa e‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa¿»»»ƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿¿»∆≈

‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯102ÌeÏk BÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ -103Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a BÏ LÈ - ¯˙È B‡ ÌÈL Ú·L dÏa˜104 ƒ¿»∆«»ƒ»≈≈¿««ƒ¿»

ÌL eÈ‰Â ,‰„O‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ .da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈ƒ«»∆¿»»
¯În‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈÚ¯Ê105‡ÏÂ e¯Ó‚pL B‡ , ¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿…

L - Ô¯ÎÓÏ ˜eM‰ ÌBÈ ÚÈb‰ÏÚaÓ ÏËBÂ Ô˙B‡ ÔÈÓ ƒƒ««¿»¿»»ƒ»¿≈ƒ««
Ú˜¯w‰106Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Ïa˜Ó‰ ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . ««¿«¿≈∆¿ƒ«¿«≈««««¿«

Lw·e Ô·za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,‰‡e·za107ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . «¿»»¿ƒ«∆∆««¿≈∆¿ƒ
˙B¯BÓfa ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈia108ÌÈ„ÈÓÚn‰ ÌÈw‰ Ï·‡ . ««ƒ»¿ƒ«¿¬»«»ƒ««¬ƒƒ

ÌÈÙb‰ ˙Áz109el‡ È¯‰ - ˙eÙzLa Ô˙B‡ e˜ Ì‡ : «««¿»ƒƒ»»¿À»¬≈≈
‰wL ‰Ê - Ô‰Ó „Á‡ ÏMÓ Ô‰ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ∆∆»≈∆∆∆»»

BlL Ô‰ È¯‰ Ô˙B‡110.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¬≈≈∆¿≈…«≈»∆

שם.92) לזורעה.93)משנה, דעת משבע 94)על פחות
פ"א 95)שנים. לדמאי בפירושו (רבינו מדברי תאנה עץ

בנין  לקורות משמשים השקמה ענפי מקומות). ובכמה מ"א,

יכרות  ואם שנים, שבע שיגדלו עד קורות נעשים ואינם
שנים, משבע פחות זמן אחר השדה את ויחזיר הענפים
(ע"פ  שקיבלה בעת שהיתה במצב מחזירה שאינו נמצא
קרקע  אגב אילנות להשכיר שנהגו במקום ואפילו רש"י).
אילנות  אמרו שלא בקורות, לו אין ו) הל' למעלה (ראה
במגידֿ מובא (ראב"ד לקורות ולא לפירות אלא מושכרין
ללמדנו  כלום", למקבל "אין וכתב: רבינו דייק משנה).
בשני  השקמה שהשביחה השבח מן כלום נוטל שאינו

צז. הערה לקמן ראה בגמרא. שם כרבא כל 96)הקבלנות.
השקמה. כעץ שטבעה השדה 97)אילן בשבח כלומר,

באילנות. הנמצאים 98)שהושבחה האילנות משרשי
שם). (שטמ"ק לנוטעה 99)בשדה השדה קיבל לא שהרי

דעת  על אלא לשדה המקבל ירד לא כלומר, לזורעה. אלא
על  ולא זריעה ע"י השדה שתשביח מהשבח חלק שיטול
"שאפילו  רבא לדעת בגמרא (שם באילנות השדה שבח דעת
בשבח  חלק נוטל אינו פירוש, לו", אין שקמה בשבח
ירד  שלא הקבלנות, זמן (בפרק ונתעבו שנתרבו הענפים
זה  דין כתב רבינו הזריעה). שע"י השבח דעת על אלא
האילנות, בשבח לו יש שהחוכר, דעתו, ונראה במקבל.
שבח  כל דעת על לשדה יורד שהחוכר מפני והטעם
בחכרה  אפילו לנוטעה הוא רשאי שהרי השדה, שתשביח
ט. בהל' (כמבואר יותר הקרקע מכחישין אינן אם - לזריעה
שהבאנו  הרמב"ן שיטת כפי והוא ד. ס"ק שכה סי' הגר"א
ממה  לשנות רשאי המקבל שאין פט, בהערה למעלה
אינם  שאם כתב, שם וב'טור' הקבלנות. בשעת שהוסכם
לנוטעם, המקבל רשאי מהזרעים, יותר הקרקע את מכחישים

חלקו). נוטל הוא זה שתפסו 100)ומשום השדה שטח
הזריעה. שטח והמעיטו מאיליהן שיצאו האילנות

פפא.101) ברב מעשה - חול.102)שם או סלעים במקום
ביבי).103) ברב מעשה - (שם הפסד כל לו נגרם לא שהרי
לקורות,104) ראוים ויהיו ענפיה יחזרו שנים שבע שעד

לקוצצן  רשאי [והוא שקיבלה. בעת שהיתה כמצב ומחזירה
ארבע  או שלוש בנות היו אם אפילו שנים, שבע כשישלימו

שכה]. סימן 'טור' השדה. את שעודם 105)כשקיבל
ילקטם  ואם צרכם, כל נתבשלו שלא היינו לקרקע, צריכים
מהתוספתא  כן ומוכיח הרמב"ן, בשם (מגידֿמשנה יפסדו

ה"א). ט פרק אם 106)בבאֿמציעא לו, המגיע חלקו כפי
גם  בתוספתא נאמר זה [דין (שם). לשליש או למחצה

שהרי 107)בשכירות]. אלו, דינים שייך לא ובחכירות
קג.). (שם חלוקה בסיס על שנקצצו 108)אינה הענפים

מקובצת'). 'שיטה ע"פ (שם הם הפירות שבכלל הגפנים, מן
באויר,109) תלויים והאשכולות זקופים הגפנים שיהיו כדי

סט.). בבאֿבתרא הרשב"ם (לשון בקרקע יתקלקלו ולא
שם:110)

.‡ÈÚhÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰111ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿«≈»∆≈¬≈ƒ«¿«≈»»««
‰¯OÚ ‰„O‰112˙B‡¯ea113‰‡ÒÏ114- ‰Ê ÏÚ ¯˙È . «»∆¬»»»ƒ¿»»≈«∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó115. ¿«¿¿ƒ»»∆«…

הר"י 112)לנוטעה.111) בשם (מגידֿמשנה נטיעות
לגפנים, שהכוונה (430 (ב"ב, במאירי וראה מיגאש.
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קסה

קסה

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לשורות). כאן שהכוונה מיגאש הר"י אומר שני ובפירוש
פרי.113) עושות שאינן בו 114)עקרות שזורעים שטח

ואם  אמה. חמשים על אמה חמשים ומידתו תבואה, סאה
חייב  המקבל אין כזה, בשטח עקרות נטיעות עשר צמחו
הוא, כך סאה בית נטיעת שדרך תחתיהן, אחרות ליטע
צה.) (בבאֿבתרא מוחל השדה ובעל בוראות, עשר שיוצאות
מגידֿ (עיין "למאה" שם: הרשב"ם וגירסת רבינו. כגירסת

כל 115)משנה). כמספר אחרות נטיעות לנטוע צריך
סימן  הנטיעות, מדרך יותר בוראות שיצאו כיון הבוראות.
הבוראות  כל מייחסים ולפיכך בנטיעה, שפשע הוא
שצריך  שכל מקום, בכל אמרו זה וכלל (שם, לפשיעתו
יא). הל' מכירה מהל' פי"ח ראה הכל. מתקן - ולתקן לחזור

.·ÈÏa˜Ó‰116‰˙OÚ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O117LÈ Ì‡ , «¿«≈»∆≈¬≈¿…»¿»ƒ≈
B‰‰ ÏÚ ¯˙È ÌÈ˙‡Ò ‡ÈˆBzL È„k da‰‡ˆ118·iÁ - »¿≈∆ƒ»«ƒ»≈««»»«»

da ÏthÏ Ïa˜Ó‰119‡‡ :Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . «¿«≈ƒ«≈»∆»≈¿««««¿«¬»
¯È‡Â Ìe˜‡120‰¯Ê‡Â Le„‡Â ¯nÚ‡Â ¯ˆ˜‡Â Ú¯Ê‡Â ¡¿»ƒ¿∆¿«¿∆¿…«¬«≈¿»¿∆¿∆
È¯k „ÈÓÚ‡Â121‰Ó B‡ ,BÈˆÁ ˙‡ Ïh˙Â EÈÙÏ ¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ…∆∆¿«

e˙iM122‰n·e ÈÏÓÚ ¯ÎOa ¯‡M‰ Ïh‡ È‡Â , ∆«¿«¬ƒ∆…«¿»ƒ¿«¬»ƒ«∆
È˙‡ˆB‰L123. ∆≈ƒ

קה.116) בבאֿמציעא וגמרא לה.117)משנה כראוי
וריש 118) ינאי רבי דבי כדברי (שם, בשדה שהושקעה

כרחו.119)לקיש). ואחרוש.120)על אעמוד
תבואה.121) תנאם.122)ערימת כפי רביע, או שליש
להוציא 123) בה יש אם בה לטפל חייב לפיכך כלומר: שם,

כרי, ואעמיד וכו' איקום אנא כותב: הוא שהרי סאתים,
בה  יהיה אם הצריכות, העבודות כל בה אעבוד כלומר
(שם) חכמים אמרו כרי, ושיעור כרי. להעמיד כדי שיעור
סאתים  ישארו ההוצאות שינכו אחר היינו סאתים, שהוא
בחכירות  שהרי בלבד, בקבלנות והמדובר כרי. להעמיד כדי
לא, או בשדה יטפל המקבל אם ענין כל השדה לבעל אין

שם). (רש"י שהוקצבו חכירותו דמי יקבל שהוא משום

.‚ÈÏa˜Ó‰124da ‰ÎfL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O125 «¿«≈»∆≈¬≈¿««∆»»»
d¯È·B‰126,˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ ‰nk d˙B‡ ÔÈÓL - ƒ»»ƒ»«»ƒ¿»«¬

BÏ ÚÈbÓ ‰È‰L B˜ÏÁ BÏ Ô˙BÂ127ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . ¿≈∆¿∆»»«ƒ«∆»≈¿««
„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :Ú˜¯w‰128ÌlL‡ , ««¿«ƒƒ¿»«¬≈¬«≈

‡·ËÈÓa129d˙ˆ˜Ó ¯È·B‰ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â .130ÈtÓe . ¿≈¿»¿«ƒƒƒƒ¿»»ƒ¿≈
?ÌlLÏ ·iÁ˙ ‰Ó131¯·„ BÓˆÚ ÏÚ ˜Òt ‡lL ÈtÓ »ƒ¿«≈¿«≈ƒ¿≈∆…»«««¿»»

·eˆ˜132‡zÎÓÒ‡k ‡È‰ È¯‰ :¯Ó‡pL È„k133‡l‡ , »¿≈∆…«¬≈ƒ¿«¿«¿»∆»
‡·ËÈÓa ÌlLiL ‰˙‰134„aÚLÂ ¯Ób CÎÈÙÏe , ƒ¿»∆¿«≈¿≈¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈

BÓˆÚ135Ôz‡ ,„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿¬»ƒ»«ƒƒ¿»«¬≈∆≈
ÔÈ¯È„ ‰‡Ó EÏ136‡zÎÓÒ‡ ‰Ê È¯‰ -137·iÁ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ»ƒ¬≈∆«¿«¿»¿≈«»

„·Ïa ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk Ô˙B ‡l‡ ,ÌlLÏ138. ¿«≈∆»≈¿ƒ«∆¿»«¬ƒ¿«

קד.124) שם נקנית 125)משנה, שקרקע הדרכים באחד
בו. לחזור יכול ואינו צט:), (שם חרשה 126)בהם לא

בור. שדה ועשאה זרעה, תנאם.127)ולא ולא 128)כפי
פע  בה לה.אעשה הראויה הוא 129)ולה וכן כצ"ל,

ומהרי"ף  כת"י, כמה בשם הדק"ס הביא (וכן רומי בדפוס

היינו  השדה, של - שלה במיטב כלומר קושטא), דפוס
היתה  אם לעשות ראויה היתה שהשדה והטוב הגבוה כיבול
קדם', ב'גנזי וראה שם. הרע"ב (ע"פ כראוי וזרועה חרושה

.(99 עמוד ס"ה תילתא"130)לוין "אוביר בגמרא שם
אינו 131)(שליש). שהרי היא, אסמכתא והלא כלומר,

לא  או יהיה אם האומר "וכל יוביר, אם במקרה אלא מחייב
יהיה  שמא סומכת עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה,
ז). הל' מכירה מהל' בפי"א רבינו (לשון יהיה" לא שמא או

המשוער.132) ההפסד חישוב בסיס על שלא מסוים, סכום
אלא 133) כן אמר ולא יהיה, לא שעדיין סומכת שדעתו

בדבר 134)להגזים. עצמו התחייב ולא ההפסד, כפי
זה 135)גוזמא. שאין במיטבה משלם הוא בדין כלומר,

בכסףֿמשנה  וראה כאן, מימוניות הגהות (ע"פ אסמכתא
שם). ההפסד.136)מכירה מכפי יותר ולא 137)היינו

קד:). (שם להגזים אלא כך אמר ולא עצמו, ושיעבד גמר
לא 138) אמנם שאמר. דינרין המאה בכלל עצמו שהתחייב

אסמכתא, אלא זה שאין דינרין, מאה לתשלום עצמו שיעבד
מאה  במסגרת עצמו ושיעבד גמר המשוער ההפסד כפי אבל
במיטבה  אשלם אעביד ולא אוביר אם כדין זה והרי הדינרין,
שהרי  בלבד, בקבלנות המדובר זו בהלכה גם שם). (רי"ף
את  יעבד בין חכירות, דמי השדה בעל מקבל בחכירות

יובירה. ובין השדה

.„ÈÏa˜Ó‰139ÔÈÓLÓL dÚ¯ÊÏ ‰„O140dÚ¯Êe , «¿«≈»∆¿»¿»À¿¿ƒ¿»»
ÌÈhÁ ‰˙OÚÂ ,ÌÈhÁ141‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰nk ÔÈÂML ƒƒ¿»¿»ƒƒ∆»ƒ«»∆ƒ¿»

M‰ ÔÓ ˙BOÚÏBÏ ÔÈ‡ - ÔÈÓLÓ142‡l‡ ÂÈÏÚ «¬ƒ«À¿¿ƒ≈»»∆»
˙ÓÚ¯z143˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰˙OÚ . «¿…∆»¿»»ƒ«∆ƒ¿»«¬

ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ144‡È‰M ‰Ó ÈÙk Ïa˜Ó‰ BÏ ÌlLÓ - ƒ«À¿¿ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«∆ƒ
¯˙È ÌÈhÁ ‰˙OÚ .ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¿̄»«¬ƒ«À¿¿ƒ»¿»ƒƒ»≈
ÔÈ˜ÏBÁ - ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓƒ«∆ƒ¿»«¬ƒ«À¿¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ¯kzOnL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈaL È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈≈∆««ƒ∆ƒ¿«≈««

Ú˜¯w‰145. ««¿«

קד:139) אבל 140)שם החיטים, מן יקרים שהם
החיטים. מן יותר הקרקע השדה 141)מכחישים הוציאה

חיטים. של  עשר השדה.142)יבול שהרי 143)לבעל 
המקבל  השדה לבעל לו יש תרעומת ברם כלום, הפסיד לא
צריך  היה והוא שומשמין זרעה ולא ששינה מה על
בדמי  בשוק שומשמין לקנות לו שאפשר ואע"פ לשומשמין.
ק  ס"ק שכו (סמ"ע מקרקעו שומשמין הוא רוצה החיטים,
י, ט, בהלכות רבינו בדעת הגר"א לשיטת בהתאם עיי"ש),
ולזרוע  לשנות רשאי המקבל שאין הרמב"ן, כדעת שהיא
תרעומת, השדה לבעל יש ולפיכך שהוסכם, מזה אחר מין
ואפילו  פחות, שמכחיש למין לשנות רשאי החוכר אבל

כאן). אין לטובה 144)תרעומת טוען המקבל ואין כלומר,
מן  פחות החיטים שכחש הקרקע כחש למעט נתכוונתי,
ולא  ארעא, "תכחוש לו אומר השדה בעל שהרי השומשמין,
בעל  יכחש ולא הקרקע שתכחש מוטב מרא", ליכחוש
קד:). שם הגמרא ע"פ ג, ס"ק שם (סמ"ע הקרקע

השומשמין 145) לבין שעשתה החיטים שבין ההפרש
הוא  "אטו קד:) (שם אומרים שאנו לעשות, ראויה שהיתה
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קסו שכירות קסו הלכות - משפטים ספר - אדר י"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

השביח, המקבל רק (האם אשבחה" לא ארעא אשבח,
השבח  את לייחס שיש כשם כלומר, השביחה), לא והקרקע
יש  כך והשביח, רב טיפול בשדה והשקיע שטרח למקבל

שהשביחה. לקרקע השבח לייחס

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
המדינה,1) כמנהג שהכול הפועלים, את שוכר דין יבאר

על  שוכר ודין העבודה, באמצע בהם שחזרו פועלים ודין
מציאה. שמצא יום שכיר ודין שליח, ידי

.‡¯ÎBO‰2Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,ÌÈÏÚBt‰ ˙‡3ÌÈkL‰Ï4 «≈∆«¬ƒ¿»«»∆¿«¿ƒ
·È¯Ú‰Ïe5‡lLÂ ÌÈkL‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó , ¿«¬ƒ»∆»¬∆…¿«¿ƒ¿∆…

ÔtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ·È¯Ú‰Ï6ÔeÊÏ e‚‰pL ÌB˜Ó .7- ¿«¬ƒ≈»¿À»»∆»¬»
˙B¯‚B¯‚a ˜tÒÏ ;ÔeÊÈ8Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Ó˙a B‡ »¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .˜tÒÈ - ÌÈÏÚBtÏ9. «¬ƒ¿«≈«…¿ƒ¿««¿ƒ»

פג.2) בבאֿמציעא ששכרם.3)משנה לעבודה 4)לאחר
השמש. זריחת החמה.5)עם  שקיעת לשנות 6)אחר

על  עמהם התנה ולא סתם ששכרן מאחר המדינה, ממנהג
שכרם  ואפילו ר"י) בשם שם ('תוספות' השכירות בשעת כך
התנה  שלא שכל מדינה, באותה המקובל מהשער ביותר

שם). (גמרא יותר משובחת השכירות שהשוכר 7)בשעת
סעודתם. מזון לפועלים על 8)נותן נוסף בגרוגרות, גם

הסעודה. שם.9)מזון

.·¯ÎBO‰10ÌÈLÎÂ „Á‡k :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿»«¿∆»¿ƒ¿«ƒ
¯ÈÚ‰ ÈaÓ11¯˙i‰Â ˙e¯ÈÎOaL ˙eÁt‰ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿≈»ƒƒ«»∆«¿ƒ¿«»≈

Ô‰ÈÈa ÔÈnLÓe ,˙e¯ÈÎOaL12. ∆«¿ƒ¿«¿ƒ≈≈∆

כחכמים.10) פז. בשעת 11)שם מסוים שכר עמו קצץ לא
אחד  שפועל השכר כפי שכרך הרי לו: אמר אלא השכירות,
שער  מקום באותו ואין - בכך נשכרין העיר מפועלי שנים או

הפחות 12)אחיד. בין שיש השכר הפרש כלומר,
נשכרים  שיש כגון שבשכירות, היתר לבין שבשכירות
לו  ונותן ביניהם מחלקים בארבעה, נשכרים ויש בשנים,
שם, מקובצת' ב'שיטה מובא חננאל, רבינו (כפירוש שלושה

הרמ"ה). בשם שלא סימן ה'טור' פירש וכן

.‚BÁeÏLÏ ¯Ó‡13‰LÏLa ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ :14, »«ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒƒ¿»
‰Úa¯‡a Ô¯ÎOe CÏ‰Â15:ÁÈÏM‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ : ¿»«¿»»¿«¿»»ƒ»«»∆«»ƒ«

‰Úa¯‡ Ì‰Ï Ô˙B - ÈÏÚ ÌÎ¯ÎO16ÏÚaÓ ÏËBÂ , ¿«¿∆»«≈»∆«¿»»¿≈ƒ««
‰LÏL ˙Èa‰17BÒÈkÓ „Á‡ „ÈÒÙÓe ,18:Ì‰Ï ¯Ó‡ . ««ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒƒ»«»∆

˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO19˙Èa‰ ÏÚa Ì‰Ï Ô˙B - ¿«¿∆«««««ƒ≈»∆««««ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók20‰LÏLa ¯kOpL ÈÓ ‰È„na ‰È‰ . ¿ƒ¿««¿ƒ»»»«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»

‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡ - ‰Úa¯‡a ¯kOpL ÈÓeƒ∆ƒ¿»¿«¿»»≈≈»∆∆»
‰LÏL21ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,22‰na . ¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ««∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c23Ï·‡ ;˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆≈¿«¿»ƒ∆∆¬»
˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰24Ô˙B - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â »¿»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈ƒ»»«¿»»≈

‡ ‡Ï el‡L ;‰Úa¯‡ ˙Èa‰ ÏÚa Ì‰ÏÌ‰Ï ¯Ó »∆««««ƒ«¿»»∆ƒ…»«»∆
¯Ó‡ .‰Úa¯‡ ‰ÂL eOÚÂ eÁ¯Ë ‡Ï ,‰Úa¯‡ BÁeÏL¿«¿»»…»¿¿»»∆«¿»»»«
ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ÈÏ ¯ÎO :˙Èa‰ ÏÚa BÏ««««ƒ¿…ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«

‰ÂL ÔzÎ‡ÏÓ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏLa ¯ÎOÂ¿»«ƒ¿»««ƒ∆¬≈¿«¿»»»
‰Úa¯‡25‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ -26È¯‰L ,ÏÚ eÏa˜ «¿»»≈»∆∆»¿»∆¬≈ƒ¿«
ÔÓˆÚ27ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,28BÏ ¯Ó‡ . «¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ«»«

Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰LÏLa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ¿»¿»««»ƒ«¿»«»∆
- ˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók eÈ¯‰ :e¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»¿¬≈¿»∆»«««««ƒ

‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ˙Èa‰ ÏÚa ÔziL ‡l‡ ÔzÚc ÔÈ‡29. ≈«¿»∆»∆ƒ≈««««ƒ»≈««¿»»
CÎÈÙÏ30- ‰Úa¯‡ ‰ÂL Ì‡ :eOÚM ‰Ó ÔÈÓL ¿ƒ»»ƒ«∆»ƒ»∆«¿»»

‰Úa¯‡ ÔÈÏËB31Úe„È BÈ‡ Ì‡Â ;˙Èa‰ ÏÚaÓ32B‡ ¿ƒ«¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ≈»«
‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÂL BÈ‡33ÏÚa BÏ ¯Ó‡ . ≈»∆≈»∆∆»¿»»«««

,‰LÏLa Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ˙Èa‰««ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«¿»«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿¿»∆»«««««ƒ««ƒ
,‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÔzÎ‡ÏnL∆¿«¿»»»«¿»»≈»∆∆»¿»

Ú eÏa˜Â ‰LÏL eÚÓL È¯‰LÌ‰ÈÏ34. ∆¬≈»¿¿»¿ƒ¿¬≈∆

עו:13) ופועל.14)שם פועל לכל דינרים בשלשה 
שם. ברי"ף הוא וכן שלשה, בשלשה התימנים: ובכת"י

הפועלים 15) ושער ארבעה. בארבעה תימן: ובכת"י ברי"ף
שלושה. הוא על 16)הנהוג וקיבל עמהם, שקצב מה כפי

השכירות. אחריות עמו.17)עצמו שהתנה מה כפי
בארבעה 18) קבוע מקום באותו הפועלים שער אם אמנם,

השוכר  כדין שההנהו, מה כפי ארבעה הבית מבעל נוטל -
שנוטל  ט הל' להלן שמבואר חבירו, בשל והראה הפועל את
הרמ"ך, בשם שם מקובצת' ('שיטה שנהנה מה כפי מחבירו
סמ"ע  ועיין אומרים', 'ויש בשם שלב סי' הרמ"א כתב וכן

ב. ס"ק שם ושאין 19)וש"ך שליח שהוא שהודיעם היינו,
שם). (שטמ"ק עליו השכר שער 20)אחריות ואם

- בארבעה ואם שלושה. להם נותן בשלושה, הוא הפועלים
למרות  בארבעה ושכרם השליח ששינה מאחר ארבעה.
בקציצתו  ואין שליחותו בטלה בשלושה, אמר הבית שבעל
נעשית  השכירות כאילו זה מקרה דנים אנו ולפיכך ממש,
(רי"ף  המדינה מנהג כפי ששכרם שכר, קציצת בלא סתם

בלא 21)שם). השוכר דעת - קבוע שער שאין שבמקום
לגלות  הפועלים ועל הנמוך, השער על הסתם מן קציצה
גילו  שלא וכיון בארבעה, אלא נשכרים אינם שהם דעתם
השוכר. דעת כפי לעבודה שהסכימו אומרים, אנו - דעתם

אלא ולפ  להם אין - בארבעה שכרם שהשליח אף יכך,
הבית" בעל על "שכרכם השליח מן ששמעו מאחר שלשה,
קציצת  על לסמוך ולא הבית לבעל דעתם לגלות עליהם היה

ג). ס"ק שלב סי' סמ"ע שם, (רי"ף שאלמלא 22)השליח
לאחרים  עצמם ומשכירים טורחים היו בארבעה, שכרם
שם). (גמרא בארבעה ששוכרים במקום יש שהרי בארבעה,

ש"ך 23) (עיין המדינה כמנהג שלשה להם נותן הבית שבעל
ח). ס"ק שעבודתם 24)שם כגון להערכה, ניתנת שאינה

(גמרא  מים ונתמלא השדה סביבות חריץ בחפירת היתה
ארבעה.25)שם). שוה שהיא ניכרת מלאכתם כלומר,

הבית 26) בעל על שכרכם או עלי שכרכם אמר לאֿשנא
שם). זול.27)('טור' במחיר לשליח 28)לעבוד אומרים 

היה  בארבעה, לשכור אותך הרשה הבית ובעל הואיל -
מדמי  להפחית ולא בארבעה, ולשכור טוב להיות עליך
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שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(משלי  אומר שהכתוב וכמו טובה, מאתנו ולמנוע השכירות
פא:). בבאֿקמא (ע"פ מבעליו טוב תמנע אל כז): ג,

אינו 29) הבית" בעל שאמר כמה "הרינו שאמרו מה כלומר,
הבית, בעל שאמר למה מסכימים שהם להתפרש ניתן
שאין  שלושה, אלא להם ואין בשלושה לשכור אמר ואפילו
ארבעה  להם מציע שהשליח שבזמן הדעת, על מתקבל זה
בעל  אמר שמא לומר התכוונו אלא לשלושה, הם יסכימו -

מארבעה. ביותר לשוכרם לפרש 30)הבית שאין כיון
דינם  הרי הבית, בעל שאמר השכר לסכום כהסכמה דבריהם
ושכרם  השליח והלך בשלשה הבית בעל אמר כדין
ואמר  הבית, בעל שאמר כמו הרינו אמרו: ולא בארבעה,
(מגידֿמשנה). הבית בעל על שכרכם השליח להם

ניכרת.31) ניכרת.32)כשמלאכתם מלאכתם שאין
מקום 33) באותו השער אם והואֿהדין שם. ורי"ף גמרא

המדינה. כמנהג ארבעה להם נותן - ארבעה שהוא מקובל
להם  נותן השליח - עלי שכרכם השליח להם אמר אם וכן
למעלה  שנתבאר כמו שלושה, הוא שהשער אף ארבעה,

בגמרא 34)(מגידֿמשנה). נפשטה שלא בעיא זה דין
הסכמה  בדבריהם לראות יש אם הוא: והשיקול (שם),
אלא  בדבריהם דעתם ואין השליח, להם שאמר לסכום
שכך  לך מאמינים אנו לשליח לומר והתכוונו אימון, הבעת
שוה  עבודתם אפילו שלשה, אלא להם ואין הבית בעל אמר
הסכמתם  הביעו שהרי וכו', הרינו אמרו לא אם כמו ארבעה,
שיש  אומר, הנגדי והשיקול השליח; מן ששמעו כפי לעבוד
ואינם  השליח, בדברי איֿאמון הבעת בדבריהם לראות
"הרינו  לו: אמרו ולכן הבית, בעל אמר שכך לו מאמינים
ולכן  אומר, שאתה כפי ולא כלומר הבית", בעל שאמר כמו
לא  שהבעיה ומפני הבית. בעל שאמר כמו ארבעה נוטלים
ספק  כל כדין – שלשה אלא להם שאין רבינו פסק - נפשטה

שם). (רי"ף המוחזק מיד מוציאים שאין בממון

.„ÌÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35eÚË‰Â ,36˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ «≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆««««ƒ
Ì˙B‡ ‰ÚË‰ ˙Èa‰ ÏÚa B‡37‰Ê ÏÚ ‰Ê Ì‰Ï ÔÈ‡ - ««««ƒƒ¿»»≈»∆∆«∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39‡lLa ∆»«¿…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
eÎÏ‰40eÎÏ‰ Ï·‡ ;41‰‡e·z e‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯nÁ‰42, »¿¬»»¿««»ƒ¿…»¿¿»

‰ÁÏ ‡È‰Lk ‰„O e‡ˆÓe ÌÈÏÚBt43¯ÎOL B‡ , ¬ƒ»¿»∆¿∆ƒ«»∆»«
ÌÈÓ ‰‡lÓ˙pL ‰e‡ˆÓe ‰„O‰ ˙B˜L‰Ï44¯wa Ì‡ : ¿«¿«»∆¿»»∆ƒ¿«¿»«ƒƒƒ≈

BzÎ‡ÏÓ ˙Èa‰ ÏÚa45ÌÈÏÚBt ‰ÎÈ¯vL ‡ˆÓe ·¯ÚaÓ ««««ƒ¿«¿ƒ»∆∆»»∆¿ƒ»¬ƒ
ÌÈÏÚBtÏ ÔÈ‡ -46ÌeÏk47?˙BOÚÏ B„Èa ‰Ó ;48Ì‡Â ≈«¬ƒ¿«¿»«¬¿ƒ

¯wa ‡Ï49Ô¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -50ÏËa ÏÚBÙk51BÈ‡L ; …ƒ≈≈»∆¿»»¿≈»≈∆≈
ÔeÚË ‡a‰ ‰ÓB„52‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,Ô˜È¯ ‡aÏ53 ∆«»»«»≈»¿∆¿»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏË·Ï54eÏÈÁ˙‰ ‡lLa ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ
‰Î‡Ïna55¯ÊÁÂ ‰Î‡Ïna ÏÚBt‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿»»¬»ƒƒ¿ƒ«≈«¿»»¿»«

ÌBi‰ ÈˆÁa elÙ‡ ,Ba56È· ÈÏ Èk :¯Ó‡pL ;¯ÊBÁ - ¬ƒ«¬ƒ«≈∆∆¡«ƒƒ¿≈
ÌÈ„·ÚÏ ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ - ÌÈ„·Ú Ï‡¯OÈ57ÔÈc „ˆÈÎÂ . ƒ¿»≈¬»ƒ¿…¬»ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ

‰Ó BÏ ÔÈÓL ?ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ Ba ¯ÊÁL ÏÚBt‰«≈∆»«««∆ƒ¿ƒ»ƒ«
ÏËBÂ ‰OÚM58‡e‰ ÔÏa˜ Ì‡Â .59‰Ó BÏ ÔÈÓL - ∆»»¿≈¿ƒ«¿»»ƒ«

Ô¯ÎOL ˙Úa eÏÊe‰L ÔÈa .˙BOÚÏ „È˙ÚM60‡Ï ÔÈa ∆»ƒ«¬≈∆¿¿≈∆¿»»≈…
Ôk ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰ÏÊe‰L ÔÈa ,eÏÊe‰61ÏÊe‰ ‡Ï ÔÈa‰ ¿≈∆¿»¿»»««≈≈…¿»

˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL -62epnÓ Ïa˜ ?„ˆÈk . »ƒ«∆»ƒ«¬≈«ƒ≈ƒ∆
‰Ó˜63ÌÈÚÏÒ ÈzLa ¯ˆ˜Ï64ÁÈp‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ , »»ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿»¿ƒƒ«

ÁÈp‰Â BÈˆÁ ‚¯‡ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ‚¯‡Ï „‚a ;dÈˆÁ∆¿»∆∆∆¡…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿¿ƒƒ«
‰ÂL ‰È‰ Ì‡ :˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL - BÈˆÁ65 ∆¿»ƒ«∆»ƒ«¬ƒ»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰ML66Ï˜L BÏ Ô˙B -67˙‡ e¯Ó‚È B‡ , ƒ»ƒ»ƒ≈∆∆ƒ¿¿∆
ÔzÎ‡ÏÓ68ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÙÈ ¯‡Lp‰ ‰È‰ Ì‡Â ;69- ¿«¿»¿ƒ»»«ƒ¿»»∆¿≈ƒ»ƒ

ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡70ÈˆÁ ‡l‡ eOÚ ‡Ï È¯‰L , ≈≈»∆∆»∆«∆¬≈…»∆»¬ƒ
‰Î‡ÏÓ71?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .72BÈ‡L ¯·„a ¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
„e·‡73„e·‡‰ ¯·„a Ï·‡ ;74˙BÏÚ‰Ï BzLt ÔB‚k , »¬»¿»»»»¿ƒ¿»¿«¬

‰¯Ln‰ ÔÓ75˙ÓÏ ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰Ï ¯BÓÁ ¯ÎOL B‡ ,76 ƒ«ƒ¿»∆»«¬¿»ƒ¬ƒƒ¿≈
‰lÎÏ B‡77„Á‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏa˜ „Á‡Â ÏÚBt ¿«»¿«≈»∆∆»≈¿∆»«¿»

‰ÏÁL ÔB‚k ,Ò‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡78 ≈»«¬…∆»ƒ≈∆¡«¿∆»»
˙Ó BÏ ˙nL ÚÓL B‡79- Ba ¯ÊÁÂ Ò‡ ‡Ï Ì‡Â . »«∆≈≈¿ƒ…∆¡«¿»«

Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO80:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ?ÔÚËÓ „ˆÈk .ÔÚËÓ B‡ ≈¬≈∆«¿»≈««¿»≈»∆
e¯Ó‚iL „Ú !ÌÈzL eÏËe e‡Ba ,ÌÎÏ Èzˆˆ˜ ÚÏÒ∆«»«¿ƒ»∆¿¿«ƒ«∆ƒ¿¿

Ì‰Ï ÔzÈ ‡ÏÂ ,ÔzÎ‡ÏÓ81.‰lÁz ˜ÒtM ‰Ó ‡l‡ ¿«¿»¿…ƒ≈»∆∆»«∆»«¿ƒ»
¯ÈÊÁÓ - ÌÈzL‰ Ì‰Ï Ô˙ elÙ‡Â82.˙ÙÒBz‰ Ô‰Ó «¬ƒ»«»∆«¿«ƒ«¬ƒ≈∆«∆∆

ÌÈ¯ÓB‚Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÚBt ¯ÎBO ?Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO „ˆÈk≈«≈¬≈∆≈¬ƒ¬≈ƒ¿¿ƒ
ÔÈÏÚBt‰ el‡Ï ÛÈÒBiL ÏÎÂ ,„·‡z ‡lL ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»∆……«¿…∆ƒ¿≈«¬ƒ
ÔÓ ÏËB ÌÈBL‡¯Ï ˜ÒtM ‰Ó ÏÚ ÌÈ¯Á‡‰»¬≈ƒ««∆»«»ƒƒ≈ƒ

?‰nk „Ú .ÌÈBL‡¯‰83ÏL Ô¯ÎO È„k „Ú »ƒƒ««»«¿≈¿»»∆
ÌÈBL‡¯84ÔBÓÓ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .85- B„È ˙Áz ƒƒ¿ƒ»»»∆»««»

¯ÎBO86ÊeÊ ÌÈMÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ „Ú ‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï ≈¿«¿ƒ«¿»»««¿»ƒ«¬ƒƒ
ÏÚBt ÏÎÏ ÌBÈ ÏÎa87ÏÚBt‰ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,88 ¿»¿»≈««ƒ∆¿««≈
‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL89?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .90ÔÈ‡L ¿»«¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt ÌL91;‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï »¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿«¿ƒ«¿»»
‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â ,Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt LÈ Ï·‡¬»≈¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿»¿≈
ÔÈa - „·‡˙ ‡ÏÂ EzÎ‡ÏÓ ÌÈÏL‰Ï el‡Ó ¯ÎOe¿…≈≈¿«¿ƒ¿«¿¿¿……«≈

¯ÎBO92˙ÓÚ¯z ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ ,ÔÏa˜ ÔÈa93, ≈≈«¿»≈¬≈∆∆»«¿…∆
„È˙ÚM ‰Ó ÔÏawÏÂ ,‰OÚM ‰Ó ¯ÎBOÏ ÔÈÓLÂ¿»ƒ«≈«∆»»¿««¿»«∆»ƒ

˙BOÚÏ94. «¬

חזרו 36)שם:35) כלומר, הבית. בעל את שולל הוליכו
לעבודה. באו ולא עבודה.37)בהם להם מוסר ואינו

ולמצוא 38) לטרוח שעליהם מפני תרעומת, לפועלים
תביעת  אבל פועלים, למצוא – הבית ובעל אחר, מעביד
זה  הרי - במלאכה התחילו לא שעדיין כיון כאן, אין ממון

שם). רש"י (ע"פ בלבד על 39)דברים לפועלים שאין
תרעומת. אלא בו החוזר הבית אלא 40)בעל כאן שאין

כהתחלת 41)דברים. זה הרי המלאכה, למקום הפועלים
ששכירות  שכשם בו, לחזור יכול הבית בעל ואין המלאכה,
(כמבואר  בהם לחזור יכולים ואינם במשיכתם נקנית דברים
בהתחלת  נקנית פועלים שכירות כך – ח) הל' פ"ב למעלה

ממקום 42)המלאכה. תבואתו להביא חמרים ששכר כגון,
מצאו. ולא התבואה למקום והלכו שכר 43)מסוים,

ממי  לחה שהיא השדה ומצאו והלכו שדהו, לעדור פועלים
לעידור. ראויה ואינה עוד 44)גשמים צריכה ואינה
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שם 45)להשקייה. שנמצאה המקום או שדהו היינו
לעשות.46)תבואתו. מה להם היה ולא למחרת שהלכו

תרעומת.47) לא ואפילו ממון, תביעת יש 48)לא כלומר
לדעת  לו ומאין מבערב, מלאכתו ביקר שהרי כאנוס, לדונו
מחר  יצטרך שלא מצב במלאכתו יתהווה שבןֿלילה

שלא 49)לפועלים. אף פועלים ושכר מבערב, מלאכתו
היינו  – הספק דעת שעל נראה לפועלים, הוא צריך אם בחן

שוכרם. – לעשות מה להם יהיה שלא כל 50)אפילו בעד
לחזור  יכול ואינו היא, מלאכה כהתחלת שהליכתם היום,
מה  מפרש [רבינו מ). הערה למעלה שביארנו (כמו בו
דלא  הא מדאורתא, לארעא דסיירא "הא שם בגמרא שאמרו
מלאכתו, הבית בעל שביקר כאן מדאורתא": לארעא סיירא
נאמר]. הפועלים שעל שמפרש כרש"י ולא ביקר, שלא כאן

השכירות,51) בשעת עמהם שהתנה כפי המלא שכרם
משכרו  לפחות מוכן שהאדם הסכום את ממנו ומנכים
הקצוב. השכר וליטול במלאכה לעשות מאשר בטל, ולישב
ששיעור  שם) (בבאֿמציעא גדולות' 'הלכות בעל וכתב
שלג  בסי' זהב' ה'טורי הביא (וכן השכר חצי הוא ההפרש
הביא  וכן רש"י, בתשובת נמצא שכן ישן, מקובץ א ס"ק

חננאל). רבינו בשם או"ז הנוהג 52)הר"ח החמר שכר
טעונים. כשהם במלאכה.53)בחמורים היגע פועל

בהם 54) שחזרו שהפועלים למעלה, האמור הדין על חוזר
בד"א  רבינו ואומר תרעומת, אלא עליהם הבית לבעל אין

דין. ביניהם דברים.55)שאין אלא כאן שאין
בו.56) לחזור בידו אדם 57)הזכות אין כלומר, י. שם

לישראל  ממש כעבד להיות גופו למכור רשאי מישראל
לו, הנמכר זה כמו הקדושֿברוךֿהוא של עבדו שהוא אחר,

שכיר  תהא שלא היום, בחצי אפילו בו חוזר הפועל ות לפיכך
הל' פ"ז למעלה (ראה שכירות שאר כמו לזמן מכירה פועל
מכור  שהוא כעבד בו, לחזור באפשרותו יהיה שלא עד א)
וכמו  ביניהם יש דין ברם, שלו. בגוף שולט ואינו לאדוניו

והולך. רבינו שכרו 58)שמבאר אם שם, וברי"ף עז. שם
עלה  היום ובמשך בו, וחזר היום חצי ועבד דינרים בשמונה
מלאכתו  שיגמור מי מוצא הבית בעל ואין הפועלים שער
היינו  להיעשות, שעתיד מה כפי שמין אין - בששה אלא
מה  כפי דינרים, ששה המלא מהשכר ינכה הבית שבעל
דינרים  ארבעה לו נותן אלא מלאכתו, לגמור כדי שיוציא
הוא  שבזכות מכיון העליונה על הפועל שיד שעשה, מה כפי
יט  ס"ק שם וש"ך טז, ס"ק שלג סי' בסמ"ע (ראה חוזר
כגון  הפועלים, שכר הוזל באם ה'טור' בדעת הם שחלוקים
ארבעה, על ועמד הפועלים שכר והוזל בשמונה ששכרם
שבעל  היינו להיעשות, שעתיד מה שמין הסמ"ע שלדעת
שצריך  מה כפי דינרים שני הפועל משכר מנכה הבית
הש"ך  ולדעת דינרים, ששה לפועל ונותן המלאכה להשלמת
כפי  ארבעה אלא לפועל לו ואין שעשה מה שמין בהוזל גם

שם). החושן' 'קצות ועי' בו,59)שהותנו. שחזר הפועל
לעבוד  עצמו על שקיבל אלא ידוע, לזמן נשכר שלא היינו
בה  אין כזו, קבלנות מראש. קבוע בשכר מסויימת עבודה

מושכר. גופו אין שהרי עבדות, שער 60)משום שהיה
השער. עלה היום ובמשך זול, השכירות בשעת הפועלים

ששכרם.61) הסכום 62)אחר את הקצוב משכרו מנכים
המלאכה. השלמת והיא 63)שתעלה שהבשילה, תבואה

קצירה. לפני דינרים.64)עומדת שמונה החצי 65)שהם
גמרו. המלאכה.66)שלא שני 67)שהוקרה שהוא

שמגיע  מהשכר שקל בידו מעכב הבית שבעל דינרים,
לגמור  כדי להוסיף שצריך מה כפי שעשה, מה בעד לקבלן
נותן  אינו - שמונה שוה הנשאר אם והואֿהדין מלאכתו.
שלא  בו שחזר מפני התחתונה על הקבלן שיד כלום, להם
ממה  יותר שוה וחציה הרבה, נתייקרה אם ואעפ"כ כדין.
שלג). סימן ('טור' מכיסו משלם הקבלן אין - שקצץ

שלמדו 68) מה שם בגמרא וראה (שם, סלעים שני ויטלו
המלאכה.69)מזה). הקבלן 70)שהוזלה אין כלומר,

לי  ותן המלאכה, לגמור במקומי אחר אדם קח לטעון: יכול
נותן  בעלֿהבית אלא זה, שיטול מה בניכוי התנאי כפי שכרי

שעשה. מה כפי סלע הגירסא:71)לו שבידינו, בגמרות
נותן  שקל "ואם מגיה והגר"א סלע". להם נותן סלע "ואם
בהשגותיו, והראב"ד רבינו. לדעת בהתאם והוא סלע", להם
הש"ך  ומפרש דינרים", שני יפה סלע אלא "א"א כותב:
להם  ששמין שקל, אלא להם שאין כוונתו, כב) ס"ק (שם
העבודה  חצי בעד להם משלמים היינו להעשות, שעתיד מה
שם  והש"ך הנשאר. החצי עשיית ששווה הערך כפי שעשו,
דעת  שגם שאפשר ומוסיף מתוספתא, זו לשיטה ראיה מביא

הוא. כן ולקבלן 72)רבינו שעשה, מה שמין שלפועל שם,
נתייקרה  אם מכיסו משלם ואינו לעשות. שעתיד מה -
היוקר. בשעת אחרים פועלים הבית בעל ושכר הרבה,

ואפשר 73) הפועלים, חזרת בגלל נפסדת המלאכה שאין
שימצא  עד ימתין ולכן יותר, מאוחר בזמן גם לעשותה
עתה  ישכור ולא לראשונים, שפסק בשכר אחרים פועלים

לדיחוי.74)ביוקר. ניתנת המלאכה עשיית שאין
תפסד.75) יעלהו לא ואם הפשתן, את בו ששורין מקום
הוא,77)לקונן.76) האבוד ודבר וכלה. חתן לשמח

שם  'תוספות' (ע"פ לדחותו נותן ואינו לעשות זמנו שעתה
סי'78)עה:). בחושןֿמשפט (רמ"א ובניו אשתו או הוא

הדשן'). 'תרומת בשם ה סעיף המקרים 79)שלג בכל
בין  לשכיר בין - להם ושמים בהם, לחזור יכולים האלה

שם). וברש"י עז: (שם שעשו מה כפי - על 80)לקבלן
על  - ועליהם אחרים, פועלים שוכר כלומר, חשבונם,
רבינו  שמבאר וכמו ההפרשים, מכיסם לשלם - הפועלים

מלאכתם.81)בסמוך. שגמרו ומוציא.82)אחר חוזר
הראשונים.83) חשבון על האחרים הפועלים בשכר מוסיף
כגון 84) לראשונים, שפסק מהשכר שנים פי היינו, עח. שם

שלג, סי' ('טור' לשלם ועליהם בשתים, שוכר בסלע שכרם
ולחםֿ יוסף' 'בית ועיין פ"ז, שם מהתוספתא מוכח וכן

לג).85)משנה). ס"ק שם ש"ך (עיין בעל86ֿ)פקדון
שברשותו. שלהם מהממון אחד 87)הבית לפועל כלומר,

אחד. יום עבודת כלל.88)בעד בדרך הוא הפועל שער
מטען.90)שם.89) או עליהם השכר 91)ששוכר כפי

הראשונים. עם פועל.92)שפסק יום, עו:93)שכיר שם
אבוד.94) שאינו בדבר חזרה כדין

.‰ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰95CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ÊÁ‡Â ,96- «≈∆«≈¿∆¡««¬««∆∆
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קסט

קסט

שכירות  הלכות - משפטים ספר - אדר י"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

EÈÙÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï97‰Ó ¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ , ……«¬≈ƒ¿»∆∆»≈¿««
‰OÚM98. ∆»»

ה"ה.95) פ"ז שם הליכתו 96)תוספתא בדרך ואפילו
א). הל' פ"ה למעלה לפניך,97)(ראה שלך הרי כלומר,

בהפסד, לישא ועליך המלך, לעבודת שנלקחתי גרם שמזלך
בדרך  ונלקחה בהמה שוכר כדין היום, כל בעד שכרי לי ותן

הבהמה,98)הליכתה. כשכירת הפועל שכירות שאין
שלך  הרי לו אומר בדין ולכן כמכר, לשוכר נקנית שהבהמה
גרם  ומזלו לו שכורה שהיא בזמן כשלו היא שהרי לפניך,
שנתבאר  (כמו כמכר שכירותו שאין הפועל, אבל לכך.
לייחס  יש - עצמו ברשות הוא והרי ד), בהל' למעלה
'מחנה  ועיין המשנה', ('מרכבת הפועל של למזלו ההפסד

ה). סי' שכירות הלכות אפרים'

.Â¯ÎBO‰99‰fÓ ‰„O‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿«¿∆«»∆ƒ∆
Bk¯c ÔÈ‡ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ¯‰p‰ ˜ÒÙe ,¯‰p‰«»»»««»»«¬ƒ«ƒ≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ ;eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˜ÈÒÙ‰Ï¿«¿ƒ≈»∆∆»¿««∆»¿≈ƒ
ÈˆÁa e‰e˜ÈÒÙ‰Â ,¯ÈÚ‰ Èa B˙B‡ e˜ÈÒÙiL Bk¯c«¿∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ
eÚ„È È¯‰L ,eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌBi‰«≈»∆∆»¿««∆»∆¬≈»¿
ÂÈÏ‡Ó ˜ÈÒÙ‰Ï Bk¯c Ì‡Â ;¯‰ ÏL Bk¯c ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ«¿∆»»¿ƒ«¿¿«¿ƒ≈≈»
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌBi‰ Ïk ¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -≈»∆¿«»«ƒ¿≈∆»»

¯Ën‰ ‡·e ,‰„O‰ ˙B˜L‰Ï Ô¯ÎO .ÌÚÈ„B‰Ï100 ¿ƒ»¿»»¿«¿«»∆»«»»
eOÚM ‰Ó ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - d˜L‰Â101¯‰p‰ ‡a .102 ¿ƒ¿»≈»∆∆»«∆»»«»»
Ô¯ÎO Ïk Ô‰Ï Ô˙B - d˜L‰Â103ÌÈÓM‰ ÔÓ ; ¿ƒ¿»≈»∆»¿»»ƒ«»«ƒ

eÚizÒ104?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .105Ó Ï·‡ ;ÏÚBÙaÈ ƒ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»ƒ
BÒÈ¯‡ ÌÚ ˜ÒtL106Úa¯‡ BÊ ‰„O ‰˜LÈ Ì‡L , ∆»«ƒ¬ƒ∆ƒ«¿∆»∆«¿«

ÌBia ÌÈÓÚt107˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏhÈ -108ÏÎÂ , ¿»ƒ«ƒ…¬ƒ«≈¿»
ÔÈÒÈ¯‡‰109ÔÈÏËB ÔÈ‡ ÌÈÓÚt ÈzL ÔÈ˜LÓ Ô‰L »¬ƒƒ∆≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿ƒ

˙BÏ„Ï C¯ˆ‰ ‡ÏÂ ¯Ën‰ ‡·e ,˙B¯t‰ ÚÈ·¯ ‡l‡∆»¿ƒ««≈»«»»¿…À¿«ƒ¿
BnÚ ˜ÒtL BÓk ˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏËB - ˙B˜L‰Ïe110; ¿«¿≈¬ƒ«≈¿∆»«ƒ

ÏÚBÙk BÈ‡Â ,ÛzLk ÒÈ¯‡‰L111. ∆»»ƒ¿À»¿≈¿≈

הנדפסים,99) בספרים מנוסחת שהיא כפי זו, הלכה עז. שם
מגדלֿעוז  ראב"ד, (ראה הדעת את מניח פירוש לה נמצא לא
כלקמן: מנוסחת היא תימן בכת"י אולם ומגידֿמשנה),
ופסק  הנהר, מזה השדה את להשקות הפועלים את "השוכר
נהר  של דרכו ידעו שהרי שעשו, מה אלא להם אין - הנהר
צרויה) (גימל גרים והפועלים מאליו להפסק דרכו ואם זה,
נוסחא  להודיעם". לו שהיה מפני היום, כל שכר להם נותן
ראשונה  בבבא ופירושה: שם, הגמרא לדברי מתאימה זו
שדרכו  ויודעים הנהר במקום הדרים בפועלים המדובר
לעבודה  נכנסו כן דעת ועל מתייבש), הוא (לפעמים להיפסק
להם  אין כך ומשום יפסק, אם ההפסד סכנת עליהם וקיבלו
תושבי  אינם פירוש, גרים, הפועלים ואם שעשו. מה אלא
בעלֿהבית  על - הנהר של דרכו מכירים ואינם המקום
שהנהר  להם להודיע שמחובתו מפני שכרם, כל להם לשלם
כפועל  להם שמשלם מבואר, ובמגידֿמשנה להיפסק. עלול

ה"ד). למעלה (ראה צריך 100)בטל ואינו היום, במשך
הנהר. מן להשקייה יודעים 101)עוד הפועלים שגם מכיון

התנו  ולא להשקייה, תצטרך לא והשדה לבוא, עלול שמטר
- שכזה במקרה גם שכרם להם יתן שבעלֿהבית בפירוש
פסידא  - מיטרא "אתא דרבא מימרא (שם הפסידו
מיטרא  "אתא בגמרא: גורסים ורא"ש 'תוספות' דפועלים").

"בליליא". גורס אינו רבינו אולם מימרא 102)בליליא",
אלא  צורך ואין השדה אל ונתקרב הנהר עלה שם. רבא, של
המים  ויכנסו התלמים ראשי שיפתחו מועטת, בעבודה

השדה. וישקו מלאכה,103)מאליהם עשו שסוףֿסוף כיון
קלה. שהיא ואם 104)אע"פ המלאכה. את עליהם להקל

דינם  - מועטת לעבודה אפילו צריך שאין עד הנהר עלה
מסיים: והוא הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה מטר בא כדין
השמים  מן שכתב במה רבינו, כוונת היא שזו "ואפשר

הוא.105)נסתייעו"). הפועל הפסד - המטר בא שאם
עבוד 106) שתוציא.מקבל הפירות חלק בשכר השדה ת
יום.107) השדה.108)בכל שבאותו 109)שתוציא

כרבה.110)מקום. עד : שכיר 111)גיטין אלא  שאינו
שבא  וכיון השדה, להשקיית אלא הבית בעל שכרו ולא יום,
כן, לאחר השקה לא שהרי שעשה, מה אלא לו אין - המטר
חלק  לו ויש שבשדה המלאכות כל שעושה האריס אבל
השדה  לבעל כשותף הוא הרי השדה, שתוציא למה בקרקע
שאר  וכמו מעט, או הרבה עבד אם בין השדה, שתוציא למה
אפילו  מהפירות רבע ונוטלין פעמים שתי המשקים האריסים
(רי"ף  אחת פעם אלא להשקות צריכים היו ולא המטר, בא

רבה). ד"ה שם 'תוספות' וע"פ שם,

.ÊÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰112‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ113,ÌBi‰ Ïk «≈∆«≈«¬¿»»»«
‰Î‡ÏÓ BÏ LÈ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ‰Î‡Ïn‰ ‰ÓÏLÂ¿»¿»«¿»»«¬ƒ«ƒ≈¿»»

ÌBi‰ ¯‡L dOBÚ - ‰pnÓ ‰l˜ B‡ d˙BÓk ˙¯Á‡114; «∆∆¿»«»ƒ∆»»¿»«
‰OÚi ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â115ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¿ƒ≈««¬∆≈¿»¿≈

ÏËa116‰Ó„‡ È„·BÚ B‡ ÌÈ¯ÙBÁ‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡Â . »≈¿ƒ»»ƒ«¿ƒ¿≈¬»»
‰OÚÈ ‡Ï Ì‡Â ,‰a¯‰ Á¯ËÏ Bk¯cL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆«¿ƒ¿…««¿≈¿ƒ…«¬∆

‰ÏÁÈ ‰Î‡ÏÓa117B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B -118. ƒ¿»»∆¡∆≈»¿»

עז.112) לנכש 113)בבאֿמציעא שכרו כגון מסויימת,
קלה 114)שדהו. למלאכה לשנותו רשאי שבעלֿהבית

פ"ז). שם (תוספתא חמורה למלאכה שאין 115)ולא או
עידור. כגון ממנה, קשה עבודה אלא וכתב 116)לו

למלאכה  לשנותו רשאי בעלֿהבית שאין זה שדין הרשב"א,
ששכרם, בשעה בפירוש, להם בשאמר דוקא - חמורה
שמסר  אע"פ סתם, שכרם אבל שוכרם. הוא זו שלמלאכה
קשה, עבודה להם ונותן חוזר קלה, עבודה בתחילה להם
קשה  מלאכה בתחילה להם מוסר היה רצה אם שהרי
לענין  זו כעין בסברא רבינו משתמש ד, הל' פ"ה (למעלה

משנהֿלמלך). – בתים מעדיף 117)שכירות ואינו כלומר,
במלאכה. היגיעה על פחות ולהרויח בטלה ישיבה

רבא.118) של מימרא שם,

.ÁÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰119˙eÁÈÏL BÏ ‡È·‰Ï120 «≈∆«≈¿»ƒ¿ƒ
Ô˙B - ‡È·i ‰Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ CÏ‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»¿»«¿…»»»«»ƒ≈

ÌÏOÓ B¯ÎO BÏ121CÏ‰Â ,Ì¯ÎÏ ÌÈ˜ ‡È·‰Ï B¯ÎO . ¿»»¿»¿»¿»ƒ»ƒ¿∆∆¿»«
B¯ÎO .ÌÏLÓ B¯ÎO BÏ Ô˙B - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»¿…≈ƒ≈¿»»¿»¿»
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קע סנהדרין קע הלכות - שופטים ספר - אדר ה' ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

·‰ÏÔÈ˜ÒÓ¯B„Â ·e¯k ‡È122B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁÏ ¿»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿∆¿»«¿»
˙‡·‰M ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ‡È¯·‰ B‡ ˙nL∆≈ƒ¿ƒ……«…«∆≈≈»

B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B ‡l‡ ,E¯ÎOa123‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆»≈»¿»¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שם.119) שליח.120)תוספתא בתור דברֿמה לבצע
שליח 121) עשה שהרי עמו, שפסק -כמו וחזר הלך - ותו

שהיה  הוא, הבית בעל פשיעת שיביא, מה מצא שלא וזה
שהוטל  מה לבצע השליח ביד יהיה אם מקודם להוודע לו
מצאו, ולא תבואה להביא חמרים לשכר דומה זה ואין עליו.
מפני  ה"ד), (למעלה בטל כפועל משכרם שמנכים
מצאו  לא ואם רבה, לעבודה היום לכל נשכרו שהחמרים
השלים  כאן אבל בטל, ויושבים מלאכתם עשו לא - תבואה
ולפיכך  וחזר, הלך שהרי עליו, שקיבל מה כל את השליח
השליח  קיבל שאם יוצא, ומזה כלום. משכרו מנכים אין
דומה  שאינו בטל, כפועל לו נותן כבד, דבר להביא עליו
שם  למעלה שנתבאר כמו ריקן, לבא טעון הבא שכר

ראב"ד). וראה המובאים 122)(מגידֿמשנה, שזיפים
דורמסקנין). ערך 'ערוך' (ראה ביצע 123)מדמשק שהרי

מחמת  להפסיד השליח על ואין עליו, שהוטלה השליחות
שהביא  בפירות צורך עוד שאין בינתיים שהתהווה המצב

קטז:). (בבאֿקמא

.ËÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰124,BlLa BnÚ ˙BOÚÏ «≈∆«≈«¬ƒ¿∆
B¯ÎO Ïk Ô˙B - B¯·Á ÏLa e‰‡¯‰Â125¯ÊBÁÂ , ¿∆¿»¿∆¬≈≈»¿»¿≈

‰Î‡Ïn‰ BÊa ‰‰pM ‰Ó B¯·ÁÓ Á˜BÏÂ126. ¿≈«≈¬≈«∆∆¡»¿«¿»»

עו.124) עמו.125)בבאֿמציעא שפסק מה כפי
עמהם 126) פסק והוא בשלושה, שנשכרין פועלים יש שאם

שליח  גבי ג בהל' כמבואר שלושה, מחבירו נוטל - בארבעה

ששינה.

.ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰127L˜Â Ô·˙a BnÚ ˙BOÚÏ128 «≈∆«≈«¬ƒ¿∆∆¿«
E¯ÎOa ˙ÈOÚM ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ129- ¿«≈»∆¿»«…«∆»ƒ»ƒ¿»¿

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡130ÂÈÏÚ ÏawMÓ Ì‡Â .131BÏ ¯Ó‡132: ≈¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ≈»»»«
E¯ÎO CÏÈ‰133.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlL ˙‡ Ïh‡ È‡Â ≈»¿»¿«¬ƒ∆…∆∆ƒ≈¿ƒ

קיח.127) שבשדה.128)שם והקש התבן ללקט
שכרך.129) כשכרו,130)במקום שווים שהם אע"פ

ואל  נשכר, כן דעת "שעל במזומנים שכרו נוטל שהפועל
(מגידֿמשנה). נפשו" נושא הוא ליטול 131)שכרו הפועל

בשכרו. והקש הבית 132)התבן בעל בו חזר כלומר,
לו. במזומנים.)133ואמר שכרך קח

.‡ÈBÓˆÚÏ - ÏÚBt‰ ˙‡ÈˆÓ134¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««≈¿«¿««ƒ∆»«
ÌBi‰ ‰Î‡ÏÓ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ135Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈ƒƒ¿»»«¿≈»ƒ«ƒ

ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡136ËwÏÏ B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »«¬…ƒƒ«¬»ƒ¿»¿«≈
¯ÒÁL ÔB‚k ,˙B‡ÈˆÓ137ÌÈ‚c‰ ËwÏÏ B¯ÎOe ¯‰p‰ ¿ƒ¿∆»««»»¿»¿«≈«»ƒ

elÙ‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï B˙‡ÈˆÓ È¯‰ - Ìb‡a ÔÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»¬«¬≈¿ƒ»¿««««ƒ«¬ƒ
ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk ‡ˆÓ138. »»ƒ»≈ƒ»ƒ

אומרים 134) אנו ואין לעצמו, בה זוכה הפועל כלומר,
רווח  הרי היום, כל בעלֿהבית בשביל לעבוד שנשכר מכיון
פפא). כרב יב: (שם לבעלֿהבית שייכים ידיו מעשה כל

השכיר 135) שלא והטעם שוכרו, מלאכה לאיזו פירש ולא
מציאות  ללקוט ולא בעלֿהבית בשל למלאכה אלא עצמו
שבטל  מה כפי משכרו מנכה בעלֿהבית אמנם - הפקר. בשל

במציאה. ההתעסקות מחמת השכיר 136)ממלאכה שלא
מסויימת. למלאכה אלא שהרי 138)שנסוג.137)עצמו

וכל  הפקר, בשל הבית לבעל מציאות ללקט עצמו השכיר
בכלל. $המציאות

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd xc` `"iÎ'd -

âאדר ה' ראשון âיום

-mihteyxtq
ïéøãäðñ úBëìä¦§©§¤§¦

íäì ïéøeñnä ïéLðòäå§¨¢¨¦©§¦¨¤
íéøOòå äML ÷øt1 ¤¤¦¨§¤§¦

ישראל.1) משאר אחד או אביו, דיין, נשיא, מקלל דיני
הדין. בית את המבזה או חכם, תלמיד מחרף עוון חומר

גויים. של ערכאות בפני להישפט האיסור

.‡‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OÈ ÈicÓ Ôic Ïl˜Ó‰ Ïk»«¿«≈«»ƒ«»≈ƒ¿»≈≈¿…
Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙2Ïl˜ Ì‡ ÔÎÂ . «¬∆∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ≈

CÏn‰ B‡ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò L‡¯ „Á‡ ,‡ÈOp‰3È¯‰ - «»ƒ∆»…«¿∆¿≈¿»«∆∆¬≈

‡Ï EnÚ· ‡ÈOÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆∆∆¡«¿»ƒ¿«¿…
„Á‡ Ïl˜Ó‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‡ÈOÂ Ôi„ ‡ÏÂ .¯‡»̇…¿…«»¿»ƒƒ¿«∆»»«¿«≈∆»
‰nÏÂ .L¯Á Ïl˜˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆∆¡«…¿«≈≈≈¿»»

?L¯Á ¯Ó‡4‡ÏÂ ÚÓBL BÈ‡ ‡e‰L ‰Ê elÙ‡L ∆¡«≈≈∆¬ƒ∆∆≈≈«¿…
B˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BÏ - BÊ ‰ÏÏ˜a ¯ÚËˆ5,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ƒ¿«≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»¿≈»∆ƒ

‡e‰ È¯‰) .‰˜BÏ - ÌÏÎp‰ ÔËw‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰L∆«¿«≈∆«»»«ƒ¿»∆¬≈
L¯Ák6.( ¿≈≈

הדיין 2) אל ומכוון א), סו, (סנהדרין הוא חול זה, אלהים
הבית  בעל "ונקרב ז) כב, (שמות ככתוב זה, בשם המכונה

האלקים". רבינו:3)אל כותב שטז, ל"ת המצוות' וב'ספר
בידו  אשר המלך על הכתוב מניחו נשיא, כלומר: זה "ושם
כב). ד. (ויקרא יחטא" נשיא "אשר אמרו: והוא השלטון,
שבעים  של ישיבה ראשי על בסתם אותו אומרים והחכמים

להזהיר זה לאו שענין לפי בלבד... מי זקנים כל מלקלל

 שיעוגי גמב"ם - פגק אחד ליום 

גמב"ם - פגק אחד ליום  יום ראשון
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קעא

קעא

סנהדרין  הלכות - שופטים ספר - אדר ה' ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שזו  בין ביותר, הגבוהה במעלה והוא שלטון, בידו שיש
אמרו  וכן הישיבה". והיא תורנית, מעלה או שלטונית מעלה
בעמך  ונשיא וכתיב נשיא, אלא יהא "ולא א) ד, (בבאֿבתרא

תאור". א.4)לא לו, במכילתא 5)שבועות שאמרו כמו
באומללים  הכתוב דיבר - חרש תקלל "לא יז) כא, (שמות
"והיה  רבינו: כותב שיז, ל"ת המצוות' וב'ספר שבאדם".
אדם  קללת שאסרה התורה, שכוונת דעתנו על עולה
והצער  הבושה מחמת זה, את שומע הוא אם היא: מישראל,
אין  שומע... שאינו כיון החרש קללת אבל לו, המגיעים
התורה  שאין לפי שאסור... השמיענו לפיכך - בדבר  חטא
מצב  על גם הביטה אלא בלבד, המתחרף מצב על מביטה
ירגילנה  ולא לנקמה נפשו יעורר שלא שהוזהר המחרף,
בכסףֿמשנה: הובאה ב'פסיקתא' הדברים ומקור לכעוס".
שאינו  ישראל בר אפילו אני מרבה - חרש תקלל "ולא
להרב  אליהו (באר לפקח ק"ו וצ"ל: לפניו". ק "ו שומעך,
ו. אות בביאורנו בסמוך וראה ה), ס"ק כז, סי' לחו"מ קוק

(6- בושת לו יש קטן ב) פו, (בבאֿקמא שאמרו כמו
לענין  רבינו למד ומכאן נכלם, הוא אותו שכשמכלימים
חו"מ  שב'טור' להעיר, וראוי (כסףֿמשנה). קללתו חיוב
הישן  את שהמקלל זה: בנוסח רבינו דברי מביא  כז סימן
הגירסא  שזוהי סובר והכסףֿמשנה כחרש, שהוא מפני חייב

הנכונה.

.·¯eËt - ˙n‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰7Ïk Ïl˜Óe ÏÈ‡B‰ . «¿«≈∆«≈»ƒ¿«≈»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡8Â‡ÏÂ Ôic ÏÚ Â‡Ï „ÁÈ ‰nÏ ,·iÁ - »»ƒƒ¿»≈«»»»ƒ≈»««»¿»

Ïl˜Ó‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .ÌÈzL B·iÁÏ ?‡ÈO ÏÚ«»ƒ¿«¿¿«ƒƒ¿≈»»≈∆«¿«≈
ÔË˜ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»≈»≈»»
Ì‡Â ;ÌÈzL ‰˜BÏ - Ôic Ïl˜ Ì‡Â ;˙Á‡ ‰˜BÏ -∆««¿ƒƒ≈«»∆¿«ƒ¿ƒ

Ô·e .LÏL ‰˜BÏ - ‡ÈO Ïl˜9- ÂÈ·‡ ÏlwL ‡ÈO ƒ≈»ƒ∆»∆»ƒ∆ƒ≈»ƒ
,Ì„‡ Ïk ÏL ‰LÏL :˙BÓL ‰Úa¯‡ ÌeMÓ ·iÁ«»ƒ«¿»»≈¿»∆»»»

·‡‰ ÌeMÓ „Á‡Â10. ¿∆»ƒ»»

אלא 7) לי אין - חרש תקלל "לא קדושים: פ' כהנים' 'תורת
בעמך  ונשיא תלמודֿלומר: אדם? כל לרבות מניין חרש,
מה  חרש? נאמר למה כן אם תאור, לא שבעמך) מי (=כל
חוש  אלא לו, חסר (=שאינו בחיים שהוא מיוחד חרש
(סנהדרין  אמרו וכן בחיים". שאינו המת יצא בלבד), השמע
שנגמר  מי ולא שבעמך" במקויים - בעמך "ונשיא א) פה,
ממרים  בהל' כמבואר קללתו, על חייבים שאין למיתה, דינו

ה"א. שם וראה הי"ב. ששנינו 8)פ"ה, כמו גויים, למעט
וכגירסת  פטור", ומתים "גויים ה"ט: פ"ד, סופרים במס'

שם. ובדפוסים 9)הגר"א התימנים. בכת"י הנוסח הוא כך
וניכרת. גלויה טעות וזוהי נשיא, וכן כתוב:

יש 10) אמרו: "מכאן אמרו: כז) כב, (שמות ובמכילתא
משום  דברים: ארבעה משום עליו וחייב אחד, דבר מדבר

בעמך". ומשום נשיא, ומשום דיין, ומשום האב,

.‚.ÌÈ¯Á‡ ÏlwL BÓk ,‰˜BÏ - BÓˆÚ Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿∆¿∆ƒ≈¬≈ƒ
ELÙ ¯ÓLe EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL11Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿∆»«¿«≈

„Ú ‰˜BÏ BÈ‡ - Ôi„ B‡ ‡ÈO B‡ B¯·Á B‡ BÓˆÚ«¿¬≈»ƒ«»≈∆«
Ï‡Â dÈ ÔB‚k ,˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa Ïl˜iLÈcLÂ ÌÈ‰ ∆¿«≈¿≈ƒ«≈¿»≈…ƒ¿««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ12ÌÈÈepk‰ ÔÓ ÈepÎa B‡ ,13ÔepÁ ÔB‚k , ¿«≈»∆¿ƒƒ«ƒƒ¿«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡p˜Â14ÏÎa Ïl˜ Ì‡ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«»¿«≈»∆ƒ¿«»ƒƒ≈¿»

˙BÓM‰L ;·iÁ - ÔBLÏ ÏÎa Ïl˜ Ì‡ Ck ,ÌÈÈepk‰«ƒƒ»ƒƒ≈¿»»«»∆«≈
Ô‰ È¯‰ - ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ÌÈBb‰ Ô‰a ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»∆«ƒ¿«»»¬≈≈

ÌÈÈepk‰ ÏÎk15Ba ,‰ÏÏ˜ Ba ,‰Úe·L Ba - ¯e¯‡Â . ¿»«ƒƒ¿»¿»¿»»
Èec16. ƒ

(11- ואל פן השמר, שנאמר: מקום "וכל א, לו, שבועות
(שם). לאֿתעשה" אלא יסודי 12)אינו בהל' מנויים והם

ה"ב. פ"ו, שם 13)התורה את בהם שמכנים כבוד תארי
א)14)ה'. לה, (שבועות חסד ורב אפים ארך רחום, כגון

פ"ב, שבועות הל' והשווה בלאֿתעשה", עובר "בכולם
מן  בכינוי כשמקלל לוקה אינו הראב"ד ולדעת ה"ב.
והוא  נמחקים, שאינם השמות מן בשם שיקלל עד הכינויים
פ"ד, שבועות לירושלמי וכוונתו בירושלמי, הוא שכן סובר
פוטרים" וחכמים מחייב, מאיר רבי בכינוי, "קללם ה"י:
ואמו  אביו במקלל מדובר שזה לדחות יש אבל חדש). (פרי
את  המקלל אבל א. לה, שם במשנה, כמבואר מיתה, ולענין
שם, במשנה כמפורש בכינוי, גם לוקה בלאו, שהוא חבירו,
הכל", ודברי ינאי רבי "אמר א) (לו, בגמרא שם וכמבואר

בזה. מאיר לרבי מודים החכמים הל'15)שגם השווה
ב  כז, לחו"מ והגר"א שם. ובביאורנו ה"ה פ"ב, שבועות
לפסוק  בקשר א) ס, (סנהדרין הש"ס מדברי לזה ראיה מביא
ויקם  אליך לי אלקים דבר אהוד, "ויאמר כ) ג, (שופטים
ידע  ולא גוי שהוא מואב מלך עגלון ומה - הכסא" מעל
עלֿאחתֿכמהֿ המפורש ושם ישראל עמד, - בכינוי אלא
שקוראים  שהשמות הרי הזכרתו), עם לקום (=שצריך וכמה

כינוי. נקראים משמש:16)הגויים הוא הללו הלשונות כל
אם  ממנו; לפרוש צריכים ארור בלשון נידהו חכם אם
וכן  שבועה, זו הרי - עליו וקיבלו ב"ארור" חבירו השביעו
וחייב  היא קללה לה', הוא ארור בלשון: חבירו את המקלל
תורה  תלמוד הל' והשווה וברש"י). א לו, (שבועות המקלל

ה"ג. פ"ז,

.„Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ„Ú ÈÙa Ba e¯˙iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡≈∆«∆«¿ƒ¿≈≈ƒƒ¿»»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁ17‰‡¯˙‰ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .18B‡ ; «»≈»ƒ¬»ƒ…»¿»»«¿»»

¯e¯‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,Èepk ‡Ï·e ÌL ‡Ïa ÏlwL∆ƒ≈¿…≈¿…ƒ¿∆»«»
ÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ÏÏkÓ ‰‡a ‰ÏÏw‰ ‰˙È‰L B‡ ;ÈBÏt¿ƒ∆»¿»«¿»»»»ƒ¿««¿»ƒ¿
e‰Î¯·È Ï‡ B‡ ,ÈÈÏ Ce¯a ÈBÏt È‰È Ï‡ :¯Ó‡L∆»««¿ƒ¿ƒ»«»«¿»¿≈

Ï‡19‰˜BÏ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,20. ≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈∆

ה"ב,17) פי"ח לעיל ביארנו וכבר ה"ד. פט"ו, לעיל ראה
בו  שאין לאו שהוא למרות חבירו, את המקלל לוקה למה

נאמר18)מעשה. שלא משמיענו, ודרך רבינו הואיל
התראה  יצטרך לא וכעס, ריתחא מתוך לקלל המקלל

שכשהקב"ה 19)(כסףֿמשנה). מקולל, יהיה שמשמעו:
(סמ"ע  ממילא מקולל הוא הרי מלברכו, ממנו פניו מסתיר

ז). כז, וכדעת 20)לחו"מ א לה, בשבועות משנה
הן", שומע אתה לאו "מכלל בזה: אומרים שאין החכמים,
ה, (ויקרא כתבה שהתורה שם, בר"ן הובא הרמב"ן וכהסבר
עד  העדות) (=בשבועת חייב אינו - אלה" קול "ושמעה א)
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קעב עדות קעב הלכות - שופטים ספר - אדר ו' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הנשמעת  ברכה ששמעה ולא עצמה, אלה קול שישמע
חבירו. מקלל לענין וכן קללה. מתוכה

.‰- ÌÎÁ „ÈÓÏz Û¯Á Ì‡ ,‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆ƒ≈≈«¿ƒ»»
B˙B‡ ÔÈcÓ21˙kÓ B˙Bk‰Ï ÌÈic‰ eˆ¯ Ì‡Â . ¿«ƒ¿ƒ»««»ƒ¿«««

˙ec¯Ó22e‡¯iM ‰Ó ÈÙk B˙B‡ ÔÈLBÚÂ .ÔÈkÓ -23, «¿«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿
Ô˜f‰ ˙‡ ‰Êa È¯‰L24ÔÈLBÚ - ı¯‡‰ ÌÚ Û¯Á Ì‡Â . ∆¬≈»»∆«»≈¿ƒ≈≈«»»∆¿ƒ

BÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk ¯·ca ÌÈic‰25ÈÙÏ ««»ƒ«»»¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿ƒ
Û¯Á˙pL ‰Ê ÈÙÏe Û¯ÁÓ‰26. «¿»≈¿ƒ∆∆ƒ¿»≈

ב.21) ע, שרואים 22)קידושין או הנידוי, על נוסף
ט). כז, שם (סמ"ע לו קשה וההכאה בעיניו קל שהנידוי

שם.23) יט,24)קידושין ברכות וראה חכמה. שקנה זה
תלמוד  הל' והשווה הרב". כבוד על מנדים "ביתֿדין א

הי"ב. פ"ו, הובאה 25)תורה גאון, שרירא רב דעת
שם  בגמרא שאמרו למה בקשר טו, אות פ"ח לב"ק ברא"ש
עד  אותו שמנדים - מכלום" פטור - בדברים "ביישו א צא,
א  טו, בערכין שאמרו וכמו כבודו, לפי כראוי שייפסנו
הל' וראה מעשה". העושה מן חמּור בפיו, האומר "נמצא

ה"ה. פ"ג, ומזיק ב)26)חובל פג, (ב"ק שאמרו כמו
מן  מתבייש דומה שאינו - והמתבייש" המבייש לפי "הכל
הקל  זה שביישו שזה ומכובד, גדול מאדם למתבייש הקטן,

ה"א). פ"ג, חובל (הל' מרובה בשתו -

.Â‡ÈOpÏ B‡ ÔicÏ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡27ÏÚ ÏÁÓÏ ««ƒ∆≈««»«»ƒƒ¿…«
,ÌÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ .B˙ÏÏ˜ ÏÚ ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„B·k¿≈»ƒ¿…«ƒ¿»¿≈¿»»»
;Ïl˜Ó‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ - Ïl˜Ó‰ ÏÁnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¿À»«¿ƒ∆«¿«≈

·iÁ˙Â ‡ËÁ ¯·kL28ÈtÓ Èec ·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . ∆¿»»»¿ƒ¿«≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈
¯È˜Ù‰L29Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯Â ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿…«¿»

Ô„Èa ˙eL¯‰ - e‰ec ‡ÏÂ30¯·ca ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â . ¿…ƒ»¿¿»»¿∆…ƒ¿∆«»»
ÔÈËÚ·Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔB‚k .‡¯Ba‰ „B·Îa „ÒÙ‰∆¿≈ƒ¿«≈¿∆»»»¿«¬ƒ

ae¯˜Ùe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈic·e ‰¯Bz È¯·„31- ¯·ca ÌÚ‰ ¿ƒ¿≈»««»ƒƒ»¿»»«»»
Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ ˜fÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ32. ¿ƒƒ¿«≈¿«¬¿ƒ«∆≈»∆»∆

במובן 27) מלך שהוא נשיא אבל כאן, ידובר תורה בנשיא
הל' וראה ב). לב, (קידושין מחול כבודו אין - המדיני

ה"ג. פ"ב, חטא 28)מלכים מלקות, חייבתו שהתורה כיון
וב"אור  (כסףֿמשנה). לו מועילה זה מחילת ואין למקום,
כלעיל  שלוקה עצמו ממקלל עדיף זה שאין מסביר, שמח"
ומה  עצמו. כלפי כבודו על מחל עצמו המקלל ובוודאי ה"ג.
המחרף, מצד הוא שהחטא ד אות לעיל המבואר לפי גם
מחילת  אין זה ובמובן וכעס, לנקמה נפשו את ירגיל שלא

מצילתו. נשיא 30)התחצף.29)המקולל שאפילו
ומצינו  ב). לב, (קידושין מחול כבודו - כבודו על שמחל
פעמים  שלש אחד לאדם לקרוא ששלח לוי בן יהושע ברבי
מימי  אדם החרמתי שלא אני אלמלא לו: שלח בא, ולא -
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל מחרימך, הייתי
תלמוד  הל' והשווה ה"א). פ"ג, מו"ק (ירושלמי מהם אחד
לכבודו, לנדות לחכם רשות שיש "אע"פ הי"ג: פ"ז, תורה
גדולים  וחכמים זה... בדבר עצמו להנהיג לתלמיד שבח אינו
של  דרכם היא וזו אדם... נידו לא שמעולם משתבחים... היו

בה". לילך שראוי חכמים העול.31)תלמידי ופרקו כפרו
"אסור 32) בפרהסיא חרפוהו או תלמידֿחכם ביזו אם וכן

תורה". בזיון שזה נענש, מחל ואם כבודו, על למחול לו
שם. בביאורנו וראה

.ÊÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a Ôc‰ Ïk33˙B‡k¯Ú·e34 »«»¿«»≈¿≈»ƒ¿«¿»
È¯‰ - Ï‡¯OÈ ÈÈ„k Ì‰ÈÈ„ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆»ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬≈
‰LÓ ˙¯B˙a „È ÌÈ¯‰Â Ûc‚Â Û¯Á el‡Îe ,ÚL¯ ‰Ê∆»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ»¿«∆
ÌÈOz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â :¯Ó‡pL .ea«̄≈∆∆¡«¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ .Ì‰ÈÙÏ35; ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈¿≈»ƒ
˙BËBÈ„‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ36È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ . ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈∆¿»¿»«»¿≈

‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ìl‡ BÈc ÏÚ·e ,‰ÙÈwz ÌÈ·ÎBk»ƒ«ƒ»««ƒ«»¿≈»¿ƒ
.‰lÁz Ï‡¯OÈ Èi„Ï epÚa˙È - Ï‡¯OÈ Èi„a epnÓƒ∆¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆¿«»≈ƒ¿»≈¿ƒ»
ÏÈvÓe ,ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËB - ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»≈¿ƒ≈ƒ«ƒ

BÈc ÏÚa „iÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a37. ¿«»≈¿≈»ƒƒ»««ƒ

גוים.33) בדיני התימנים: מושב 34)בכתבֿיד מקום
"שכל 35)משפטיהם. ג: אות משפטים פ' תנחומא מדרש

בהקב"ה  כפר גויים, לפני והולך ישראל דייני שמניח מי
צורם  כצורנו לא כי שנאמר: בתורה, כפר ואחריֿכן תחילה
לעילוי  עדות זוהי פלילים, כשאויבינו - פלילים" ואויבינו

שם). לשמות (רש"י (גיטין 36)יראתם מומחים שאינם
ביתֿדין  ביד "ויש א סע' כו סי' חו"מ ובשו"ע ב). פח,
חבירו". מעל עכו"ם יד שיסלק עד ולהחרימו לנדותו

לדיננו 37) מצייתים שאינם זרוע לבעלי יד לתת שלא
הובאה  גאון, פלטוי רב בתשובת הדברים ומקור (רדב"ז).
ב): צב, (שם שאמרו למה בקשר יז, אות פ"ח לב"ק ברא"ש
"מכאן  - עליו והשלך גדול קיר דחה ענך, ולא חברך קראת
לדין, עמו לבוא ומסרב שמעון על תביעה לו שיש לראובן
שלו  את להוציא כדי נכרים, של לערכאות להביאו שרשאי

מיימוניות.מתחת בהגהות וכן ידו",

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

âאדר ו' שני âיום

-mihteyxtq
úeãò úBëìä¦§¥

LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL :˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
˙È·Ï „ÈÚ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿»ƒ¿≈
.ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï (· .˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈcƒ¿ƒ∆≈≈ƒ¿¿«¿…»≈ƒ
ÈÈ„a ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L ‰Ê ÔÈ„a „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL (‚∆…∆»≈¿ƒ∆∆≈ƒ»»¿ƒ≈
‡lL (‰ .„Á‡ „Úa ¯·c Ìe˜È ‡lL („ .˙BLÙ¿»∆…»»»¿≈∆»∆…
‡lL (Ê .·B¯˜ „ÈÚÈ ‡lL (Â .‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ»ƒ««¬≈»∆…»ƒ»∆…
.ÌÓÊ ¯L‡k ÌÓBÊ „ÚÏ ˙BOÚÏ (Á .¯˜La „ÈÚ‰Ï¿»ƒ¿∆∆«¬¿≈≈«¬∆»«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
לפני 1) שיבוא לחבירו עדות היודע על המצוה, בו מתבארת

כבודם. משום מלהעיד, הפטורים האישים ויעיד. ביתֿדין
שונות. בשאלות ובדיקתם העדים חקירת

יום שני
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קער

קער

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר ו' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‡.Ú„BiL ˙e„Ú ÏÎa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ „Ú‰»≈¿À∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈«
B¯·Á ˙‡ da ·iÁiL ˙e„Úa ÔÈa2e‰kÊiL ˙e„Úa ÔÈa , ≈¿≈∆¿«≈»∆¬≈≈¿≈∆¿«≈

da3„ÈÚ‰Ï epÚa˙iL ‡e‰Â .4˙BBÓÓ ÈÈ„a5. »¿∆ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ≈»
‡OÂ „ÈbÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈»»»»ƒ…«ƒ¿»»

BBÚ6. ¬

לטובת לש 2) מעיד שהוא נמצא תביעתו, כפי לתובע לם
הנתבע. ולרעת הוא 3)התובע זה ששטר שיודע כגון

רבינו  ודקדק מלשלם. ומזכהו הלווה לטובת ומעיד פרוע,
לו  להעיד חייב שאינו גוי, למעט חבירו" "את  לכתוב:

ב). ס"ק כח, סי' לחו"מ תבעו 4)(סמ"ע לא אם אבל
יגיד  לוא אם שנאמר: מעצמו, להעיד חייב אינו הבעלֿדין,
ואם  עוונו, ונשא יגיד, לא לו בו: קרא בוא"ו, - לו וגו'

א). לה, (שבועות פטור - יגיד לא בדיני 5)לאחר אבל
מהרוצח, להנקם כדי להעיד, חייב תבעוהו לא אפילו נפשות
דבר  הרואה שכל יא), אות פ"א, (מכות הרא"ש וכדברי
מקרבך  הרע ובערת שנאמר: מה לקיים להעיד, חייב ערוה

לומר 6)(כסףֿמשנה). ההלכה, תחילת על מוסב זה
ישא  יגיד לא אם שהרי להעיד, שמצוה שומע אתה שמכאן
ואם  יגיד, - ידע או ראה או הוא: כך הכתוב ושיעור עוון.
שאפילו  משמע, רבינו ומדברי (רדב"ז). עונו ונשא - יגיד לא
ממון  מחייבו אחד עד שאין שאע"פ להעיד, חייב אחד עד
וישלם, להשבע הנתבע ירצה לא ואולי שבועה, מחייבו -
גם  לחייבו יכול אינו אם אבל בעדותו, התובע מרויח נמצא
בסמוך  וראה א), סעיף כח סי' (חו"מ מלהעיד פטור שבועה,
אחד  "עד ה"ז פי"ז, לקמן והשווה יג, אות בביאורנו ה"ב
(ע"פ  שמים" בדיני וחייב אדם, מדיני פטור - עדותו שכבש

א). נו, בבאֿקמא

.·ÔÈc ˙È·a ‰È‰Â ,ÏB„b ÌÎÁ „Ú‰ ‰È‰7epnÓ ˙eÁt »»»≈»»»¿»»¿≈ƒ»ƒ∆
‰OÚ - Ì‰ÈÙÏ CÏiL B„B·k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿≈¿∆≈≈ƒ¿≈∆¬≈

‰¯Bz „B·k ÏL8ÛÈ„Ú9Ún‰Ï BÏ LÈÂ ,10‰na . ∆¿»»ƒ¿≈¿ƒ»««∆
˙e„Úa Ï·‡ ;ÔBÓÓ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»¿≈

¯eq‡‰ ÔÓ da LÈ¯ÙnL11˙BLÙ ˙e„Úa ÔÎÂ ,12B‡ ∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»
˙BkÓ13ÔÈ‡Â ‰ÓÎÁ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚÓe CÏB‰ - «≈≈ƒ∆∆¡«≈»¿»¿≈

ÔÈ‡ - ÌM‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó Ïk .ÈÈ „‚Ï ‰e·z¿»¿∆∆¿»»»∆≈ƒ«≈≈
·¯Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ14. ¿ƒ»»«

ביתֿדין.7) והיה התימנים: את 8)בכת"י לכבד שנצטוינו
תלמוד  בהל' וכמבואר זקן" פני "והדרת ככתוב: החכמים,

ה"א. פ"ו, ב.9)תורה ל, לילך,10)שבועות חייב אינו
בפניהם  ומעיד אנשים שלשה אליו שולח ביתֿדין אבל

שם). ובסמ"ע ה, סעיף כח סי' אשה 11)(חו"מ כגון
חי. שבעלה יודע זה ועד להנשא, להתירה חכם לפני הבאה

מעונש 12) יצילנו ובעדותו הנידון, על זכות להעיד שיודע
ויחייבוהו  האמת את יבררו בעדותו אם להיפך, וכן מות.
ואם  מקרבך, הרע ובערת לקיים: כדי להעיד, חייב מיתה,
לנקום  שיודע כיון הנרצח, את הרג כאילו זה הרי - יעיד לא

(כסףֿמשנה). נוקם ואינו נקמתו את 13)את דנים אם
זכות  לו יודע אם מלקות, עונש בה שיש עבירה על הנידון

רשע. קוראתו: שהתורה לוקה, של פגמו משום יעיד לפטרו,
נפשות, כדיני זו והרי ההכאה ע"י תקלה לו תארע שמא וכן
הרע  ובערת משום: להעיד, מצוה - חובה לו יודע ואם

(משנהֿלמלך). ובכת"י 14)מקרבך ב). ל, (שבועות לגדול
הל' והשווה הרב". כבוד על משגיחים "אין התימנים:
כשרוצה  אלא יעיד לא אחד ועד ה"ג. פ"ה, תורה תלמוד
נעשה  כבר אם אבל נעשה, לא שעדיין האיסור מן להפריש
חבירו, על רע שם כמוציא אלא שאינו - יעיד לא האיסור,
אלא  זו ואין בביתֿדין, מתקבלת אינה אחד של עדותו שהרי
וכן  ה"א). פ"ה, לקמן מיימוניות (הגהות רע שם הוצאת

א. סעיף כח, סי' בחו"מ

.‚„ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ÏB„b Ô‰k15‡È‰L ˙e„Ú ‡l‡ . …≈»≈«»¿»ƒ∆»≈∆ƒ
„·Ïa Ï‡¯OÈ CÏÓÏ16ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏB‰ - ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈¿≈ƒ«»

¯eËt - ˙Bi„Ú‰ ¯‡La Ï·‡ .da „ÈÚÓe17. ≈ƒ»¬»ƒ¿»»≈À»

ב 15) יח, (סנהדרין לבעלֿדין להעיד לבוא לו הוא שזלזול
אבל 16)וברש"י). הדין, מצד זה וכל יוסף. כרב שם,

לא  חכמים שגזרו שטח, בן שמעון בימי שאירע ממעשה
כמבואר  תורה, לדברי נכנעים שאינם ישראל, מלכי את לדון
מעיד  אינו - שם ובביאורנו ה"ה פ"ב, סנהדרין בהל' לעיל
אותם, ודנים הם שכשרים בלבד, דוד בית למלכי אלא
פ"ה, המקדש כלי להל' (כסףֿמשנה א יט, שם כמבואר

ה"ז. פ"ג, מלכים הל' לקמן וראה זה 17)ה"ט). שאין
ומובן, ה"ט). פ"ה, המקדש כלי (הל' ולהעיד לילך כבוד
מעיד, גדול כהן גם האיסור, מן בה להפריש שבעדות
(לחםֿמשנה, לרב" כבוד חולקים ש"אין ה"ב, לעיל כמבואר
מעיד), דיבורֿהמתחיל: ב, יח, לסנהדרין ב'תוספות' וכן
מביאים  משיח וכהן "המלך ה"ז: פ"י, שגגות הל' וראה

העדות". שבועת על קרבנם

.„ÌÈ„Ú‰ ˙‡ L¯„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ18Ô¯˜ÁÏe19 ƒ¿«¬≈ƒ¿∆»≈ƒ¿»¿»
ÔÈÚÈqÓe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜c˜„Óe .Ô˙Ï‡La ˙Ba¯‰Ïe20 ¿«¿ƒ¿≈»»¿«¿¿ƒ¬≈∆«ƒƒ

e˜zLiL È„k ,‰Ï‡M‰ ˙Úa ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ Ô˙B‡21B‡ »≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈«¿≈»¿≈∆ƒ¿¿
Ô‰a e¯ÊÁÈ22ÈÙc Ô˙e„Úa LÈ Ì‡23zL¯„Â :¯Ó‡pL . «¿¿»∆ƒ≈¿≈»…ƒ∆∆¡«¿»«¿»

˙Úa ¯‰f‰Ï ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe .·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ¿»«¿»¿»«¿»≈≈¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ»≈¿≈
ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜Á24Ú·L·e .¯wLÏ e„ÓÏÈ dÎBzÓ ‡nL , ¬ƒ«»≈ƒ∆»ƒ»ƒ¿¿¿«≈¿∆«

?Úe·L ‰Ê È‡a :Ì˙B‡ ÔÈ˜„Ba ˙B¯È˜Á25BÊ È‡a ¬ƒ¿ƒ»¿≈∆»«¿≈
ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á ‰Ê È‡a ?‰L»»¿≈∆…∆¿«»«…∆¿≈∆
‰Ê È‡·e ?ÌBia ˙BÚL ‰nÎ·e ?˙aM‰ ÈÓÈÓƒ≈««»¿«»»«¿≈∆

?ÌB˜Ó26- B‚¯‰ LÓ‡ B‡ ,B‚¯‰ ÌBi‰ :¯Ó‡ elÙ‡ »¬ƒ»««¬»∆∆¬»
‰Ê È‡a ?‰L BÊ È‡a ?Úe·L ‰Ê È‡a :Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL¬ƒ»∆¿≈∆»«¿≈»»¿≈∆
?‰ÚL BÊ È‡a ?ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á27 …∆¿«»«…∆¿≈∆¿≈»»
Ïka ˙BÂM‰ Ú·M‰ ÏÚ ¯˙È ,˙B¯È˜Á‰ ÏÏkÓe28: ƒ¿««¬ƒ»≈««∆««»«…

:Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡L∆ƒ≈ƒ»»∆»«¬»»»¬ƒ»∆
?„·Ú ‰Ó ˙‡29?„·Ú ‰„B·Ú BÊ È‡·e30e„ÈÚ‰ ∆»»«¿≈¬»»«≈ƒ

‰Î‡ÏÓ BÊ È‡ :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ˙aM‰ ˙‡ ÏlÁL∆ƒ≈∆««»¬ƒ»≈¿»»
?‰OÚ C‡È‰Â ?‰OÚ31ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÎ‡L e„ÈÚ‰ »»¿≈«»»≈ƒ∆»«¿«ƒƒ

:Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL -?ÏÎ‡ ‰nÎÂ ?ÏÎ‡ ÏÎ‡Ó ‰Ê È‡32 ¬ƒ»≈∆«¬»»«¿«»»«
‰na :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L e„ÈÚ‰≈ƒ∆»«∆«∆∆¬ƒ»«∆
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?B‚¯‰33ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ¬»¿≈…«≈»∆¬≈ƒ¿«
˙B¯È˜Á‰34. «¬ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

"íéãòä úà Løãì äOò úåöî. .éôc ïúeãòa Lé íà." ¦§©£¥¦§¤¨¥¦¦¥§¥¨Ÿ¦

זהה  תוכן בו יש כי יבמות, מסכת בסיום הובא זה עניין
המסכת. ויסוד לכללות

ממונות  דיני אחד תורה, "דבר נאמר: המסכת בסיום
משפט  שנאמר: וחקירה, בדרישה נפשות דיני ואחד
ממונות  דיני (חכמים) אמרו מה ומפני לכם. יהיה אחד
בפני  דלת תנעול שלא  כדי וחקירה, דרישה  צריכין אין

לווין".

עדים  שני עלֿפי הדין את לחתוך "שנצטוינו ואף
וכשרים  הואיל - שקר שהעידו שיתכן והגם כשרים",
מצוה  ואעפ"כ כשרותן, על אותן מעמידין אצלנו הם
שהתורה  אף כי בשאלתן, ולהרבות העדים את לחקור
קובעת  הנותן' 'גדרי מצד שהיא כפי עצמה מצד
מ'גדרי  גם בה יש דבר" יקום עדים שני ש"עלֿפי
אמרה  ולכן בעדותן, דופי שיש יתכן שמצדם המקבל',
בדרישה  נפשות, דיני ואחד ממונות דיני ש"אחד  תורה

וחקירה".

והמקבל, העולם בגדרי יותר עוד והתחשבו חכמים באו
דין  עקרו לווין, בפני דלת תנעול שלא החשש ומצד

ממונות. בדיני ודרישה חקירה שחייב תורה

תורה  דין שמצד יבמות, מסכת של הכללי תוכנה גם זהו
חכמים  אבל חליצה", למצות קודמת יבום "מצות
שאין  ש"עכשיו ותיקנו באו - העולם בגדרי שהתחשבו
את  "הכונס שאול אבא ולדעת מצוה" לשם מתכוונין
כאילו  - אחר דבר ולשום אישות ולשם נוי לשם יבמתו
- ממזר" הולד להיות בעיני אני וקרוב בערוה, פוגע

יבום". למצות קודמת חליצה מצות "אמרו
848 ע' ח"ב תנש"א סה"ש בני"ך, למסכתות ה'הדרן' (מתוך

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

מכוונת.18) עדותם אם  חקירות 19)לבדקם, שבע
להלן. מלהעיד ימנעו21)מעבירים.20)המנויות עצמם

ב: לב, סנהדרין החקירה. ועומק השאלות ריבוי מחמת
מענין  רבינו: ומפרש - למקום" ממקום העדים את "מסיעים

גמר 22)לענין. לפני להעיד הספיקו שכבר מה על
וספק.23)החקירה. וכך 24)פגם כך שמא יאמרו: שלא

ומתוך  זכאי, פלוני היה כך היה הדבר אם או מעשה, היא
"הוי  מ"ט): פ"א, (אבות לשקר העדים לומדים דבריהם
וכו'. בדבריך" זהיר והוי העדים, את לחקור מרבה

יובל.25) של שבע 26)שמיטה, שכל א, מ, סנהדרין
עדים  שיבואו הזמה, לידי העדים מביאות אלו, חקירות
פלוני. במקום יום באותו הייתם עמנו והלא ויאמרו: אחרים
עדים  אין שמא כי שעה? באיזו אותם שואלים ולפיכך

(רש"י  שעה לאותה להזימם עדים ויש היום, לכל להזימם
וחקרת  "ודרשת טו) יג, (דברים תורה אמרה וכן שם).
ושמעת  לך "והוגד חקירות: שלש הרי - היטב" ושאלת
"ודרשו  אחרות: שתים הרי - ד) יז, (שם היטב ודרשת
נמצאו  נוספות, שתים הרי - יח) יט, (שם היטב" השופטים

שם). (גמרא הן חקירות כדי 27)שבע והכל ב, עמ' שם
בהם, יחזרו או ישתקו אולי עליהם, ולהכביד להטריחם

שם). (רש"י, כ אות שהיא.28)כלעיל עדות בכל
עבד).29) מי את שם: (ובמשנה, מרקוליס או פעור לאליל
לגוף 30) שייכות החקירות שאלו בהשתחוואה. או בזביחה

חקירות  הן הקודמות חקירות ששבע בעוד המעשה,
המעשה. בגוף ואינן בשנים 31)חיצוניות או ביחיד,

מלאכה  לעשות נתכוון או מלאכה, לאותה נתכוון בשותפות,
טו). ה"ח, פ"א, שבת הל' (ראה אחרת לו ונעשתה זו

עשור 32) שביתת הל' (ראה ממנו פחות או החיוב, כשיעור
ה"אֿה). ברומח.33)פ"ב, או כדין 34)בסייף

ה  הנכון שמן אבל בסמוך החקירות, כמבואר "דרישות", וא:
בדרישה". הכחישו "שהרי ה"ג: פ"ג לקמן והשווה ה"ה.

.‰¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ ˙BLÈ¯c‰Â ˙B¯È˜Á‰«¬ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒ∆≈ƒ«
˙e„Ú‰35·iÁ˙È Ô‰·e ,36‰OÚn‰ ˙ek Ô‰Â .¯ËtÈ B‡ »≈»∆ƒ¿«≈ƒ»≈¿≈«»«««¬∆
‰OÚL37ÌB˜n‰ ÔeeÎÂ ÔÓf‰ ÔeeÎÂ ,38enÊÈ Ô‰aL ,39 ∆»»¿ƒ«¿«¿ƒ«»∆»∆»…

ÌÈ„Ú‰ ÌÊ‰Ï ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡L ;enÊÈ ‡Ï B‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ…»…∆≈»¿ƒ¿»≈»≈ƒ
ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ eeÎiL „Ú40. «∆¿«¿«¿«¿«»

שיתבאר 35) וכפי העדות, בגוף שאינן לבדיקות, בניגוד
ה"ו. עשה.37)הנידון.36)בסמוך ואיך עשה מה

המעשה.38) מקום ואיפה עשה, ע"י 39)מתי יוכחשו,
להזימם. אחרים עדים אחרים 40)שיבואו ישמעו ואז

עמנו  יום ובאותו מקום באותו והלא לומר: להזים, ויבואו
לא  - להזימה יכול שאיֿאתה עדות "כל הוא: וכלל הייתם.
בה: לקיים ואיֿאפשר הואיל א), מא, (סנהדרין עדות" שמה
(רש"י  העד שקר עד והנה השופטים ודרשו וחקרת ודרשת
ליה, דהויא ד"ה: א יב, לפסחים ברש"י וראה שם).
העד... שקר עד והנה השופטים ודרשו אמרה: שהתורה
בה  לקיים יכול שאתה עדות - וגו' זמם כאשר לו ועשיתם
לדרישות, ובנוגע לא. - לא ואם עדות, היא - הזמה תורת
בכל  - הזמה משום בהן שאין אע"פ המעשה, כוונת שהן
העדות, עיקר שהוא המעשה בגוף נוגעות והן הואיל זאת

להתק  ראויה העדות אין שבלעדן מעכבות, שהן יים ודאי
(לחםֿמשנה).

.Â¯wÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ ˜c·Ï ÔÈa¯Ó „BÚÂ¿«¿ƒƒ¿…»≈ƒƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»
˙B˜È„a ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .Ì‰a ‰ÈeÏz dÈ‡Â ˙e„Úa41. »≈¿≈»¿»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ô‰ „ˆÈk .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»≈«≈
Ú·La e¯˜ÁÂ ,‚¯‰L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L È¯‰ ?˙B˜È„a‰«¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»∆»«¿∆¿¿¿∆«
,ÌB˜n‰ ˙eÎÂ ÔÓf‰ ˙eÎa Ô‰L ,eÈnL ˙B¯È˜Á¬ƒ∆»ƒ∆≈¿«»««¿«¿«»««»

‰OÚn‰ eeÎÂ ,‰OÚn‰ ˙eÎa eL¯„Â42ÈÏk‰ eeÎÂ ¿ƒ¿¿¿«»«««¬∆¿ƒ¿««¬∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ba B‚¯‰L43‰Ó :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â „BÚ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba , ∆¬»¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆

B‡ ÌÈ·Ï ÌÈ„‚a ,‚¯B‰‰ B‡ ‚¯‰p‰ Le·Ï ‰È‰»»»«∆¡»«≈¿»ƒ¿»ƒ
?Ì„‡ B‡ Ô·Ï - ‰ÈÏÚ ‚¯‰pL ı¯‡‰ ¯ÙÚ ?ÌÈ¯ÁL¿…ƒ¬«»»∆∆∆¡«»∆»»»»…
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קעה

קעה

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר ז' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

e¯Ó‡L ‰OÚÓ .˙B˜È„a‰ Ì‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈«¿ƒ«¬∆∆»¿
‰‡z‰ ˙Áz ÈBÏt ÌB˜Óa B‚¯‰ :ÌÈ„Ú‰44e˜„·e . »≈ƒ¬»ƒ¿¿ƒ«««¿≈»»¿

B‡ eÈ‰ ˙B¯ÁL dlL ÌÈ‡z :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»∆¿≈ƒ∆»¿…»
ÔÈˆ˜Ú ?˙B·Ï45B‡ eÈ‰ ˙Bk¯‡ ÌÈ‡z‰ Ì˙B‡ ÏL ¿»√»ƒ∆»«¿≈ƒ¬À»

È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ ?˙B¯ˆ¿̃»¿»««¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬≈
ÁaLÓ ‰Ê46. ∆¿À»

ודרישות 41) חקירות בין ישנו בדין וחילוק א. מ, סנהדרין
ה"א. פ"ב, בסמוך כמבואר בכת"י 42)לבדיקות,

אינן. אלו תיבות ובביאורנו 43)התימנים, ה"ד לעיל ראה
לא. התאנה.44)אות במקום 45)עץ הפרי זנב - עוקץ

לאילן. שם.46)חיבורו סנהדרין

âאדר ז' שלישי âיום
éðL ÷øt1 ¤¤¥¦

והכחשות 1) סטיות לבדיקות. חקירות בין דיניים הבדלים
קיימת. והעדות בעדים

.‡˙BLÈ¯„e ˙B¯È˜Á ÔÈa ‰Ó2˙B˜È„·Ï3˙B¯È˜Áa ? «≈¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ
B˙e„Ú ˙‡ „Á‡‰ Ôek Ì‡ ,˙BLÈ¯„e4:¯ÓB‡ ÈM‰Â , ¿ƒƒƒ≈»∆»∆≈¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - Ú„BÈ ÈÈ‡5elÙ‡ ,˙B˜È„·a Ï·‡ ; ≈ƒ≈«≈»¿≈»¬»ƒ¿ƒ¬ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰ÈL6. ¿≈∆¿ƒ≈»¿ƒ≈»«∆∆

- ˙B˜È„aa elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎÓ Ô‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆∆∆¬ƒ«¿ƒ
‰ÏËa Ô˙e„Ú7,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰L e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk . ≈»¿≈»≈«≈ƒ∆»«∆∆∆

‰La ,ÈBÏt Úe·La :¯˜ÁpLk „Á‡‰ ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿∆∆¿«¿»«¿ƒ¿»»
ÈÚÈ·¯a ,L„Áa CÎÂ CÎa ,ÈBÏt L„Áa ,˙ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿«¿««…∆»¿ƒƒ
ÔÎÂ .B‚¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,ÌBia ˙BÚL LLa ,˙aMa««»¿≈»«ƒ¿¿ƒ¬»¿≈

ÛÈÒa B‚¯‰ :¯Ó‡ ?B‚¯‰ ‰na :eL¯cLk8„Ú‰ ÔÎÂ . ¿∆»¿«»¬»»«¬»¿«ƒ¿≈»≈
ÈÈ‡ :¯Ó‡L ,˙BÚM‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïka B˙e„Ú Ôek ÈM‰«≈ƒƒ≈≈«…ƒ«»∆»«≈ƒ
,˙BÚM‰ ˙‡ ÔekL B‡ ;ÌBia ‰È‰ ˙BÚL ‰nÎa Ú„BÈ≈«¿«»»»»«∆ƒ≈∆«»
‰È‰L ÈÏka Èz·‰ ‡ÏÂ ,B‚¯‰ ‰na Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»¬»¿…≈«¿ƒ«¿ƒ∆»»

‰ÏËa Ô˙e„Ú È¯‰ - B„Èa9,Ïk‰ eek Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬≈≈»¿≈»¬»ƒƒ¿«…
ÂÈÏk :ÌÈic‰ Ô‰Ï e¯Ó‡Â10?ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ¯ÁL eÈ‰ ¿»¿»∆««»ƒ≈»»¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯·„Ï eaÏ eÓO ‡ÏÂ ,ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ¿…«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - LnÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡11. ≈∆≈»∆«»¬≈≈»«∆∆

ה.2) הלכה א, פרק לעיל שם,3)נתפרשו לעיל, נזכרו
ו. שנשאל.4)הלכה מה כל על מליאות תשובות שהשיב

יכול 5) אתה אי יודע איני שאמר כיוון א. מ, סנהדרין
להזימה  יכול אתה שאין עדות וכל חקירה, באותה להזימו
א. פרק לעיל בביאורנו וראה שם), (רש"י עדות אינה

לומר:6) בחקירות, אלא בהן, תלוייה ההזמה שאין שם,
אחר. במקום שעה באותה הייתם זו 7)עימנו שאין שם,

אמת  "והנה טו) יג, (דברים אמרה והתורה מכוונת, עדות
וראה  א) מא, (שם מכוונים דבריהם שיהיו - הדבר" נכון

ב. הלכה סוף לקמן מכלל 8)בביאורנו אינה זו דרישה
הרי  המעשה בגוף נוגעת שהיא מתוך אלא החקירות, שבע
דֿה. הלכה א, פרק לעיל כמבואר העדות, מעיקרי היא

כלל.9) עדות כאן אין המעשה גוף את לכוון ידע לא שאם

ההורג.10) או הנהרג וכפי 11)של א מ, בסנהדרין משנה
בה  לקיים יכול ואתה הואיל ב, מא, שם בגמרא שנתבאר

קיימת. עדותם - החקירות בשטח הזמה תורת

.·ÈM‰Â ,Le·Ï ‰È‰ ÌÈ¯ÁL ÌÈÏk :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»≈ƒ¿…ƒ»»»¿«≈ƒ
Ô˙e„Ú È¯‰ - Le·Ï ‰È‰ ÌÈ·Ï ‡l‡ ,ÔÎ ‡Ï :¯Ó‡»«…≈∆»¿»ƒ»»»¬≈≈»
ÈM‰Â ,˙aLa ÈÚÈ·¯a „Á‡ ¯Ó‡ el‡Îe ;‰ÏËa¿≈»¿ƒ»«∆»»¿ƒƒ¿«»¿«≈ƒ
ÛÈÒa „Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ∆≈»≈∆»«»∆»¿«ƒ
:¯Ó‡pL .˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÁÓ¯a ¯Ó‡ ÈM‰Â ,B‚¯‰¬»¿«≈ƒ»«¿…«∆≈»≈∆∆¡«
ÏkÓ ‰Ê È‡a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰L ÔÂÈÎÂ ,¯·c‰ ÔBÎ»«»»¿≈»∆ƒ¿ƒ∆∆∆¿≈∆ƒ»

ÔBÎ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰12. «¿»ƒ≈∆»

ובנוגע 12) ב. ל, שם רבא דעת וכן א, מא, שם ברייתא
פרק  לקמן ראה ממונות, בדיני - בבדיקות העדים להכחשת

ג. הלכה ג,

.‚Ô˙e„Ú eek Ô‰Ó ÌÈL ,ÌÈa¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿Àƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿≈»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â ,˙BLÈ¯c·e ˙B¯È˜Áa«¬ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ≈≈ƒ≈«

‚¯‰ÈÂ ,ÌÈLa ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z13˙‡ LÈÁÎ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈»≈ƒ¿«ƒ¿≈»≈¬»ƒƒ¿ƒ∆
‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa elÙ‡ ,Ô‰ÈL14. ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ≈»¿≈»

הזמה 13) תורת לקיים אפשר שהרי רבא, כדברי ב מא, שם
פסק  ג הלכה כ, פרק שלקמן פי על  ואף השניים, בעדות
עד  נענשים אינם מקצתם והוזמו שלושה היו שאם רבינו,
דיבור  כדי בתוך אחד כל כשהעיד ידובר שם - כולם שיוזמו
שיעור  אחר העיד אחד שכל ידובר כאן ואילו חבירו, של
הוזם  שלא פי על אף השניים, נענשים ואז חבירו דיבור כדי
זה  ואין משנה). (לחם שם רבינו בדברי כמבואר השלישי,
לעדות  פסול או קרוב מהם אחד נמצא שאמרו; למה דומה
שהואיל  - ג הלכה ה, פרק לקמן ראה כולם, עדות בטלה

כלל. כעד נחשב אינו עדותו לכוון יודע מ,14)ואינו שם
את  זה שמכחישים בזמן - בדיקות ואחד חקירות "אחד א
מה  כל על מוסב שזה רבינו וסובר בטילה" עדותם זה
(כסף  עדים שלושה כשהם אפילו שם, במשנה ששנינו
- והוכחשו אחד, דבר על להעיד כולם שבאו כיוון משנה).
ובביאורנו  ג הלכה ה, פרק לקמן כמבואר עדותם, בטלה

שם.

.„,L„ÁÏ ÌÈLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈»¿ƒƒ««»ƒ¿«ƒ«…∆
- L„ÁÏ ‰LÏLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈»¿ƒƒ««»ƒ¿»«…∆

‰fL ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú15L„Á ÏL B¯eaÚa Ú„BÈ16‰ÊÂ , ≈»«∆∆∆∆≈«¿ƒ∆…∆¿∆
Ú„BÈ BÈ‡17˙BˆÁ „Ú ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈≈««∆¿»ƒ¬ƒ«¬

:„Á‡‰ ¯Ó‡L ÔB‚k ,L„Á‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ Ï·‡ ;L„Á‰«…∆¬»««¬«…∆¿∆»«»∆»
¯OÚ ‰Ú·La :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,L„Áa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»«…∆¿«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
ÈÓÈÓ „Á‡ ÌBÈ Ì‰ÈL eekL Èt ÏÚ Û‡ ,L„Áa«…∆««ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆»ƒ≈
¯·Îe ‡a L„Á‰ ÈˆÁ ÔÈ‡L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙aM‰««»≈»¿≈»∆≈¬ƒ«…∆»¿»

Ïk‰ eÚ„È18L„Á‰ L‡¯ ‰È‰ È˙ÓÈ‡19. »¿«…≈»«»»…«…∆

לחודש.15) בשניים היה 16)האומר העבר שהחודש
י  שהוא חודש, של ראשון ויום מחודש מלא, שלושים ום

היה. מיום 17)העבר ומנה היה חסר העבר שחודש וסובר
א). מ, (סנהדרין שי"א:18)השלושים וינציאה ובדפוס

יום שלישי
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קעו עדות קעו הלכות - שופטים ספר - אדר ח' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ידעו. כבר טעה,19)אלא שהשני לתלות, אין ולפיכך,
ב). מא, (שם בטלה ועדותם בחקירות הכחשה כאן יש אלא
עשר  בחמישה אמר: אחד עד שאם נראה, רבינו ומדברי
קיימת, עדותם - לחודש עשר בשישה אמר: והשני לחודש,
חודש  של ברובו כולה הייתה אם אלא בטלה עדותם שאין

(רדב"ז).

.‰‰LÏLa :„Á‡‰ ¯Ó‡20‰MÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â , »«»∆»ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¬ƒ»
‰ÏËa Ô˙e„Ú -21,ÌBia ˙BÚL ÈzLa :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ≈»¿≈»»«≈∆»ƒ¿≈»«

˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - ˙BÚL LÏLa :¯ÓB‡ ÈM‰Â22; ¿«≈ƒ≈¿»»¬≈≈»«∆∆
˙Á‡ ‰ÚLa ˙BÚËÏ ÌÚ‰ C¯cL23¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆»»ƒ¿¿»»««¬»ƒ»«

Ô˙e„Ú - LÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,˙BÚL LÏLa :„Á‡‰»∆»¿»»¿«≈ƒ≈¿»≈≈»
‰ÏËa24„Á‡Â ,‰nÁ‰ ıp‰ Ì„˜ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ¿≈»»«≈∆»…∆∆≈««»¿∆»

‰ ıp‰a :¯ÓB‡‰nÁ25‰ÏËa Ô˙e„Ú -26Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿∆≈««»≈»¿≈»««ƒ
˙Á‡ ‰ÚL ‡È‰L27ÏkÏ ¯k ¯·c‰L ;28Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ»»««∆«»»ƒ»«…¿≈ƒ

d˙ÚÈ˜La e˜ÏÁ29. ∆¿¿ƒ¿ƒ»»

לחשבם 21)בחודש.20) טעה לא וודאי עיבורים שבשני
עיבור  שאחרי הקודמת, בהלכה שנתבאר גם ומה חסרים.
נמצא, חודש, ראש היה אימתי שמע וודאי החודש ימי רוב
לטעות, לו היה ולא מעובר שהיה שעבר, החודש על שידע
(סנהדרין  בטילה ועדותם בחקירות שהוכחשו כורחך ועל

ב). א.22)מא, מ, הסוגייה 23)שם מסקנת לפי
- משהו" חסר שעות שתי טועה "אדם א יב, בפסחים
לתחילת  שנתכוון ואמר הראשון העד את בדקנו ואפילו
לסוף  שנתכוון ואמר השני את ובדקנו השנייה, השעה
טעה  מהם שאחד מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה
"בשעה  רבינו שכתב מה זה ולפי משהו, חסר שעות בשתי
בשלישית  השנייה השעה שם מחליף שהוא כוונתו, - אחת"
שנייה  אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או
ומפני  השלישית, סוף עד השנייה השעה מתחילת וטועה
קורא  הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות שאין
בשם  טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה רבינו: מנסח שניה,
סוף  עד אחת שעה מתחילת טעותו נמשכת ולמעשה השעה,
ומצה  חמץ הלכות והשווה משנה). (כסף שאחריה השעה
לשישית". חמישית בין יטעה "שמא ט הלכה א, פרק

שתי 24) טועה אדם שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין
בתוספות  וראה ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב מא, שם

הנץ.25) כזב 26)כשמתחיל אלא טעות כאן שאין
וברש"י). ב יב, על 27)(פסחים לזרוח שהתחילה משעה

אמנם  הארץ. פני על כולה השמש שתעלה עד ההרים ראשי
רבינו: כותב י"א הלכה א, פרק שמע קריאת בהלכות
אולם  השמש" שתעלה קודם שעה עישור כמו זה "ושיעור
קודם  שעה שיעור "כמו הנוסח: ושונצינו ר"מ רומי בדפוסי
ב"דרכי  הרמ"א גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה
ההתאם  שהיא האומר, נח, סימן חיים אורח לטור משה"

התכונה. כורחך 28)לחכמת ועל בו, שיטעה מי ואין
ובטילה. זו היא מוכחשת לפני 29)עדות אמר אחד

היא  שאף השקיעה, בתוך אומר והשני מעשה, היה השקיעה
מהדין  נלמד זה ודין בה, טועים ואין מובהק סימן משמשת

ובסנהדרין  שם בפסחים המבואר החמה" "הנץ של הקודם
א. מב,

âאדר ח' רביעי âיום
éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦

בכתב.1) עדות קבלת קנסות. ובדיני ממונות בדיני החקירות
בעל  בפני שלא עדות קבלת העדתם. לאחר העדים חזרת דין

דין.

.‡‰LÈ¯„a ˙BLÙ ÈÈc „Á‡Â ˙BBÓÓ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈»¿∆»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»
‰¯È˜ÁÂ2ÌÎÏ ‰È‰È „Á‡ ËtLÓ :¯Ó‡pL .3Ï·‡ . «¬ƒ»∆∆¡«ƒ¿«∆»ƒ¿∆»∆¬»

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡4ÔÈ‡ , »¿¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ≈
e¯Ó‡ ?„ˆÈk .‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ÔBÓÓ È„Ú≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»≈«»¿

‰Ó ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰ÂÏ‰ eÈÙa :ÌÈ„Ú‰5,˙ÈBÏt ‰La »≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆∆»∆¿»»¿ƒ
ÌB˜n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙‡ eek ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿∆«…∆¿…∆«»
ÈBÏt ÚaËnÓ ‰È‰ Ì‡ ‰n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,Ba ‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»¿…∆«»∆ƒ»»ƒ«¿≈«¿ƒ

ÈBÏt ÚaËnÓ B‡6.˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ«¿≈«¿ƒ≈»«∆∆

חקירות,2) שבע אותם וחוקרים העדים את שדורשים
ה"ד. פ"א, לעיל נפשות,3)כמבואר כדיני ממונות דיני

טו) יג, (דברים נאמר נפשות שבדיני וחקרת"וכיון "ודרשת
א). לב, (סנהדרין ממונות לדיני הואֿהדין שהמלווים 4)–

יכוונו  ולא יטעו והעדים הלווה יכפור שמא מלהלוות, ימנעו
א). ג, שם ורש"י (שם, ויפסיד - זוז.5)עדותם מאה

ה"ג.6) בסמוך כמבואר לבן, או שחור מנה

.·˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«¿»
˙B¯ÈÎÓe ˙BzÓ8˙BÒ˜ ÈÈ„a Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ9- «»¿ƒ¿«≈»∆¬»¿ƒ≈¿»

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ10˙e˜ÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .11 ¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»ƒ«¿«¿
˙eÏ‚·e12‰n¯Ó ÔÈc‰L Ôic‰ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .13LLÁÂ ¿»¿≈ƒ»»««»∆«ƒ¿À∆¿»«

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c CÈ¯ˆ - BÏ14. »ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

הודה 7) בפנינו האומרים: עדים, המלוה שמביא - הודאות
מעידים: שהעדים - הלוואות וכך; כך שחייב הלווה, לו

בשתיהן. כופר והלווה וכך, כך הלוהו שהן 8)בפנינו כיון
לחו"מ  (סמ"ע כהלוואות דינן כיס חסרון בהן ויש מצויות
דיבורֿ א ג, לסנהדרין ב'תוספות' וראה א, סעיף ל, סי'

תנעול). שלא ותשלומי 9)המתחיל וחבלות גזילות כגון
דעת  וכן ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל המנויים וכו' כפל

שם. בסנהדרין שמתוך 10)ה'תוספות' ב לב, סנהדרין
לחוש  אין כיס, חסרון בהם אין ומקצתם מצויים, שאינם
הל' השווה תורה, דין על והעמידום דלת, לנעילת בהם

ה"ט. שם, עליה 11)סנהדרין שחייבים עבירה שעבר
כדיני  ודינה עומדת", היא מיתה במקום - ש"מלקות מלקות,
ד). ה"א, פט"ז, סנהדרין (הל' וחקירה דרישה לענין נפשות

נפשות,12) כדיני ודינו לגלות ונתחייב בשגגה נפש שהרג
"לנוס  ו) לה, (במדבר ככתוב רוצח, קוראתו התורה שהרי
ה"ד: פי"א, סנהדרין בהל' רבינו כתב וכבר הרוצח", שמה

ואח  מלקיות דיני ואחד נפשות דיני -"אחד גלות דיני ד
ב. לג, בסנהדרין ומקורו בהן", שוים האלו הדינים

רמאי 13) טענת שמבין או רמאי שהוא בתובע שמכיר

יום רביעי
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קעז

קעז

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר ח' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ב). לב, שם (רש"י צורך 14)בדבריו ואין ב. לב, שם
שמחוייב  מרומה, שהדין בוודאי הדיין יודע אם לומר
סנהדרין  הל' לעיל כמבואר נפשות, כבדיני הרבה בו לחקור
בביאורינו  לעיל וראה איגר). עקיבא רבי (הגהות ה"ג פכ"ד,

שם.

.‚‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ˙BBÓÓ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙BLÈ¯ca ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡ ,‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»ƒƒ¿ƒ»≈ƒ∆∆∆«¿ƒ

‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B¯È˜Áa B‡15ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡Â . «¬ƒ≈»¿≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa ‰Ê ˙‡ ‰Ê16„Á‡ ?„ˆÈk . ∆∆∆«¿ƒ≈»«∆∆≈«∆»

‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,epnÓ ‰ÂÏ ÔÒÈa :¯ÓB‡≈¿ƒ»»»ƒ∆¿«≈ƒ≈…ƒ∆»
:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa :„Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;¯i‡a¿ƒ»∆»«»∆»ƒ»«ƒ¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - eÈÈ‰ „Ïa ‡l‡ ,Èk ‡Ï17Ì‡ ÔÎÂ . …ƒ∆»¿…»ƒ≈»¿≈»¿≈ƒ
ÏL :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á :„Á‡‰ ¯Ó‡»«»∆»»ƒ∆«ƒƒ¿»¿«≈ƒ≈∆
eLÈÁÎ‰ È¯‰L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ‰˙È‰ ÔÓL∆∆»¿»≈»¿≈»∆¬≈ƒ¿ƒ

‰LÈ¯ca18¯ÁL ‰Ó :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .19, «¿ƒ»¬»ƒ»«»∆»»∆»…
‰È‰ Ô·Ï ‰Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â20‡ËBÈca :¯ÓB‡ ‰Ê ;21 ¿«≈ƒ≈»∆»»»»∆≈«¿»

‡ËBÈca :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰Lk eÈ‰ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»»¿∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¿»
‰BzÁz‰22˙Ói˜ Ô˙e„Ú - eÈ‰23:„Á‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ««¿»»≈»«∆∆¬ƒ»«»∆»

ÌÈ˙‡Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ‰Ó24ÌlLÏ ·iÁ - »∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈»«ƒ«»¿«≈
‰Ó ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LiL ;‰Ó25¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆≈ƒ¿«»«ƒ»∆¿≈ƒ»«

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B„Èa BÏ LÈ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc :„Á‡‰»∆»¿≈»ƒ∆«ƒ≈¿»¿∆≈
ÔÓL ÏL ˙È·Á ÈÓc26ÔÎÂ .ÌÈÓcaL ˙BÁta ÌlLÓ - ¿≈»ƒ∆∆∆¿«≈«»∆«»ƒ¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk27. …«≈»∆

בהן 15) הוכחשו אם - הוא דין בהן, תלויה וההזמה הואיל
וראה  (רדב"ז). ובטלה העדות בגוף הוכחשו כאילו הם הרי

הבאה. והואיל 16)באות יהודה, רב כדברי ב, ל, סנהדרין
אתה  מכאן - כשירה" - בבדיקות "הוכחשו בדבריו: והדגיש
שאינן  הבדיקות דווקא כי פסולה. בחקירות שהוכחשו למד
שהתורה  ואע"פ בהכחשתן, קפידא אין העדות לגוף נוגעות
מכוונים  דברים שיהיו - הדבר" נכון אמת "והנה אמרה:
בדיני  אלא זה אין - ה"ג) פ"ב, לעיל (ראה בבדיקות אפילו

(רדב"ז). בלבד שהן:17)נפשות בחקירות, הוכחשו שהרי
ה"ד. פ"א, לעיל כמבואר ובמקום, נוגעת 18)בזמן שהיא

ה"ה). (שם, כחקירות ודינה העדות, שהכסף 19)בגוף
יושנו. מחמת אם 20)הושחר כי שניהם, תובעו והמלוה

מפי  מוכחש אחד עד בהכרח הרי אחד, מנה אלא תבעו לא
ב. סעיף ל, סי' (חו"מ לעדות יצטרף ואיך עצמו, התובע

יא). ס"ק שם -21)ובסמ"ע דיוטא בדייטי, תימן: בכת"י
הבולטת  "עליה מפרש: א לא, בסנהדרין ורש"י קומה.
עוברים  רה"ר ובני הבית, רוחב פני על הרבים לרשות

שתי 22)תחתיה". לראות יכול מהם אחד שכל וכגון
המקום  בחקירת הוכחשו הרי כן לא שאם כאחת, הדיוטות

(כסףֿמשנה). כלעיל בטלה, א 23)ועדותם לא, סנהדרין
שם. - ורבי נהרדעא, כנ"ל 24)כחכמי שניהם, תובעו וזה

יט. מנה 25)באות ובאותו מנה, על מעידים ששניהם כיון
שבהם  פחות אחרי והלך זה, את זה מכחישים הם אין

וברש"י). שם, על 26)(סנהדרין לו הודה בפני אומר: זה
שמן, חבית דמי על לו הודה בפני אומר: וזה יין, חבית דמי

(שם  שבשניהם הפחותה יין חבית דמי על מעידים ששניהם
ולבן  שחור במנה וכן בזה, לטעות אדם בני שדרך וברש"י).
לענין  ב) נו, (בבאֿבתרא אמרו וכן מוכחשת, עדות זו ואין
בהן  לדקדק העדים דרך אין לשעורים חיטים שבין חזקה,
ה"ב: פט"ו ונטען טוען הל' והשווה שם) יוסף' ('נמוקי

בזה". מדקדק העד ליישב 27)"שאין שנוכל מקום כל
מיישבים  - זה את זה מכחישים שאינם העדים דברי

ב. סעיף ל, סי' חו"מ ברמ"א כמבואר דבריהם,

.„L :‰¯Bz ÔÈcÈÈ„a ‡Ï ,˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ƒ»∆≈¿«¿ƒ≈…¿ƒ≈
.ÌÈ„Ú‰ ÈtÓ ‡l‡ ,˙BLÙ ÈÈ„a ‡ÏÂ ˙BBÓÓ»¿…¿ƒ≈¿»∆»ƒƒ»≈ƒ
·˙kÓ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ - ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒƒƒ∆¿…ƒ¿«

Ô„È28ÔÈÎ˙BÁL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .29˙BBÓÓ ÈÈc »»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒƒ≈»
ÌÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËLaL ˙e„Úa30, ¿≈∆ƒ¿»««ƒ∆≈»≈ƒ«»ƒ

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k31˙e„Úa ÔÈc ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ¿≈»ƒ¿≈
˙BÒ˜ ÈÈ„a ¯ËLaL32˙BkÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿≈»ƒ«¿«

Ô„È ·˙kÓ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ;˙eÏ‚·e33. ¿»∆»ƒƒ∆¿…ƒ¿«»»

"עלֿפי 28) ה"ז: פט"ז יבמות בירושלמי וכן א עא, גיטין
אין  זה, ולפי מתורגמן". עלֿפי ולא כתבם עלֿפי לא עדים,
דעת  וכן לביתֿדין, בכתב עדותם לשלוח יכולים העדים
- רבינוֿתם דעת אבל טו. יט, דברים לתורה בפירושו רש"י
לשלוח  עכשיו שנוהגים - ב לא, ליבמות ב'תוספות' הובאה
ודווקא  עדותם. שזוכרים זמן כל לביתֿדין, בכתב עדות
בכתב. להעיד יכול אינו בפה, להגיד ראוי שאינו אילם,
נהגו  - מב, ס"ק כח, סי' לחו"מ הסמ"ע כתב - לכך ובהתאם
ושולחים  חכמים, תלמידי על להטריח שלא הוראה, מורי
דעת  לב, אות בסמוך וראה לביתֿדין. בכתבֿידם עדותם

בזה. ומחליטים.29)רבינו שמתו.30)פוסקים
וימנע 31) אינם, והעדים הלווה יכפור שמא המלוה שידאג

תיקון  מפני חתימה עדי רבנן "תקינו א) לו, (גיטין מלהלוות
וסובר  הים". למדינת דאזלי או סהדי דמייתי דזימנין העולם,
בלבד  נשים גט על ולא השטרות כל על מוסב שזה רבינו,
הנביא  דברי לכך רמז נו). ס"ק כח, סי' לחו"מ (הגר"א
וחתום, בספר וכתוב יקנו, בכסף "שדות מד) לב, (ירמיה

עדים". דלת,32)והעד נעילת מפני בהם לחוש שאין
ט. אות לעיל יתכן 33)וכמבואר הלחםֿמשנה, ולדעת

לביתֿ בכתב העדות לשלוח רבינוֿתם לדעת יודה שרבינו
אלא  נתכוון ולא להגיד, וראויים חיים שהעדים זמן כל דין
עוד, קיימים אינם ועדיו לפנינו, חתום המופיע שטר למעט
שאינו  רבינו סובר כזה ובשטר להגיד, ראויים ואינם שמתו
הי"א: פ"ט, לקמן רבינו דברי לדבר ראיה תורה. מדין מועיל
בפיו", להעיד ראוי שיהיה או בפיו, בביתֿדין להעיד "צריך
הל' וראה שם. כמבואר לזה, ראוי שאינו לחרש פרט
שטר  ע"פ להנשא אשה שמתירים הכ"ח פי"ג גירושין
בהתרת  שהקילו פלוני, בן פלוני איש מת בו: כתוב שמצאו

שם. כמבואר להגיד, ראוי אינו כשהעד אפילו עגונה

.‰ÈÈ„a ÔÈa ,ÔÈc ˙È·a B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL „Ú Ïk»≈∆∆¿¿»≈¿≈ƒ≈¿ƒ≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ34. »≈¿ƒ≈¿»≈»«¬…

È˙ÈÈ‰ ‰ÚËÓ :¯Ó‡ ?„ˆÈk35È˙ÈÈ‰ ‚‚BL ,36Èz¯kÊÂ , ≈«»«À¿∆»ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
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קעח עדות קעח הלכות - שופטים ספר - אדר ח' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

È˙ÈOÚ B„ÁÙÏ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L37,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ∆≈«»»≈¿«¬»ƒƒ≈¿ƒ
ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡38ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»«««ƒ¿»»¿≈≈»¿ƒ

È‡z B˙e„Úa39¯Ó‡iL ÌÈ¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿≈¿«¿»∆»»»¿»ƒ∆…«
Ïeha ÔÏÏkÓ ‡B·iL ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ¯Á‡ „Ú‰»≈««∆∆¿¿»≈∆»ƒ¿»»ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - da È‡z ˙ÙÒB‰ B‡ ˙e„Ú‰40. »≈»«¿«»≈¿ƒ

ונשא 34) יגיד לוא "אם א) ה, (ויקרא שנאמר ב יח, כתובות
אחת  שהגדה ומגיד, חוזר אינו שוב שהגיד, כיון - עונו"
ב  לא, שבועות במשנה וראה שם), (רש"י בה נכתבה
כתובות  ובתוספתא ולהעיד". לחזור יכולים ואינם "הואיל
בדאים  אמרו בביתֿדין, עדותם נחקרה שלא "עד מ"א פ"ב,
אמרו: בביתֿדין, עדותם משנחקרה נאמנים; אלו הרי - אנו

נאמנים". אינם - אנו שהגדתי 35)בדאים במה טעיתי
ירמיה. רב של בעובדא ב קסז, בבאֿבתרא מתחילה.

הייתי.36) להעיד 37)שכוח עלי איומיו מחמת הוכרחתי
ב). יח, (כתובות הייתי ואנוס במזיד, העיד 38)שקר למה

ב). מד, (סנהדרין אחרת זה 39)מתחילה תנאי על לומר
טוען  והמוכר וכך, כך הלוקח לו שיעשה שדהו, פלוני מכר
וברש"י). ב יט, (כתובות מכר ואינו תנאי לי קיים לא

נאמן 40) - משמעויות שתי עדותו בלשון יש אם ומסתבר,
בעדותו  טעה אם וכן (רדב"ז). להגיד נתכוונתי כך לומר:
להביא  ביתֿדין שהצריכוהו כגון מאליה, מוכחת טעות
יודעים  ביתֿהדין: ושאלם עדים, והביא רמאי שאינו עדים
אני  וכי הדין: בעל העיר כן. ואמרו רמאי? שהוא בו אתם
להם, שומעים - רמאי שאינך אלא אמרנו לא אמרו, רמאי?
ומקורו  לעצמו, חובה להעיד עדים מביא אדם אין שבוודאי
רמז  ורבינו א. סעיף כט, סי' בחו"מ וכן ב כח, בבבאֿמציעא

שם. וכביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן כך על

.ÂÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈∆¿ƒ
ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL41¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈¿ƒ«¬…

Ô‰a42Ìi˜Ï ¯LÙ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»¿«≈
¯ËM‰43‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L ÔB‚k ,Ô‰ÈtÓ ‡lL «¿»∆…ƒƒ∆¿∆»»≈ƒ∆∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ ,Ô„È ·˙k44; ¿«»»∆»»¿«»»≈ƒ»«≈
Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Ï·‡45, ¬»ƒƒ∆¿»¿«≈∆«¿»∆»ƒƒ∆
eÈÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â46, ¿»¿¿«»≈∆¬»¬ƒ»ƒ

È¯‰ - eÈÈ‰ ÌÈÚËÓ ,eÈÈ‰ ÌÈ·B¯˜ ,eÈÈ‰ ÌÈpË¿̃«ƒ»ƒ¿ƒ»ƒÀ¿ƒ»ƒ¬≈
ÌÈÓ‡ el‡47.¯ËM‰ ÏËaÈÂ , ≈∆¡»ƒ¿ƒ»≈«¿»

וברש"י).41) א ג, (גיטין חתימתם לזייף חצוף אדם שאין
ב.42) יח, ידם.43)כתובות חתימת את לאשר
בביתֿדין 44) כבר שהוחזק אחר שטר על חתומים שהם

זה  חתימות מדמים אנו זה, חתום שטר וכשהופיע ואושר,
לקיומם. זקוקים אנו ואין לאישור 45)לזה זקוקים שאנו

ידם. נפשות.46)חתימת איום כיון 47)מחמת שם,
הפה  הוא שאסר הפה פיהם, על אלא ניכר כתבֿידם שאין
זה, על האמינם כך זה, על מאמינם שאתה כשם שהתיר,

שם). (רש"י היא אחת הגדה והכל

.Ê‰¯·Úa eÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt :e¯Ó‡48„ÁL B‡ , »¿¿≈≈»ƒ«¬≈»…«
BÊ ˙e„Ú ÏÚ eÁ˜Ï49Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - »«¿«≈≈∆¡»ƒ∆≈»»

ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ50‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚiL „Ú , ≈ƒ«¿»»«∆»ƒ»»≈ƒ∆
eÈ¯·„ eÈ‰ ‰Ó‡ :e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÚL¯51ÔÈ‡ - »»¿≈ƒ»¿¬»»»¿»≈≈

¯˜La „ÈÚÓk - ‰Ó‡ ¯ËL ÏÚ „ÈÚn‰L ;ÌÈÓ‡52. ∆¡»ƒ∆«≈ƒ«¿«¬»»¿≈ƒ¿∆∆

והרשעים 48) מלקות, עליה שחייבים עבירה שעברנו
ה"אֿב. ס"י, לקמן כמבואר לעדות, וחתמנו 49)פסולים

עצמו,50)שקר. אצל הוא שקרוב מחזקתו, עצמו לפסול
לקמן  והשווה וברש"י) שם, (כתובות לעדות פסול וקרוב

ה"ב. ולא 51)פי"ב, למלוה הלווה שהאמינו חתימתנו.
שאם  למלוה, ומסרו שטר לו כתב אלא כלום, ממנו לוה
אלאֿאםֿכן  יתבענו שלא והאמינו ילווה, ללוות יצטרך

בתוך 52)מלווהו. אמנה שטר שישהה לאדם לו שאסור
- עולה" באהלך תשכן "ואל יד) יא, (איוב שנאמר ְַָביתו,
היו  אמנה וכשאמרו: "עולה", על לחתום לעדים ְַָואסור
א). יט, (כתובות עצמם את להרשיע נאמנים אינם  דברינו,
העידו  כאילו אחרת עדות להעיד בזה נפסלו לא זאת ובכל
בשקר" "כמעיד רבינו: שהדגיש וזה ממש, שקר עדות
ממש  שקר מעיד דין לו אין אבל שקר, למעיד שדומה

(רדב"ז).

.ÁeÏ ‰¯ÒÓ ‰Ú„BÓ ‰Ê ¯ÎÓ ¯ËL :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ¿«∆∆∆»»ƒ¿¿»»
ÂÈÏÚ53Ô„È ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,54¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ55 »»««ƒ∆¿«»»≈ƒ»«≈

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -56. ¬≈≈∆¡»ƒ

מוכר 53) שהוא השטר, כתיבת לפני לנו הודיע המוכר
בהל' כמבואר בטל, המכר והרי באונסו, והכרנו אונס מחמת

ה"א. פ"י, זקוקים 55)חתימתם.54)מכירה אנו ואין
ע  השטר שאסר לקיים הפה כאן: לומר שאין נמצא פיהם, ל

שהתיר. הפה כרב 56)הוא ב) יט, (כתובות בטל והמכר
לכתוב  שבידם הר"ן: ומפרש להכתב. ניתן זה האומר: אשי
שטר  זמן שלפני תאריך בו ולציין המוכר, של המודעה נוסח
הגידו  לא שעדיין ומגידים, חוזרים אלו שאין נמצא  המכר,
ראשונה, משעה המכר הגדת לפסול שבידם כיון כלום,
נאמנים. - אחר ממקום יוצא כשכתבֿידם אפילו ולפיכך
נחמן, רב אמר דיבורֿהמתחיל: שם, ו'תוספות' רש"י ולדעת
שהם  אחר, ממקום כתבֿידם כשאין אלא נאמנים אינם
על  לחתום להם היה שמותר להכתב" נותן "זה מפרשים:
אינם  ולפיֿזה מאונסו, האנוס להציל כדי המכר שטר
אלא  נאמנים שאינם נפשות מחמת היינו מאנוסים עדיפים

ה"ו. לעיל כאמור אחר, ממקום יוצא כתבֿידם כשאין

.Ë‰Ê ¯ËL ‰È‰ È‡z ÏÚ :e¯Ó‡57·˙k ‰È‰ Ì‡ : »¿«¿«»»¿»∆ƒ»»¿«
ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È58ÔÈ‡ Ì‡Â ; »»≈ƒ»«≈≈∆¡»ƒ¿ƒ≈
ÌÈÓ‡ - Ì‰ÈtÓ ‡l‡ Ìi˜˙Ó ¯ËM‰59¯ÓB‡Â .60 «¿»ƒ¿«≈∆»ƒƒ∆∆¡»ƒ¿≈

ÔÈc‰ ÈÏÚ·Ï61È‡z‰ eÓi˜ :62Ôe„Ï e‡B·e63. ¿«¬≈«ƒ«¿«¿«»

מקחו,57) את זה מכר מסויים תנאי ועל זה, מכר שטר
את  לבטל המוכר רוצה - תנאו את הלוקח קיים ולא והואיל

המכר. אין 58)שטר תנאי, שום בשטר נזכר ולא הואיל
מגידים  עדים שאין השניה, בהגדתם לבטלו יכולים הם

ומגידים. שהתיר,59)וחוזרים הפה הוא - שאסר שהפה
היא. אחת הגדה הלקוחות.61)הדיין.60)והכל



לל אמ ה הלו מ י רדהמ • דהמ  לדיד   179 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעט

קעט

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר ט' חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

המוכרים.62) המכירה 63)לבעלים את יעכבו עדיין אם
אבל  שם. רש"י דעת גם היא רבינו כדעת ב). יט, (כתובות
סובר, מו) סימן חו"מ ב'טור' דבריו (הובאו גאון האי רב
היו  תנאי לומר נאמנים אחר, ממקום יוצא כתבֿידם שאפילו
כשר  ויהיה חל השטר שהרי שניה, הגדה זו שאין דברינו,
כמותו, סוברים הראשונים מן והרבה התנאי, כשיתקיים
בר"ן  הובאו ונימוקיו רבינו, כדעת הכריע ז"ל הרמב"ן אולם

לד. ס"ק סב, סימן לחו"מ בש"ך וראה שם. לכתובות

.ÈÌÈ¯·c‰ eÈ‰ È‡z ÏÚ :ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡64, »«∆»ƒ»≈ƒ«¿«»«¿»ƒ
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â65„Ú Ô‡k È¯‰ - ¿«≈ƒ≈…»»»¿«¬≈»≈

„Á‡66. ∆»

נאמן,64) הוא הרי אחר ממקום יוצא כתבֿידו ואין והואיל
הקודמת. בהלכה גמור 65)כאמור מכר זה הרי ולדבריו,

ללוקח. ממכרו את להעביר המוכר שאין 66)וחייב נמצא
הונא  רב כדעת ב) יט, (כתובות אחד בעד אלא חתום השטר

יצטרך ברי  מטלטלין, הוא המכר אם זה ולפי יהושע, דרב ה
התורה  שבועת להישבע הלוקח, ע"י הנתבע שהוא המוכר
עד  כל כדין תנאי, שם היה שלא האומר העד את להכחיש
פ"ג, ונטען טוען הל' (ראה הנתבע את שבועה המחייב אחד
למוכר, מסייע - שם היה תנאי האומר העד ואפילו ה"ו),
עד  כאן הרי רבינו: שדקדק וזה מלהשבע, פוטרו הוא אין
הלוי  מאיר רבי דעת היא וכן שבועה. וחייב כלומר אחד,

(לחםֿמשנה). מו סימן חו"מ ב'טור'

.‡È˙BBÓÓ ÈÈ„a Ìb67ÈÙa ‡l‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ «¿ƒ≈»≈¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈
ÔÈc ÏÚa68ÔÈc ÏÚa ‰È‰ Ì‡ .69eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ ««ƒƒ»»««ƒ∆∆»

eÁÏLÂ Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈ„Ú‰70ÏÚ·Ï »≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»¿»¿¿««
ÂÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú ÌÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÔÈc71. ƒ¿…»¬≈≈¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿»»

¯ËLa Ï·‡ ;‰t ÏÚ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬»ƒ¿»
ÂÈ„Ú ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi˜Ó -72ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL73. ¿«¿ƒ≈ƒ∆≈»∆…ƒ¿≈««ƒ

„ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡Â74ÛiÊÓ ¯ËL :¯ÓB‡Â ÁÂBˆÂ «¬ƒ»»≈¿≈«¿≈¿»¿À»
‡e‰75Ô‰ ¯˜L È„Ú !76Ô‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt !77ÔÈ‡ - ! ≈≈∆∆≈¿≈≈≈≈

BÏ LÈ Ì‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ‡l‡ ;Ba ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿»¿ƒ≈
ÏÒÙÏ ‰È‡¯78ÏÒÙÈ -79. ¿»»ƒ¿…ƒ¿…

רק 67) שנוהגת וחקירה לדרישה בניגוד נפשות, כבדיני
ה"א. לעיל כמבואר ממון, בדיני ולא נפשות בדיני

(68- בבעליו" "והועד כט) כא, (שמות שנאמר הנתבע,
שורו  על ויעמוד (=שהזיק) השור בעל יבוא תורה: אמרה
ועמדו  דרשו: קצ, אות שופטים וב'ספרי' ב) קיב, (בבאֿקמא
על  ויעמוד השור בעל יבוא - הריב להם אשר האנשים שני

העדות.69)שורו. שיקבלו טרם ימות ושמא
פ"ג 71)הדיינים.70) סנהדרין ובירושלמי שם. בבאֿקמא

עדים  מקבלים בעיר, מצוי אינו הדין בעל שאם משמע ה"ט,
בינתיים  כי לו, שישלחו עד נחכה אומרים ואין בפניו, שלא
טז). סעיף כח, סי' בחו"מ (וכן הים למדינת העדים ילכו
מלבוא, משתמט שהנתבע ביתֿדין ראה אם הרדב"ז: וכתב
לא  ואם שיבוא, עד אותו מנדים העדות, יקבלו שלא כדי
למדינת  ללכת בדעתם שאין אפילו העדים, מקבלים - בא
בענין  פי"א לכתובות הר"ן וכתב במצרים. נהג וכך הים,

שכל  א), צח, (שם שבועה צריכה בביתֿדין שלא המוכרת
בפני  שלא אפילו עדיו מקבלים עצמו, לפטור הבא נתבע
ומקורו  יח. סעיף כח, סי' בחו"מ וכן התובע, דינו בעל
הדיוטות  של ביתֿדין צריכה שאלמנה א לב, בבבאֿמציעא
אע"פ  מועילה, ועדותם בזול, מכרה שלא עליה להעיד
שם. הגר"א ביאור וראה הם, קטנים שהיתומים

ידיהם.72) חתימת את עדים 73)מאשרים - התורה שמן
בביתֿדין,החתומ  עדותם כנחקרה הם הרי השטר, על ים

אפילו  מקיימים ולפיכך מדבריהם, אלא קיום צריך ואינו
דיבורֿ ה'תוספות' וכפירוש שם, (בבאֿקמא בפניהם שלא

מקיימים). את 75)הנתבע.74)המתחיל: זייף המלוה
בשטרות  שחתמו כפי חתימתם, את וחיקה העדים חתימת

לקיימו. רוצה ביתֿהדין שמהם למלוה 76)אחרים וחתמו
ה"א.77)בשקר. פ"י , לקמן כמבואר את 78)רשעים,

השטר. או השטר 79)העדים הרי הביא, שלא וכל
מלוה  הל' והשווה שם). (בבאֿקמא פיו על וגובים בכשרותו
קובעים  בדבריו, ממש שיש לדיינים נראה "אם ה"ב: פכ"ב,
אלא  בא שאינו להם נראה ואם עדיו. להביא זמן לו
שלם, לו: אומרים - דופי של ובטענות דברים בעלילות

יחזיר". ראיה לו יש אם ואח"כ

.·ÈÈÓ ÏkÌÈ„Úa ‰È‡¯ BÏ LiL80ÌÈ„Úa ÏthÓ - »ƒ∆≈¿»»¿≈ƒƒ«≈»≈ƒ
ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú81ÏÚaL ÔÈc ˙Èa eÚ„È Ì‡Â . «∆¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆««

Ìl‡ BÈc82ÏÚaÓ ÌÈ„Át˙Ó ÌÈ„Ú‰L Ú·Bz‰ ÔÚËÂ , ƒ«»¿»««≈«∆»≈ƒƒ¿«¬ƒƒ««
ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa È¯‰ - BÏ e„ÈÚÈÂ e‡B·iL BÈcƒ∆»¿»ƒ¬≈≈ƒƒ∆««

ÌÈ„Ú‰ ‡e‰ ‡È·iL BÈc83ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»ƒ»≈ƒ¿≈…«≈ƒ¿»ƒ
.Ìl‡Ï Ô‰a ÔÈc el‡≈»ƒ»∆¿«»

הנתבע.80) מידי ממון ב 81)להוציא מו, בבאֿקמא
יגש  (=תובע) דברים בעל "מי יד) כד, (שמות  שנאמר

אליהם. ראיה יגיש - ואיש 82)אליהם" תקיף הוא הנתבע
והם 83)זרוע. כלום, לתובע חייב שאינו כדבריו, שיעידו

שישתקו  להם די כי יראה, מחמת לשקר חשודים אינם
בגלל  שקר להעיד פנים בשום יעיזו לא אבל מחמתו,
לא  כן אם תאמר, ושמא ב). לט, (בבאֿמציעא אלמותו
מתפחדים  שעדיו יטעון שבעלֿדינו לאלמים, חיים ַהנחת
הם, שאלמים כיון - להם? אשר כל מפסידים ונמצאו ַממנו,
בתשובה  שיחזרו עד נידונם וכך בהפסדם, לנו איכפת לא
וראה  (כסףֿמשנה). כמותם ויידונו אדם, כל כשאר ויהיו

את. זיל ד"ה שם ב'תוספות'

âאדר ט' חמישי âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

בדיני 1) נפרדת עדות נפשות. בעדות מאוחרת ראייה
אחד  בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות.

הדבר. כל על להעיד מהעדים

.‡˙BLÙ È„Ú2˙‡ ÌÈ‡B¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ≈≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ƒ∆
„Á‡k ‰¯·Ú ‰OBÚ‰3„Á‡k „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .4, »∆¬≈»¿∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆»

„Á‡ ÔÈc ˙È··e5.CÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ . ¿≈ƒ∆»¬»ƒ≈»≈¿ƒƒ¿»
„ˆÈk6,‰¯·Ú‰ ¯·ÚLk ‰Ê ÔBlÁÓ e‰‡B¯ „Á‡ ‰È‰ ? ≈«»»∆»≈≈«∆¿∆»«»¬≈»

יום חמישי
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קפ עדות קפ הלכות - שופטים ספר - אדר ט' חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈL eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÔBlÁÓ e‰‡B¯ ¯Á‡‰ „Ú‰Â¿»≈»«≈≈≈««≈ƒ»¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ7Ba ‰¯˙n‰ ‰Ê ‰È‰ .8,ÌÈ„Ú‰ ‰‡B¯ ƒ¿»¿ƒ»»∆««¿∆∆»≈ƒ
˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ««ƒ∆≈ƒ∆∆

ÔÙ¯ˆÓ ‰¯˙n‰ - ‰Ê9,„Á‡ ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL eÈ‰ . ∆««¿∆¿»¿»»¿≈»≈ƒ¿«ƒ∆»
‰Ê e‰‡¯Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆»≈∆…ƒ««¿»»∆
ÒÈÎ‰Â ,Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚL∆∆¿»»¿«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ B˙B‡Ó BL‡¯ ‡ÈˆB‰Â ÈM‰ „Ú‰ ¯ÊÁÂ ,BL‡…̄¿»«»≈«≈ƒ¿ƒ…≈««

e‰‡¯Â10„Á‡k Ì‰ÈL e‡¯iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -11. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»
L eÈ‰ÌÈ„Ú ÈLe ,‰Ê ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú È »¿≈≈ƒƒ≈«∆¿≈≈ƒ

:ÚˆÓ‡a Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ,¯Á‡ ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ≈««≈¿∆»«¿∆»∆¿«
˙e„Ú BÊ È¯‰ - el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈¬≈≈

˙Á‡12Û¯ˆ ‡ÏÂ el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒ…»ƒ≈∆≈¿…≈«
‰¯˙n‰ Ô˙B‡13Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi„Ú ÈzL el‡ È¯‰ - »««¿∆¬≈≈¿≈≈À¿ƒ»ƒ

,ÔÈ‚¯‰ Ô‰Â ‡e‰ - ÔÈÓÓBÊ Ô‰Ó ˙Á‡ ˙k ˙‡ˆÓƒ¿≈«««≈∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ
‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Úa ‚¯‰ ‡e‰ È¯‰L14. ∆¬≈∆¡»¿≈«««¿ƒ»

עונש 2) עליה שחייבים עבירה שעבר אדם על המעידים
ביתֿדין. וכמבואר 3)מיתת זה, אחר זה לראוהו פרט

ששומעים 4)בסמוך. ממונות, לעדי בניגוד זה, במעמד זה
לו, שומעים למחר חבירו וכשיבוא היום, זה של דבריו

ה"ד. בסמוך שקיבלו 5)כמבואר דיינים כ"ג אותם שכל
זה  מביתֿדין קצת שיצטרפו לא אותו, ידונו הםֿהם עדותם,
לפני  גם עדותם שהעידו (=כגון אחר מביתֿדין וקצת
אחד  שבא ממונות, לדיני בניגוד אותו, וידונו שני) ביתֿדין
(כסףֿ ה"ו בסמוך כמבואר לדונו, ושלשתם ביתֿדין, מכל

נפשות.6)משנה). דיני אל  חוזר "מנין 7)זה ב ו, מכות
זה) מחלון ואחד זה, מחלון רואהו (=אחד מיוחדת לעדות
עד  עלֿפי יומת "לא ו) יז, (דברים שנאמר פסולה, שהיא

אחד. - אחד - בלא 8)אחד" עונש שאין בעבריין,
בו  שהתרה ובין העדים, מן אחד בו שהתרה "ובין התראה,
ה"ב). פי"ב, סנהדרין (הל' נהרג" זה הרי עדים... בפני אחר

רואים 9) היו "אם שם: התלמוד שגירסת אלא שם, מכות
וגירסת  מצטרפים". אותם רואה המתרה או המתרה, את
רואה  והמתרה המתרה את רואים "היו כנראה שם, רבינו
להסתפק  אפשר שאיך בדין, וכן (כסףֿמשנה). אותם"
פיו, על העבריין ולהרוג אותם, שראה המתרה באמירת
עד  נהרג אינו רבינו לגירסת אבל הוא? אחד עד והלא
וראה  שראוהו. יעידו והם המתרה את יראו שהעדים

מתרה. או ד"ה שם מהם 10)ב'תוספות' אחד שכל אע"פ
גמורה. מלאכה חיוב כדי עושה שם.11)ראהו מכות,

בטלה 12) - לעדות פסול או קרוב מהם אחד נמצא ואם
אינה  - זוממת מהן אחת כת נמצאה אם וכן כולה. העדות
זה  את זה ראו שלא אלה ואפילו כולם. שיזומו עד נהרגת
ד"ה  שם ב'תוספות' כמבואר אחת, לעדות מצטרפים

ח.13)שמקצתן. אות לעיל כאמור הדדי, צירוף
(שם).14) הוזמה שלא

.·˙‡ el‡ e‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈»««ƒ∆…»≈∆
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú - el‡15ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk . ≈≈»ƒ¿»∆∆≈«»«»∆»¿»«

BÏ ‰„B‰ ÈÙa B‡ ,ÈBÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰16„Ú‰ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»¿»«»≈
ÌBÈa ‰„B‰ B‡ ÈÙa e‰ÂÏ‰L „ÈÚÓ È‡ ÔÎÂ :ÈM‰«≈ƒ¿≈¬ƒ≈ƒ∆ƒ¿»¿»«»¿

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡17. «≈¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

תימן:15) ובכת"י יא. אות לעיל וכמבואר אחת, לעדות
מצטרפת. עדותן - זה אחר זה שראו שהוא 16)אע"פ

לו. אחד 17)חייב עד עלֿפי יומת לא שנאמר: שם, מכות
אבל  מיוחדת), (=עדות כשירה דאין הוא נפשות בדיני -
בן  יהושע "רבי א ל, בסנהדרין וכן כשירה. ממונות בדיני
הוא  שניהם מבין שהרי זה", אחר בזה אפילו אומר: קרחה
"והוא  א) ה, (ויקרא אומר הכתוב וכן מכלֿמקום. מנה חייב
ראה  אחד כל אפילו מכלֿמקום, – ידע" או ראה או עד

(שם). לעצמו

.‚:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»∆»¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ≈
BÏ ‰„B‰ ÈÙa18,‰„B‰ ÈÙa :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«»∆»«»ƒ¿»«»

e‰ÂÏ‰ ÈÙa :¯Ó‡ ÔÓÊ ¯Á‡ „ÈÚ‰L ÈM‰Â19È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈ƒ««¿«»«¿»«ƒ¿»¬≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡20. ≈ƒ¿»¿ƒ

העד 18) שהודאת אחד, מנה על מעידים ששניהם ויתכן,
הראשון. העד של ההלוואה לאותה מכוונת השני

הם,19) נפרדים מנים ושני ההודאה, אחרי ההלוואה נמצאת
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). אחר מנה על מעיד מהם אחד וכל
ומדובר  מצטרפים. - מנה לו שחייב מעידים ושניהם הואיל
מתשרי, ואחד מניסן אחד מנים, שני תובעו שהמלוה כאן,
שני  על מעידים והם אחד מנה אלא תובעו אינו אם אבל
שהוא  התובע, דברי לפי שקרן מהם אחד עלֿכרחך מנים,
התורה  מן שבועה הלווה נשבע ולפיכך עצמו, על נאמן
בחו"מ  וכן (כסףֿמשנה, ונפטר האמיתי העד את להכחיש

ז). סעיף ל, ע"פ 20)סי' נהרדעא כחכמי ב ל, סנהדרין
שם. אלפס רב וכדעת קרחה, בן יהושע רבי

.„„Á‡ ‡B·È - ÔÈc ˙È·a ÔÈ„ÈÚnL ˙Úa ÔÎÂ¿≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈ƒ»∆»
¯Á‡Ï ÈM‰ „Ú‰ ‡B·iLÎe ,ÌBi‰ ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»«¿∆»»≈«≈ƒ¿««
ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL - ÔÓÊ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ∆»∆ƒƒ

ÔBÓn‰ Ô‰a21. »∆«»

גמליאל 21) בן שמעון רבן וכן נתן. רבי וכדעת א עמ' שם
בדיני  זה וכל ב. כו, בכתובות הסוגיא כהכרעת כמותו סובר
את  שניהם שיראו צריכים הרי נפשות בדיני אבל ממונות,
ביתֿדין  בפני העדות הגדת את אנו ומשווים כאחת, העדות
מה  יגיד", לוא אם ראה... "או שנאמר: העדות, לראיית
הסוגיא  ע"פ ספר) (קרית כאחת ההגדה אף כאחת, הראיה

ב. עמ' שם בסנהדרין

.‰·˙Îa „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ22‰t ÏÚ „Á‡Â23- ¿≈ƒ»»≈∆»ƒ¿»¿∆»«∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ24È‡ :B˙e„Ú ·˙k ‡lL ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆…»«≈¬ƒ

B„iÓ È˙È˜25‡ÏÂ ‰f‰ ‰ÂÏn‰ ‡a ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c ÏÚ »ƒƒƒ»«»»∆¿…»««¿∆«∆¿…
‰ÂÏn‰ ˙BOÚÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈL - ·zÎÏ ÈpnÓ Ï‡L»«ƒ∆ƒƒ¿…¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿∆

ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯ËLa26. ƒ¿»¿≈»«»«¿ƒ

בשטר.22) שמע 23)חתום או ההלוואה שראה המעיד
המלוה. בפני הלווה הלווה 24)הודאת יכפור אם ואפילו
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עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר ט' חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ואפילו  השנים להכחיש נאמן אינו לוויתי, לא ויטעון
הלווה: טען אם אבל א). קסה, (בבאֿבתרא בשבועה
בכתב  אחד עד אלא למלוה אין אם אפילו נאמן אינו פרעתי,
פי"ד, מלוה בהל' רבינו כדברי בעלֿפה, עד עמו ואין בלבד,
- פרעתי טען ולווה אחד, בעד שטרֿחוב עליו "הוציא ה"י:
(פרישה  ומשלם" להשבע יכול ואינו שבועה, מחוייב זה הרי

נא). סימן הלווה 25)לחו"מ של מידו סודר קנין קיבלתי
רציתי  ואילו למלוה, ולמסרו עליו ולחתום שטר לכתוב
שנית  להמלך הוצרכתי ולא לכך זכאי הייתי שטר לכתוב
(בבאֿבתרא  הוא ש'כלל' לכתיבה, הוא מסכים אם לשאלו

עומד". לכתיבה קנין "סתם א) תמוה,26)מ, זה לשון
עד  אלא למלוה אין שאפילו כג אות לעיל נתבאר כבר שהרי
יכול  שהמלוה פרעתי, לטעון יכול הלווה אין בכתב, אחד
ממני, לקחתיו לא למה עושה, מה בידי שטרך להשיבו:
את  המצטט נא סי' בחו"מ ה'טור' גירסת היא נכונה ולפיכך
– גמורה" בשטר מלוה ונעשה "מצטרפים רבינו: דברי
כשטר  הלקוחות מן אפילו לטרוף יכול שהמלוה כלומר,
אלא  גובה אינו קנין, שם שאין הקודם לדין בניגוד גמור,
ולדעת  שם). (ב"ח עלֿפה מלוה כל כדין חורין בני מנכסים
נקט  אלא רבינו, בדברי כאן להגיה צורך אין שם יוסף' ה'בית
והואֿהדין  להם, מועיל בשטר שמלוה מהענינים, אחד

כגביה שם.לכולם, ב'דרישה' וראה וכדומה. המשועבדים מן

.Â‰Ê ÔÈc ˙È·a „Á‡‰ „ÈÚ‰27ÔÈc ˙È·a ÈM‰ „Ú‰Â , ≈ƒ»∆»¿≈ƒ∆¿»≈«≈ƒ¿≈ƒ
Ô˙e„Ú eÙ¯ËˆÈÂ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ÔÈc ˙Èa ‡B·È - ¯Á‡28. «≈»≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»

‰Ê ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ29e¯ÊÁÂ , ¿≈ƒ≈ƒ¿≈»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»¿
¯Á‡ ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰Â30ÔÈc ˙Èa ÏkÓ „Á‡ ‡B·È -31 ¿≈ƒ¿≈ƒ«≈»∆»ƒ»≈ƒ

eÙ¯ËˆÈÂ32L e„ÈÚ‰L Ôic‰ ÌÚ „Ú‰ Ï·‡ .ÌÈ„Ú‰ È ¿ƒ¿»¿¬»»≈ƒ««»∆≈ƒ¿≈»≈ƒ
ÂÈÙa33ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -34. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ

ה"ב.27) כנ"ל הודאה, או הלוואה בתיֿהדין 28)על ושני
ה"ד  לעיל נתבאר שהרי המצטרפת, העדות לפי יחד ישפטו
החידוש  וכאן כאחד, יעידו ששניהם צורך אין ממון שבדיני
(בבאֿ נפרדים בתיֿדין שני לפני אפילו כשרה שעדותם
דוקא  לד: ס"ק ל, סי' לחו"מ הסמ"ע וכתב ב). קסה, בתרא
אחד  מביתֿדין מקצת אבל מצטרפים, הדין בתי שני כל
ביתֿדין  להעשות מצטרפין אינם שני מביתֿדין ומקצת
הרי  ביתֿדין, בכל מהעדים אחד אלא העיד שלא כיון חדש,

עד. מפי כעד השטר.29)זה עדי ידי חתימת לקיים
נשאר 30) ולא הים, למדינת מביתֿהדין שנים להם והלכו

אחד. דיין וחזרו 31)אלא הנוסח: סי"ב, ל סי' ובחו"מ
י  שלישי, בביתֿדין והעידו וחזרו אחר בביתֿדין בוא והעידו

בתיֿהדין  שלשה שמכל כלומר, וכו'. ביתֿדין מכל אחד
אחדֿאחד. שם)32)נשארו (בבאֿבתרא השטר לקיים

הואיל  מצטרף, ביתֿדין מכל אחד דיין אפילו וכאן,
זה  אין עדותם, ונתקבלה לפניו עדים שני העידו ומתחילה
לפניו  שנתאשר הקיום את המאשר דיין אלא עד, מפי כעד

שם). כאחד.33)(סמ"ע דיינים שני עוד עם כשישב
יכול 34) הנשאר הדיין אין הדיינים, שני שהלכו אחרי

קיום  על אחר ביתֿדין לפני להעיד אחד עד עם להצטרף
שמכיר  מעיד העד אחידה, עדותם שאין מפני השטר,

לפניו  העדות שנתקבלה מעיד והדיין השטר, עדי חתימת
ברי"ף  וראה א), כא, (כתובות ביתֿדין חברי שלשה במושב

ב. קסה, לבבאֿבתרא

.Ê˙e„Ú‰ ÔÈÙ¯ËˆnL Èt ÏÚ Û‡35,˙BBÓÓ ÈÈ„a ««ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»≈¿ƒ≈»
¯·c ÏÎa Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk „ÈÚiL CÈ¯ˆ36BÓk , »ƒ∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿»»»¿

e¯‡aL37,¯·c ˙ˆ˜Óa „Á‡ „Ú „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»ƒ≈ƒ≈∆»¿ƒ¿»»»
˙e„ÚÓ ¯·c‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Óa ÈM‰ „ÈÚ‰Â¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ«»»≈≈

¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .Ì‰ÈL38. ¿≈∆∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒ»»»
,˙ÈBÏt ‰L BÊ ‰„O ÏÎ‡ ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰Ê ?„ˆÈk≈«∆≈¿ƒ»«»∆»»¿ƒ
dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ ,‰iL ‰L dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ∆¬»»»»¿ƒ»¿∆≈ƒ∆¬»»

˙ÈLÈÏL ‰L39ÔzLÏL ˙e„Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - »»¿ƒƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏkL ;ÌÈL LÏL dÏÎ‡ È¯‰ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈¬»»»»ƒ∆»∆»¿∆»

¯·c‰ ˙ˆ˜Óa „ÈÚ‰40È˙È‡¯ È‡ :‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ¿»«»»¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ»ƒƒ
È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL BÈÓÈ „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO«¬»««¿«¿ƒ∆∆¿∆≈¬ƒ
B˙B‡a ‰Ê ÏL BÏ‡ÓO „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO È˙È‡»̄ƒƒ«¬»««¿«¿…∆∆¿

ÌBi‰41ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -42:¯Ó‡pL È„k Ì‰ÈL È¯·c «≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿≈∆¿≈∆…«
ÙÏ ;ÈBÏt ÌBÈa ÏB„‚ ‰Ê ‰È‰L Ì‰ÈL e„ÈÚ‰ È¯‰È ¬≈≈ƒ¿≈∆∆»»∆»¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓÈq‰ ˙ˆ˜Óa ‡l‡ „ÈÚ‰ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL43. ∆»∆»≈∆…≈ƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ

ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,˙Á‡ ‰¯ÚOa ÌÈL e„ÈÚ‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«¬»««¿≈ƒ¿«ƒ
˙¯Á‡ ‰¯ÚOa44ÈˆÁ ÏÚ ‰„ÈÚ‰ Ì‰Ó ˙k Ïk È¯‰L ; ¿«¬»«∆∆∆¬≈»«≈∆≈ƒ»«¬ƒ

˙e„Ú BÊ ÔÈ‡Â ,¯·„45˙Á‡‰ ‰„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¿≈≈¬»ƒ≈ƒ»»««
‰iM‰ ‰„ÈÚ‰Â ,ÔÈÓÈ „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L∆»¬»¿≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ»

Ï‡ÓO „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L46ÔÈÙ¯ËˆÓ -47. ∆»¬»¿≈¿»¿«¿…ƒ¿»¿ƒ
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

העדים.35) תימן: הדבר.36)בכת"י הנ"ל: בכת"י
ככתוב 37) הסכום. אותו על מעידים ששניהם ה"ב, לעיל

בפני". שהלווהו מעיד אני "וכן חצי 38)שם: ולא - "דבר
ב). ע, (בבאֿקמא להעמיד 39)דבר" חזקה, היא והרי

אדם  אין כי ה"ב, פי"א ונטען טוען הל' ראה בידו, השדה
ה"ד. שם שנים, שלש עד אלא ימיו כל בשטרו נזהר

שנה 40) על אלא מעיד אינו אחד שכל החזקה, בשליש
שם. ובביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן וראה שמבן 41)אחת.

למטה  שערות שתי הביא אם ומעלה, שנה שלשֿעשרה
פ"ב, אישות (הל' גדול נקרא - לשיער הידועים במקומות

מצרפין.42)ה"י). תימן: אחת 43)בכת"י ששערה
אומר  "אחד ב) ל, (סנהדרין הבגרות סימני מקצת אלא אינה
עדות  וחצי דבר חצי - בכריסה אחת אומר ואחד בגבה, אחת

רבינו: ומפרש שמאל היא", וצד ימין צד - וכריסה גבה
עדותם.44)(כסףֿמשנה). מצרפין [בבאֿבתרא 45)אין

ב]. אחת 46)נו, כת אם שהרי הוא, משובש זה נוסח
השניה, הכת עדות לצרף לנו למה שערות, שתי על מעידה
אם  "אבל הנוסח: תימן, בכת"י וכן שי"א, וינציאה ובדפוס
שתי  שראה השני והעיד שערות... שתי שראה האחד העיד

שלם 47)שערות". דבר על העיד משניהם אחד כל שהרי
ממונות  לעניני דוקא הכסףֿמשנה: וכתב שם). (סנהדרין
או  וממכר, מקח לענין כגדול שיחשב עדותם, מצרפים
קידושין  כגון נפשות לעניני אבל שבממון, עדות להעיד
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קפב עדות קפב הלכות - שופטים ספר - אדר י' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שתי  יראו העדים ששני עד גדול נעשה אינו וכדומה, וגיטין
לשון  מדקדוק נראה וכן ה"א. לעיל כמבואר כאחד, השערות
בדיני  העדות שמצטרפים "אע"פ זו: הלכה בתחילה רבינו
ממונות  בדיני עוסקת זו הלכה שכל הרי - וכו' ממונות"

ל. סימן סוף לחו"מ יוסף' ב'בית וכן בלבד.

âאדר י' שישי âיום
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

רבים 1) עדים דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות
שעדי  שטר פסול. או קרוב אחד וביניהם להעיד  שבאו
לימוד  לעדות. פסול או קרוב מהם ואחד מרובים חתימתו
עד  יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי על חובה או זכות

דיין. להיעשות

.‡ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡2‡Ï ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈc ≈¿ƒƒƒ«ƒƒ«ƒ≈∆»…
„Ú Ìe˜È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙BLÙ ÈÈ„ ‡ÏÂ ˙BBÓÓ ÈÈ„ƒ≈»¿…ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈

˙‡hÁ ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ LÈ‡a „Á‡3‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .4 ∆»¿ƒ¿»»¿»«»ƒƒ«¿»
‰Úe·LÏ ‡e‰ ÌwL e„ÓÏ5˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »«¿∆»ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÚBË6. ≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"ãçà ãò ét ìò ïéðécä ïî ïéc ïéëúBç ïéà." ¥§¦¦¦©¦¦©¦¥¤¨

תורה  האמינה מקומות "בשני אחד,וממשיך: עד
בה, אין ועד ("שנאמר: מרים מי תשתה שלא בסוטה
("שנאמר  תיערף שלא ערופה ובעגלה עד") כאן והרי
אפילו  עורפין, היו לא נודע אם הא הכהו, מי נודע ולא

אחד"). עד ההורג ראה אם

אין  מה מפני אחד, עד של הדין בגדר לחקור ויש
פיו: על הדין חותכין

משני  (באיכות) לגמרי אחר בירור סוג הוא אחד עד א.
עליו  לסמוך שאין תורה אמרה זה בירור סוג ועל עדים,
להסביר  יש ולפיֿזה עדות. של אחר "סוג" שהוא מפני
בשני  רק תורה האמינה העדות של האחר שלסוג
תיערף. שלא ערופה ועגלה תשתה, שלא סוטה מקרים;

והגדר  הסוג מאותו הוא אחד, עד שעושה הבירור ב.
מכיון  ולכן בכמות, חסרון כאן שיש אלא עדים, דשני
לא  גמור, בבירור צורך יש נפשות ודיני ממונות שבדיני
שלא  בנוגע זאת ובכל אחד, דעד הבירור מספיק
גם  מספיק ערופה, עגלה את לערוף ולא סוטה להשקות
חיוב  לעניין בשלימות בירור זה שאין אף בירור "קצת"
שגם  בשבועה, גם כך לפרש יש ועלֿפיֿזה מיתה.
שה"קצת" כיון השבועה, חיוב נעשה אחד עד  עלֿידי
אבל  ממון, לחייב מספיק אינו האחד העד שגורם בירור

שבועה. לחייבו מספיק כן

המציאות, על שמעידים בירור בעדי הוא זה כל אמנם,
שעד  השני) לאופן (גם לומר מסתבר קיום בעדי אבל
אם  גם כי מאומה, עלֿידו נעשה ולא כלום, הוא אחד

של  זה בשיעור שחסר זמן כל הרי בכמות, הוא החסרון
שצריך  כבד משא כמו בדיוק דבר! נפעל לא עדים שני
להרימו  יכול אינו לבד אחד ואדם להרימו, אנשים שני

כלל.
יד  סימן שופטים ספר מלכות יין (ע"פ

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

החלטה.2) מוציאים קפח:3)פוסקים, אות שופטים ספרי
שיש  חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני אלא לי "אין
בה", "עוונה זרה עבודה בעובד ככתוב מיתה בעונשו

לא), טו, לכל במדבר לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני
הלל). (רבינו ממונות דיני לרבות בא - כל עוון"

מסיני.4) למשה עד איש מפי איש רבותינו שקיבלו
הרי 5) לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם

א). מ, ושבועות שם (ספרי התורה מן נשבע פרק 6)זה
א. הלכה א

.·‰ËBÒa :„Á‡ „Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ˙BÓB˜Ó ÈLaƒ¿≈¿∆¡ƒ»»≈∆»¿»
ÌÈ¯Ó ÈÓ ‰zLz ‡lL7,Û¯Úz ‡lL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e , ∆…ƒ¿∆≈»ƒ¿∆¿»¬»∆…≈»≈

e¯‡aL BÓk8‰M‡ ˙e„Úa ,Ô‰È¯·cÓ ÔÎÂ .9„ÈÚiL ¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»∆»ƒ
dÏÚa ˙nL dÏ10. »∆≈«¿»

והרי 7) בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם
ובא  היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת היא
שנאמר  שותה, אינה בפניו, שנטמאה עליה והעיד עד
פרק  סוטה (הלכות עד והרי - בה" אין "ועד יג) ה, (במדבר

י"ד). הלכה שאם 8)א, י"ב, הלכה ט, פרק רוצח בהלכות
שנאמר  נערפת, אינה הרוצח את שראה והעיד אחד עד בא
מי  נודע לא באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים

נודע. והרי - להינשא.9)היכהו" זה 10)להתירה הרי
י"ב, פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן,
יישארו  שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה
ובביאורנו  כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בנות

שם).

.‚ÏeÒÙe ‰M‡ ,ÏÈÚBÓ „Á‡ „ÚL ÌB˜Ó ÏÎÂ11BÓk ¿»»∆≈∆»ƒƒ»»¿
ÌÈ„ÈÚÓ ÔÎ12ÔÈ‡L ,‰Úe·L ÏL „Á‡ „ÚÓ ıeÁ . ≈¿ƒƒ≈≈∆»∆¿»∆≈

Û¯Ëˆ‰Ï Èe‡¯‰ ,¯Lk ˙e„Úa ‡l‡ ‰Úe·L ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿»∆»¿≈»≈»»¿ƒ¿»≈
¯Á‡ ÌÚ13Èt ÏÚ .ÂÈt ÏÚ ÔBÓÓ ÚaLp‰ ‰Ê ·iÁ˙ÈÂ14 ƒ«≈¿ƒ¿«≈∆«ƒ¿»»«ƒ«ƒ

ÌÈ„Ú ‰LÏL Èt ÏÚ B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL15˙BOÚÏ - ¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«¬
B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,ÌÈM ‰Ó :ÌÈLk ‰LÏL¿»ƒ¿«ƒ«¿«ƒƒ¿»∆»≈∆»

˙e„Ú‰ ‰ÏËa - ÏeÒt16ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰LÏL Û‡ ; »»¿»»≈«¿»¿«ƒ
‰ÏËa - ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÏ¿≈»ƒ¿»∆»≈∆»»»¿»

˙e„Ú‰17˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ,˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .18. »≈≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈¿»

הפסול 11) כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות
(הלכות  להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, מן בעבירה

י"ז). הלכה י"ב, פרק מז,12)גירושין (סוטה שנינו שכן
העגלה  אין הרוצח את שראתה אשה העידה שאפילו א)
משיאין  להיות "הוחזקו שנינו: א קכב, וביבמות נערפת.
לא, בסוטה וכן אשה". מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה)

יום שישי
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קפר

קפר

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר י' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הלכות  והשווה מרים. מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א
ט"ו. הלכה א, פרק הברייתא 13)סוטה לשון כדקדוק

- ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות
ויקרא  פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד
לו  שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות) (דבורא
אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא אחרים
אמרו  אפילו מניין לעדות, כשרה אשה שאין אשה, - אוציא
אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים (=שהם קרובים לו
עד  לו אמר אפילו מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים
מניין  שבועה, אלא מחייבו שאין אחד עד אוציא... אחד,
אינם  ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו
בתשובות  וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, מחייבים

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא בדפוסים 14)רבי
ההלכה. תחילת כאן תימן יד בכתב וכן "אם 15)קדומים

בשלושה"? הכתוב פרט למה בשניים העדות מתקיימת
אחד.16) עד אלא נשאר לא עדים,17)שהרי שנאמר:

במשמע. מאה רבי 18)אפילו וכדעת ב ה, במכות משנה
שם.

.„Ôlk eek˙pL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«¿À»
eOÚi ‰Ó - „ÈÚ‰Ï Ìlk eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÚ‰Ï¿»ƒ¬»ƒ…ƒ¿«¿À»¿»ƒ««¬

ÌÚ‰ e‡¯Â ,ÌÚ‰ ÏÏÎa ÌÈÁ‡ ÈL19˙‡ ‰Ê ‚¯‰Lk ¿≈«ƒƒ¿«»»¿»»»¿∆»«∆∆
Ba Ï·ÁLk B‡ ,‰Ê20B„iÓ ıÙÁ ÛËÁLk B‡ ,21. ∆¿∆»«¿∆»«≈∆ƒ»

אינה.19) העם, ותיבת: כשהרג. וראו קדומים: בדפוסים
האחים 21)בגופו.20) בגלל כולם, עדות תיפסל האם

אם  פוסלים אינם כורחך, ועל המעשה, את הם אף שראו
שם). (משנה להעיד נתכוונו לא

.‰¯·c‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ22ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ? ¿≈«¿ƒ∆«»»¿∆»¿≈ƒ
¯ÓB‡ ,˙Á‡ ˙k ÔÈa¯Ó ÌÈ„Ú23‰Ê Ì˙È‡¯Lk :Ì‰Ï ≈ƒ¿Àƒ«««≈»∆¿∆¿ƒ∆∆

ÈÓ Ïk ?˙B‡¯Ï B‡ Ì˙‡a „ÈÚ‰Ï ,Ï·Á B‡ ‚¯‰L∆»«»«¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ
,¯·c‰ ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…¿»ƒ»»∆»ƒ¿»«»»
ÈÓ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - È˙‡a ÌÚ‰ ÏÏÎ·eƒ¿«»»»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
˙e„Ú‰ ÔeÎÏe „ÈÚ‰Ï ‡l‡ „ÓBÚ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…»ƒƒ≈∆»¿»ƒ¿«≈»≈
„ÈÚ‰Ï eek˙pL el‡a ‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿»ƒ

‰ÏËa Ìlk ˙e„Ú - ÏeÒt B‡ ·B¯˜24ÌÈ¯·c ‰na . »»≈À»¿≈»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡25Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰a ‰È‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»»∆»»¬»ƒ

Ôek˙ ‡lL B‡ „ÈÚ‰Ï Ôek˙pL „Á‡ - ÌÈ¯Lk ÌlkÀ»¿≈ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿»ƒ∆…ƒ¿«≈
ÌL ‰È‰Â B˙e„Ú ÔeÎÂ ¯·c‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,„ÈÚ‰Ï¿»ƒƒ¿»»«»»¿ƒ≈≈¿»»»

‰‡¯˙‰26˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .ÂÈt ÏÚ ÔÈc‰ ÔÈÎ˙BÁ ,27, «¿»»¿ƒ«ƒ«ƒ≈¿ƒ≈»
.˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa≈¿ƒ≈¿»

בלבד.22) לראות או להעיד נתכוונו מתחילה אם
אומרים.23) תימן: יד של 24)ובכתב ואפילו א. ו, שם,

העיקריים  שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא באו שלא אלה
משנה). (לחם פסול והייתה.25)נמצא תימן: יד בכתב

התרה 26) ואפילו התראה, בלא עונשים אין נפשות בדיני
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו

ב. הלכה י"ב, "שלושה 27)פרק ב קיג, בתרא בבא
- כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו

שאפילו  הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים
שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא
נתכוונתי  לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב, בכריתות אולם

להעיד. כוונה שצריך הרי לעדות",

.Â·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÔÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL28 ¿»∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»≈∆»
È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ ÌÈL Ì‰a eÈ‰L B‡ ,ÏeÒt B‡»∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆»∆«¬≈

Ô˙B‡ Ï‡LÏ È„k ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡29ÌL LÈ Ì‡ : ≈»≈ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿…»ƒ≈»
ÌzÁÏ e·LÈ ÌlkL ‰¯e¯a ˙e„Ú30eek˙ È¯‰L , ≈¿»∆À»»¿«¿…∆¬≈ƒ¿«¿

„ÈÚ‰Ï31˙e„Ú‰ Ìi˜˙z - Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»ƒ¿«≈»≈
¯‡Ma ˙e„Ú‰ ÔÈÓi˜Ó ‰nÏÂ .¯‡Ma32¯LÙ‡ È¯‰L ? «¿»¿»»¿«¿ƒ»≈«¿»∆¬≈∆¿»

ÌzÁÏ ÏB„bÏ ÌB˜Ó eÁÈp‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÓ˙ÁL33‡·e , ∆»¿«¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…»
ÌzÚcÓ ‡lL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ B‡ ·B¯w‰ ‰Ê34. ∆«»«»¿»«∆…ƒ«¿»

למלווה.28) או לשם 29)ללווה או להעיד, נתכוונו אם
חתמו. שבשטר החלק המקום בפני 30)מילוי זה כאחד,

באנו.31)זה. להעיד אמרו; כאילו זה והלא 32)הרי
להעיד. שנתכוונו מוכיחה, שיחתום 33)חתימתם

כבודו. משום אלא 34)מלמעלה, אחת, עדות זו ואין
שחתמו  הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות
וכו' קרוב" מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין נפרד, במעמד
א  ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין
עדות  "תתקיים ב קסב, בתרא בבבא ומקורו גאון). בשם
לחתום  כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר"
כז. הלכה ט, פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף
חתמוהו  אם הוא ספק שהדבר פי על אף הרדב"ז וכתב
שטר  פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד
בדיני  העדות כל מבטלים פסול או שקרוב הדין כל כי זה,
אלא  זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות

השטר. ומקיימים להקל הולכים ב"דרבנן" ספק

.ÊÈt ÏÚ Û‡35‡e‰ ¯ËMa ‰lÁzÓ Ìe˙ÁL „Ú‰L ««ƒ∆»≈∆»ƒ¿ƒ»«¿»
¯Lk ¯ËM‰ È¯‰ - ÏeÒt‰36. «»¬≈«¿»»≈

זה 35) ומשפט הלכה תחילת כאן אין קדומים, בדפוסים
הקודמת. ההלכה עם השניים 36)קשור אומרים ואין

וכל  הכשרים. האחרים עם כאחד לחתום ישבו הראשונים
שחתמו  לתלות שיש וודאי בסוף חתמו הפסולים אם שכן
רבינו  דעת וכן אחרת, כעדות והם הראשונים מדעת שלא
וראה  לה. אמרי המתחיל דיבור ב יח, גיטין  בתוספות, תם
שאין  אומרים, שיש שם, ברמ"א יב סעיף מה, משפט בחושן
שני  כן אם אלא פסולים, בו שחתומים שטר להכשיר
שהרחיקו  לומר, תולים שאז כשרים, הם האחרונים
למי  חלק מקום להשאיר בכוונה חתימתם, את האחרונים
הקרובים, בחתימת הרווח את המלווה ומילא מהם, שגדול
למאן  שביק "רווחא ב י, גיטין והשווה מדעתם. שלא

מיניה". דקשיש

.ÁÔÈ„a ‰¯BÓ BÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a „ÈÚ‰L „Ú Ïk»≈∆≈ƒ¿ƒ≈¿»≈∆¿ƒ
Ì‡Â .‰·BÁ ‡ÏÂ ˙eÎÊ ‡Ï ÂÈÏÚ „nÏÈ ‡ÏÂ ,‚¯‰p‰ ‰Ê∆«∆¡»¿…¿«≈»»…¿¿…»¿ƒ
.B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡»«≈ƒ¿«≈»»¿¿«¿ƒ
ÔÈa - ˙eÓÏ LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï „Á‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆»≈
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קפד עדות קפד הלכות - שופטים ספר - אדר י"א קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ï ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe .‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ˙eÓ37? ƒ¿≈¿»«∆∆∆¡«»
,¯·„ ‰ÚÈ ‡Ï - ˙eÓÏ LÙa „ÈÚ‰L „Ú :¯ÓBÏk¿«≈∆≈ƒ¿∆∆»…«¬∆»»

˜zLÈÂ „ÈÚÈ ‡l‡38BÏ LÈ - ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡ . ∆»»ƒ¿ƒ¿…¬»¿ƒ≈»≈
‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ39ÌÚ ‰nÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈»»¿»¬»…ƒ»∆ƒ

elÙ‡ Ôi„ ‰OÚ „Ú ÔÈ‡L ;Ôi„ ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…≈»∆«»∆≈≈«¬∆«»¬ƒ
˙BBÓÓ ÈÈ„a40. ¿ƒ≈»

המתה?37) לידי המביא חובה לימוד שמשמעו:
ודואג 38) שמתחרט בעדותו. כנוגע שנראה א, לד, סנהדרין

והעד  להזימו, עדים הנידון ויביא לחובה הדין ייגמר שמא
שוב  שהגיד מכיוון כדיֿדיבור, לאחר בו לחזור יכול אינו

שם). (רש"י ומגיד חוזר ממונות 39)אינו "דיני א לב, שם
ב): (לג, שם ופירשו וחובה", זכות עליו מלמדים הכול

עדים. ואפילו - של 40)הכול בעובדה ב צ, קמא בבא
שעדות  והטעם, ממונות. בדיני העוסקת נשיאה יהודה רבי
העד  שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה -
שם). (תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא
היא, הכתוב שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא והרשב"ם
(=העדים)... האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
שהעד  צריך א, ל, שבועות ראה הדיינים, אלו - ה'" לפני
בעדות  דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני יעיד

כגון  שהעיד, עד ודווקא מהדיינים עצמו. אחד העיד אם ,
עימהם  להצטרף יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני
את  ראה אלא כלל העיד לא אם אבל מעשה. אותו על לדון
דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי המעשה
שראו  "סנהדרין שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי כדברי
נעשו  ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג אחד
והשווה  ה). סעיף ז, משפט בחושן וכן משנה (כסף דיינים"
פרק  החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, פרק סנהדרין הלכות

ט). הלכה ב,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na41ÔÓ ÌÈ„Ú CÈ¯vL ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆»ƒ≈ƒƒ
ÔÓ ¯·c‰ B˙B‡a Ôe„Ï ÌÈic CÈ¯ˆÂ ,‰¯Bz‰«»¿»ƒ«»ƒ»¿«»»ƒ

‰¯Bz‰42.Ôi„ ‰OÚ „Ú - Ì‰È¯·c ÏLa Ï·‡ ; «»¬»¿∆ƒ¿≈∆≈«¬∆«»
Ëb‰ ‡È·‰L „Á‡ ?„ˆÈk43ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â , ≈«∆»∆≈ƒ«≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«

ÌzÁ44ÌÈLe ‡e‰ -45dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B46‡ˆÓÂ , ∆¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
e‰eÏË el‡k47ÔÈc ˙ÈaÓ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈…«≈»∆

דיין.41) נעשה עד שאינו 42)שאין החודש, קידוש כגון,
(ראה  סלע לו נותן לחבירו התוקע וכן דיינים, פי על אלא
ואינו  התורה, מן לו לשלם חייב שהוא ב), צ, קמא בבבא
הלכה  ג, פרק ומזיק חובל הלכות ראה דיינים , פי על אלא

לארץ.43)ט. לחוץ ישראל שהצריכוהו 44)מארץ
מקויים, הוא ובזה הגט זהות על להעיד כן, לומר חכמים

ה. הלכה ז, פרק גירושין הלכות עימו,45)ראה מצטרפים
הגט. את לקיים כדי שלושה של דין בית ואין 46)להיות

מזוייף  לה שנמסר גט לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל
נטלתו.47)הוא. תימן: יד ובכתב שי"א וינציאה בדפוס

האשה. אל הוא 48)ומוסב המביא שהשליח פי על ואף
כמו  השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו
דיין  נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית עדותם שנחקרה

י"ט). הלכה ז, פרק גירושין והלכות ב ה, כגון,49)(גיטין
"הנח  ב כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה ז, פרק לקמן האמור

דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות

âאדר י"א קודש âשבת
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

בביתֿדין.1) השטר זהות את מאשרים בהם דרכים חמישה
אחר  הוא בודק אבל אחר, ביתֿדין אחר בודק ביתֿדין אין
מהם  אחד ומת השטר לאשר שישבו דיינים שלושה העדים.

חתימתם. לפני

.‡e¯‡a ¯·k2˙B¯ËL ÌeiwL ,3Ì‰È¯·cÓ4È„k , ¿»≈«¿∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL5ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ««ƒ≈≈

‰LÏLa ‡l‡ ˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó6ÔzLÏL elÙ‡ , ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿»¬ƒ¿»¿»
˙BËBÈ„‰7ÔÈ„ ‡e‰L ÈtÓ ,8CÎÈÙÏe .9ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ ∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈla ˙B¯ËL10. ¿»««¿»¿∆≈«¿

ה"ד.2) פ"ג, החתומים 3)לעיל העדים ידי חתימת אישור
החתומים 4)בשטר. שעדים בקיום, צורך אין התורה ומן

ג, (גיטין בביתֿדין עדותם שנחקרה כמו נעשו השטר על
שום 5)א). לשטר היה לא קיום, מצריכים היו לא שאם

ומתוך  העדים, חתימת ויזייף שירצה מי כל יבוא שמא ערך,
תוקן, עצמו והשטר ולתועלתו, השטר לצורך הוא שהקיום
הוא: עצמו שהקיום נמצא לווים, בפני דלת לנעול שלא

(לחםֿמשנה). דלת לנעול א.6)שלא מ, בבאֿבתרא
ממונות 7) שדיני ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל נתבאר שכבר

מומחים. דיינים צריכים דיניהם 8)אינם אין - שדנו ושנים
ה"י). פ"ב, (שם, דין.9)דין נקרא וזה שם 10)הואיל

בלבד, ביום נגעים ראיית מה כנגעים... "שהדינים ה"ג פ"ג,
ד, סעיף מ"ו סי' בחו"מ וראה בלבד". ביום הדינים אף

ביחיד. מקיים ישיבה התופס שהרב שנהגו:

.·.ÔÈc ˙È·a ¯ËM‰ Ìi˜˙Ó ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ „Á‡a¿∆»≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿≈ƒ
‰ C¯c‰,ÌÈ„Ú‰ È„È ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈi„ eÈ‰iL :„Á‡ «∆∆»∆»∆ƒ¿«»ƒ«ƒƒ¿«¿≈»≈ƒ

ÈBÏt ˙e„Ú BÊÂ ÈBÏt ˙e„Ú BfL11:ÈM‰ C¯c‰ . ∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆«≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÌÈ„Ú‰ eÓzÁiL12e‡B·iL :ÈLÈÏM‰ C¯c‰ . ∆«¿¿»≈ƒƒ¿≈∆«∆∆«¿ƒƒ∆»

:„Á‡Â „Á‡ Ïk ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰ÈÙa ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿…«»∆»¿∆»
È„È ·˙k ‰Ê13‰f‰ ¯·ca „Ú È‡Â ,14:ÈÚÈ·¯‰ C¯c‰ . ∆¿«»ƒ«¬ƒ≈«»»«∆«∆∆»¿ƒƒ

- ˙¯Á‡ ‰È„Óa eÈ‰L B‡ ¯ËM‰ È„Ú e˙Ó Ì‡L∆ƒ≈≈≈«¿»∆»ƒ¿ƒ»«∆∆
‰Ê ‡e‰L Ô„È ·˙k ÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·È15C¯c‰ . »≈ƒ¿»ƒ«¿«»»∆∆«∆∆

,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰iL :ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ∆ƒ¿∆¿«»»≈ƒ¿»¬≈ƒ
ÔÈÎ¯BÚÂ16˙B¯ËLaL ·˙k‰ B˙B‡Ï ·˙k‰ ‰Ê ÔÈc ˙Èa ¿¿ƒ≈ƒ∆«¿»¿«¿»∆ƒ¿»

„ÁÈa Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈ¯Á‡17 ¬≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆»∆¿≈»∆»∆¿««
el‡ È„È ·˙k ‡e‰ el‡ È„È ·˙kL18. ∆¿«¿≈≈¿«¿≈≈

העדים,11) ידי חתימות המכירים "דיינים ב כא, כתובות
שם. הרי"ף פסק וכן בפניהם" להעיד צריכים אינם

אם 12) כלֿשכן מקיימים, העדים ידי כתב בהכרת שאם
(כסףֿמשנה). בפניהם חתמו וכדעת 13)העדים ב. כ, שם,

על  להעיד אחר עד עמהם לצרף צריכים שאין החכמים,

שבת קודש
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קפה

קפה

עדות  הלכות - שופטים ספר - אדר י"א קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הסכום  על להעיד מתכוון מהם אחד כל כי שניהם, חתימות
כאן  שיש נמצא וחתמנו, המלווה ראינו כלומר, שבשטר.
ובביאורנו. ה"ד, פ"ז לקמן וראה המלוה, על עדים שני

עצמה,14) במלוה נזכר אני בכתבֿידי בהסתכלי כלומר,
על  להעיד יכול אינו כלל העדות יזכור לא אם אבל
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). ה"א פ"ח לקמן כמבואר כתבֿידו,
השטר, מקיימים בדבר, עד שהוא בפירוש הדגיש לא אם
ס"ק  מ"ו, סי' לחו"מ (סמ"ע עדותו זוכר הוא הסתם שמן
כתבֿידי  זה אלא: אומר, שאינו העולם, מנהג וכן טו),

(רדב"ז). השטר והואֿהדין 15)ומקיימים א. כא, כתובות
חתימתם, לקיים אחרים יכולים במדינה הם אפילו
שם  שהיו "כגון ה"ו: פ"ג לעיל רבינו דברי וכמשמעות

(כסףֿמשנה). ידם" כתב שזה ככתוב 16)עדים מדמים,
לו". תערכו דמות "ומה יח) מ, שלושת 17)(ישעיה לכל

יוצא 18)הדיינים. ידם כתב שהיה "או ב יח, כתובות
ה"ה. פ"ז, לקמן וראה אחר". ממקום

.‚‡l‡ ,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿»¬≈ƒ∆»
˙B„O ÈzL ÏL ˙B¯ËL ÈMÓ19Ô‰ÈÏÚa ÌeÏÎ‡L20 ƒ¿≈¿»∆¿≈»∆¬»«¿≈∆

‰ÈeÏ‚ ‰ÏÈÎ‡ ÌÈL LÏL21‰‡¯È ÌeL ‡Ïa ,‰BÎ , »»ƒ¬ƒ»¿»¿»¿…ƒ¿»
ÌÏBÚa ‰ÚÈ·zÓ „Át ‡ÏÂ22Ïk ÔÈÏÎB‡L C¯„k , ¿…««ƒ¿ƒ»»»¿∆∆∆¿ƒ»

Ô‰È˙B„O ˙B„O ÈÏÚa23˙Ba˙k È¯ËL ÈMÓ B‡ .24. «¬≈»¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿≈¿À
‡Ï ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓ ˙B¯ËM‰ ÈL e‡ˆiL ‡e‰Â¿∆»¿¿≈«¿»ƒ««¿≈«≈…
ÛiÊ ‡e‰ ‡nL ,B¯ËL Ìi˜Ï ‰ˆB¯L ‰Ê È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈∆∆∆¿«≈¿»∆»ƒ≈

Ïk‰25ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯ËMÓ ¯ËM‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÎÂ . «…¿≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»»»»
¯Ú¯Ú26ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â27Bc·Ï epnÓ ÔÈÓi˜Ó .28, «¿»¿À¿«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆¿«

È˙MÓ B‡ ˙B„O ÈzL È¯ËMÓ ÔÈÓi˜nL BÓk¿∆¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈
˙Ba˙k29. ¿À

שדות.19) שתי של מכר לעיני 21)הלקוחות.20)שטרי
היא 22)כל. שהשדה לומר מערער, עליה ערער שלא

הלוקח. ע"י מזוייף ואינו הוא, כשר זה מכר שטר ודאי שלו,
כל 23) שנהנים "כדרך ה"ב: פי"א ונטען טוען הל' השווה

קרקע". באותה תחת 24)אדם היושבות נשים שתי של
לשהות  לאדם שאסור ידוע והדבר אלו, בכתובות בעליהן
אישות  בהל' כמבואר כתובה, בלא אחת שעה אשתו עם

ה"י. עלֿידו 25)פ"י, הם מזוייפים השטרות שני שגם
בכתב  הסתכל שמא מפרש: שם, ורש"י א). כ, (כתובות
ולדבריו  חתימתם. דוגמת לחתום וחיקה שטרות אותם
לחוש  יש ביתֿדין, ע"י הם מקויימים השטרות שני אפילו

שבידו. השלישי בשטר החתימה זייף שהלווה 26)שמא
טענה  התנגדות, ערר. = ערער הוא. מזוייף לומר עליו ערער
הכתוב  מלשון מסויימת, החלטה או פסקֿדין נגד מנומקת

יעערו". שבר "זעקת ה) טו, ע"י 27)(שם בביתֿדין קויים
העדים. חתימת אחר.28)זהות שטר עמו אין אפילו

בבית29ֿ) שהוחזק שטר כל נמצא בביתֿדין. הוחזקו שלא
ערעור  עליו יצא לא וכלֿשכן ערעור, עליו יצא ואפילו דין,
שם) (כתובות לבדו ממנו מקיימים בביתֿדין, והוחזק כלל
משטר  השטר את מקיימים "אין שם: הרי"ף וכגירסת
דעת  וכן בביתֿדין". הוחזק אלאֿאםֿכן ערעור עליו שקראו
"אין  גורס: שם ורש"י רבינו. דברי בכוונת שם הר"ן

והוחזק  ערער עליו שקרא משטר אלא השטר את מקיימים
אין  ערעור עליו קראו שלא כל ולדבריו, בביתֿדין".
שמא  שחוששים בביתֿדין, הוחזק אפילו ממנו מקיימים
עליו  עמדו ערעור, עליו קראו אם אבל כולו. הוא מזוייף
שזוהי  להם נתברר אלאֿאםֿכן קיימוהו ולא בו, ודקדקו

לז. סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וראה העדים. חתימת

.„Ìi˜˙Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :e·˙kL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ¿«≈
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - eÈÙa ‰Ê ¯ËL¿»∆¿»≈¬≈∆¿À»««ƒ∆…
ÔÈ‡L ;Ìi˜˙ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ C¯„ ‰Ê È‡a eL¯t≈¿¿≈∆∆∆≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈∆≈

eÚËÈ ‡nL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ30Èza Ïk e‚‰ ¯·Îe . ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿¿»»¬»»≈
da Ìi˜˙pL C¯c‰ e·zÎiL ,eÚÓLÂ eÈ‡¯L ÔÈÈ„ƒƒ∆»ƒ¿»«¿∆ƒ¿¿«∆∆∆ƒ¿«≈»

Ì‰ÈÙÏ31. ƒ¿≈∆

הכ"ט.30) פ"ד, יבום הל' והשווה ב. קלח, בבאֿבתרא
של 31) ביתֿדינו של השטר קיום בסדר א כא, כתובות

סי' חו"מ הגר"א וכביאור הקיום, דרכי בו שפורטו שמואל,
מ"ו, סי' בחו"מ המנוסח הקיום סדר וזהו כח. ס"ק מ"ו,
כאחד  שלשה "במושב ללשוןֿהקודש: ותרגמתיו ג, סעיף
ידיהם, חתימת על לפנינו והעידו ופלוני פלוני ובא היינו,
וקיימנוהו  אישרנוהו ידם, חתימת שזוהי לנו ומשנתברר

כראוי".

.‰¯Á‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe32,¯Á‡ ÔÈc ˙Èa ¿»≈≈ƒ¿ƒ««≈ƒ«≈
Ï·‡ .eÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡È˜a Ô‰L B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ‡l‡∆»«¬ƒƒ∆≈¿ƒƒ¿…ƒ¿¬»

.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿¿ƒ««»≈ƒ

(בבא32ֿ) הצורך כל בעדותם דקדקו לא או טעו, שמא
שם). בתרא

.ÂÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL33 ¿»∆»¿¿«≈∆«¿»≈∆»≈∆
„Á‡‰Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :·zÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ -¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»ƒ¿»∆»

epÈ‡34ÔÈc ˙Èa :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL .35ÌÈLa ≈∆∆»…«»∆≈ƒƒ¿«ƒ
e‰eÓi˜36'ÔÈc ˙È·a' Ba ·e˙k ‰È‰ elÙ‡ .37:¯Ó‡È , ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ…«

en„ ‡nL38Ì‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈML39Ba LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈
‰LÏL eÈ‰L ÚÓLÓ40CÈ¯ˆ BÈ‡ -41. «¿»∆»¿»≈»ƒ

חתמו.33) שלא לחתום.34)עד  הספיק שלא עד שמת,
איננה.35) ביתֿדין תיבת תימן, נתבאר 36)בכת"י  וכבר

שלשה. בפני אלא שטרות קיום שאין ה"א, ואין 37)לעיל
משלשה. פחות כדברי 39)בטעות.38)ביתֿדין

דין, דיניהם שדנו "שנים א) ג, (סנהדרין האומר שמואל,
אין  היא: שהלכה בעוד חצוף", ביתֿדין שנקראו אלא
ה"י. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל כמבואר דין, דיניהם

לו 40) ואמרנו או: פלוני, לנו ואמר בו: כתוב שהיה כגון
חו"מ  'טור' ראה בשלשה, שקיימוהו הדבר שמוכח לפלוני,
דיבורֿהמתחיל: א כב, לכתובות ברש"י ומקורו מ"ו, סי'

שם. השני כלשון לנא, איננו,41)ואמר ואחד להדגיש:
שלא  למרות שלשה, בפני שנתקיים עליו מוכיח סגנונו שהרי
טוען  הל' והשווה א). כב, (כתובות שנים אלא בו חתמו

ה"ד. פ"ז, ונטען

.ÊÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»»¿≈≈ƒ
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אדר קפו ה'־ו' ראשון־שני יום - המצוות ספר רמב "ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÏÊ‚ ‡e‰L Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ e¯Ú¯ÚÂ42e‡·e , ¿ƒ¿¬«∆»≈∆∆«¿»¿«≈»
‰·eL˙a ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL43‡lL „Ú Ì‡ : ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ«∆…

È¯‰L ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á»¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈
eÈ‰ ‰LÏL44ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ÌÈM‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««∆»¿«¿«ƒ≈ƒ»»

ÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰nÚ Ì˙BÁ BÈ‡ - ‰·eL˙a ¯ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ
ÌÈM‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Úa BÈ‡L45?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈¿≈¬ƒ««¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

‰¯·Úa ÂÈÏÚ e¯Ú¯ÚLk46Ì‚Ùa ÂÈÏÚ e¯Ú¯Ú Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»¬»ƒ¿¬»»ƒ¿«
BÓk ,‰ÁtLÓ47‰¯¯ÁzL ‡Ï Bn‡ :e¯Ó‡L48„·ÚÂ ƒ¿»»¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆

¯Á‡ Ú„BÂ ,‡e‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰¯ib˙ ‡Ï B‡ ,‡e‰…ƒ¿«¿»¿≈»ƒ¿«««
¯Lk ‡e‰LÂ Ì‚t BzÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈM‰ eÓ˙ÁL49 ∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿»¿∆»≈

Ì„wÓ ‰È‰L ¯·c Èel‚ ‰fL ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆
‡e‰50.

כמבואר 42) דין, הוא שטרות וקיום לדין, פסול שהוא נמצא
ה"א. השטר.43)לעיל לקיים שישב שלשתם 44)לפני

כאילו  זה והרי קיום, וקיומם החתימה, בשעת כשרים היו
שהכשירוהו. אחר ביתֿדין עדיין 45)ישב שעה שאותה

יוכשר  ואפילו הראשונה, ההתוועדות ונתבטלה היה, פסול
(כתובות  מחדש ולחתום ולהתוועד לחזור יצטרכו אח"כ,
ויתכן, חננאל. רבינו בשם שם, ה'תוספות' וכפירוש א) כב,
סי' לחו"מ (סמ"ע ולחתום שנית העדות לקבל שיצטרכו

סג). ס"ק עבירה,46)מ"ו, שאר עבר או גזלן שהוא
ה"אֿב. פ"י, לקמן ראה לדון, עליה בכת"י 47)שנפסל

כגון. היתה.48)תימן: וכנענית משפחותה,

אמו 49) העבד שנשתחררה שנשתחרר או ילדתו, ואח"כ
בדין. שישב בשעת 50)לפני פסול היה שלא הדבר הוברר

לגזלן  בניגוד הראשונה, ההתוועדות נתבטלה ולא החתימה,
עליו  שהועד מיום אלא נתכשר שלא בתשובה, שחזר
הכוונה, שם, רש"י ולדעת שם). ('תוספות' והלאה בביתֿדין
שהם  להכשירו, השלישי על מעידים אינם שחתמו שהדיינים
פסול  דיין עם לישב להם הוא שגנאי בעדותם, כנוגעים
עליו  ומעידים בדבר כנוגעים אינם חתמו שלא ועד בדין,

להכשירו.

.ÁÌeiw‰ ·zÎÏ ¯zÓ51Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯ËMa À»ƒ¿…«ƒ«¿»…∆∆ƒ¿«≈
¯ËM‰52‰ÓÈ˙Á‰ ‡l‡ ,¯wÚ ‰·È˙k‰ ÔÈ‡L ;53ÔÈ‡Â . «¿»∆≈«¿ƒ»ƒ»∆»«¬ƒ»¿≈

‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈÓi˜nL ¯ËM‰ ˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈic‰««»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿»∆¿«¿ƒ∆»
ÂÈ„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó54‰Ó eÚ„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒ≈≈»««ƒ∆…»¿«

Ba ·e˙k55. »

הדיינים.51) חתימת ללא הקיום נראה 52)טופס זה ואין
לא  ועדיין - החתימה על שהעידו בטופס שכתוב מה כשקר,

א). פה, (כתובות חתימתם את לא 53)זיהו וביתֿהדין
עדיו. שיקיימוהו עד ובדפוס 54)יחתום עדיו. מהעדת

מעדיו" אותו שמקיימים השטר, "לקרות שי"א: וינציאה
ששטר 55)וכו'. אלא מעידים אינם שהרי ב, קט, כתובות

שם, הר"ן וכתב חתימתו. הכירו והעדים לפניהם, בא זה
המלוה  הם מי בשטר לקרוא הדיינים צריכים זאת שבכל
הקיום. לעדי ולא לדיינים קרובים יהיו שלא כדי והלווה,

ה"ב. פט"ז, ונטען טוען הל' $והשווה
zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd xc` `"iÎ'd -

âאדר ה' ראשון âיום
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָנתּבאר
ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּתּקנה,
― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנֹות

זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהסמיכּון
ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:

מ ח' ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק (aa`)וסּוג, ְִִִִֶֶֶֶֶֶָ
ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָמציעא

ּבתרא.(aa`)מ  ְִַָ

âאדר ו' שני âיום
.áìø äùò úåöî

יום ראשון ־שני ה '־ו 'אדר 
.ñø .æðø .èðø .çðø äùòú àì úåöî

― הרל"ב עברי,הּמצוה עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָ
וגֹו'" עבד תקנה "ּכי יתעּלה: אמרֹו a)והּוא ,`k zeny). ְְְְְִִִֶֶֶֶַָ

והלכֹות הּתֹורה, ּבפסּוקי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָּוכבר
קּדּוׁשין מּסכת ּבריׁש ּכּלן נתּבארּו זֹו .(ci:)מצוה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֻ

― הרנ"ח עבדהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹום ׁשּיעמד והּוא: העבדים ׁשּנמּכרים ּכדר ְְְְְֲֳִִִִִִֶֶֶֶַָָָָעברי

 שיעוגי גמב"ם - ספג המצוות 

גמב"ם - ספג המצוות



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפז

לל אמ ה ןהל פלצההנ  187 

קפז

אדר  ז'־ח' שלישי־רביעי יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

זה ּדמיו את הּקֹונים ויעלּו עליו ויכריזּו העבדים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמכירת
אּלא ּפנים, ּבׁשּום ּכן עֹוׂשין אין ― זה ּבהצנע(xknp)על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

"לא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא נאה, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּובדר
עבד" ממּכרת an)יּמכרּו ,dk `xwie)ספרא (zyxtּולׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶָָָ

(xdaסמטא יעׂשה ׁשּלא ― עבד ממּכרת יּמכרּו "לא :ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
(wey fxkn)ויעמידֹו(fxkna)לאו ּובכלל הּלקח אבן על ְְֲִִֶֶֶַַַַַָ

ׁשאם לפי מּיּׂשראל, נפׁש לגֹונב אזהרה ספק ּבלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
עֹובר ונמצא ּכנעני עבד הּוא ּכאּלּו מֹוכרֹו הּוא הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָמֹוכרֹו
הזּכרנּו ּוכבר עבד"; ּממּכרת יּמכרּו "לא אמרֹו: ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹעל

לעיל bnx)אתֿזה dyrz `l)נהרג ׁשהּוא הּכתּוב ּובאר ְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָ
(exkne ytp apebd)ׁשּלפניה עם זֹו מצוה ודיני .(fpx) ְְְִִִֵֶֶָָָ

א' ּבפרק קּדּוׁשין ּבגמרא .(k.)מבארים ְְְִִִִֶֶָָָֹ

― הרנ"ט עבדהּמצוה מּלהעביד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
"עבֹודת הּנקרא וזהּו ּבֹו, צר לנּו ׁשאין ּבדבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעברי

"ּבפר בֹו "לאֿתרּדה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,"ּפר,my) ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ
(bnאֹותּה לעׂשֹות הּצר ּכׁשּיכריחנּו אּלא נעבידּנּו ולא ,ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ספרא ּולׁשֹון עליו. אֹותּה נּטיל אז xda)עבֹודה zyxt): ְְֲִִַָָָָָָ
אתֿהּכֹוס החם לֹו ּתאמר ׁשּלא ― ּבפר בֹו ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ"לאֿתרּדה
ואמנם לזה. ּכלֿהּדֹומה וכן לֹו", צרי אינֹו והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּזה

ׁשּבּמ ּביֹותר מןֿהּקּלה מׁשל והּפׁשּוטההביאּו לאכֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
.הּצר ּבׁשעת אּלא מּתר אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּבהן,

― הרנ"ז עבדהּמצוה מּלהעביד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּבכמֹותן והׁשּפלה, ּגדֹול זלזּול ּבהן ׁשּיׁש ּבעבֹודֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעברי
ּבֹו "לאֿתעבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכנעני, עבד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹעֹובד

עבד" hl)עבדת ,my)ּובספרא(xda zyxt)יּטֹול "ׁשּלא : ְְֲִִֶֶַָָֹֹ
ולינטא לּמרחץ". ּכלים לפני יּטֹול ולא ּבלינטא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאחרי
העבד אֹותּה ולֹוקח ּכׁשּייגע, עליה ׁשּיֹוׁשב קטּנה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמחצלת
אּלּו לעבֹודֹות ּכלֿהּדֹומה וכן אדֹוניו. אחר ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָּומֹוליכּה
ּבדברים יׁשּמׁשּנּו רק אּלא עברי, עבד על מּלהּטילן ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻמזהר
לֹו לעׂשֹות עּמֹו ׁשהסּכים והּפֹועל הּׂשכיר ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמׁשּמׁש
"עּמ יהיה ּכתֹוׁשב "ּכׂשכיר ה': אמר מסּימת, ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֻעבֹודה

(n ,my).

― וׁשּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
עבד ּבפר ׁשּיעביד ּבארצנּו הּגר ּגֹוי מּלהּניח ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֻׁשהזהרנּו
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿעצמֹו, לֹו ׁשּמכר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹעברי

"לעיני ּבפר bp)ירּדּנּו ,my)ועבד הֹואיל נאמר ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַֹֹ
ּפרי לקּבל נעזבּנּו לגֹוי עצמֹו ּומכר ּבעצמֹו ּפׁשע ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָזה
מּלהעבידֹו ונמנעּנּו ּבכ הּגֹוי על נפּקח אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמעׂשיו,

ספרא ּולׁשֹון .ּפר ּבפר(my)עבֹודת "לאֿירּדּנּו : ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָֹ
ּכלֹומר: ,"לעיני אּלא מצּוה אּתה אין ― ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻלעיני
עבֹודת מעבידֹו הּוא אם ּבביתֹו עליו לפּקח מחּיב ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשאינ
זאת עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּנראהּו ּכלֿזמן אּלא לא, אֹו ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּפר

עליו. ְִֶַָָנזהירּנּו

âאדר ז' שלישי âיום
.åö÷ äùò úåöî

.âìø äùòú àì úåöî
äùò úåöî.âìø .ãìø

.àñø äùòú àì úåöî
― הקצ"ו להעניקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (miwprnהּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ

(zepzneיצא ולא לחפׁשי, ּבצאתֹו לֹו ולעזֹור עברי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלעבד
מּצאנ לֹו ּתעניק "העניק יתעּלה: אמרֹו והּוא ריקֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבידים

ּתּתןֿלֹו" אלהי ה' ּברכ אׁשר ּומּיקב ּומּגרנ,eh mixac) ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹ
(ciמּקּדּוׁשין א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(:ci). ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

― הרל"ג עבדהּמצוה מּלׁשּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבסֹוף ּבןֿחֹורין ּבצאתֹו מעבֹודתנּו ריקנּיֹות ּבידים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעברי
והּוא מרכּוׁשנּו, ּדבר לֹו נעניק ּבהכרח אּלא ׁשנים: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשׁש
תׁשּלחּנּו לא מעּמ חפׁשי "וכיֿתׁשּלחּנּו יתעּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמרֹו

bi)ריקם" ,my):ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵַָָָָ
קּדּוׁשין מּסכת ּבריׁש הענקה, fi)מצות ,:fh ,:ci). ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

― הרל"ד אמההּמצוה ּבפדיֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
"והפּדּה" יתעּלה: אמרֹו הּוא g)עברּיה, ,`k zeny)ּופדּיה , ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ

נתּבאר ּוכבר רּבים, ּומׁשּפטים ּותנאים ּדינים ּבּה יׁש ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָזֹו
קּדּוׁשין ּבמּסכת אמה(hi.)ּכלֿזה ּדיני נתּבאר וׁשם , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובּמכלּתא ּבׁשלמּות. mihtyn)עברּיה zyxt)ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָ
יעׂשה לא "ואםֿׁשלׁשֿאּלה עברּיה: ּבאמה יתעּלה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאמרֹו

i`)לּה" ,my).אֹותּה ּפדה אֹו לבנ אֹו ל יעד אמרּו: , ְְְְְְִֵַָָָ

― הרל"ג אמההּמצוה לּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַָָָָָ
יעּוד מצות וזֹוהי ּבנֹו, אֹו ׁשּקנאּה, אדֹוניה ― ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָעברּיה

(epal e` el dy`l dcriny)אמרּו ּובפרּוׁש .zyxt `zlikn) ְְֵָ
(mihtyn:ׁשאמר לפי ּפדּיה, למצות קֹודמת יעּוד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָמצות

והפּדּה" יעדּה "אׁשרֿלא g)יתעּלה: ,my)עבד ׁשּדין ודע ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג אינֹו עברּיה אמה ודין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעברי
מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹוהג.

.(gi.)קּדּוׁשין ִִ

― הרס"א אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
"לאֿימׁשל יתעּלה: אמרֹו והּוא לזּולתֹו, מּלמכרּה ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֹעברּיה

ּבבגדֹוֿבּה" g)למכרּה ,`k zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵָָָָָ
קּדּוׁשין ּבריׁש ּבׁשלמּות זֹו jli`e)מצוה :fi). ְְְִִִִֵֵָ

âאדר ח' רביעי âיום
.äìø äùò úåöî

יום שלישי ־רביעי ז '־ח 'אדר 
.äðø .ãðø äùòú àì úåöî

― הרל"ה ּכנעניהּמצוה עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ
(l`xyi eze` dpwy ieb car)לעֹולם ּבֹו ׁשעֹובדין והּוא ,ְְְִֶָ
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אדר קפח ט'־י"א קודש חמישי־שבת יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

ועין ּבׁשן אּלא לחרּות יֹוצא epiy,ואינֹו litde edkd m`) ְְְִֵֵֵֵֶַָָ
(epir `nq e`ׁשאינם אברים ראׁשי לׁשאר הּדין ְְִִִֵֵֵֶַָָָָוהּוא

eiig)חֹוזרין lkl oca`ny),המקּבל ּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ּכמֹו ְְְִֵֶַָָָֻ
ּתעבדּו" ּבהם "לעלם יתעּלה: אמרֹו en)והּוא ,d `xwie) ְְְְֲִֶֶַַָָָֹֹ

איׁש" "וכיֿיּכה ek)ואמר: ,`k zeny)ּגּטין ּגמרא ּולׁשֹון ְְְְִִִִֶַַָָָ
(.gl):ּדכתיב ּבעׂשה עֹובר ― עבּדֹו "ּכלֿהמׁשחרר :ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ

ׁשּמׁשּתחרר הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון ּתעבדּו". ּבהם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹלעֹולם
ּבקּדּוׁשין ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ועין. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵָָָָָּבׁשן

(jli`e .ck ,:ak)וגּטין(.gl). ְִִ
― הרנ"ד עבדהּמצוה מּלהחזיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ׁשאדֹוניו אףֿעלּֿפי אדֹוניו, אל יׂשראל לארץ ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּברח
אין ― יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ּכיון ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיׂשראלי,
אתּֿדמיו עליו וכֹותב מׁשחררֹו אּלא לֹו. אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמחזירים

עב "לאֿתסּגיר יתעּלה: אמרֹו והּוא אלֿאדניו"חֹוב, ד ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
(fh ,bk mixac)מּגּטין ד' ּבפרק ונתּברר .(.dn)ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָ

ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ מחּוצה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּברח
יחזר ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיכּתֹוב
הּטהֹורה ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבדּות

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּנבחרת
― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

(mixaca wivdl)אמרֹו והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָהעבד
ּבאחד אׁשרֿיבחר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָיתעּלה:

ּתֹוננּו" לא לֹו ּבּטֹוב ׁשערי(fi ,my):ּבֹו ּגם ספרא ּולׁשֹון ְְְִֶֶַַָָ
יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ּדברים". אֹונאת זֹו ― ּתֹונּנּו ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ"לא
ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות מחמת הּגר ּבאֹונאת ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָלאו
יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ּבאֹונאת ׁשליׁשי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלאו
אֹונאת על יקּפיד לא עבד זה ּתאמר: ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמןֿהּגר
זה ּגר וכן הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר זה ׁשעבד ּוברּור ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּדברים.
אתֿהּתֹורה, עליהם ׁשּקּבלּו הם מּלהֹונֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהזהיר

צדק ּגרי xac)ּכלֹומר: lkl micedik mdy mixb). ְֵֵֶֶַ

âאדר ט' חמישי âיום
.âîø äùò úåöî

― הרמ"ג ׂשכרהּמצוה נֹוׂשא ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
(xky zxenz exiag oecwt xneyd)ׁשּדין לפי ְְִִֵֶַוהּׂשֹוכר,
ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, hn.)ׁשניהם zereay)ׁשל ׁשה: ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹ

איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹומרין לארּבעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּדינין
וגֹו'" ׂשה אֹו אֹוֿׁשֹור חמֹור h)אלֿרעהּו ,ak zeny)ּוכבר . ְְֲֵֵֶֶָ

מ ט' ּופרק ו' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי קּמא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מ ו' ּופרק ג' מּׁשבּועֹות.(aa`)ּופרק ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶָ

âאדר י' שישי âיום
.ø äùò úåöî

.çìø äùòú àì úåöî
― מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ

והּוא אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ׂשכר ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָֹלׁשּלם
ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו יתעּלה: eh)אמרֹו ,ck mixac)ודין . ְְְְְִִִֵֶַָָ

לילה ּוׂשכיר ּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא זֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה
לאֿתעׂשה ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ּכלֿהּיֹום, .(glx)ּגֹובה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ

מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ
ּגֹוי(iw:)מציעא ּבין ּבכלֿׂשכיר, חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹּבין

― הרל"ח מּלעׁשֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּפעּלת "לאֿתלין אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ּומּלאחר ְְְְְִִִֵַַָָָָֹֻׂשכיר

עדּֿבקר" אּת bi)ׂשכיר ,hi `xwie)ּדברים ּבּמה . ְְִִִֶֶַַָָֹ
ּכלֿהּלילה, ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא אם ְְֲִִִֶֶַַָָאמּורים?
ּגֹובה ― לילה ׂשכיר הּוא ואם "עדּֿבקר"; ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
ּכׁשּכבר אּלא החּמה ּתׁשקע ׁשּלא וכלֿהּיֹום ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּכלֿהּלילה
ולאֿתבֹוא ׂשכרֹו תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ְְְְְְִִֵֵָָָָֹקּבל

הּׁשמׁש" eh)עליו ,ck mixac)הּמׁשנה (aa`ּולׁשֹון ְְִֶֶַַָָָ
(`i dpyn h wxt `rivnּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְִֶַַָָ

מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ּכלֿהּיֹום". ּגֹובה לילה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹּוׂשכיר
להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ּובאּו היא, אחת מצוה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
הּוא מתי ידענּו אּלּו לאוין ׁשּמּׁשני והּוא הּמצוה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּדין
ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּגבּיה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזמן

וׁשם מציעא, ּבׂשכיר(iw`:)מּבבא מיחד ׁשּזה נתּבאר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֻ
ּבלאֿתעׂשה: עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיׂשראל
אמרֹו: והּוא ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר ְְֲֲִֵֵַָָָָָאבל

ׂשכרֹו". תּתן ְְִֵָ"ּביֹומֹו

âאדר י"א קודש âשבת
.àø äùò úåöî

øãàà"é-'èùãå÷úáù-éùéîçíåé
― הר"א הּׂשכירהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד מןֿהּדבר עבֹודתֹו ּבׁשעת ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאֹוכל
רע ּבכרם תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמחּבר
מלילת וקטפּת רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ענבים ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹואכלּת

"ּביד(ekÎdk ,bk mixac)ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(`aa) ְְְְִִֵֶָָָָָ
אֹוכל(ft.)מציעא ׁשאדם למדנּו אּלּו ּפסּוקים ׁשּמּׁשני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא מלאכה, ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻּבמחּבר
לעיל ׁשּבארנּו ּדר על האחר, ּבלי dyrהּפסּוקים zevn) ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

(nwאמרם zcnlp)על dpi` ef devny xda zyxt `xtq) ְַָָ
זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ּכתּובים, ׁשני ׁשּיאמרּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ'עד
ּכלֹומר: אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני הּׂשג ׁשענינּה עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻמצות

אמרּו ּובפרּוׁש מןֿהמחּבר, לאכל לּׂשכיר (aa`ׁשּירׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ
(a dpyn f wxt `rivnואּלּו" :(dceard zray ,oilretd) ְֵ

ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מןֿהּתֹורה". ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָאֹוכלין
מציעא.(aa`)מ  ְִִָ

$

לא־לב  פרק יחזקאל - נביאים

áì-÷øô ìà÷æçéâé-ä

ä:Eúeîø úBéàbä éúàlîe íéøää-ìò EøNa-úà ézúðååíéøää-ìà Eîcî Eúôö õøà éúé÷Läå §¨©¦¬¤§¨§−©¤«¨¦®¦¥¦¬©¥¨−¨¤«§¦§¥¦̧¤¯¤¨¨§²¦¨§−¤¤«¨¦®
:jnî ïeàìné íé÷ôàåæçøéå epqëà ïðòa LîL íäéáëk-úà ézøc÷äå íéîL EúBaëá éúéqëå ©£¦¦−¦¨§¬¦¤«¨§¦¥¦³§©«§Æ¨©½¦§¦§©§¦−¤«Ÿ§¥¤®¤ µ¤¤¨¨´£©¤½§¨¥−©

:BøBà øéàé-àìçéìò íøéc÷à íéîMa øBà éøBàî-ìk:ýåýé éðãà íàð Eöøà-ìò CLç ézúðå E Ÿ¨¦¬«¨§³¥Æ©¨©½¦©§¦¥−¨¤®§¨©³¦Ÿ Æ¤Æ©©§§½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«
è:ízòãé-àì øLà úBöøà-ìò íéBba EøáL éàéáäa íéaø íénò áì ézñòëäåééìò éúBnLäåE §¦̧§©§¦½¥−©¦´©¦®©£¦¦³¦§§Æ©¦½©£¨−£¤¬«Ÿ§©§¨«©£¦¦̧¨¤¹

éìò eøòNé íäéëìîe íéaø íénòíBéa BLôðì Léà íéòâøì eãøçå íäéðt-ìò éaøç éôôBòa øòN E ©¦´©¦À©§¥¤Æ¦§£³¨¤ÆÆ©½©§§¦¬©§¦−©§¥¤®§¨§³¦§¨¦Æ¦´§©§½§−
tî(ô) :Ezìàé:EàBáz ìáa-Cìî áøç ýåýé éðãà øîà äk ékáéðBîä ìétà íéøBab úBáøçaE ©©§¤«¦²¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡¦®¤¬¤¤«¤¨¤−§¤«§©§³¦¦Æ©¦´£¤½

:dðBîä-ìk ãîLðå íéøöî ïBàb-úà eããLå ílk íéBâ éöéøòâéíéî ìòî dzîäa-ìk-úà ézãáàäå ¨¦¥¬¦−ª¨®§¨«§Æ¤§´¦§©½¦§¦§©−¨£¨«§©«£©§¦Æ¤¨§¤§½̈¥©−©´¦
:íçìãú àì äîäa úBñøôe ãBò íãà-ìâø íçìãú àìå íéaø©¦®§¸Ÿ¦§¨¥³¤«¤¨¨Æ½©§¬§¥−̈¬Ÿ¦§¨¥«

i"yx
(‰).êéúåîø úåéàâä éúàìîå בים רמה כמו השלכתיך,

טו) וירום (שמות  כמו רימה לשון רמותיך אומרים ויש ,
ויבאש ט"ז)תולעים êúôö.(Â):(שם  õøà éúé÷ùäå

כמו יאורך מימי פני על בה צף אתה אשר (איכהארץ

ראשיג) על מים ז')צפו ב' אותה (מלכים  הברזל ויצף
מדמך: אשקה על êúôö.הארץ בלע"ז, טונפרוט"מנט

שבה: הגבוהין בלע"ז:íé÷éôàå.ההרים ראויר"ש
(Ê).íéîù êúåáëá éúéñëå יעלה תבערתך כשתכבה

כל  כלומר המאורות, ויחשיך השמים ויכסה העשן
לנפשו  איש ידאג כי וישתוממו יתאבלו שמעך שומעי

המשחית: יעמוד עלינו גם øåà(Á)לאמר éøåàî ìë
.íéîùá:מליציך מעלה של áì.(Ë)שרים éúñòëäå

לבם: ויחרד ירגז êøáù.כלומר éàéáäá באיתיותי
עממיא: לביני קרבך לשון éúåîùäå.(È)תבירי

íäéðô.תמהון: ìò éáøç éôôåòá פורח עוף לשון
ארצם: דרך שלוחי חיל עליך íéòâøì.בשלחי åãøçå

ממש  רגע לשון ל"א השבר יבא עליהן גם פן לשברים
מנחם: חברו åùôðì.כן ùéà עצמו על אחד כל

בלע"ז: íéî.(È‚)שויימ"אימאש ìòî שאר של
עוכרם: שהיית מדינות

cec zcevn
(‰).ÌÈ¯‰‰ ÏÚ:לאכלם שמה ישאום והחיות העופות כי

.Í˙ÂÓ¯ עוד ר"ל  בעמקים  מושלך  יהיה  לך  שהיה  הרוממות
העמקים: בתוך מובס כפגר מושלך בהיותך  תתגאה לא 

(Â).Í˙Ùˆ ı¯‡הנה להשקותה עליה צפים היאור שמי ארצך 
על  גם שתלך  עד  הדם יתרבה וכ "כ  מדמך אותה אשקה אז 

שבך ÌÈ˜ÈÙ‡Â.ההרים: ההרוגים מדמי יתמלאו המים מקומות
לדם : תהפך  Â‚Â'.(Ê)והמים È˙ÈÒÎÂהמאיר נר כשמכבים כי 

והמשיל  העשן  מרבית הוא כן הנר  גודל  ולפי עשן מעלה הוא
אותך  כשאכבה אמר ולכן גדול  לנר הצלחתו בגודל פרעה את 

בהעשן : השמים ויכוסה  רב  עשן Â‚Â'.יהיה  È˙¯„˜‰Â על הוא
דומה בצרה העומד  כי עליו הבאה  הצרה מרוב ההפלגה דרך 

כחושך : העולם כל ‡Â¯.(Á)לו È¯Â‡Ó ÏÎ: למולך חושך  אעשה בשמים אשר המאירים הכוכבים  דרך È˙ÒÚÎ‰Â.(Ë)כל 
צער: לו כשבא בעצמו  לכעוס  לא·‰·È‡È.האדם אשר  הרחוקים הגוים בארצות מכתך  שבר  נשמע כשיהיה  יהיה  הזה הכעס

רבים :È˙ÂÓÈ˘‰Â.(È)ידעתם : עמים  מפלתך על  Â‚Â'.אתמיה  Â¯Ú˘È: סערה מרוח  כמו יחרדו בעבורך תעופף·ÈÙÙÂÚ.ר"ל  בעת
ה ': חרב  יקרא הוא כי ארצם  דרך  נ"נ יחלוף בעת ר"ל פניהם על  ÌÈÚ‚¯Ï.חרבי Â„¯ÁÂ: בחרדה יוסיפו רגע Â˘ÙÏ.בכל  ˘È‡

עליו: גם החרב תעבור שלא יפחד  כי מפלתך  ביום נפשו בעבור  יחרד יאמר:˙·Í‡Â.(È‡)כ "א  מצרים מול  ואל עליך  תבוא 
(·È).ÌÈ¯Â·‚ ˙Â·¯Á·:הכשדים שבגוים:ÌÏÂÎ.הם  החזקים  יהיו עליך  הבאים ÌÈ¯ˆÓ.כל ÔÂ‡‚ מצרים:‡˙ ממשלת  את
(‚È).'ÂÎÂ È˙„·‡‰Âבשפת הגדלים העשבים על  רועים בהיותם  מימיו לשתות הרבים  המים על עוד  ילכו ולא  יקחם האויב  כי

˙„ÌÁÏ.המים: ‡ÏÂ: הכל אכרית כי בהמה  פרסות לא  אדם  רגל לא  עכורים , אותם לעשות במים  ידרכו לא  עוד 

oeiv zcevn
(‰).˙ÂÈ‡‚‰:ועמק גיא  וגאוה:¯Í˙ÂÓ.מל' רוממות  מלשון 
(Â).Í˙Ùˆמים צפו כמו ממעל המים  שטיית  ג)ענין :(איכה

.ÌÈ˜ÈÙ‡Âכמו בחוזק ושוטפים נגרים  שהמים המקומות  הם
בנגב קכו)כאפיקים כבוי:·Í˙Â·Î.(Ê):(תהלים È˙¯„˜‰Â.מל'

קדרו וירח שמש  כמו וחושך  שחרות  ב)ענין :(יואל
(È).È˙ÂÓ˘‰Â:תמהון סערה:Â¯Ú˘È.ענין רוח  ·ÈÙÙÂÚ.מלשון

התבערה: על  יאמר שאלה  ובלשון ופריחה  עפיפה מלשון
(·È).˙Â·¯Á·: חרב עמך:‰ÍÂÓ.לשון עניןÈˆÈ¯Ú.המון

עושק :Â„„˘Â.חוזק : עם˙„ÌÁÏ.(È‚)ענין רמיסה ענין
הבהמות:ÂÒ¯ÙÂ˙.העכירה: שברגלי הנעלים  יקראו כן 
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לא־לב  פרק יחזקאל - נביאים

áì-÷øô ìà÷æçéâé-ä

ä:Eúeîø úBéàbä éúàlîe íéøää-ìò EøNa-úà ézúðååíéøää-ìà Eîcî Eúôö õøà éúé÷Läå §¨©¦¬¤§¨§−©¤«¨¦®¦¥¦¬©¥¨−¨¤«§¦§¥¦̧¤¯¤¨¨§²¦¨§−¤¤«¨¦®
:jnî ïeàìné íé÷ôàåæçøéå epqëà ïðòa LîL íäéáëk-úà ézøc÷äå íéîL EúBaëá éúéqëå ©£¦¦−¦¨§¬¦¤«¨§¦¥¦³§©«§Æ¨©½¦§¦§©§¦−¤«Ÿ§¥¤®¤ µ¤¤¨¨´£©¤½§¨¥−©

:BøBà øéàé-àìçéìò íøéc÷à íéîMa øBà éøBàî-ìk:ýåýé éðãà íàð Eöøà-ìò CLç ézúðå E Ÿ¨¦¬«¨§³¥Æ©¨©½¦©§¦¥−¨¤®§¨©³¦Ÿ Æ¤Æ©©§§½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«
è:ízòãé-àì øLà úBöøà-ìò íéBba EøáL éàéáäa íéaø íénò áì ézñòëäåééìò éúBnLäåE §¦̧§©§¦½¥−©¦´©¦®©£¦¦³¦§§Æ©¦½©£¨−£¤¬«Ÿ§©§¨«©£¦¦̧¨¤¹

éìò eøòNé íäéëìîe íéaø íénòíBéa BLôðì Léà íéòâøì eãøçå íäéðt-ìò éaøç éôôBòa øòN E ©¦´©¦À©§¥¤Æ¦§£³¨¤ÆÆ©½©§§¦¬©§¦−©§¥¤®§¨§³¦§¨¦Æ¦´§©§½§−
tî(ô) :Ezìàé:EàBáz ìáa-Cìî áøç ýåýé éðãà øîà äk ékáéðBîä ìétà íéøBab úBáøçaE ©©§¤«¦²¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡¦®¤¬¤¤«¤¨¤−§¤«§©§³¦¦Æ©¦´£¤½

:dðBîä-ìk ãîLðå íéøöî ïBàb-úà eããLå ílk íéBâ éöéøòâéíéî ìòî dzîäa-ìk-úà ézãáàäå ¨¦¥¬¦−ª¨®§¨«§Æ¤§´¦§©½¦§¦§©−¨£¨«§©«£©§¦Æ¤¨§¤§½̈¥©−©´¦
:íçìãú àì äîäa úBñøôe ãBò íãà-ìâø íçìãú àìå íéaø©¦®§¸Ÿ¦§¨¥³¤«¤¨¨Æ½©§¬§¥−̈¬Ÿ¦§¨¥«

i"yx
(‰).êéúåîø úåéàâä éúàìîå בים רמה כמו השלכתיך,

טו) וירום (שמות  כמו רימה לשון רמותיך אומרים ויש ,
ויבאש ט"ז)תולעים êúôö.(Â):(שם  õøà éúé÷ùäå

כמו יאורך מימי פני על בה צף אתה אשר (איכהארץ

ראשיג) על מים ז')צפו ב' אותה (מלכים  הברזל ויצף
מדמך: אשקה על êúôö.הארץ בלע"ז, טונפרוט"מנט

שבה: הגבוהין בלע"ז:íé÷éôàå.ההרים ראויר"ש
(Ê).íéîù êúåáëá éúéñëå יעלה תבערתך כשתכבה

כל  כלומר המאורות, ויחשיך השמים ויכסה העשן
לנפשו  איש ידאג כי וישתוממו יתאבלו שמעך שומעי

המשחית: יעמוד עלינו גם øåà(Á)לאמר éøåàî ìë
.íéîùá:מליציך מעלה של áì.(Ë)שרים éúñòëäå

לבם: ויחרד ירגז êøáù.כלומר éàéáäá באיתיותי
עממיא: לביני קרבך לשון éúåîùäå.(È)תבירי

íäéðô.תמהון: ìò éáøç éôôåòá פורח עוף לשון
ארצם: דרך שלוחי חיל עליך íéòâøì.בשלחי åãøçå

ממש  רגע לשון ל"א השבר יבא עליהן גם פן לשברים
מנחם: חברו åùôðì.כן ùéà עצמו על אחד כל

בלע"ז: íéî.(È‚)שויימ"אימאש ìòî שאר של
עוכרם: שהיית מדינות

cec zcevn
(‰).ÌÈ¯‰‰ ÏÚ:לאכלם שמה ישאום והחיות העופות כי

.Í˙ÂÓ¯ עוד ר"ל  בעמקים  מושלך  יהיה  לך  שהיה  הרוממות
העמקים: בתוך מובס כפגר מושלך בהיותך  תתגאה לא 

(Â).Í˙Ùˆ ı¯‡הנה להשקותה עליה צפים היאור שמי ארצך 
על  גם שתלך  עד  הדם יתרבה וכ "כ  מדמך אותה אשקה אז 

שבך ÌÈ˜ÈÙ‡Â.ההרים: ההרוגים מדמי יתמלאו המים מקומות
לדם : תהפך  Â‚Â'.(Ê)והמים È˙ÈÒÎÂהמאיר נר כשמכבים כי 

והמשיל  העשן  מרבית הוא כן הנר  גודל  ולפי עשן מעלה הוא
אותך  כשאכבה אמר ולכן גדול  לנר הצלחתו בגודל פרעה את 

בהעשן : השמים ויכוסה  רב  עשן Â‚Â'.יהיה  È˙¯„˜‰Â על הוא
דומה בצרה העומד  כי עליו הבאה  הצרה מרוב ההפלגה דרך 

כחושך : העולם כל ‡Â¯.(Á)לו È¯Â‡Ó ÏÎ: למולך חושך  אעשה בשמים אשר המאירים הכוכבים  דרך È˙ÒÚÎ‰Â.(Ë)כל 
צער: לו כשבא בעצמו  לכעוס  לא·‰·È‡È.האדם אשר  הרחוקים הגוים בארצות מכתך  שבר  נשמע כשיהיה  יהיה  הזה הכעס

רבים :È˙ÂÓÈ˘‰Â.(È)ידעתם : עמים  מפלתך על  Â‚Â'.אתמיה  Â¯Ú˘È: סערה מרוח  כמו יחרדו בעבורך תעופף·ÈÙÙÂÚ.ר"ל  בעת
ה ': חרב  יקרא הוא כי ארצם  דרך  נ"נ יחלוף בעת ר"ל פניהם על  ÌÈÚ‚¯Ï.חרבי Â„¯ÁÂ: בחרדה יוסיפו רגע Â˘ÙÏ.בכל  ˘È‡

עליו: גם החרב תעבור שלא יפחד  כי מפלתך  ביום נפשו בעבור  יחרד יאמר:˙·Í‡Â.(È‡)כ "א  מצרים מול  ואל עליך  תבוא 
(·È).ÌÈ¯Â·‚ ˙Â·¯Á·:הכשדים שבגוים:ÌÏÂÎ.הם  החזקים  יהיו עליך  הבאים ÌÈ¯ˆÓ.כל ÔÂ‡‚ מצרים:‡˙ ממשלת  את
(‚È).'ÂÎÂ È˙„·‡‰Âבשפת הגדלים העשבים על  רועים בהיותם  מימיו לשתות הרבים  המים על עוד  ילכו ולא  יקחם האויב  כי

˙„ÌÁÏ.המים: ‡ÏÂ: הכל אכרית כי בהמה  פרסות לא  אדם  רגל לא  עכורים , אותם לעשות במים  ידרכו לא  עוד 

oeiv zcevn
(‰).˙ÂÈ‡‚‰:ועמק גיא  וגאוה:¯Í˙ÂÓ.מל' רוממות  מלשון 
(Â).Í˙Ùˆמים צפו כמו ממעל המים  שטיית  ג)ענין :(איכה

.ÌÈ˜ÈÙ‡Âכמו בחוזק ושוטפים נגרים  שהמים המקומות  הם
בנגב קכו)כאפיקים כבוי:·Í˙Â·Î.(Ê):(תהלים È˙¯„˜‰Â.מל'

קדרו וירח שמש  כמו וחושך  שחרות  ב)ענין :(יואל
(È).È˙ÂÓ˘‰Â:תמהון סערה:Â¯Ú˘È.ענין רוח  ·ÈÙÙÂÚ.מלשון

התבערה: על  יאמר שאלה  ובלשון ופריחה  עפיפה מלשון
(·È).˙Â·¯Á·: חרב עמך:‰ÍÂÓ.לשון עניןÈˆÈ¯Ú.המון

עושק :Â„„˘Â.חוזק : עם˙„ÌÁÏ.(È‚)ענין רמיסה ענין
הבהמות:ÂÒ¯ÙÂ˙.העכירה: שברגלי הנעלים  יקראו כן 

 נביאים 
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יח־יט קצ פרק הימים דברי - כתובים

èé-÷øô à íéîéä éøáãèé-âé

âé:äNòé åéðéòa áBhä ýåýéå eðéýìà éøò ãòáe eðnò-ãòa ä÷fçúðå ÷æçãéBnò-øLà íòäå áàBé Lbiå £©³§¦«§©§¨Æ§©©¥½§©−¨¥´¡Ÿ¥®©«½̈©¬§¥−̈©£¤«©¦©̧¹̈§¨¨¯£¤¦²
:åéðtî eñeðiå äîçìnì íøà éðôìåèeàáiå åéçà éLáà éðtî íä-íâ eñeðiå íøà ñð-ék eàø ïBnò éðáe ¦§¥¬£−̈©¦§¨¨®©¨−¦¨¨«§¥̧©³¨Æ¦¨´£½̈©¨´©¥À¦§¥Æ©§©´¨¦½©¨−Ÿ
(ñ) :íìLeøé áàBé àáiå äøéòäæèíøà-úà eàéöBiå íéëàìî eçìLiå ìàøNé éðôì eôbð ék íøà àøiå ¨¦®¨©¨¬Ÿ−̈§¨¨¦«©©´§£À̈¦´¦§»¦§¥´¦§¨¥¼©«¦§§Æ©§¨¦½©¦´¤£½̈

:íäéðôì øæòããä àáö-øN CôBLå øäpä øáòî øLàæéïcøiä øáòiå ìàøNé-ìk-úà óñàiå ãéåãì ãbiå £¤−¥¥´¤©¨¨®§©²©§¨¬£©§¤−¤¦§¥¤«©ª©´§¨¦À©¤¡³Ÿ¤¨¦§¨¥Æ©©£´Ÿ©©§¥½
:Bnò eîçliå äîçìî íøà úàø÷ì ãéåc Cøòiå íäìà Cøòiå íäìà àáiåçéìàøNé éðôlî íøà ñðiå ©¨´Ÿ£¥¤½©«©£−Ÿ£¥¤®©©£¸Ÿ¨¦¹¦§©³£¨Æ¦§¨½̈©¦«¨£−¦«©¨´̈£¨»¦¦§¥´¦§¨¥¼

:úéîä àávä-øN CôBL úàå éìâø Léà óìà íéòaøàå áëø íéôìà úòáL íøàî ãéåc âøäiåèéeàøiå ©©£¸Ÿ¨¦¹¥£À̈¦§©³£¨¦Æ¤½¤§©§¨¦¬¤−¤¦´©§¦®§¥²©¬©«©¨−̈¥¦«©¦§º
ïBnò-éða-úà òéLBäì íøà äáà-àìå eäãáòiå ãéåc-íò eîéìLiå ìàøNé éðôì eôbð ék øæòããä éãáò©§¥´£©§¤À¤¦³¦§Æ¦§¥´¦§¨¥½©©§¦¬¦¨¦−©©«©§ª®§Ÿ¨¨´£½̈§¦¬©¤§¥©−

(ñ) :ãBò«

ë-÷øô à íéîéä éøáãâ-à

àõøà-úà | úçLiå àávä ìéç-úà áàBé âäðiå íéëìnä úàö | úòì äðMä úáeLz úòì éäéå©§¦¿§¥Á§©̧©¨¹̈§¥´¥´©§¨¦À©¦§©´¨Á¤¥̧©¨¹̈©©§¥´¤¤´¤
iå íìLeøéa áLé ãéåãå äaø-úà øöiå àáiå ïBnò-éða:äñøäiå äaø-úà áàBé Cáãéåc çwiå §¥«©À©¨ŸÆ©¨©́¤©½̈§¨¦−Ÿ¥´¦«¨¨®¦©©¬¨²¤©−̈©¤«¤§¤«¨©¦©´¨¦´

ììLe ãéåc Làø-ìò éäzå äø÷é ïáà dáe áäæ-økk ì÷Lî | dàöîiå BLàø ìòî íkìî-úøèò-úà¤£¤«¤©§¨Á¥©̧Ÿ¹©«¦§¨¨´¦§©´¦©¨À̈¨Æ¤´¤§¨½̈©§¦−©´Ÿ¨¦®§©¬
:ãàî äaøä àéöBä øéòäâïëå úBøânáe ìæøaä éöéøçáe äøâna øNiå àéöBä da-øLà íòä-úàå ¨¦²¦−©§¥¬§«Ÿ§¤¨¨̧£¤¹̈¦À©¨̧©©§¥¹̈©£¦¥³©©§¤Æ©§¥½§¥Æ

(ñ) :íìLeøé íòä-ìëå ãéåc áLiå ïBnò-éðá éøò ìëì ãéåã äNòé©£¤´¨¦½§−Ÿ¨¥´§¥©®©¨¯¨¨¦²§¨¨−̈§¨¨¦«

i"yx
(ÊË).àáö øù êôåùå ושובך כתיב כ"ט) (ובשמואל

גבוה  שהוא שובך בסוטה רבותינו פירשו צבא, שר
כמים: דמים שופך שהיה שופך כשובך,

(‡).äðùä úáåùú úòì éäéå בשדה כשהעשבים
הסוסים: äø÷é.להאכיל ïáà äáå:בעטרהìò éäúå

.ãéåã ùàø לתמוה ויש ממש דוד ראש על מפרשים יש

היתה  שואבת אבן פירשו ורבותינו סובלת ראשו היאך
שתולין  ישמעאל בארץ מנהג כי בנרבונא ושמעתי בה
כנגדה  יושב והוא ראשו על מלמעלה מלך של כתר
ראש  על ותהי שכתוב ומה כסא על תחתיה  מלמטה

ראשו: על כמו שנראית דוד

cec zcevn
(‚È).‰˜ÊÁ˙Â ˜ÊÁאנו וגם עמך  אשר  והעם  אתה  חזק 

ÂÓÚ.נתחזק: „Ú·:בשבי ילכו ‡ÂÈ‰Ï.שלא  È¯Ú „Ú·Âשלא
האויב: ÂÎÂ'.יכבשום ·ÂË‰ '‰Âלא ההתחזקות בכל  ואם  ר"ל

באהבה : ונקבל  בעיניו הטוב ה' יעשה ÍÂ¯ÚÈÂ(ÊÈ)נועיל 
.Ì‰ÈÏ‡:מלחמה אליהם  לערוך  עצמו ˘·Ú˙(ÁÈ)הכין
.ÌÈÙÏ‡לא אף שבהם החשובים כ "א  חשב לא  ב ' ובשמואל

שמקרא ומה  הנה  זכרם  ולא הפרשים וזכר רגלי אנשי שם  זכר
במקרא: רבים וכמוהו השני גילה  סותר ÂÓÈÏ˘ÈÂ.(ËÈ)אחד 

שלום: ‡·‰.עשו  ‡Ï:'וכו להושיע עוד  רצה לא
(‡).‰˘‰ ˙·Â˘˙הנקודה אל השמש  תשובת בעת ר"ל 

למעלה : כמ "ש עמון לבני ולעזור בישראל  להלחם העברה בשנה  המלכים  צאת  בעת בה שהיתה בעצמה  ÏÚ(·)ההיא È‰˙Â
.„ÈÂ„ ככר:¯‡˘ של  משא ראשו על יסבול איך  כי הכסא  על  יושב כשהוא תלויה היתה  מראשו למעלה

oeiv zcevn
(‡).¯ˆÈÂ:מצור הקרויהÌÎÏÓ.(·)מלשון כוכבים  העבודת

כפשוטו : או המלאÈÂ˘¯.(‚)חשובה :È˜¯‰.מלכום  כלי
יתגדל  אם  כמו  משור קרוי  העצים בו יכרתו אשר פגימות
קרוי גרירה ע"י העצים בו שכורתים  וע"ש י) (ישעיה המשור
לומר די  והיה  ז ) א  (מלכים  במגרה מגררות כמו  מגרה ג"כ 
במגרה אמר ביאור  לתוספות  אבל  במשור חתך  שפירש  וישר

ג): (נחום  בזיקים רתקו  ‰·¯ÏÊ.וכן ÈˆÈ¯Á·Âעשוי ברזל  כלי
כח): (ישעיה  קצח  יודש  בחרוץ לא כי כמו Â¯‚Ó·Â˙.חריצים

המשור: מן הם  קטנים אבל  פגימות מלאים כלים  הם גם

i dpyn iriay wxt oiaexir zkqn

ÁBøeòL àeä änk?ïéaøî ïäL ïîæa–ílëì úBãeòñ ézL ïBæî.ïéèòî ïäL ïîæa–úøâBøbk,úaL úàöBäì, ©¨¦¦§©¤¥§ª¦§§¥§§ª¨¦§©¤¥ª¨¦©§¤¤§¨©©¨
ãçàå ãçà ìëì. §¨¤¨§¤¨

ËøîàéñBé éaø:íéøeîà íéøác äna?áeøò úlçúa,áeøò éøéLa ìáà–àeäL ìk.úBøöça áøòì eøîà àGå, ¨©©¦¥©¤§¨¦£¦¦§¦©¥£¨¦§¨¥¥¨¤§¨§§¨¥©£¥
ì àHL éãk àlàúB÷Bðézä úà çkL. ¤¨§¥¤§©¥©¤©¦

ÈïéôzzLîe ïéáøòî ìka,íénä ïî õeççìnä ïîe;éøácøæòéìà éaø.òLBäé éaøåøîBà:áeøò àeä økk. ©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦¦©¤©¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¥¦¨¥
äñeøt àéäå äàñ äôàî elôà–da ïéáøòî ïéà;íìL àeäå øqàa økk–Ba ïéáøòî. £¦©£¥§¨§¦§¨¥§¨§¦¨¦¨¨¦¨§¨¥§¨§¦

gg.oiaexn:äìòîìå íãà éðá ç"é.oihren:ç"éî úåçô.zecerq izy oefn:úåøâåøâ ç"é ïä.zay z`vedlíéìëåà àéöåîä éë .úáù úàöåä ìù øåòéù
éç åðéà úáùá:úøâåøâëî úåçôá áé

hh.aexird ixiya:åøåòéùî èòîúðù.zexvga axrl exn` `leïéòãåé ïðéàù úå÷åðéúî úåøéöç éáåøéò úøåú çëúùú àìù àìà ,éåáîá åôúúùðù øçà
î"î ,úå÷åðéúä ïî áåøéò úøåú çëúùú àìù éãë éåä éåáîá åôúúùðù øçàì úåøöç éáåøéò ïéáøòîã àîòèã â"òàå .äéá ïðéìé÷î êëìä ,éåáîá åôúúùðù

:éàä éìåë äéá ïðéìé÷î ,àìã áåøéò éøéùá é"øë äëìä ïéà
ii.oiaxrn lkaïéáøòîù úåøéöç éáåøéò ééåúàì àëä øæòéìà 'ø øîàã ïéáøòî ìëá åäéîå .úôá àìà ïéáøòî ïéà úåøöç éáåøéò åìéàã ,ïéîåçú éáåøéò

:é"øë äëìäå .áåøéò àåä íìù øëë à÷åã øîàå é"ø äéìò âéìôå ,äîéìù øëë ö"àå äñåøô úôá.da oiaxrn oi`øöçä éðá íéàáù äáéà ,íåùî àîòèå
:äñåøô ïúåð àåäå äîéìù ïúåð éðà øîåì ú÷åìçî éãéì.ea oiaxrn mly `ede xqi`a xkkãáìáå ,øöç éðá ìù úåøëë øàù íò áåøéòá åúåà ïéðúåð

:øåòéù êéøö ïéàå øöçä éðá ìëì åãáì åá ïéáøòî øñéàë íìù øëëã ùøéô í"áîøå .ãçàå ãçà ìëì úøâåøâë íìåë ïéá äéäéù

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ח ה נ ש מ ר ו א ב

BøeòL àeä änk לעירוב וכן מבואות, לשיתוף הצריך האוכל של – ÇÈÄ
ïéaøîחצרות? ïäL ïîæa מרובים המערבים או  שהמשתתפים – ÄÀÇÆÅÀËÄ

ואילך, אדם בני עשר  משמונה בגמרא: ומבואר  ézLהם, ïBæîÀÀÅ
ílëì úBãeòñכשיעור לעירוב או  לשיתוף מזון  כולם בשביל  מניח – ÀÀËÈ

כשש שהן גרוגרות עשרה כשמונה היינו  סעודות, בשתי  שאוכלים

בינוניות טט  ))ביצים אא,, עעייררוובבייןן ההלל  '' דיירים ((ררממבב""םם   אלף שם היו  ואפילו ;
הוא  חשוב דבר סעודות שתי שמזון  סעודות, שתי  של זה בשיעור די

לכולם ההממאאיירריי));;ומועיל  ייווננתתןן;; ïéèòîאבל ((ההרר""רר   ïäL ïîæa– ÄÀÇÆÅËÈÄ
עשר , משמונה צריúøâBøbkפחות גרוגרת,– כשיעור  úàöBäìך  ÇÀÆÆÀÈÇ

úaL ששנינו כמו בשבת, אוכלים הוצאת לענין  השיעור שהוא – ÇÈ
ד ): ז , aiig",(שבת zxbexbk milke` `ivend" בשיתוף השיעור  הוא וכן 

היינו zxbexbkãçàåובעירוב, ãçà ìëì שאין מפרשים, יש – ÀÈÆÈÀÆÈ
בחצר, הבתים לפי  או במבוי החצרות לפי  אלא גולגולת, לפי  מונים

בעלי או חצרות בעלי יותר  או עשר  שמונה הם ש"מרובים" כלומר
והחצרות  הבתים היו  ואפילו עשר , משמונה פחות הם ו "מועטים" בתים,

באוכלוסים ההממאאיירריי))..מרובים ייווננתתןן;; ((ההרר""רר

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íéøeîà íéøác äna :éñBé éaø øîà חצרות לעירוב שצריך  – ÈÇÇÄÅÇÆÀÈÄÂÄ
מועטים), שהם (בזמן ואחד אחד לכל גרוגרת כשיעור מבואות כלשיתוף

מרובים)? שהם (בזמן  לכולם סעודות שתי מזון  áeøòאו úlçúaÄÀÄÇÅ
בתחילה, העירוב את שמניחים בשעה –áeøò éøéLa ìáà– ÂÈÄÀÈÅÅ

הראשונה, השבת כניסת לאחר  משיעורו  שנתמעט àeäLבעירוב ìkÈÆ
שיעורו; כדי  עליו  להוסיף צורך  ואין  שהוא, כל  ממנו  נשאר אם דיו  –

eøîà àGå:גורסים ויש  –,exn` `lúBøöça áøòìלאחר – ÀÈÀÀÈÅÇÂÅ
חצרות, בעירוב צורך כבר  שאין ונמצא במבוי, נשתתפו  àlàÆÈשכבר

úB÷Bðézä úà çkLì àHL éãkעירובי תורת תשתכח שלא – ÀÅÆÀÇÅÇÆÇÄ
מ  המבוי.חצרות בשיתוף מרגישים ולא יודעים שאינם התינוקות, ן 

הואיל שהוא, בכל שייריו להכשיר חצרות בעירוב הקילו גם מכאן 
קיים. והשיתוף

שהעירוב  כל שהוא בכל כשרים שיתוף שיירי  אף יוסי רבי שלדעת מפרשים, יש
כאחד,(ixi`nd),קיים שניהם בשיירי אפילו  מכשיר יוסי שרבי  סוברים ויש

האוכל, "נתמעט הסובר : ז), (משנה דלעיל התנא על חולק יוסי שרבי  ומכאן 
דבריו, לפרש בא הוא אלא עליו, חולק אינו  יוסי  שרבי מבארים, ויש מוסיף".
או העירוב שיירי  ואף להוסיף, צורך אין ראשונה שבת שנכנסה שלאחר

הם כשרים aeh").השיתוף mei zetqez" oiir)

âששנניי âייווםם
י ה נ ש מ ר ו א ב

ìka, מזון בכל –ïéáøòîתחומים ועירובי חצרות עירובי  ((ררשש  ""יי;;– ÇÙÀÈÀÄ
ייווננתתןן  )) מפרשים:ההרר""רר   ויש  ;oiaxrn שאילו דווקא, תחומין  עירובי –

בפת אלא מערבין אין חצרות בבררטטננוורראא  )),,עירובי  ïéôzzLîeÄÀÇÀÄ((ררממבב""םם  ;;
מבואות, שיתופי –çìnä ïîe íénä ïî õeç;מזון שאינם לפי  – ÄÇÇÄÄÇÆÇ

øæòéìà éaø éøác,ג פרק בהתחלת לעיל כבר נשנתה זו הלכה – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
להשמיענו  כאן חוזרת שהיא ייווננתתןן))אלא ווההרר""רר   ררשש""יי רבי((ללפפיי מחלוקת

בפת  או  בכל, מערבים חצרות עירובי  גם אם יהושע ורבי  אליעזר

פירוש לפי ברם, דווקא. ווההבבררטטננוורראא  ושלמה אליעזרההררממבב""םם   רבי אף
אומר שהוא במה אבל בפת, אלא חצרות עירוב מערבים שאין  סובר,

עירובי לערב מותר מקום שמכל  להשמיענו, הוא בא מערבין" "בכל 
בפרוסה אפילו בבררטטננוורראא))..חצרות økk((ררממבב""םם  ;; :øîBà òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅÄÈ

áeøò àeä.פרוסה לא אבל  חצרות לעירוב מועיל שלם לחם כיכר  – Å
äàñ äôàî elôà,קמח סאה בו  שיש  מאפה מעשה –àéäå ÂÄÇÂÅÀÈÀÄ

äñeøt,פרוסה אלא שלם אינו  זה מאפה אם –da ïéáøòî ïéà ÀÈÅÀÈÀÄÈ
ואילו  חצרות; עירובי  –øqàa økkבאיסר שקונים קטן  כיכר – ÄÈÈÄÈ

גורסים: המפרשים ורוב בדינר ); 1/24 = נחושת של  קטנה (מטבע

izdw - zex`ean zeipyn
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יח־יט  פרק הימים דברי - כתובים

èé-÷øô à íéîéä éøáãèé-âé

âé:äNòé åéðéòa áBhä ýåýéå eðéýìà éøò ãòáe eðnò-ãòa ä÷fçúðå ÷æçãéBnò-øLà íòäå áàBé Lbiå £©³§¦«§©§¨Æ§©©¥½§©−¨¥´¡Ÿ¥®©«½̈©¬§¥−̈©£¤«©¦©̧¹̈§¨¨¯£¤¦²
:åéðtî eñeðiå äîçìnì íøà éðôìåèeàáiå åéçà éLáà éðtî íä-íâ eñeðiå íøà ñð-ék eàø ïBnò éðáe ¦§¥¬£−̈©¦§¨¨®©¨−¦¨¨«§¥̧©³¨Æ¦¨´£½̈©¨´©¥À¦§¥Æ©§©´¨¦½©¨−Ÿ
(ñ) :íìLeøé áàBé àáiå äøéòäæèíøà-úà eàéöBiå íéëàìî eçìLiå ìàøNé éðôì eôbð ék íøà àøiå ¨¦®¨©¨¬Ÿ−̈§¨¨¦«©©´§£À̈¦´¦§»¦§¥´¦§¨¥¼©«¦§§Æ©§¨¦½©¦´¤£½̈

:íäéðôì øæòããä àáö-øN CôBLå øäpä øáòî øLàæéïcøiä øáòiå ìàøNé-ìk-úà óñàiå ãéåãì ãbiå £¤−¥¥´¤©¨¨®§©²©§¨¬£©§¤−¤¦§¥¤«©ª©´§¨¦À©¤¡³Ÿ¤¨¦§¨¥Æ©©£´Ÿ©©§¥½
:Bnò eîçliå äîçìî íøà úàø÷ì ãéåc Cøòiå íäìà Cøòiå íäìà àáiåçéìàøNé éðôlî íøà ñðiå ©¨´Ÿ£¥¤½©«©£−Ÿ£¥¤®©©£¸Ÿ¨¦¹¦§©³£¨Æ¦§¨½̈©¦«¨£−¦«©¨´̈£¨»¦¦§¥´¦§¨¥¼

:úéîä àávä-øN CôBL úàå éìâø Léà óìà íéòaøàå áëø íéôìà úòáL íøàî ãéåc âøäiåèéeàøiå ©©£¸Ÿ¨¦¹¥£À̈¦§©³£¨¦Æ¤½¤§©§¨¦¬¤−¤¦´©§¦®§¥²©¬©«©¨−̈¥¦«©¦§º
ïBnò-éða-úà òéLBäì íøà äáà-àìå eäãáòiå ãéåc-íò eîéìLiå ìàøNé éðôì eôbð ék øæòããä éãáò©§¥´£©§¤À¤¦³¦§Æ¦§¥´¦§¨¥½©©§¦¬¦¨¦−©©«©§ª®§Ÿ¨¨´£½̈§¦¬©¤§¥©−

(ñ) :ãBò«

ë-÷øô à íéîéä éøáãâ-à

àõøà-úà | úçLiå àávä ìéç-úà áàBé âäðiå íéëìnä úàö | úòì äðMä úáeLz úòì éäéå©§¦¿§¥Á§©̧©¨¹̈§¥´¥´©§¨¦À©¦§©´¨Á¤¥̧©¨¹̈©©§¥´¤¤´¤
iå íìLeøéa áLé ãéåãå äaø-úà øöiå àáiå ïBnò-éða:äñøäiå äaø-úà áàBé Cáãéåc çwiå §¥«©À©¨ŸÆ©¨©́¤©½̈§¨¦−Ÿ¥´¦«¨¨®¦©©¬¨²¤©−̈©¤«¤§¤«¨©¦©´¨¦´

ììLe ãéåc Làø-ìò éäzå äø÷é ïáà dáe áäæ-økk ì÷Lî | dàöîiå BLàø ìòî íkìî-úøèò-úà¤£¤«¤©§¨Á¥©̧Ÿ¹©«¦§¨¨´¦§©´¦©¨À̈¨Æ¤´¤§¨½̈©§¦−©´Ÿ¨¦®§©¬
:ãàî äaøä àéöBä øéòäâïëå úBøânáe ìæøaä éöéøçáe äøâna øNiå àéöBä da-øLà íòä-úàå ¨¦²¦−©§¥¬§«Ÿ§¤¨¨̧£¤¹̈¦À©¨̧©©§¥¹̈©£¦¥³©©§¤Æ©§¥½§¥Æ

(ñ) :íìLeøé íòä-ìëå ãéåc áLiå ïBnò-éðá éøò ìëì ãéåã äNòé©£¤´¨¦½§−Ÿ¨¥´§¥©®©¨¯¨¨¦²§¨¨−̈§¨¨¦«

i"yx
(ÊË).àáö øù êôåùå ושובך כתיב כ"ט) (ובשמואל

גבוה  שהוא שובך בסוטה רבותינו פירשו צבא, שר
כמים: דמים שופך שהיה שופך כשובך,

(‡).äðùä úáåùú úòì éäéå בשדה כשהעשבים
הסוסים: äø÷é.להאכיל ïáà äáå:בעטרהìò éäúå

.ãéåã ùàø לתמוה ויש ממש דוד ראש על מפרשים יש

היתה  שואבת אבן פירשו ורבותינו סובלת ראשו היאך
שתולין  ישמעאל בארץ מנהג כי בנרבונא ושמעתי בה
כנגדה  יושב והוא ראשו על מלמעלה מלך של כתר
ראש  על ותהי שכתוב ומה כסא על תחתיה  מלמטה

ראשו: על כמו שנראית דוד

cec zcevn
(‚È).‰˜ÊÁ˙Â ˜ÊÁאנו וגם עמך  אשר  והעם  אתה  חזק 

ÂÓÚ.נתחזק: „Ú·:בשבי ילכו ‡ÂÈ‰Ï.שלא  È¯Ú „Ú·Âשלא
האויב: ÂÎÂ'.יכבשום ·ÂË‰ '‰Âלא ההתחזקות בכל  ואם  ר"ל

באהבה : ונקבל  בעיניו הטוב ה' יעשה ÍÂ¯ÚÈÂ(ÊÈ)נועיל 
.Ì‰ÈÏ‡:מלחמה אליהם  לערוך  עצמו ˘·Ú˙(ÁÈ)הכין
.ÌÈÙÏ‡לא אף שבהם החשובים כ "א  חשב לא  ב ' ובשמואל

שמקרא ומה  הנה  זכרם  ולא הפרשים וזכר רגלי אנשי שם  זכר
במקרא: רבים וכמוהו השני גילה  סותר ÂÓÈÏ˘ÈÂ.(ËÈ)אחד 

שלום: ‡·‰.עשו  ‡Ï:'וכו להושיע עוד  רצה לא
(‡).‰˘‰ ˙·Â˘˙הנקודה אל השמש  תשובת בעת ר"ל 

למעלה : כמ "ש עמון לבני ולעזור בישראל  להלחם העברה בשנה  המלכים  צאת  בעת בה שהיתה בעצמה  ÏÚ(·)ההיא È‰˙Â
.„ÈÂ„ ככר:¯‡˘ של  משא ראשו על יסבול איך  כי הכסא  על  יושב כשהוא תלויה היתה  מראשו למעלה

oeiv zcevn
(‡).¯ˆÈÂ:מצור הקרויהÌÎÏÓ.(·)מלשון כוכבים  העבודת

כפשוטו : או המלאÈÂ˘¯.(‚)חשובה :È˜¯‰.מלכום  כלי
יתגדל  אם  כמו  משור קרוי  העצים בו יכרתו אשר פגימות
קרוי גרירה ע"י העצים בו שכורתים  וע"ש י) (ישעיה המשור
לומר די  והיה  ז ) א  (מלכים  במגרה מגררות כמו  מגרה ג"כ 
במגרה אמר ביאור  לתוספות  אבל  במשור חתך  שפירש  וישר

ג): (נחום  בזיקים רתקו  ‰·¯ÏÊ.וכן ÈˆÈ¯Á·Âעשוי ברזל  כלי
כח): (ישעיה  קצח  יודש  בחרוץ לא כי כמו Â¯‚Ó·Â˙.חריצים

המשור: מן הם  קטנים אבל  פגימות מלאים כלים  הם גם

i dpyn iriay wxt oiaexir zkqn

ÁBøeòL àeä änk?ïéaøî ïäL ïîæa–ílëì úBãeòñ ézL ïBæî.ïéèòî ïäL ïîæa–úøâBøbk,úaL úàöBäì, ©¨¦¦§©¤¥§ª¦§§¥§§ª¨¦§©¤¥ª¨¦©§¤¤§¨©©¨
ãçàå ãçà ìëì. §¨¤¨§¤¨

ËøîàéñBé éaø:íéøeîà íéøác äna?áeøò úlçúa,áeøò éøéLa ìáà–àeäL ìk.úBøöça áøòì eøîà àGå, ¨©©¦¥©¤§¨¦£¦¦§¦©¥£¨¦§¨¥¥¨¤§¨§§¨¥©£¥
ì àHL éãk àlàúB÷Bðézä úà çkL. ¤¨§¥¤§©¥©¤©¦

ÈïéôzzLîe ïéáøòî ìka,íénä ïî õeççìnä ïîe;éøácøæòéìà éaø.òLBäé éaøåøîBà:áeøò àeä økk. ©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦¦©¤©¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¥¦¨¥
äñeøt àéäå äàñ äôàî elôà–da ïéáøòî ïéà;íìL àeäå øqàa økk–Ba ïéáøòî. £¦©£¥§¨§¦§¨¥§¨§¦¨¦¨¨¦¨§¨¥§¨§¦

gg.oiaexn:äìòîìå íãà éðá ç"é.oihren:ç"éî úåçô.zecerq izy oefn:úåøâåøâ ç"é ïä.zay z`vedlíéìëåà àéöåîä éë .úáù úàöåä ìù øåòéù
éç åðéà úáùá:úøâåøâëî úåçôá áé

hh.aexird ixiya:åøåòéùî èòîúðù.zexvga axrl exn` `leïéòãåé ïðéàù úå÷åðéúî úåøéöç éáåøéò úøåú çëúùú àìù àìà ,éåáîá åôúúùðù øçà
î"î ,úå÷åðéúä ïî áåøéò úøåú çëúùú àìù éãë éåä éåáîá åôúúùðù øçàì úåøöç éáåøéò ïéáøòîã àîòèã â"òàå .äéá ïðéìé÷î êëìä ,éåáîá åôúúùðù

:éàä éìåë äéá ïðéìé÷î ,àìã áåøéò éøéùá é"øë äëìä ïéà
ii.oiaxrn lkaïéáøòîù úåøéöç éáåøéò ééåúàì àëä øæòéìà 'ø øîàã ïéáøòî ìëá åäéîå .úôá àìà ïéáøòî ïéà úåøöç éáåøéò åìéàã ,ïéîåçú éáåøéò

:é"øë äëìäå .áåøéò àåä íìù øëë à÷åã øîàå é"ø äéìò âéìôå ,äîéìù øëë ö"àå äñåøô úôá.da oiaxrn oi`øöçä éðá íéàáù äáéà ,íåùî àîòèå
:äñåøô ïúåð àåäå äîéìù ïúåð éðà øîåì ú÷åìçî éãéì.ea oiaxrn mly `ede xqi`a xkkãáìáå ,øöç éðá ìù úåøëë øàù íò áåøéòá åúåà ïéðúåð

:øåòéù êéøö ïéàå øöçä éðá ìëì åãáì åá ïéáøòî øñéàë íìù øëëã ùøéô í"áîøå .ãçàå ãçà ìëì úøâåøâë íìåë ïéá äéäéù

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ח ה נ ש מ ר ו א ב

BøeòL àeä änk לעירוב וכן מבואות, לשיתוף הצריך האוכל של – ÇÈÄ
ïéaøîחצרות? ïäL ïîæa מרובים המערבים או  שהמשתתפים – ÄÀÇÆÅÀËÄ

ואילך, אדם בני עשר  משמונה בגמרא: ומבואר  ézLהם, ïBæîÀÀÅ
ílëì úBãeòñכשיעור לעירוב או  לשיתוף מזון  כולם בשביל  מניח – ÀÀËÈ

כשש שהן גרוגרות עשרה כשמונה היינו  סעודות, בשתי  שאוכלים

בינוניות טט  ))ביצים אא,, עעייררוובבייןן ההלל  '' דיירים ((ררממבב""םם   אלף שם היו  ואפילו ;
הוא  חשוב דבר סעודות שתי שמזון  סעודות, שתי  של זה בשיעור די

לכולם ההממאאיירריי));;ומועיל  ייווננתתןן;; ïéèòîאבל ((ההרר""רר   ïäL ïîæa– ÄÀÇÆÅËÈÄ
עשר , משמונה צריúøâBøbkפחות גרוגרת,– כשיעור  úàöBäìך  ÇÀÆÆÀÈÇ

úaL ששנינו כמו בשבת, אוכלים הוצאת לענין  השיעור שהוא – ÇÈ
ד ): ז , aiig",(שבת zxbexbk milke` `ivend" בשיתוף השיעור  הוא וכן 

היינו zxbexbkãçàåובעירוב, ãçà ìëì שאין מפרשים, יש – ÀÈÆÈÀÆÈ
בחצר, הבתים לפי  או במבוי החצרות לפי  אלא גולגולת, לפי  מונים

בעלי או חצרות בעלי יותר  או עשר  שמונה הם ש"מרובים" כלומר
והחצרות  הבתים היו  ואפילו עשר , משמונה פחות הם ו "מועטים" בתים,

באוכלוסים ההממאאיירריי))..מרובים ייווננתתןן;; ((ההרר""רר

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íéøeîà íéøác äna :éñBé éaø øîà חצרות לעירוב שצריך  – ÈÇÇÄÅÇÆÀÈÄÂÄ
מועטים), שהם (בזמן ואחד אחד לכל גרוגרת כשיעור מבואות כלשיתוף

מרובים)? שהם (בזמן  לכולם סעודות שתי מזון  áeøòאו úlçúaÄÀÄÇÅ
בתחילה, העירוב את שמניחים בשעה –áeøò éøéLa ìáà– ÂÈÄÀÈÅÅ

הראשונה, השבת כניסת לאחר  משיעורו  שנתמעט àeäLבעירוב ìkÈÆ
שיעורו; כדי  עליו  להוסיף צורך  ואין  שהוא, כל  ממנו  נשאר אם דיו  –

eøîà àGå:גורסים ויש  –,exn` `lúBøöça áøòìלאחר – ÀÈÀÀÈÅÇÂÅ
חצרות, בעירוב צורך כבר  שאין ונמצא במבוי, נשתתפו  àlàÆÈשכבר

úB÷Bðézä úà çkLì àHL éãkעירובי תורת תשתכח שלא – ÀÅÆÀÇÅÇÆÇÄ
מ  המבוי.חצרות בשיתוף מרגישים ולא יודעים שאינם התינוקות, ן 

הואיל שהוא, בכל שייריו להכשיר חצרות בעירוב הקילו גם מכאן 
קיים. והשיתוף

שהעירוב  כל שהוא בכל כשרים שיתוף שיירי  אף יוסי רבי שלדעת מפרשים, יש
כאחד,(ixi`nd),קיים שניהם בשיירי אפילו  מכשיר יוסי שרבי  סוברים ויש

האוכל, "נתמעט הסובר : ז), (משנה דלעיל התנא על חולק יוסי שרבי  ומכאן 
דבריו, לפרש בא הוא אלא עליו, חולק אינו  יוסי  שרבי מבארים, ויש מוסיף".
או העירוב שיירי  ואף להוסיף, צורך אין ראשונה שבת שנכנסה שלאחר

הם כשרים aeh").השיתוף mei zetqez" oiir)

âששנניי âייווםם
י ה נ ש מ ר ו א ב

ìka, מזון בכל –ïéáøòîתחומים ועירובי חצרות עירובי  ((ררשש  ""יי;;– ÇÙÀÈÀÄ
ייווננתתןן  )) מפרשים:ההרר""רר   ויש  ;oiaxrn שאילו דווקא, תחומין  עירובי –

בפת אלא מערבין אין חצרות בבררטטננוורראא  )),,עירובי  ïéôzzLîeÄÀÇÀÄ((ררממבב""םם  ;;
מבואות, שיתופי –çìnä ïîe íénä ïî õeç;מזון שאינם לפי  – ÄÇÇÄÄÇÆÇ

øæòéìà éaø éøác,ג פרק בהתחלת לעיל כבר נשנתה זו הלכה – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
להשמיענו  כאן חוזרת שהיא ייווננתתןן))אלא ווההרר""רר   ררשש""יי רבי((ללפפיי מחלוקת

בפת  או  בכל, מערבים חצרות עירובי  גם אם יהושע ורבי  אליעזר

פירוש לפי ברם, דווקא. ווההבבררטטננוורראא  ושלמה אליעזרההררממבב""םם   רבי אף
אומר שהוא במה אבל בפת, אלא חצרות עירוב מערבים שאין  סובר,

עירובי לערב מותר מקום שמכל  להשמיענו, הוא בא מערבין" "בכל 
בפרוסה אפילו בבררטטננוורראא))..חצרות økk((ררממבב""םם  ;; :øîBà òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅÄÈ

áeøò àeä.פרוסה לא אבל  חצרות לעירוב מועיל שלם לחם כיכר  – Å
äàñ äôàî elôà,קמח סאה בו  שיש  מאפה מעשה –àéäå ÂÄÇÂÅÀÈÀÄ

äñeøt,פרוסה אלא שלם אינו  זה מאפה אם –da ïéáøòî ïéà ÀÈÅÀÈÀÄÈ
ואילו  חצרות; עירובי  –øqàa økkבאיסר שקונים קטן  כיכר – ÄÈÈÄÈ

גורסים: המפרשים ורוב בדינר ); 1/24 = נחושת של  קטנה (מטבע

izdw - zex`ean zeipyn

 משניות מסכת עיגובין 
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‡Èáeøò Bì äkæiL éãk íBzçpìå éðåðçì äòî íãà ïúBð;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:åéúBòî Bì eëæ àG. ¥¨¨¨¨©¤§¨¦§©©§§¥¤¦§¤¥¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¨¨¨
íãà ìk øàLa íéãBîe–åéúBòî Bì eëfL,Bzòcî àlà íãàì ïéáøòî ïéàL.øîàäãeäé éaø:íéøác äna ¦¦§¨¨¨¨¤¨¨¨¤¥§¨§¦¨¨¨¤¨¦©§¨©©¦§¨©¤§¨¦

íéøeîà?ïéîeçú éáeøòa;éáeøòa ìáàBzòãì àHLå Bzòãì ïéáøòî úBøöç;éôìåéðôa àHL íãàì ïéëfL, £¦§¥¥§¦£¨§¥¥£¥§¨§¦§©§§¤§©§§¦¤¨¦¨¨¨¤§¨¨
åéðôa àHL íãàì ïéáç ïéàå. §¥¨¦¨¨¨¤§¨¨

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïéîeçza ïéôzzLî ãöék?øîBàå úéáçä úà çépî:éøéò éða ìëì äæ éøä,úéáì Bà ìáàä úéáì CìiL éî ìëì ¥©¦§©§¦©§¦©¦©¤¤¨¦§¥£¥¤§¨§¥¦¦§¨¦¤¥¥§¥¨¥¤§¥

`̀ii.ipepgl drn mc` ozep:éåáîá åîò øãå ,ïéé øëåîä.mezgpl e`úåð÷ì éåáî éðá åàåáé íà .åéøáç íò áåøéòá åì äëæéù øöçá åîò øãå úåøëë øëåîä
:åá ÷ìç éì äéäéù ,áåøéòì øëë úåð÷ì øöç éðá åà ,óåúùì ïéé êîî.eizern el ekf `lìëì éðåðçä äæ áøéò åìéôàå .êåùîéù ãò úåðå÷ úåòî ïéàù

úåðå÷ ïðéà úåòîã åì äðå÷ äðéà éøäå ,äòîá äð÷éù àìà áåøéòá ïéëæîä øàùë íðç úðúîá åì úåëæì ïéåëúð àì éøäù ,áåøéò åðéà ,äæì íâ äëæå íéøçàä
:åéúåòîá åì áøòî àöîðå.mc` lk x`ya miceneïéàå ìéàåäã ,áåøéò äð÷ù ,åì äëéæå êìäå áåøéòá éì äëæå åæ äòî êìéä åøéáç åì øîàù úéáä ìòá

:éì áøò åì øîåàë äùòðå çéìù åúåùòì àìà äæ ïéåëúð àì úåøëë øåëîì ìéâø úéáä ìòá.mc`l oiaxrn oi`yêëìä .åúòãî àìà åìùî åì ïéáøòîùë
:åúòãî àìù åì áøòî àöîð äéúòã äéëîñ àìå úåðå÷ ïðéà úåòîå åçåìù äùòéù åéìò êîñ àìå åðîî úåð÷ì àìà ïéåëúð àì éì äëæ åì øîà éë éðåðç éáâ

.oinegz iaexir:äãåäé 'øë äëìäå .åì çåð ïéà àîùå øçàä ãöì ãéñôîù àåä áåç
g`̀.'eke la`d zial jliy in lkl .cvik:äåöî øáãì àìà ïéîåçú éáåøéò ïéáøòî ïéà ì"éé÷å ,åäðéð äåöîã éìéîã.eilr lawy in lkeìò êåîñì

:øúåî äæ áåøéò.xeq` dkiygyneàìà éàãåá äæ áåøéò ìò êåîñì åéìò ìáé÷ àì åìéôà íåé ãåòáî åäåòéãåä ìáà ,íåé ãåòáî åäåòéãåä àìùë éìéî éðäå
:øúåî ,äëéùçùî

`xephxa yexit

xqi`k xkik,איסר כמידת קטן היינו ,ïéáøòî Z íìL àeäåÀÈÅÀÈÀÄ
Ba כגרוגרת כולם בין שיהא עד הרבה ככרות שם שיהיו  ובלבד –

ואחד אחד  ולדעת((ררשש  ""יי))לכל מערבים ההררממבב""םם  . כאיסר שלם כיכר ,
אחד  לכל כגרוגרת צריכים ואין החצר , בני  לכל  לבדו עעייררוובבייןן  בו  ((ההלל''

טטוובב"")) ייווםם   וו""תתווסספפוותת בבררטטננוורראא וועעייייןן חח  ;; שלאא  ,, שטעמו מבואר, בגמרא .
הוא יהושע `dai,רבי meyn:מחלוקת לידי הדיירים יבואו שלא כלומר

פרוסה" ואתה שלמה פת נותן  אא  )).."אני  פפאא  ,, עעייררוובבייןן גגממרראא   dklde((עעייייןן
.ryedi iaxk
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éðåðçì äòî íãà ïúBð,במבוי עמו ודר  יין  מוכר שהוא –íBzçpìå ÅÈÈÈÈÇÆÀÈÄÀÇÇÀ
פת מוכר  שהוא לנחתום או בחצר,– עמו áeøòודר  Bì äkæiL éãkÀÅÆÄÀÆÅ

החצר בני  או לשיתוף, יין  לקנות לחנווני  המבוי בני יבואו  שאם –

בשבילו , גם הנחתום, או  החנווני  להם, יתן לעירוב, פת לקנות לנחתום
בעירוב; או בשיתוף חלק לו שיהא כדי זו, מעה éaøתמורת éøácÄÀÅÇÄ

øæòéìà;בעירוב הנחתום או  בשיתוף החנווני  לו שזוכה הסובר , – ÁÄÆÆ
שימשכם, עד במטלטלים קונות מעות אין  חכמים: שאמרו פי  על  ואף
ואינם  אותם, קנה שלא ונמצא הפת, את או היין  את משך לא והרי 

להעמיד חכמים הקלו שבעירוב אליעזר, רבי  סובר מקום מכל  שלו,
הם. שלו  הפת או והיין  קונות, המעות שיהיו  תורה, דין על הדבר  את

åéúBòî Bì eëæ àG :íéøîBà íéîëçå המעה את שנתן  בזה – ÇÂÈÄÀÄÈÈÈ
מעות  שאין  מפני  הפת, את או  היין את קנה לא לנחתום או לחנווני

בשיתוף  החנווני לו זכה לא הלכך  שקנה; החפץ את שימשוך עד  קונות
לזה, גם וזיכה האחרים לכל החנווני  עירב ואפילו בעירוב. הנחתום או

המזכים  כשאר חינם במתנת לו  לזכות נתכוון לא שהרי  עירוב, אינו
לו  מערב ונמצא לו, קנויה אינה והרי  המעה, את לקנות אלא בעירוב,

לדעתו . שלא חכמים,íéãBîeבמעותיו –íãà ìk øàLa שאם – ÄÄÀÈÈÈÈ
או  יין בהן שיקח נחתום, או  חנווני שאינו משכניו, לאחד מעות נתן 

בפתו , או ביינו  וזיכהו בשבילו, לעירוב או  לשיתוף ויתן eëfLÆÈפת
åéúBòî Bì בשבילו לערב שליח לעשותו  אלא נתכוון שלא לפי  – ÈÈ

לי ", "ערב לו כאומר  זה והרי  הנחתום, מן  או החנווני מן שיקח במזון
בעירוב; לו  זוכה הריהו  לי ", "ערב לו : אמר  אם עצמו , בחנווני  שאף

Bzòcî àlà íãàì ïéáøòî ïéàL משלו לאדם מערבים אין – ÆÅÀÈÀÄÈÈÈÆÈÄÇÀ
לו  שיזכה כדי מעה לו  שנותן בנחתום או בחנווני הלכך לדעתו, אלא

והרי ממנו, לקנות אלא לערב שליח לעשותו  נתכוון ולא הואיל עירוב,

נמ  קונות, אינן  אינו מעות ולכן לדעתו, שלא במעותיו לו מערב צא
וודאי עירוב לשם אצלו  והניחו  מזון  ממנו משך  אם ברם, לו. זוכה

לו . זוכה והוא שליח, íéøácעשאו äna :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÇÆÀÈÄ
íéøeîà? מדעתו אלא לאדם מערבים שאין –ïéîeçú éáeøòa– ÂÄÀÅÅÀÄ

נוחה  דעתו  אין  ושמא האחר , לצד מפסיד הוא העירוב ידי ועל  הואיל 
Bzòãìמזה, àHLå Bzòãì ïéáøòî úBøöç éáeøòa ìáà– ÂÈÀÅÅÂÅÀÈÀÄÀÇÀÀÆÀÇÀ

אפילו  לאדם לו  מערבים כלום, מפסיד ואינו  זוכה והמערב שהואיל
מדעתו, íãàìשלא ïéáç ïéàå ,åéðôa àHL íãàì ïéëfL éôìÀÄÆÈÄÈÈÈÆÀÈÈÀÅÈÄÈÈÈ
åéðôa àHL יהושע ר' שלדעת יוחנן , ור ' יהושע ר' נחלקו בגמרא – ÆÀÈÈ

מערבים  אין  שאמרו: שמה חכמים, דברי  לפרש אלא יהודה רבי בא לא

כל חצרות, בעירובי  אבל תחומים, בעירובי  היינו  מדעתו, אלא לאדם
ברם, מדעתו. שלא אפילו  לו מערבים משלהם, לו  מזכים שהמערבים

ז ); (משנה לעיל  ששנינו כמו  להודיעו צריכים משלו  לו  מערבים אם
שבעירובי סובר והוא חכמים, על לחלוק יהודה רבי בא יוחנן  ר ' ולדעת
לאדם  שזכין לפי לדעתו , שלא משלו  אף לאדם לו  מערבין  חצרות

בפניו . שלא

ברטנורא). המאירי ; יונתן ; הר "ר  (רש"י ; המפרשים רוב לפי המשנה את בארנו 
אחרות  בדרכים המשנה את לפרש ומתחבטים זה פירוש על מקשים יש אבל 
העניינים  פרטי בהסבר שמאריך טוב" יום "תוספות ועיין ואחרים; (הרא"ש
את  מבאר  שהוא משמע, כ ) ו, עירובין (הל ' הרמב"ם ומדברי משנתנו ). של 

תחומין. עירוב לענין – יהודה רבי  דברי פי  על  – המשנה כל

âששללייששיי âייווםם
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אחד יכול  לתחום, מחוץ שהוא אחד  למקום בשבת לילך רצו  העיר מבני  רבים אם
לזכות  הוא צריך משלו , מזון  מניח הוא ואם כולם, בשביל  תחומים" "עירוב להניח

אדם ידי  על משנה להם הקודם (בפרק מבואות שיתופי  בענין  ששנינו  כמו  אחר,
נקרא הרבים בשביל אדם שמניח זה תחומים" "עירוב minegz",ו). seziy" ובזה

משנתנו. עוסקת

ïéîeçza ïéôzzLî ãöék"תחומים ב"עירוב האחד משתף כיצד  – ÅÇÄÀÇÀÄÇÀÄ
האחרים? את úéáçäשלו  úà çépîשל או  שמן  של  או יין של  – ÇÄÇÆÆÈÄ

"חבית", משנתנו ונקטה שביתה; שם לקנות שרוצה במקום פירות

בחבית פירותיהם כל  להניח רגילים שהיו לפי ו ), (ז , לעיל  ((תתווסספפוותת  ));;וכן 

éøéò éða ìëì äæ éøä :øîBàåעירי אנשי  לכל זה עירוב הרי  – ÀÅÂÅÆÀÈÀÅÄÄ
לתחום, חוץ זה בצד  בשבת לילך  úéáìהרוצים CìiL éî ìëìÀÈÄÆÅÅÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipiny wxt oiaexir zkqn

äzLnä.íBé ãBòaî åéìò ìawL ìëå–øzî.CLçzMî–øeñà;CLçzMî ïéáøòî ïéàL. ©¦§¤§¨¤¦¥¨¨¦§ª¨¦¤¤§©¨¤¥§¨§¦¦¤¤§©
·BøeòL àeä änk?ãçà ìëì úBãeòñ ézL ïBæî.úaMì àGå ìçì BðBæî;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà: ©¨¦§§¥§§¨¤¨§©Ÿ§©©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

ìçì àGå úaMì.ì÷äì ïéðekúî äæå äæå.ïa ïðçBé éaøä÷BøaøîBà:ïéàñ òaøàî ïBécðta økkîòìqa.éaø ©©¨§©Ÿ§¤¨¤¦§©§¦§¨¥©¦¨¨¤§¨¥¦¦¨©ª§§¥©§©§¦©¤©©¦
ïBòîLøîBà:GMî økkì úBãé ézLáwì L.òbðîä úéáì déöç.äiåbä úà ìBñôì déöç éöçå. ¦§¥§¥¨©¦¨¦¨©©¤§¨§©¦©§ª¨©£¦¤§¨¦§¤©§¦¨

aa.cg` lkl zecerq izy oefn:úáùì åì êéøöù ïåæî íù çéðäì êéøö íù åúúéáù äðå÷ù êåúî.lwdl mipeekzn el`e el`úáùá øáñ øéàî éáø
'áî éôè éåä ìåç ìù úåãåòñ 'áå ,äãåòñ ìëá ìåëàì äáøî åðéà úåãåòñ ùìù ìéëà úáùáã ïåéë øáñ äãåäé 'øå .äéìéùáú íéñáã íåùî éôè ùðéà ìéëà

:úáù ìù úåãåòñ.oeicpeta xkkïéèç ïéàñ 'ã ïéøëåîùë ïåéãðåôá çå÷ìä øëë,äòî ìëì á÷ àöîð ,ïéòî ã"ë òìñäå ,ïéá÷ ã"ë ïä ïéàñ 'ãå .òìñì
àåä ïåéãðåôá éðåðçä ïî çå÷ìä øëë àöîð ,äðéçèäå äéôàä øëùì éöçä ç÷åì éðåðçäå ,á÷ éöç àåä ïåéãðåôá ÷åùá øëîðä øëë éøä ,ïéðåéãðåô éðù äòîäå

:åúåîë äëìäå .à÷åøá ïá ïðçåé éáø éøáãì áåøéò ìù úåãåòñ 'á øåòéù íäå ,íéöéá ã"ë á÷äù ,íéöéá 'å íäù á÷ òáåø.oerny iax.øîåàå øåòéùá èòîî
:úåãåòñ 'á ååä øúåéå íéöéá 'ä íäù äéúåãé éúùå .á÷ä úéùéìù àåä íéöéá 'ç ìù íìù øëëå .á÷ì úåøëë 'â ìù øëë ìù úåãé éúùá áøòì éãùdivg

.rbepnd zialòâð åá ùéù úéáì ñðëðäù ,òâåðîä úéá úééäùì øåòéù àåä ,øîì ïéáå øîì ïéá åá åøòéùù íìù øëë éöç ,øîà÷ éëäå ,àéä ïéúéðúî íúñ
òáåø éåä íìù øëë øîàã ä÷åøá ïá ïðçåé éáøìå .äìéëà éãë éåä åæ øëë éöçå ,äìéëà éãë ääùéù ãò íéãâá ñåáë ïåòè åðéà ãéî àîè àåäù ô"òà úòøö
'ã äéöç éåä ,íéöéá 'ç íäù á÷ä úéùéìù ìù àåä íìù øëë øîàã ïåòîù 'øìå .àãåîìú éìåëáã ñøô àåäå íéöéá 'â äéöç àöîð ,íéöéá äùù íäù á÷
éðä ,úåãåòñ éúù éåäã ù"ø øîà÷ äéúåãé éúù àäã úåãåòñ 'â ùé íìù øëëáã øáñ ù"øã â"òàå .ïåòîù 'øã àáéìà àãåîìú éìåëáã ñøô àåäå íéöéá
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ìáàä,אבלים לנחם –äzLnä úéáì Bàשל או  חתונה של  – ÈÅÆÀÅÇÄÀÆ
שאין  להשמיענו , אלו דוגמות נקטה משנתנו אחרת; מצווה סעודת

מצווה לדבר  אלא תחומים עירובי טטוובב"")),,מערבים ייווםם   ""תתווסספפוותת   ((עעייייןן

íBé ãBòaî åéìò ìawL ìëå שבת בערב עליו שקיבל  מי כל – ÀÈÆÄÅÈÈÄÀ
לתחום, חוץ בשבת ללכת כדי  זה, עירוב על לסמוך יום øzîËÈמבעוד 

ללכת. לו  –CLçzMî,שחשכה לאחר עליו  קיבל אם אבל –øeñà ÄÆÆÀÇÈ
לתחום, חוץ ללכת –CLçzMî ïéáøòî ïéàL,מבואר בגמרא – ÆÅÀÈÀÄÄÆÆÀÇ

משנתנו  שנקטה eilr"שמה laiwy lk" כוונת אלא הוא, דווקא לאו 

שהונ  יום מבעוד שהודיעוהו מי  שכל היא, תחומים המשנה עירוב ח
אלא  זה עירוב על  לסמוך עליו קיבל שלא פי על  אף העיר , בני  לכל 

אומרים: בתחומים שכן  מותר , dxixa,משחשיכה, yiהוברר כלומר,
אבל זה. עירוב על  דעתו היתה לו שנודעה שמשעה למפרע, הדבר

סמך על  לתחום חוץ ללכת לו אסור שחשכה, עד הודיעוהו  לא אם
ברירה  דין כאן  אין  יום מבעוד  העירוב על  ידע ולא שהואיל  זה, עירוב

לאדם  לו מערבים שאין  כלום, זה אין  בעירוב, זיכהו  שחברו  ואף כלל .
שזה  הרוח באותה לערב רוצה אינו שמא לדעתו, אלא תחומים עירובי

לו . עירב
ב ה נ ש מ ר ו א ב

BøeòL àeä änk?תחומים עירוב של  –úBãeòñ ézL ïBæî ÇÈÄÀÀÅÀ
ãçà ìëìלכל סעודות, בשתי  ממנו אוכל שאדם כשיעור  מזון – ÀÈÆÈ

מידת  לפי אדם לכל ומשערים בעירוב; מהמשתתפים ואחד  אחד 

שתי שיעור העירוב במקום לו  שיש  וכיון יא); יז , (כלים סעודתו
במקום  שביתתו  וקנה העיר , מן  דעתו שעקר לכול ניכר  סעודות,

ìçìסעודתו . BðBæî,חול של סעודות שתי כשיעור מזון –àGå ÀÇÙÀ
úaMì,שבת של  סעודותיו  שתי  כשיעור ולא –øéàî éaø éøác ÇÇÈÄÀÅÇÄÅÄ

להלן . טעמו כמבואר –ìçì àGå úaMì :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÇÈÀÇÙ
חול . של  ולא שבת של  סעודות שתי  äæåמזון äæåורבי מאיר  רבי  – ÀÆÈÆ

ì÷äìיהודה, ïéðekúî,יותר אדם אוכל שבשבת סובר , מאיר רבי – ÄÀÇÀÄÀÈÅ
מיקל הלכך  תיאבון , ומעוררים טעימים השבת שמאכלי לגבילפי  הוא

הואיל סובר: יהודה ורבי  חול ; של סעודות לפי שיעורו וקובע עירוב,
ושתי סעודה, בכל לאכול  מרבה אינו  סעודות, שלש אדם אוכל ובשבת

בא  הלכך  שבת, של סעודות משתי  יותר  איפוא, הן , חול  של  סעודות
שבת של  סעודות שתי לפי  שיעורו  וקובע בעירוב ((ררשש  ""יי;;להקל

ייששרראאלל"")) ""תתפפאאררתת   וועעייייןן שתיבבררטטננוורראא  ;; משערת שמשנתנו  מפרשים ויש .
בשאר ולא בסיפא, להלן ממשיכה שהיא כמו עצמה, בפת הסעודות

שבסעודת  מאיר, רבי  של טעמו ומכאן  הפת, את ללפת הבאים הדברים

יותר פת עמהם אדם אוכל  הרבה, מאכלים מיני  בה שיש  שבת,
סובר, יהודה ורבי  חול. בסעודות משער  הוא ולכן  חול , מבסעודת

ממלא  שהוא לפי חול, מבסעודת פת פחות אדם אוכל שבת שבסעודת
ומעדנים תבשיל במיני  עעפפ  ""ייכרסו חחננננאאלל   ררבבננוו   ההממאאיירריי;; ייווננתתןן;; ((ההרר""רר  

ביין ,ההייררווששללממיי)),, המערב ואמנם שבת. בסעודות משער הוא ולפיכך 
כדי שיעורם שהם, כמות הנאכלים מינים ושאר  לוג, בחצי  שיעורו

שיעורו  הפת את בו ללפת העשוי ודבר סעודות, בשתי  מהם לשבוע
סעודות שתי  ממנו ללפת עעייררוובבייןן  כדי ההלל'' ררממבב""םם   אא  ;; ככטט  ,, עעייררוובבייןן ((גגממרראא

טט--יי)).. òaøàîאא  ,, ïBécðta økkî :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÀÈÅÄÄÈÇËÀÀÅÇÀÇ
òìqa ïéàñ הנקנית לחם מכיכר הן עירוב של  סעודות שתי  – ÀÄÇÆÇ

הן  סאים ארבע בסלע. נמכרות חיטים סאים שארבע בשעה בפונדיון 
ושמונה  ארבעים הוא והסלע קבים), 6 (שהסאה קבים וארבעה עשרים

בפונדיון  הנקנית וכיכר  פונדיונים, בשני  נמכר שקב נמצא פונדיונים,
שיש מבואר, בגמרא אבל  ביצים); 12 (כשיעור חיטים קב מחצי  היא

והאפייה  הטחינה להוצאות נוטל  שהחנווני מה מחצה, מזה לנכות
רבע  אלא מידתה אין בפונדיון  הנקנית שהככר ונמצא טרחתו , ושכר

בן  יוחנן רבי  לדעת סעודות שתי מזון  והוא ביצים), 6 (כשיעור הקב
GMîברוקה. økkì úBãé ézL :øîBà ïBòîL éaøáwì L– ÇÄÄÀÅÀÅÈÇÄÈÄÈÇÇ

מן  ככרות שלש כשעושים כיכר, של שלישים שני הן סעודות שתי
שלישי ושני ביצים), 8 (כשיעור הקב משליש היא שכיכר נמצא הקב.

(כשיעור  רבי3/1כיכר  עירוב. של  סעודות שתי  מזון הם ביצים) 5

בש ברוקה בן יוחנן רבי  של  משיעורו  וממעט מקל  שלישישמעון  ני 
ולדעת  ביצים, 6 הוא הסעודות שתי  שיעור  יוחנן רבי  (שלדעת ביצה

שמעון  ביצים).3/1רבי 5déöç את בה שמשערים כזו כיכר  של  – ÆÀÈ
השיעור  הוא עירוב, של הסעודות òbðîäשתי  úéáì הנכנס שכן  – ÀÇÄÇÀËÈ

כיבוס  טעון אינו  מיד , טמא שהוא פי על  אף צרעת, נגע בו שיש  לבית
נגעי בפרשת שנאמר אכילה, שיעור כדי שם שהה כן  אם אלא בגדים

טטזז  ))::בתים יידד,, חכמים,((ווייקקרראא   ודרשו  בגדיו ", את יכבס בבית "והאוכל
אכילה; שיעור כדי המנוגע, בבית לשהייה שיעור  ליתן הכתוב שבא

אכילה? שיעור qxt,וכמה zlik` ick המשנה ובאה כיכר; חצי היינו 
היא  שלמה שכיכר  הסובר ברוקה בן  יוחנן רבי  שלדעת להשמיענו,

שלש הוא פרס" "אכילת שיעור  ביצים, שש  כשיעור  שהוא קב, רובע
שמונה  שהוא הקב, משליש  היא שהככר  שמעון רבי ולדעת ביצים;

עירוב  בענין  ואמנם ביצים. ארבע הוא פרס" "אכילת שיעור ביצים,
שתי לשיעור  מצריך  שאינו  דחוקות, בסעודות ומשער  שמעון  רבי מקל 

כל ששיעור ונמצא כיכר, של שלישים שני אלא עירוב של  סעודות

izdw - zex`ean zeipyn

משניות מסכת עיגובין
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‡Èáeøò Bì äkæiL éãk íBzçpìå éðåðçì äòî íãà ïúBð;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:åéúBòî Bì eëæ àG. ¥¨¨¨¨©¤§¨¦§©©§§¥¤¦§¤¥¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¨¨¨
íãà ìk øàLa íéãBîe–åéúBòî Bì eëfL,Bzòcî àlà íãàì ïéáøòî ïéàL.øîàäãeäé éaø:íéøác äna ¦¦§¨¨¨¨¤¨¨¨¤¥§¨§¦¨¨¨¤¨¦©§¨©©¦§¨©¤§¨¦

íéøeîà?ïéîeçú éáeøòa;éáeøòa ìáàBzòãì àHLå Bzòãì ïéáøòî úBøöç;éôìåéðôa àHL íãàì ïéëfL, £¦§¥¥§¦£¨§¥¥£¥§¨§¦§©§§¤§©§§¦¤¨¦¨¨¨¤§¨¨
åéðôa àHL íãàì ïéáç ïéàå. §¥¨¦¨¨¨¤§¨¨

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïéîeçza ïéôzzLî ãöék?øîBàå úéáçä úà çépî:éøéò éða ìëì äæ éøä,úéáì Bà ìáàä úéáì CìiL éî ìëì ¥©¦§©§¦©§¦©¦©¤¤¨¦§¥£¥¤§¨§¥¦¦§¨¦¤¥¥§¥¨¥¤§¥

`̀ii.ipepgl drn mc` ozep:éåáîá åîò øãå ,ïéé øëåîä.mezgpl e`úåð÷ì éåáî éðá åàåáé íà .åéøáç íò áåøéòá åì äëæéù øöçá åîò øãå úåøëë øëåîä
:åá ÷ìç éì äéäéù ,áåøéòì øëë úåð÷ì øöç éðá åà ,óåúùì ïéé êîî.eizern el ekf `lìëì éðåðçä äæ áøéò åìéôàå .êåùîéù ãò úåðå÷ úåòî ïéàù

úåðå÷ ïðéà úåòîã åì äðå÷ äðéà éøäå ,äòîá äð÷éù àìà áåøéòá ïéëæîä øàùë íðç úðúîá åì úåëæì ïéåëúð àì éøäù ,áåøéò åðéà ,äæì íâ äëæå íéøçàä
:åéúåòîá åì áøòî àöîðå.mc` lk x`ya miceneïéàå ìéàåäã ,áåøéò äð÷ù ,åì äëéæå êìäå áåøéòá éì äëæå åæ äòî êìéä åøéáç åì øîàù úéáä ìòá

:éì áøò åì øîåàë äùòðå çéìù åúåùòì àìà äæ ïéåëúð àì úåøëë øåëîì ìéâø úéáä ìòá.mc`l oiaxrn oi`yêëìä .åúòãî àìà åìùî åì ïéáøòîùë
:åúòãî àìù åì áøòî àöîð äéúòã äéëîñ àìå úåðå÷ ïðéà úåòîå åçåìù äùòéù åéìò êîñ àìå åðîî úåð÷ì àìà ïéåëúð àì éì äëæ åì øîà éë éðåðç éáâ

.oinegz iaexir:äãåäé 'øë äëìäå .åì çåð ïéà àîùå øçàä ãöì ãéñôîù àåä áåç
g`̀.'eke la`d zial jliy in lkl .cvik:äåöî øáãì àìà ïéîåçú éáåøéò ïéáøòî ïéà ì"éé÷å ,åäðéð äåöîã éìéîã.eilr lawy in lkeìò êåîñì

:øúåî äæ áåøéò.xeq` dkiygyneàìà éàãåá äæ áåøéò ìò êåîñì åéìò ìáé÷ àì åìéôà íåé ãåòáî åäåòéãåä ìáà ,íåé ãåòáî åäåòéãåä àìùë éìéî éðäå
:øúåî ,äëéùçùî

`xephxa yexit

xqi`k xkik,איסר כמידת קטן היינו ,ïéáøòî Z íìL àeäåÀÈÅÀÈÀÄ
Ba כגרוגרת כולם בין שיהא עד הרבה ככרות שם שיהיו  ובלבד –

ואחד אחד  ולדעת((ררשש  ""יי))לכל מערבים ההררממבב""םם  . כאיסר שלם כיכר ,
אחד  לכל כגרוגרת צריכים ואין החצר , בני  לכל  לבדו עעייררוובבייןן  בו  ((ההלל''

טטוובב"")) ייווםם   וו""תתווסספפוותת בבררטטננוורראא וועעייייןן חח  ;; שלאא  ,, שטעמו מבואר, בגמרא .
הוא יהושע `dai,רבי meyn:מחלוקת לידי הדיירים יבואו שלא כלומר

פרוסה" ואתה שלמה פת נותן  אא  )).."אני  פפאא  ,, עעייררוובבייןן גגממרראא   dklde((עעייייןן
.ryedi iaxk

א י ה נ ש מ ר ו א ב

éðåðçì äòî íãà ïúBð,במבוי עמו ודר  יין  מוכר שהוא –íBzçpìå ÅÈÈÈÈÇÆÀÈÄÀÇÇÀ
פת מוכר  שהוא לנחתום או בחצר,– עמו áeøòודר  Bì äkæiL éãkÀÅÆÄÀÆÅ

החצר בני  או לשיתוף, יין  לקנות לחנווני  המבוי בני יבואו  שאם –

בשבילו , גם הנחתום, או  החנווני  להם, יתן לעירוב, פת לקנות לנחתום
בעירוב; או בשיתוף חלק לו שיהא כדי זו, מעה éaøתמורת éøácÄÀÅÇÄ

øæòéìà;בעירוב הנחתום או  בשיתוף החנווני  לו שזוכה הסובר , – ÁÄÆÆ
שימשכם, עד במטלטלים קונות מעות אין  חכמים: שאמרו פי  על  ואף
ואינם  אותם, קנה שלא ונמצא הפת, את או היין  את משך לא והרי 

להעמיד חכמים הקלו שבעירוב אליעזר, רבי  סובר מקום מכל  שלו,
הם. שלו  הפת או והיין  קונות, המעות שיהיו  תורה, דין על הדבר  את

åéúBòî Bì eëæ àG :íéøîBà íéîëçå המעה את שנתן  בזה – ÇÂÈÄÀÄÈÈÈ
מעות  שאין  מפני  הפת, את או  היין את קנה לא לנחתום או לחנווני

בשיתוף  החנווני לו זכה לא הלכך  שקנה; החפץ את שימשוך עד  קונות
לזה, גם וזיכה האחרים לכל החנווני  עירב ואפילו בעירוב. הנחתום או

המזכים  כשאר חינם במתנת לו  לזכות נתכוון לא שהרי  עירוב, אינו
לו  מערב ונמצא לו, קנויה אינה והרי  המעה, את לקנות אלא בעירוב,

לדעתו . שלא חכמים,íéãBîeבמעותיו –íãà ìk øàLa שאם – ÄÄÀÈÈÈÈ
או  יין בהן שיקח נחתום, או  חנווני שאינו משכניו, לאחד מעות נתן 

בפתו , או ביינו  וזיכהו בשבילו, לעירוב או  לשיתוף ויתן eëfLÆÈפת
åéúBòî Bì בשבילו לערב שליח לעשותו  אלא נתכוון שלא לפי  – ÈÈ

לי ", "ערב לו כאומר  זה והרי  הנחתום, מן  או החנווני מן שיקח במזון
בעירוב; לו  זוכה הריהו  לי ", "ערב לו : אמר  אם עצמו , בחנווני  שאף

Bzòcî àlà íãàì ïéáøòî ïéàL משלו לאדם מערבים אין – ÆÅÀÈÀÄÈÈÈÆÈÄÇÀ
לו  שיזכה כדי מעה לו  שנותן בנחתום או בחנווני הלכך לדעתו, אלא

והרי ממנו, לקנות אלא לערב שליח לעשותו  נתכוון ולא הואיל עירוב,

נמ  קונות, אינן  אינו מעות ולכן לדעתו, שלא במעותיו לו מערב צא
וודאי עירוב לשם אצלו  והניחו  מזון  ממנו משך  אם ברם, לו. זוכה

לו . זוכה והוא שליח, íéøácעשאו äna :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÇÆÀÈÄ
íéøeîà? מדעתו אלא לאדם מערבים שאין –ïéîeçú éáeøòa– ÂÄÀÅÅÀÄ

נוחה  דעתו  אין  ושמא האחר , לצד מפסיד הוא העירוב ידי ועל  הואיל 
Bzòãìמזה, àHLå Bzòãì ïéáøòî úBøöç éáeøòa ìáà– ÂÈÀÅÅÂÅÀÈÀÄÀÇÀÀÆÀÇÀ

אפילו  לאדם לו  מערבים כלום, מפסיד ואינו  זוכה והמערב שהואיל
מדעתו, íãàìשלא ïéáç ïéàå ,åéðôa àHL íãàì ïéëfL éôìÀÄÆÈÄÈÈÈÆÀÈÈÀÅÈÄÈÈÈ
åéðôa àHL יהושע ר' שלדעת יוחנן , ור ' יהושע ר' נחלקו בגמרא – ÆÀÈÈ

מערבים  אין  שאמרו: שמה חכמים, דברי  לפרש אלא יהודה רבי בא לא

כל חצרות, בעירובי  אבל תחומים, בעירובי  היינו  מדעתו, אלא לאדם
ברם, מדעתו. שלא אפילו  לו מערבים משלהם, לו  מזכים שהמערבים

ז ); (משנה לעיל  ששנינו כמו  להודיעו צריכים משלו  לו  מערבים אם
שבעירובי סובר והוא חכמים, על לחלוק יהודה רבי בא יוחנן  ר ' ולדעת
לאדם  שזכין לפי לדעתו , שלא משלו  אף לאדם לו  מערבין  חצרות

בפניו . שלא

ברטנורא). המאירי ; יונתן ; הר "ר  (רש"י ; המפרשים רוב לפי המשנה את בארנו 
אחרות  בדרכים המשנה את לפרש ומתחבטים זה פירוש על מקשים יש אבל 
העניינים  פרטי בהסבר שמאריך טוב" יום "תוספות ועיין ואחרים; (הרא"ש
את  מבאר  שהוא משמע, כ ) ו, עירובין (הל ' הרמב"ם ומדברי משנתנו ). של 

תחומין. עירוב לענין – יהודה רבי  דברי פי  על  – המשנה כל

âששללייששיי âייווםם
א ה נ ש מ ר ו א ב

אחד יכול  לתחום, מחוץ שהוא אחד  למקום בשבת לילך רצו  העיר מבני  רבים אם
לזכות  הוא צריך משלו , מזון  מניח הוא ואם כולם, בשביל  תחומים" "עירוב להניח

אדם ידי  על משנה להם הקודם (בפרק מבואות שיתופי  בענין  ששנינו  כמו  אחר,
נקרא הרבים בשביל אדם שמניח זה תחומים" "עירוב minegz",ו). seziy" ובזה

משנתנו. עוסקת

ïéîeçza ïéôzzLî ãöék"תחומים ב"עירוב האחד משתף כיצד  – ÅÇÄÀÇÀÄÇÀÄ
האחרים? את úéáçäשלו  úà çépîשל או  שמן  של  או יין של  – ÇÄÇÆÆÈÄ

"חבית", משנתנו ונקטה שביתה; שם לקנות שרוצה במקום פירות

בחבית פירותיהם כל  להניח רגילים שהיו לפי ו ), (ז , לעיל  ((תתווסספפוותת  ));;וכן 

éøéò éða ìëì äæ éøä :øîBàåעירי אנשי  לכל זה עירוב הרי  – ÀÅÂÅÆÀÈÀÅÄÄ
לתחום, חוץ זה בצד  בשבת לילך  úéáìהרוצים CìiL éî ìëìÀÈÄÆÅÅÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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äzLnä.íBé ãBòaî åéìò ìawL ìëå–øzî.CLçzMî–øeñà;CLçzMî ïéáøòî ïéàL. ©¦§¤§¨¤¦¥¨¨¦§ª¨¦¤¤§©¨¤¥§¨§¦¦¤¤§©
·BøeòL àeä änk?ãçà ìëì úBãeòñ ézL ïBæî.úaMì àGå ìçì BðBæî;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà: ©¨¦§§¥§§¨¤¨§©Ÿ§©©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

ìçì àGå úaMì.ì÷äì ïéðekúî äæå äæå.ïa ïðçBé éaøä÷BøaøîBà:ïéàñ òaøàî ïBécðta økkîòìqa.éaø ©©¨§©Ÿ§¤¨¤¦§©§¦§¨¥©¦¨¨¤§¨¥¦¦¨©ª§§¥©§©§¦©¤©©¦
ïBòîLøîBà:GMî økkì úBãé ézLáwì L.òbðîä úéáì déöç.äiåbä úà ìBñôì déöç éöçå. ¦§¥§¥¨©¦¨¦¨©©¤§¨§©¦©§ª¨©£¦¤§¨¦§¤©§¦¨

aa.cg` lkl zecerq izy oefn:úáùì åì êéøöù ïåæî íù çéðäì êéøö íù åúúéáù äðå÷ù êåúî.lwdl mipeekzn el`e el`úáùá øáñ øéàî éáø
'áî éôè éåä ìåç ìù úåãåòñ 'áå ,äãåòñ ìëá ìåëàì äáøî åðéà úåãåòñ ùìù ìéëà úáùáã ïåéë øáñ äãåäé 'øå .äéìéùáú íéñáã íåùî éôè ùðéà ìéëà

:úáù ìù úåãåòñ.oeicpeta xkkïéèç ïéàñ 'ã ïéøëåîùë ïåéãðåôá çå÷ìä øëë,äòî ìëì á÷ àöîð ,ïéòî ã"ë òìñäå ,ïéá÷ ã"ë ïä ïéàñ 'ãå .òìñì
àåä ïåéãðåôá éðåðçä ïî çå÷ìä øëë àöîð ,äðéçèäå äéôàä øëùì éöçä ç÷åì éðåðçäå ,á÷ éöç àåä ïåéãðåôá ÷åùá øëîðä øëë éøä ,ïéðåéãðåô éðù äòîäå

:åúåîë äëìäå .à÷åøá ïá ïðçåé éáø éøáãì áåøéò ìù úåãåòñ 'á øåòéù íäå ,íéöéá ã"ë á÷äù ,íéöéá 'å íäù á÷ òáåø.oerny iax.øîåàå øåòéùá èòîî
:úåãåòñ 'á ååä øúåéå íéöéá 'ä íäù äéúåãé éúùå .á÷ä úéùéìù àåä íéöéá 'ç ìù íìù øëëå .á÷ì úåøëë 'â ìù øëë ìù úåãé éúùá áøòì éãùdivg

.rbepnd zialòâð åá ùéù úéáì ñðëðäù ,òâåðîä úéá úééäùì øåòéù àåä ,øîì ïéáå øîì ïéá åá åøòéùù íìù øëë éöç ,øîà÷ éëäå ,àéä ïéúéðúî íúñ
òáåø éåä íìù øëë øîàã ä÷åøá ïá ïðçåé éáøìå .äìéëà éãë éåä åæ øëë éöçå ,äìéëà éãë ääùéù ãò íéãâá ñåáë ïåòè åðéà ãéî àîè àåäù ô"òà úòøö
'ã äéöç éåä ,íéöéá 'ç íäù á÷ä úéùéìù ìù àåä íìù øëë øîàã ïåòîù 'øìå .àãåîìú éìåëáã ñøô àåäå íéöéá 'â äéöç àöîð ,íéöéá äùù íäù á÷
éðä ,úåãåòñ éúù éåäã ù"ø øîà÷ äéúåãé éúù àäã úåãåòñ 'â ùé íìù øëëáã øáñ ù"øã â"òàå .ïåòîù 'øã àáéìà àãåîìú éìåëáã ñøô àåäå íéöéá
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ìáàä,אבלים לנחם –äzLnä úéáì Bàשל או  חתונה של  – ÈÅÆÀÅÇÄÀÆ
שאין  להשמיענו , אלו דוגמות נקטה משנתנו אחרת; מצווה סעודת

מצווה לדבר  אלא תחומים עירובי טטוובב"")),,מערבים ייווםם   ""תתווסספפוותת   ((עעייייןן

íBé ãBòaî åéìò ìawL ìëå שבת בערב עליו שקיבל  מי כל – ÀÈÆÄÅÈÈÄÀ
לתחום, חוץ בשבת ללכת כדי  זה, עירוב על לסמוך יום øzîËÈמבעוד 

ללכת. לו  –CLçzMî,שחשכה לאחר עליו  קיבל אם אבל –øeñà ÄÆÆÀÇÈ
לתחום, חוץ ללכת –CLçzMî ïéáøòî ïéàL,מבואר בגמרא – ÆÅÀÈÀÄÄÆÆÀÇ

משנתנו  שנקטה eilr"שמה laiwy lk" כוונת אלא הוא, דווקא לאו 

שהונ  יום מבעוד שהודיעוהו מי  שכל היא, תחומים המשנה עירוב ח
אלא  זה עירוב על  לסמוך עליו קיבל שלא פי על  אף העיר , בני  לכל 

אומרים: בתחומים שכן  מותר , dxixa,משחשיכה, yiהוברר כלומר,
אבל זה. עירוב על  דעתו היתה לו שנודעה שמשעה למפרע, הדבר

סמך על  לתחום חוץ ללכת לו אסור שחשכה, עד הודיעוהו  לא אם
ברירה  דין כאן  אין  יום מבעוד  העירוב על  ידע ולא שהואיל  זה, עירוב

לאדם  לו מערבים שאין  כלום, זה אין  בעירוב, זיכהו  שחברו  ואף כלל .
שזה  הרוח באותה לערב רוצה אינו שמא לדעתו, אלא תחומים עירובי

לו . עירב
ב ה נ ש מ ר ו א ב

BøeòL àeä änk?תחומים עירוב של  –úBãeòñ ézL ïBæî ÇÈÄÀÀÅÀ
ãçà ìëìלכל סעודות, בשתי  ממנו אוכל שאדם כשיעור  מזון – ÀÈÆÈ

מידת  לפי אדם לכל ומשערים בעירוב; מהמשתתפים ואחד  אחד 

שתי שיעור העירוב במקום לו  שיש  וכיון יא); יז , (כלים סעודתו
במקום  שביתתו  וקנה העיר , מן  דעתו שעקר לכול ניכר  סעודות,

ìçìסעודתו . BðBæî,חול של סעודות שתי כשיעור מזון –àGå ÀÇÙÀ
úaMì,שבת של  סעודותיו  שתי  כשיעור ולא –øéàî éaø éøác ÇÇÈÄÀÅÇÄÅÄ

להלן . טעמו כמבואר –ìçì àGå úaMì :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÇÈÀÇÙ
חול . של  ולא שבת של  סעודות שתי  äæåמזון äæåורבי מאיר  רבי  – ÀÆÈÆ

ì÷äìיהודה, ïéðekúî,יותר אדם אוכל שבשבת סובר , מאיר רבי – ÄÀÇÀÄÀÈÅ
מיקל הלכך  תיאבון , ומעוררים טעימים השבת שמאכלי לגבילפי  הוא

הואיל סובר: יהודה ורבי  חול ; של סעודות לפי שיעורו וקובע עירוב,
ושתי סעודה, בכל לאכול  מרבה אינו  סעודות, שלש אדם אוכל ובשבת

בא  הלכך  שבת, של סעודות משתי  יותר  איפוא, הן , חול  של  סעודות
שבת של  סעודות שתי לפי  שיעורו  וקובע בעירוב ((ררשש  ""יי;;להקל

ייששרראאלל"")) ""תתפפאאררתת   וועעייייןן שתיבבררטטננוורראא  ;; משערת שמשנתנו  מפרשים ויש .
בשאר ולא בסיפא, להלן ממשיכה שהיא כמו עצמה, בפת הסעודות

שבסעודת  מאיר, רבי  של טעמו ומכאן  הפת, את ללפת הבאים הדברים

יותר פת עמהם אדם אוכל  הרבה, מאכלים מיני  בה שיש  שבת,
סובר, יהודה ורבי  חול. בסעודות משער  הוא ולכן  חול , מבסעודת

ממלא  שהוא לפי חול, מבסעודת פת פחות אדם אוכל שבת שבסעודת
ומעדנים תבשיל במיני  עעפפ  ""ייכרסו חחננננאאלל   ררבבננוו   ההממאאיירריי;; ייווננתתןן;; ((ההרר""רר  

ביין ,ההייררווששללממיי)),, המערב ואמנם שבת. בסעודות משער הוא ולפיכך 
כדי שיעורם שהם, כמות הנאכלים מינים ושאר  לוג, בחצי  שיעורו

שיעורו  הפת את בו ללפת העשוי ודבר סעודות, בשתי  מהם לשבוע
סעודות שתי  ממנו ללפת עעייררוובבייןן  כדי ההלל'' ררממבב""םם   אא  ;; ככטט  ,, עעייררוובבייןן ((גגממרראא

טט--יי)).. òaøàîאא  ,, ïBécðta økkî :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÀÈÅÄÄÈÇËÀÀÅÇÀÇ
òìqa ïéàñ הנקנית לחם מכיכר הן עירוב של  סעודות שתי  – ÀÄÇÆÇ

הן  סאים ארבע בסלע. נמכרות חיטים סאים שארבע בשעה בפונדיון 
ושמונה  ארבעים הוא והסלע קבים), 6 (שהסאה קבים וארבעה עשרים

בפונדיון  הנקנית וכיכר  פונדיונים, בשני  נמכר שקב נמצא פונדיונים,
שיש מבואר, בגמרא אבל  ביצים); 12 (כשיעור חיטים קב מחצי  היא

והאפייה  הטחינה להוצאות נוטל  שהחנווני מה מחצה, מזה לנכות
רבע  אלא מידתה אין בפונדיון  הנקנית שהככר ונמצא טרחתו , ושכר

בן  יוחנן רבי  לדעת סעודות שתי מזון  והוא ביצים), 6 (כשיעור הקב
GMîברוקה. økkì úBãé ézL :øîBà ïBòîL éaøáwì L– ÇÄÄÀÅÀÅÈÇÄÈÄÈÇÇ

מן  ככרות שלש כשעושים כיכר, של שלישים שני הן סעודות שתי
שלישי ושני ביצים), 8 (כשיעור הקב משליש היא שכיכר נמצא הקב.

(כשיעור  רבי3/1כיכר  עירוב. של  סעודות שתי  מזון הם ביצים) 5

בש ברוקה בן יוחנן רבי  של  משיעורו  וממעט מקל  שלישישמעון  ני 
ולדעת  ביצים, 6 הוא הסעודות שתי  שיעור  יוחנן רבי  (שלדעת ביצה

שמעון  ביצים).3/1רבי 5déöç את בה שמשערים כזו כיכר  של  – ÆÀÈ
השיעור  הוא עירוב, של הסעודות òbðîäשתי  úéáì הנכנס שכן  – ÀÇÄÇÀËÈ

כיבוס  טעון אינו  מיד , טמא שהוא פי על  אף צרעת, נגע בו שיש  לבית
נגעי בפרשת שנאמר אכילה, שיעור כדי שם שהה כן  אם אלא בגדים

טטזז  ))::בתים יידד,, חכמים,((ווייקקרראא   ודרשו  בגדיו ", את יכבס בבית "והאוכל
אכילה; שיעור כדי המנוגע, בבית לשהייה שיעור  ליתן הכתוב שבא

אכילה? שיעור qxt,וכמה zlik` ick המשנה ובאה כיכר; חצי היינו 
היא  שלמה שכיכר  הסובר ברוקה בן  יוחנן רבי  שלדעת להשמיענו,

שלש הוא פרס" "אכילת שיעור  ביצים, שש  כשיעור  שהוא קב, רובע
שמונה  שהוא הקב, משליש  היא שהככר  שמעון רבי ולדעת ביצים;

עירוב  בענין  ואמנם ביצים. ארבע הוא פרס" "אכילת שיעור ביצים,
שתי לשיעור  מצריך  שאינו  דחוקות, בסעודות ומשער  שמעון  רבי מקל 

כל ששיעור ונמצא כיכר, של שלישים שני אלא עירוב של  סעודות

izdw - zex`ean zeipyn
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‚î éLðàå øöç éLðàeáøò àGå eçëML úñtø,íéçôè äøNò dBábL ìk–úñtønì,ïàkî úBçt–øöçì. ©§¥¨¥§©§¥©§¤¤¤¨§§¥§¨¤¨©£¨¨§¨¦©©§¤¤¨¦¨¤¨¥
òìqäå øBaä úéìç,íéçôè äøNò íéäBáb–úñtønì,ïàkî úBçt–øöçì.íéøeîà íéøác äna? ª§©©§©¤©§¦£¨¨§¨¦©©§¤¤¨¦¨¤¨¥©¤§¨¦£¦

äëeîña.úâìôîa ìáà,íéçôè äøNò ääBáb elôà–øöçì.äëeîñ àéä Bæéàå?äòaøà ä÷Bçø dðéàL ìk ¦§¨£¨§ª§¤¤£¦§¨£¨¨§¨¦¤¨¥§¥¦§¨¨¤¥¨§¨©§¨¨
íéçôè. §¨¦

„øòL úéáa Báeøò úà ïúBpä,úñtøîe äøãñëà–áeøò Bðéà,åéìò øñBà Bðéà íL øcäå;úéááe ïázä úéáa ©¥¤¥§¥©©©§©§¨©§¤¤¥¥§©¨¨¥¥¨¨§¥©¤¤§¥
ø÷aä,úBøöBàä úéááe íéöòä úéááe–áeøò äæ éøä,åéìò øñBà íL øcäå.äãeäé éaøøîBà:íL Lé íà ©¨¨§¥¨¥¦§¥¨¨£¥¤¥§©¨¨¥¨¨©¦§¨¥¦¤¨

,á÷ä úéùéìù ìù øëë éöçî äúåçô äãåòñ ïéàã ïåòîù 'øì äéì àøéáñ éúëåã øàù ìëá ìáà ,úåîéìù úåãåòñ éúù ö"àå ì÷äì åá åðååëúðã áåøéòá éìéî
:íéöéá 'ã íäù åæ øëë éöç úìéëà éãë ääùéù ïðéòáå.diebd z` leqtl divg ivg.äîåøúá ìåëàìî ïðáøãî åôåâ ìñôð ñøô éöçë íéàîè íéìëåà ìëåàäã

:ù"øì íéöéá 'áå ,ä÷åøá ïá é"øì äöçîå äöéá éåä ñøô éöçå
bb.zqtxnúñôøîå ìéàåä ïéøñåà ïéà ë"ôòàå íéáøä úåùøì åðîîå øöçì 'à íìåñá ïéàöåé íìåëå äì ïéçåúô úåéìò éçúô äáøäå úéáä øöçá äåáâ íå÷î

:úøñåà äðéàå äîå÷îá úøúåîä ìâø àéåäã úñôøîá ïîöòì úñôøî éðá åáøòéù ãáìáå ,'é ääåáâ.eaxir `le egkyyåìà åáøéò ìáà .åìà íò åìà
:ïîöòì åìàå ïîöòìlk.'i deabyéðáì ãåîòã äéúùéîùú àçéðã ,äøùò ãåîòä ïî äåáâ úñôøî ïéàå úñôøîì êåîñ 'é äåáâ ãåîò åà ìú øöçá ùé íà

:øöçä éðá àìå åá ïä ïéùîúùîå åá úèìåù úñôøî úåùø ,úñôøîä.xvgl o`kn zegtøöçäå úñôøîä åá ïéèìåù úåéåùøä éúùù ,øîà÷ øöçì óà
:åá íéøåñà íäéðù äæ íò äæ åáøéò àì íàå.xead zilegøåáä äéäéù àåäå .åá úèìåù úñôøî úåùø øöçä ïî äøùò äåáâ íà ,äìòî ìù øåáä úôù

,úñôøîä úéò÷ø÷ì äåù àåä éøäå øñç åðéàù òìñã àéîåã ääáåâî øñçúù øùôà éà àúùäã úáùá íìèìèì øåñàù íéøáãî äðåéìòä åúôù ãò àìî
åáøéò àì íàå àøéñà éîð àøñç àì éë ,àøéñà àøñç éëã ïåéë ,åøñçìå úáùá íäî ç÷éì øùôàù íéøáãî àìî åìéôà åà àìî øåáä ïéà íà ìáà

:åá íéøåñà íäéðù äæ íò äæ øöçäå úñôøîä.xvgl migth dxyr ddeab 'it`:äæ íò äæ åáøéò àì íà åá íéøåñà íäéðùå ,úñôøîì åîë øöçì óà
cc.eaexir ozepd:úåøöç éáåøéò.xry ziaa:øöçì íéáøä úåùø éðá åñðëé àìù øîåù íù áéùåäì ïéìéâøå øöçä øòùì êåîñ íå÷î.my xcdeúéáá

:àéä äøéã åàìã úôä úà ïúéì êéøö åðéàå øöçä ìòá ìò øñåà åðéà øöçáù øòù.eilr xqe` my xcdeøåãì åìù ïáúä úéá úéáä ìòá ìéàùä íà
:øöçì çåúôå ìéàåä ,åéìò øñåà ,íù.ziad lra ly ci zqitz my yi m`øéãá íå÷î úéáä ìòáì ùéùøñåà åðéà ,ïòéðöäì åéìë íù ïúåðù ,äæ ìù åú
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שאר בכל  אבל ביצה, שלישי  ושני  ביצים שתי  אלא אינו  סעודה

סעודה  שיעור היינו  פרס" "אכילת ששיעור  שמעון  רבי סובר המקומות
ארבע  שהוא הקב, שליש  של כיכר מחצי  פחות ואינו  שלמה, אחת

déöçביצים. éöçåהשיעור הוא כזו , כיכר של  –úà ìBñôì ÇÂÄÆÀÈÄÀÆ
äiåbä גופו נפסל  פרס, חצי  בשיעור  טמאים אוכלים שהאוכל  – ÇÀÄÈ

התורה  מדין שכן הוא, סופרים ומדברי  שיטבול . עד  בתרומה מלאכול
ללמד המשנה ובאה כך . על  גזרו שחכמים אלא אדם, מטמא אוכל אין 

ברוקה בן יוחנן qxtשלרבי  ivg– שמעון ולרבי  ומחצה, ביצה הוא
ביצים. שתי 

âררבבייעעיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

חצרות.משנ עירובי בענין ללמד  חוזרת תנו 

øöç éLðà,שבחצר הבית של  התחתונה שבקומה הדיירים היינו  – ÇÀÅÈÅ
úñtøî éLðàå הבית של  העליונה שבקומה הדיירים היינו – ÀÇÀÅÇÀÆÆ

במדרגות  יורדים הם וממנה משותפת, מרפסת להם שיש  (בעלייה),

eáøòלחצר, àGå eçëML שיוכלו כדי  אלו , עם אלו חצרות עירוב – ÆÈÀÀÅÀ
אלו  עירבו אלא לחצר, מבתיהם ולהכניס להוציא המרפסת אנשי 

ולהכניס  להוציא מותרים המרפסת שאנשי ונמצא לעצמם, ואלו  לעצמם
מבתיהם  ולהכניס להוציא מותרים החצר  ואנשי למרפסת, מבתיהם

אנשי על  אוסרת בחצר המרפסת אנשי  של הרגל  דריסת ואין  לחצר,
ו , (לעיל  במקומה שלא אוסרת אינה במקומה המותרת שרגל החצר ,

íéçôèט-י ), äøNò dBábL ìk גבוה שהוא בחצר  הנמצא כל  – ÈÆÈÇÂÈÈÀÈÄ
שייך הוא הרי  למרפסת, הסמוך  עמוד, או  תל כגון טפחים, עשרה

úñtønìאנשי לא אבל בו, להשתמש  מותרים המרפסת ואנשי  – ÇÇÀÆÆ
הרי החצר, לאנשי ולא המרפסת לאנשי נוח ותשמישו שהואיל  החצר ,

המרפסת. אנשי  של כרשותם נחשב ïàkîהוא úBçt אם אבל – ÈÄÈ
המרפסת  ואנשי  הואיל טפחים, מעשרה פחות גבוה הוא העמוד או התל 

בנקל , בו להשתמש  יכולים מבואר:øöçìאינם בגמרא –,xvgl s` ÆÈÅ
וכיון  החצר, לאנשי וגם המרפסת לאנשי  גם שייך  זה שמקום כלומר

וכן  בו. להשתמש  אסורים שניהם אלו , עם אלו  עירבו úéìçËÀÇשלא

òìqäå øBaä שמוציאים העפר  את סביביו מניחים בור כשחופרים – ÇÀÇÆÇ
חוליית  ואם הבור ". "חוליית נקרא זה עפר כמעקה; לו  להיות מתוכו

שבחצר  והסלע éçôèהבור  äøNò íéäBábí,למרפסת וסמוכים – ÀÄÂÈÈÀÈÄ
להלן, להם úñtønìכמבואר  ומותר  המרפסת, לאנשי  הם שייכים – ÇÇÀÆÆ

החצר. לאנשי  לא אבל עליהם, ïàkîלהשתמש  úBçt היו אם – ÈÄÈ
טפחים, מעשרה פחות שבארנו øöçìגבוהים כמו  לחצר, אף כלומר – ÆÈÅ

לשם. הבתים מן ולהכניס להוציא אסורים ושניהם änaÇÆלמעלה,
íéøeîà íéøác אותו נותנין טפחים, עשרה גבוה שהוא שכל – ÀÈÄÂÄ

למרפסתäëeîñaלמרפסת? סמוכה שהיא בחוליה –`id dileg) ÄÀÈ
,(migth dxyr deabd xac lkl dnbecúâìôîa ìáà רחוקה שהיא – ÂÈÀËÀÆÆ

לשימוש, נוחה אינה המרפסת לאנשי וגם הואיל  המרפסת, elôàÂÄמן 
øöçì ,íéçôè äøNò ääBáb,החצר לאנשי  אף שייכת היא הרי – ÀÈÂÈÈÀÈÄÆÈÅ

אלו . עם אלו  שיערבו  עד הבתים, כלי לשם להוציא אסורים ושניהם
íéçôè äòaøà ä÷Bçø dðéàL ìk ?äëeîñ àéä Bæéàå– ÀÅÄÀÈÈÆÅÈÀÈÇÀÈÈÀÈÄ

אינו  המרפסת ובין בזה וכיוצא הסלע או הבור  חוליית בין שהמרחק
טפחים. מארבעה יותר 
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החצר , מבתי  אחד בבית להניחו צריכים חצרות עירובי שמזון ללמד , באה זו משנה
בית, נקרא שאינו  במקום הניחוהו ואם זה. עם זה בתים להתיר בא והוא הואיל 

עירוב. אינו 

Báeøò úà ïúBpä,חצרות עירוב –øòL úéáaהסמוך בבנין  – ÇÅÆÅÀÅÇÇ
בו , יושב שהשומר החצר, המקורה äøãñëàלשער עמודים בניין – ÇÀÇÀÈ

לבית, הכניסה שלפני לדירה,úñtøîeבתקרה, עשויה שאינה – ÇÀÆÆ
áeøò Bðéà חצרות ועירוב לדירה, מיוחדים אינם הללו  שהמקומות – ÅÅ

בדירה, שיתנוהו  íLצריך øcäå או באכסדרה או  שער בבית – ÀÇÈÈ
åéìòבמרפסת, øñBà Bðéà לערב צריך ואינו החצר, בעל  על – ÅÅÈÈ

דירה. נחשבים אינם אלו שכל לפי aexirdעמו, z` ozepd la`úéáaÀÅ
ïázä,לתבן מחסן  המשמש בבניין –ø÷aä úéááe,ברפת –úéááe ÇÆÆÀÅÇÈÈÀÅ

íéöòä,לעצים מחסן  שהוא בבניין  –úBøöBàä úéááeשל – ÈÅÄÀÅÈÈ
וכדומה, áeøòתבואה äæ éøä דינו הללו  מהבתים אחד שכל  – ÂÅÆÅ

íLכדירה, øcäå העצים בבית או הבקר  בבית או  התבן בבית – ÀÇÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úéaä ìòa ìL ãé úñéôz–Bðéàåéìò øñBà. §¦©¨¤©©©©¦¥¥¨¨
‰ì Cìäå Búéa úà çépnäúøçà øéòa úBaL,ìàøNé ãçàå éøëð ãçà–øñBà äæ éøä;éøácøéàî éaø.éaø ©©¦©¤¥§¨©¦§§¦©¤¤¤¨¨§¦§¤¨¦§¨¥£¥¤¥¦§¥©¦¥¦©¦

äãeäéøîBà:øñBà Bðéà.éñBé éaøøîBà:øñBà éøëð,øñBà Bðéà ìàøNé,úaMa àBáì ìàøNé Cøc ïéàL.éaø §¨¥¥¥©¦¥¥¨§¦¥¦§¨¥¥¥¤¥¤¤¦§¨¥¨©©¨©¦
ïBòîLøîBà:Cìäå Búéa çépä elôàìøéòä dúBàa Bza ìöà úBaL–øñBà Bðéà,Balî òéqä øákL. ¦§¥£¦¦¦©¥§¨©¦§¥¤¦§¨¨¦¥¥¤§¨¦¦©¦¦

ÂúBøöç ézL ïéaL øBa–úaMa epnî ïéàìîî ïéà;íéçôè äøNò ääBáb ävçî Bì eNò ïk íà àlà,ïéa ¤¥§¥£¥¥§©§¦¦¤©©¨¤¨¦¥¨§¦¨§¨£¨¨§¨¦¥
Bðâà CBzî ïéa ähîlî ïéa äìòîìî.ïBòîL ïaøìàéìîb ïaøîBà:éànL úéaíéøîBà:ähîlî,ìlä úéáe ¦§©§¨¥¦§©¨¥¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¥¥©©§¦¦§©¨¥¦¥

íéøîBà:äìòîìî.øîàäãeäé éaø:íäéðéaL ìúkä ïî äìBãb ävçî àäz àG. §¦¦§©§¨¨©©¦§¨§¥§¦¨§¨¦©Ÿ¤¤¥¥¤

íéøçà íéøåéã ìò ìáà øñåà åðéà åéìò ,åéìò øñåà åðéà éðú÷ã éîð à÷éã ,ïäéìò øñåà íéøçà ïéøåéã íù ùé íà ìáà ,íéøçà ïéøåéã íù ïéàùë à÷åãå .åéìò
åäì ìé÷ù éòá éàã ,åéìò øñåàå ãé úñéôú åæ ïéà úáùá íéìèðä íéøáã íä úéáä ìòá íù ïúåðù åììä íéìëä íàå .ïäîò áøéò úéáä ìòáù ô"òàå øñåà

:é"øë äëìäå .éàøáà åäì éãùå
dd.xqe` df ixd:äøéã äîù íéìòá àìá äøéãã.xqe` epi`:äøéã äîù åàìã.iqei 'x.úáùá àáé àîù øñåà éøëð åäéî ,äøéã äîù åàìã ì"ñ éîð

:éñåé éáøë äëìäå.eza lv`.àöéå åîò åúìë èèå÷úú àîù ,åðá ìöà øåãì åúéáî åúòã çéñî íãà ïéà åðá ìáà ,åðúç íò øééãã ùðéà ãéáòã ,åúá à÷åã
:ù"øë äëìäå

ee.zexvg izy oiay xea:åæ íò åæ úåøöçä åáøéò àì íà øåñàå åøáç úåùøî àìîî äæù ,åðîî ïéàìîî ïéà ,äæá åéöçå äæá åéöç.dlrnln oiaåéäù
:íéîá ò÷åùî ãçà çôèå íéîä ïî äìòîì äöéçî ìù íéçôè 'è.dhnln oia:äìòîì äàøð ãçà çôèå íéîä êåúá íéò÷åùî íéçôè äòùú äéäùoia

.epb` jeznäàøéúù øåáä ïâåà êåúá àäúù ãáìáå ,äúöéçî úéçà ãåâ ïðéøîàã íéîá íéîëç åì÷äù àéä àìå÷ã ììë ,íéîá úòâåð äöéçîä ïéàù ô"òà
:ä÷ñôäë.mdipiay lzekd on:é"øë äëìä ïéàå .åðâà êåú úñðëð äðéàù éô ìò óàå øåáä éðô ìò ú÷ñôîå úåøöçä ïéá ú÷ñôîù

`xephxa yexit

האוצר , בבית åéìòאו  øñBà. עמו לערב וצריך  החצר , בעל  על  – ÅÈÈ
úéaä ìòa ìL ãé úñéôz íL Lé íà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÄÆÈÀÄÇÈÆÇÇÇÇÄ

להשתמש זכות לעצמו  השאיר החצר  ובעל החצר, מבעל  בית ששכר  מי 

כליו, שם שמניח כגון  זה, åéìòבבית øñBà Bðéàאוסר הדייר אין  – ÅÅÈÈ
עמו דר  כאילו  שהריהו עמו, לערב צריך ואינו  הבית, בעל ,((ררשש  ""יי))על

אצלו כאורח אלא אינו שהדייר שדווקא ((ההממאאיירריי))..או מבואר, בגמרא
הניטלים  כלים הניח אם אבל בשבת, ניטלים שאינם כלים שם הניח אם

אין  בשבת, להוציאם הדייר  ויכול שהואיל עליו , אוסר הריהו בשבת,
דיירים  שם שאין  בכגון במשנתנו שמדובר  מפרשים, יש  יד . תפיסת זו 
תפיסת  החצר לבעל שאין אחרים, דיירים בחצר יש אם אבל  אחרים,

החצר לבעל שיש  הדייר  אותו  ואם לערב, צריכים כולם בבתיהם, יד
לא  החצר בני שאר של  והעירוב עמהם, עירב לא בביתו  יד תפיסת

עליהם אוסר הוא הרי  החצר, בעל  של בביתו  ייווננתתןן))..היה ((ההרר  ""רר

âחחממייששיי âייווםם
ה ה נ ש מ ר ו א ב

éøëð ãçà ,úøçà øéòa úBaLì Cìäå Búéa úà çépnä– ÇÇÄÇÆÅÀÈÇÄÀÀÄÇÆÆÆÈÈÀÄ
רשותו , את החצר לאנשי  השכיר  ולא נכרי , הוא ביתו  את שהמניח בין 

ìàøNé ãçàå ולא החצר, בני  עם עירב ולא ישראל, שהוא ובין  – ÀÆÈÄÀÈÅ
רשותו, להם øñBàביטל äæ éøä ולהכניס להוציא החצר  אנשי  על  – ÂÅÆÅ

אוסרת, דירתו שם, שובת שאינו פי על  שאף לחצר, éøácÄÀÅמבתיהם
øéàî éaø.דירה שמה בעלים בלא שדירה הסובר , –äãeäé éaø ÇÄÅÄÇÄÀÈ

øñBà Bðéà :øîBà אין בעלים בלא דירה יהודה רבי  שלדעת – ÅÅÅ
אוסרת. אינה ולכן  דירה, øñBàשמה éøëð :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÈÀÄÅ

שמכל אלא דירה, שמה אין בעלים בלי שדירה סובר, יוסי רבי  אף

בשבת, לביתו  יחזור  שמא אוסר , הריהו ביתו  את שהניח נכרי  מקום
úaMaאבל  àBáì ìàøNé Cøc ïéàL ,øñBà Bðéà ìàøNé– ÄÀÈÅÅÅÆÅÆÆÄÀÈÅÈÇÇÈ

אוסרת. אינה בעלים בלא ודירה לתחום, מחוץ שהוא éaøÇÄוכגון 
Bza ìöà úBaLì Cìäå Búéa çépä elôà :øîBà ïBòîLÄÀÅÂÄÄÄÇÅÀÈÇÄÀÅÆÄ

øñBà Bðéà ,øéòä dúBàa, חצרו אנשי על  –Balî òéqä øákL ÀÈÈÄÅÅÆÀÈÄÄÇÄÄ
שבת. לאותה ממנה דעתו שהסיח כלומר דירתו, את מלבו  הוציא –

שמא  חושש שאינו  בתו , אצל לשבות הלך אם שדווקא אמרו , בגמרא

דעתו  מסיח אינו  בנו, אצל לשבות הלך  אם אבל  חתנו , עמו יתקוטט

לביתו . בשבת ויחזור כלתו, עמו  תתקוטט שמא הוא שחושש מדירתו ,
.oerny iaxke iqei iaxk dklde
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øBa,מים של  –úBøöç ézL ïéaLשתי בין המפסיק שהכותל – ÆÅÀÅÂÅ
זו , בחצר וחציו זו  בחצר  חציו  ונמצא הבור, פני על עובר  החצרות

úaMa epnî ïéàìîî ïéà עם זו  עירבו לא החצרות שתי  אם – ÅÀÇÀÄÄÆÇÇÈ
שנמצאים  לפי בשבת, הבור מן  מים למלא חצר כל  לאנשי  אסור זו 

האחרת, החצר  מרשות Bìממלאים eNò ïk íà àlà,לבור – ÆÈÄÅÈ
ävçî,מיוחדת –íéçôè äøNò ääBábכל אנשי  שיהיו  כדי – ÀÄÈÀÈÂÈÈÀÈÄ

מרשותם, דולים äìòîìîחצר  ïéa שהמחיצה כלומר המים, מן – ÅÄÀÇÀÈ
למים סמוך  עד הבור חלל  את miqxebמחלקת oi`y ze`gqep yie)

,("dlrnln oia" epzpynaähîlî ïéa כלומר המים, מן שהמחיצה – ÅÄÀÇÈ
המים, בתוך  Bðâàנתונה CBzî ïéaעל אף ולמטה, הבור  משפת – ÅÄÈÀ

שאנו  במים, חכמים שהקילו היא קולה שכן למים, מגעת שאינה פי 
רוב  ברם, הבור. כל את וחוצה יורדת היא כאילו המחיצה את רואים

בגמרא): יהודה רב דעת (לפי  מבארים dlrnlnהמפרשים oia–
משוקע  אחד  וטפח המים מן  למעלה הם המחיצה של  טפחים שתשעה

dhnlnבמים, oia במים משוקעים המחיצה של  טפחים תשעה שהיו  –
שתי בין  היכר  שיהא כדי המים, מן  למעלה יוצא ממנה אחד וטפח

בבררטטננוורראא))..הרשויות ייווננתתןן;; ההרר""רר ìàéìîb((ררממבב""םם  ;; ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
:íéøîBà ìlä úéáe ,ähîlî :íéøîBà éànL úéa :øîBàÅÅÇÇÀÄÄÀÇÈÅÄÅÀÄ

äìòîìî,קמא תנא על  לחלוק בא אינו  גמליאל בן  שמעון  רבן – ÄÀÇÀÈ
הלל, לבית שמאי  בית בין  במחלוקת שנוי  זה שדבר להשמיענו, אלא

ואילו  מלמטה, דווקא המחיצה את לעשות צריך שמאי בית שלדעת
מה  וכן  מלמעלה, אף לעשותה שמותר וסוברים מקילים הלל  בית

שבמה  הוא, הלל בית כדעת אוגנו " מתוך  "בין  במשנתנו ששנינו 
מתוך ובין המים מן מלמעלה בין  הם כוללים "מלמעלה" שאמרו

ייווננתתןן))..אוגנו  ההרר""רר ävçî((ההממאאיירריי;; àäz àG :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÀÅÀÄÈ
íäéðéaL ìúkä ïî äìBãb בין המפסיק והכותל  הואיל כלומר  – ÀÈÄÇÙÆÆÅÅÆ

אחרת  למחיצה עוד  צריכים אין  הבור, פני על  עובר החצרות שתי

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצה

ליתדהנ לןינ עדלה דס  195 

קצה

c dpyn ipiny wxt oiaexir zkqn

‚î éLðàå øöç éLðàeáøò àGå eçëML úñtø,íéçôè äøNò dBábL ìk–úñtønì,ïàkî úBçt–øöçì. ©§¥¨¥§©§¥©§¤¤¤¨§§¥§¨¤¨©£¨¨§¨¦©©§¤¤¨¦¨¤¨¥
òìqäå øBaä úéìç,íéçôè äøNò íéäBáb–úñtønì,ïàkî úBçt–øöçì.íéøeîà íéøác äna? ª§©©§©¤©§¦£¨¨§¨¦©©§¤¤¨¦¨¤¨¥©¤§¨¦£¦

äëeîña.úâìôîa ìáà,íéçôè äøNò ääBáb elôà–øöçì.äëeîñ àéä Bæéàå?äòaøà ä÷Bçø dðéàL ìk ¦§¨£¨§ª§¤¤£¦§¨£¨¨§¨¦¤¨¥§¥¦§¨¨¤¥¨§¨©§¨¨
íéçôè. §¨¦

„øòL úéáa Báeøò úà ïúBpä,úñtøîe äøãñëà–áeøò Bðéà,åéìò øñBà Bðéà íL øcäå;úéááe ïázä úéáa ©¥¤¥§¥©©©§©§¨©§¤¤¥¥§©¨¨¥¥¨¨§¥©¤¤§¥
ø÷aä,úBøöBàä úéááe íéöòä úéááe–áeøò äæ éøä,åéìò øñBà íL øcäå.äãeäé éaøøîBà:íL Lé íà ©¨¨§¥¨¥¦§¥¨¨£¥¤¥§©¨¨¥¨¨©¦§¨¥¦¤¨

,á÷ä úéùéìù ìù øëë éöçî äúåçô äãåòñ ïéàã ïåòîù 'øì äéì àøéáñ éúëåã øàù ìëá ìáà ,úåîéìù úåãåòñ éúù ö"àå ì÷äì åá åðååëúðã áåøéòá éìéî
:íéöéá 'ã íäù åæ øëë éöç úìéëà éãë ääùéù ïðéòáå.diebd z` leqtl divg ivg.äîåøúá ìåëàìî ïðáøãî åôåâ ìñôð ñøô éöçë íéàîè íéìëåà ìëåàäã

:ù"øì íéöéá 'áå ,ä÷åøá ïá é"øì äöçîå äöéá éåä ñøô éöçå
bb.zqtxnúñôøîå ìéàåä ïéøñåà ïéà ë"ôòàå íéáøä úåùøì åðîîå øöçì 'à íìåñá ïéàöåé íìåëå äì ïéçåúô úåéìò éçúô äáøäå úéáä øöçá äåáâ íå÷î

:úøñåà äðéàå äîå÷îá úøúåîä ìâø àéåäã úñôøîá ïîöòì úñôøî éðá åáøòéù ãáìáå ,'é ääåáâ.eaxir `le egkyyåìà åáøéò ìáà .åìà íò åìà
:ïîöòì åìàå ïîöòìlk.'i deabyéðáì ãåîòã äéúùéîùú àçéðã ,äøùò ãåîòä ïî äåáâ úñôøî ïéàå úñôøîì êåîñ 'é äåáâ ãåîò åà ìú øöçá ùé íà

:øöçä éðá àìå åá ïä ïéùîúùîå åá úèìåù úñôøî úåùø ,úñôøîä.xvgl o`kn zegtøöçäå úñôøîä åá ïéèìåù úåéåùøä éúùù ,øîà÷ øöçì óà
:åá íéøåñà íäéðù äæ íò äæ åáøéò àì íàå.xead zilegøåáä äéäéù àåäå .åá úèìåù úñôøî úåùø øöçä ïî äøùò äåáâ íà ,äìòî ìù øåáä úôù

,úñôøîä úéò÷ø÷ì äåù àåä éøäå øñç åðéàù òìñã àéîåã ääáåâî øñçúù øùôà éà àúùäã úáùá íìèìèì øåñàù íéøáãî äðåéìòä åúôù ãò àìî
åáøéò àì íàå àøéñà éîð àøñç àì éë ,àøéñà àøñç éëã ïåéë ,åøñçìå úáùá íäî ç÷éì øùôàù íéøáãî àìî åìéôà åà àìî øåáä ïéà íà ìáà

:åá íéøåñà íäéðù äæ íò äæ øöçäå úñôøîä.xvgl migth dxyr ddeab 'it`:äæ íò äæ åáøéò àì íà åá íéøåñà íäéðùå ,úñôøîì åîë øöçì óà
cc.eaexir ozepd:úåøöç éáåøéò.xry ziaa:øöçì íéáøä úåùø éðá åñðëé àìù øîåù íù áéùåäì ïéìéâøå øöçä øòùì êåîñ íå÷î.my xcdeúéáá

:àéä äøéã åàìã úôä úà ïúéì êéøö åðéàå øöçä ìòá ìò øñåà åðéà øöçáù øòù.eilr xqe` my xcdeøåãì åìù ïáúä úéá úéáä ìòá ìéàùä íà
:øöçì çåúôå ìéàåä ,åéìò øñåà ,íù.ziad lra ly ci zqitz my yi m`øéãá íå÷î úéáä ìòáì ùéùøñåà åðéà ,ïòéðöäì åéìë íù ïúåðù ,äæ ìù åú
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שאר בכל  אבל ביצה, שלישי  ושני  ביצים שתי  אלא אינו  סעודה

סעודה  שיעור היינו  פרס" "אכילת ששיעור  שמעון  רבי סובר המקומות
ארבע  שהוא הקב, שליש  של כיכר מחצי  פחות ואינו  שלמה, אחת

déöçביצים. éöçåהשיעור הוא כזו , כיכר של  –úà ìBñôì ÇÂÄÆÀÈÄÀÆ
äiåbä גופו נפסל  פרס, חצי  בשיעור  טמאים אוכלים שהאוכל  – ÇÀÄÈ

התורה  מדין שכן הוא, סופרים ומדברי  שיטבול . עד  בתרומה מלאכול
ללמד המשנה ובאה כך . על  גזרו שחכמים אלא אדם, מטמא אוכל אין 

ברוקה בן יוחנן qxtשלרבי  ivg– שמעון ולרבי  ומחצה, ביצה הוא
ביצים. שתי 

âררבבייעעיי âייווםם
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חצרות.משנ עירובי בענין ללמד  חוזרת תנו 

øöç éLðà,שבחצר הבית של  התחתונה שבקומה הדיירים היינו  – ÇÀÅÈÅ
úñtøî éLðàå הבית של  העליונה שבקומה הדיירים היינו – ÀÇÀÅÇÀÆÆ

במדרגות  יורדים הם וממנה משותפת, מרפסת להם שיש  (בעלייה),

eáøòלחצר, àGå eçëML שיוכלו כדי  אלו , עם אלו חצרות עירוב – ÆÈÀÀÅÀ
אלו  עירבו אלא לחצר, מבתיהם ולהכניס להוציא המרפסת אנשי 

ולהכניס  להוציא מותרים המרפסת שאנשי ונמצא לעצמם, ואלו  לעצמם
מבתיהם  ולהכניס להוציא מותרים החצר  ואנשי למרפסת, מבתיהם

אנשי על  אוסרת בחצר המרפסת אנשי  של הרגל  דריסת ואין  לחצר,
ו , (לעיל  במקומה שלא אוסרת אינה במקומה המותרת שרגל החצר ,

íéçôèט-י ), äøNò dBábL ìk גבוה שהוא בחצר  הנמצא כל  – ÈÆÈÇÂÈÈÀÈÄ
שייך הוא הרי  למרפסת, הסמוך  עמוד, או  תל כגון טפחים, עשרה

úñtønìאנשי לא אבל בו, להשתמש  מותרים המרפסת ואנשי  – ÇÇÀÆÆ
הרי החצר, לאנשי ולא המרפסת לאנשי נוח ותשמישו שהואיל  החצר ,

המרפסת. אנשי  של כרשותם נחשב ïàkîהוא úBçt אם אבל – ÈÄÈ
המרפסת  ואנשי  הואיל טפחים, מעשרה פחות גבוה הוא העמוד או התל 

בנקל , בו להשתמש  יכולים מבואר:øöçìאינם בגמרא –,xvgl s` ÆÈÅ
וכיון  החצר, לאנשי וגם המרפסת לאנשי  גם שייך  זה שמקום כלומר

וכן  בו. להשתמש  אסורים שניהם אלו , עם אלו  עירבו úéìçËÀÇשלא

òìqäå øBaä שמוציאים העפר  את סביביו מניחים בור כשחופרים – ÇÀÇÆÇ
חוליית  ואם הבור ". "חוליית נקרא זה עפר כמעקה; לו  להיות מתוכו

שבחצר  והסלע éçôèהבור  äøNò íéäBábí,למרפסת וסמוכים – ÀÄÂÈÈÀÈÄ
להלן, להם úñtønìכמבואר  ומותר  המרפסת, לאנשי  הם שייכים – ÇÇÀÆÆ

החצר. לאנשי  לא אבל עליהם, ïàkîלהשתמש  úBçt היו אם – ÈÄÈ
טפחים, מעשרה פחות שבארנו øöçìגבוהים כמו  לחצר, אף כלומר – ÆÈÅ

לשם. הבתים מן ולהכניס להוציא אסורים ושניהם änaÇÆלמעלה,
íéøeîà íéøác אותו נותנין טפחים, עשרה גבוה שהוא שכל – ÀÈÄÂÄ

למרפסתäëeîñaלמרפסת? סמוכה שהיא בחוליה –`id dileg) ÄÀÈ
,(migth dxyr deabd xac lkl dnbecúâìôîa ìáà רחוקה שהיא – ÂÈÀËÀÆÆ

לשימוש, נוחה אינה המרפסת לאנשי וגם הואיל  המרפסת, elôàÂÄמן 
øöçì ,íéçôè äøNò ääBáb,החצר לאנשי  אף שייכת היא הרי – ÀÈÂÈÈÀÈÄÆÈÅ

אלו . עם אלו  שיערבו  עד הבתים, כלי לשם להוציא אסורים ושניהם
íéçôè äòaøà ä÷Bçø dðéàL ìk ?äëeîñ àéä Bæéàå– ÀÅÄÀÈÈÆÅÈÀÈÇÀÈÈÀÈÄ

אינו  המרפסת ובין בזה וכיוצא הסלע או הבור  חוליית בין שהמרחק
טפחים. מארבעה יותר 
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החצר , מבתי  אחד בבית להניחו צריכים חצרות עירובי שמזון ללמד , באה זו משנה
בית, נקרא שאינו  במקום הניחוהו ואם זה. עם זה בתים להתיר בא והוא הואיל 

עירוב. אינו 

Báeøò úà ïúBpä,חצרות עירוב –øòL úéáaהסמוך בבנין  – ÇÅÆÅÀÅÇÇ
בו , יושב שהשומר החצר, המקורה äøãñëàלשער עמודים בניין – ÇÀÇÀÈ

לבית, הכניסה שלפני לדירה,úñtøîeבתקרה, עשויה שאינה – ÇÀÆÆ
áeøò Bðéà חצרות ועירוב לדירה, מיוחדים אינם הללו  שהמקומות – ÅÅ

בדירה, שיתנוהו  íLצריך øcäå או באכסדרה או  שער בבית – ÀÇÈÈ
åéìòבמרפסת, øñBà Bðéà לערב צריך ואינו החצר, בעל  על – ÅÅÈÈ

דירה. נחשבים אינם אלו שכל לפי aexirdעמו, z` ozepd la`úéáaÀÅ
ïázä,לתבן מחסן  המשמש בבניין –ø÷aä úéááe,ברפת –úéááe ÇÆÆÀÅÇÈÈÀÅ

íéöòä,לעצים מחסן  שהוא בבניין  –úBøöBàä úéááeשל – ÈÅÄÀÅÈÈ
וכדומה, áeøòתבואה äæ éøä דינו הללו  מהבתים אחד שכל  – ÂÅÆÅ

íLכדירה, øcäå העצים בבית או הבקר  בבית או  התבן בבית – ÀÇÈÈ
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האוצר , בבית åéìòאו  øñBà. עמו לערב וצריך  החצר , בעל  על  – ÅÈÈ
úéaä ìòa ìL ãé úñéôz íL Lé íà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÄÆÈÀÄÇÈÆÇÇÇÇÄ

להשתמש זכות לעצמו  השאיר החצר  ובעל החצר, מבעל  בית ששכר  מי 

כליו, שם שמניח כגון  זה, åéìòבבית øñBà Bðéàאוסר הדייר אין  – ÅÅÈÈ
עמו דר  כאילו  שהריהו עמו, לערב צריך ואינו  הבית, בעל ,((ררשש  ""יי))על

אצלו כאורח אלא אינו שהדייר שדווקא ((ההממאאיירריי))..או מבואר, בגמרא
הניטלים  כלים הניח אם אבל בשבת, ניטלים שאינם כלים שם הניח אם

אין  בשבת, להוציאם הדייר  ויכול שהואיל עליו , אוסר הריהו בשבת,
דיירים  שם שאין  בכגון במשנתנו שמדובר  מפרשים, יש  יד . תפיסת זו 
תפיסת  החצר לבעל שאין אחרים, דיירים בחצר יש אם אבל  אחרים,

החצר לבעל שיש  הדייר  אותו  ואם לערב, צריכים כולם בבתיהם, יד
לא  החצר בני שאר של  והעירוב עמהם, עירב לא בביתו  יד תפיסת

עליהם אוסר הוא הרי  החצר, בעל  של בביתו  ייווננתתןן))..היה ((ההרר  ""רר

âחחממייששיי âייווםם
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éøëð ãçà ,úøçà øéòa úBaLì Cìäå Búéa úà çépnä– ÇÇÄÇÆÅÀÈÇÄÀÀÄÇÆÆÆÈÈÀÄ
רשותו , את החצר לאנשי  השכיר  ולא נכרי , הוא ביתו  את שהמניח בין 

ìàøNé ãçàå ולא החצר, בני  עם עירב ולא ישראל, שהוא ובין  – ÀÆÈÄÀÈÅ
רשותו, להם øñBàביטל äæ éøä ולהכניס להוציא החצר  אנשי  על  – ÂÅÆÅ

אוסרת, דירתו שם, שובת שאינו פי על  שאף לחצר, éøácÄÀÅמבתיהם
øéàî éaø.דירה שמה בעלים בלא שדירה הסובר , –äãeäé éaø ÇÄÅÄÇÄÀÈ

øñBà Bðéà :øîBà אין בעלים בלא דירה יהודה רבי  שלדעת – ÅÅÅ
אוסרת. אינה ולכן  דירה, øñBàשמה éøëð :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÈÀÄÅ

שמכל אלא דירה, שמה אין בעלים בלי שדירה סובר, יוסי רבי  אף

בשבת, לביתו  יחזור  שמא אוסר , הריהו ביתו  את שהניח נכרי  מקום
úaMaאבל  àBáì ìàøNé Cøc ïéàL ,øñBà Bðéà ìàøNé– ÄÀÈÅÅÅÆÅÆÆÄÀÈÅÈÇÇÈ

אוסרת. אינה בעלים בלא ודירה לתחום, מחוץ שהוא éaøÇÄוכגון 
Bza ìöà úBaLì Cìäå Búéa çépä elôà :øîBà ïBòîLÄÀÅÂÄÄÄÇÅÀÈÇÄÀÅÆÄ

øñBà Bðéà ,øéòä dúBàa, חצרו אנשי על  –Balî òéqä øákL ÀÈÈÄÅÅÆÀÈÄÄÇÄÄ
שבת. לאותה ממנה דעתו שהסיח כלומר דירתו, את מלבו  הוציא –

שמא  חושש שאינו  בתו , אצל לשבות הלך אם שדווקא אמרו , בגמרא

דעתו  מסיח אינו  בנו, אצל לשבות הלך  אם אבל  חתנו , עמו יתקוטט

לביתו . בשבת ויחזור כלתו, עמו  תתקוטט שמא הוא שחושש מדירתו ,
.oerny iaxke iqei iaxk dklde
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øBa,מים של  –úBøöç ézL ïéaLשתי בין המפסיק שהכותל – ÆÅÀÅÂÅ
זו , בחצר וחציו זו  בחצר  חציו  ונמצא הבור, פני על עובר  החצרות

úaMa epnî ïéàìîî ïéà עם זו  עירבו לא החצרות שתי  אם – ÅÀÇÀÄÄÆÇÇÈ
שנמצאים  לפי בשבת, הבור מן  מים למלא חצר כל  לאנשי  אסור זו 

האחרת, החצר  מרשות Bìממלאים eNò ïk íà àlà,לבור – ÆÈÄÅÈ
ävçî,מיוחדת –íéçôè äøNò ääBábכל אנשי  שיהיו  כדי – ÀÄÈÀÈÂÈÈÀÈÄ

מרשותם, דולים äìòîìîחצר  ïéa שהמחיצה כלומר המים, מן – ÅÄÀÇÀÈ
למים סמוך  עד הבור חלל  את miqxebמחלקת oi`y ze`gqep yie)

,("dlrnln oia" epzpynaähîlî ïéa כלומר המים, מן שהמחיצה – ÅÄÀÇÈ
המים, בתוך  Bðâàנתונה CBzî ïéaעל אף ולמטה, הבור  משפת – ÅÄÈÀ

שאנו  במים, חכמים שהקילו היא קולה שכן למים, מגעת שאינה פי 
רוב  ברם, הבור. כל את וחוצה יורדת היא כאילו המחיצה את רואים

בגמרא): יהודה רב דעת (לפי  מבארים dlrnlnהמפרשים oia–
משוקע  אחד  וטפח המים מן  למעלה הם המחיצה של  טפחים שתשעה

dhnlnבמים, oia במים משוקעים המחיצה של  טפחים תשעה שהיו  –
שתי בין  היכר  שיהא כדי המים, מן  למעלה יוצא ממנה אחד וטפח

בבררטטננוורראא))..הרשויות ייווננתתןן;; ההרר""רר ìàéìîb((ררממבב""םם  ;; ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
:íéøîBà ìlä úéáe ,ähîlî :íéøîBà éànL úéa :øîBàÅÅÇÇÀÄÄÀÇÈÅÄÅÀÄ

äìòîìî,קמא תנא על  לחלוק בא אינו  גמליאל בן  שמעון  רבן – ÄÀÇÀÈ
הלל, לבית שמאי  בית בין  במחלוקת שנוי  זה שדבר להשמיענו, אלא

ואילו  מלמטה, דווקא המחיצה את לעשות צריך שמאי בית שלדעת
מה  וכן  מלמעלה, אף לעשותה שמותר וסוברים מקילים הלל  בית

שבמה  הוא, הלל בית כדעת אוגנו " מתוך  "בין  במשנתנו ששנינו 
מתוך ובין המים מן מלמעלה בין  הם כוללים "מלמעלה" שאמרו

ייווננתתןן))..אוגנו  ההרר""רר ävçî((ההממאאיירריי;; àäz àG :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÀÅÀÄÈ
íäéðéaL ìúkä ïî äìBãb בין המפסיק והכותל  הואיל כלומר  – ÀÈÄÇÙÆÆÅÅÆ

אחרת  למחיצה עוד  צריכים אין  הבור, פני על  עובר החצרות שתי

izdw - zex`ean zeipyn
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Êøöça úøáBò àéäL íénä únà–úaMa äpîéä ïéàìîî ïéà,äøNò ääBáb ävçî dì eNò ïk íà àlà ©©©©¦¤¦¤¤¤¨¥¥§©§¦¥¤¨©©¨¤¨¦¥¨¨§¦¨§¨£¨¨
íéçôè,äàéöéáe äñéðka.äãeäé éaøøîBà:ävçî íeMî ïBcz dab ìòL ìúk.øîàäãeäé éaø:äNòî §¨¦©§¦¨©§¦¨©¦§¨¥Ÿ¤¤©©¨¦¦§¦¨¨©©¦§¨©£¤

ìáà ìL änàa,ét ìò äpnî ïéàìîî eéäLíéð÷æúaMa.Bì eøîà:øeòMk da äéä àHL éðtî. §©¨¤¨¥¤¨§©§¦¦¤¨©¦§¥¦©©¨¨§¦§¥¤¨¨¨©¦
Áíénä ïî äìòîì àéäL àøèææb–úaMa äpîéä ïéàìîî ïéà,äøNò ääBáb ävçî dì eNò ïk íà àlà §ª§§¨¤¦§©§¨¦©©¦¥§©§¦¥¤¨©©¨¤¨¦¥¨¨§¦¨§¨£¨¨

íéçôè,ähîlî ïéa äìòîìî ïéa.Bfî äìòîì Bæ úBàøèææâ ézL ïëå.äðBzçzì eNò àGå äðBéìòì eNò–ïäézL §¨¦¥¦§©§¨¥¦§©¨§¥§¥§ª§§¨§©§¨¦¨¨¤§¨§¨©©§¨§¥¤
eáøòiL ãò úBøeñà. £©¤§¨§

ff.mind zn`:àéä úéìîøë ãéçéä úåùøá åìéôà.dvign dl eyr:úéùòð íéîä ìéáùáù øëéð àåäù äáçø éðô ìò äðâåà êåúá.la` ly dn`aíù
äëìä ïéàå ,øåáà éîð âéìôã äéîòèì é"øå .äéìò úåéåìúä øöçä ìúåë úåöéçî äì àéðäîã úåøöçá äðîî ïéàìîîå úåøöçä êåúá úøáåò äúéäå ,øéòä

:åúåîë.xeriy da did `lyäøùò ÷åîò ë"àà úéìîøë áùçäì ïîöòì úåùø ïéùòð íéîä ïéàù ,'ã áçø äéä àì åà äøùò ÷åîò äéä àìù ,úéìîøë
éîð äñéðëá àìå äàéöéá äì åùò] úéìîøë ìëä úéùòðå åúàéöéá øöçì õåçù íéîì úøáåçî àäã éãéî éðäî àì äàéöéá àìå äñéðëá äì åùò .'ã áçøå

:åæ øöçá ïéìéçúî åìéàë [äàøðù ,éðäî äàéöéáå äñéðëá äì åùò ìáà .åæ øöçì õåç äìòîìù íéîì úøáåçî àäã éðäî àì
gg.`xhfefb:íéîä éáâ ìò èìåáå ãéçéä úåùøî àöåéä äøå÷î íå÷î åà óã ïéòë.dvign eyr k"``÷å÷çä 'ã ìò 'ã á÷ð áéáñ åà àøèæåæâä úåáéáñ ìë

:àúöéçî úéçà ãåâ ïðéøîàã ,äúéòöîàá.dlrnln oia:àøèæåæâä á÷ð ïî äìòîì.dhnln oiaìò äèîìî ùøéô í"áîøå .äéúçúî àøèæåæâì úøáåçî
:åðîî ïéàìîîù àøèæåæâáù á÷ðì äöéçîä òéâä åìéàë ÷éñà ãåâ ïðéøîàã ,àøèæåæâä á÷ð ãâðë íéîä.efn dlrnl efïååëî äðåéìòá åðîî ïéàìîîù á÷ðå

:äðåúçúä á÷ð ãâðë.dpeilrl eyr:äðåúçúá åùò àìå äðåéìòá äöéçî úåùòì äðåéìòä éðá íò äðåúçúä éðá åôúúùðù.eaxriy cr zexeq` odizy

`xephxa yexit

בין  להבדיל מועילה הבור אוגן בתוך שמחיצה שכשם הבור, בתוך

למעלה  שהוא פי  על  אף החצרות, שבין הכותל  גם כך הרשויות,
בין  ומפסיק הבור לתוך  יורד כאילו נחשב הריהו  הבור , מחוליית

ייווננתתןן))..הרשויות ההרר  ""רר ((ררממבב""םם  ;;

âששששיי âייווםם  
ז ה נ ש מ ר ו א ב

íénä únà,תעלה –øöça úøáBò àéäL עשרה עמוקה והיא – ÇÇÇÇÄÆÄÆÆÆÈÅ
דינה  היחיד ברשות עוברת כשהיא שאפילו  ארבעה, ורחבה טפחים

כרמלית שהוא הנהר מן  נמשכת והיא הואיל ייווננתתןן  ;;ככרמלית, ((ההרר""רר

úaMaההממאאיירריי)),, äpîéä ïéàìîî ïéà שואבים החצר  בני אין  – ÅÀÇÀÄÅÆÈÇÇÈ
היחיד, לרשות הכרמלית מן  להוציא אסור שהרי  מים, àlàÆÈממנה

íéçôè äøNò ääBáb ävçî dì eNò ïk íà אוגנה בתוך  – ÄÅÈÈÀÄÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
הקודמת), (במשנה בור בדין ששנינו  כמו רחבה, פני äñéðkaÇÀÄÈעל

äàéöéáe,ממנה יוצאת שהיא ובמקום לחצר נכנסת שהיא במקום – ÇÀÄÈ
פי על ואף לחצר. שמחוץ המים ובין שבחצר  המים בין לחלק כדי 

מחיצה  צריכים שכן מועילה, אינה גבה, על  עוברת החצר  שמחיצת
המים. בשביל  שנעשתה ניכרת שתהא øîBà:מיוחדת, äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

dab ìòL ìúk,גבה על  העובר  החצר כותל –íeMî ïBcz ÙÆÆÇÇÈÄÄ
ävçî לשיטתו הולך יהודה רבי המים. לאמת כמחיצה דינה – ÀÄÈ

החצר מחיצת אלא מיוחדת, במחיצה צורך שאין  הקודמת, במשנה
לה. שמחוצה המים ובין  שבתוכה המים בין מבדילה éaøכבר øîàÈÇÇÄ

änàa äNòî :äãeäé,מים באמת –ìáà ìLבגליל עיר  – ÀÈÇÂÆÀÇÈÆÈÅ
לציפורי מאבל נמשכה מים שאמת בגמרא, בברייתא ומובא התחתון ;

בחצרות, úaMaועברה íéð÷æ ét ìò äpnî ïéàìîî eéäL– ÆÈÀÇÀÄÄÆÈÇÄÀÅÄÇÇÈ
מחיצה; בלי  בחצרות בשבת ממנה למלא התירו  שם שהיו  שהחכמים

למים. כמחיצה דינו החצר  שכותל ראייה Bìוהרי eøîà חכמים – ÈÀ
יהודה: øeòMkלרבי da äéä àHL éðtî שם שהתירו מה – ÄÀÅÆÈÈÈÇÄ

היתה  לא שהאמה מפני הוא מחיצה בלי המים מאמת למלא הזקנים

אין  זה שבכגון ארבעה, רחבה היתה שלא או  טפחים עשרה עמוקה
היא  שאם בו, עוברת שהיא המקום כדין  אלא ככרמלית המים אמת

א): יא, (שבת ששנינו  כמו הרבים, כרשות דינה הרבים ברשות עוברת
חייב, אמות ארבע בתוכו הזורק בו, מהלכת הרבים ורשות מים "רקק

ברשות  עוברת היא ואם טפחים"; מעשרה פחות מים? רקק הוא וכמה

של המים מאמת ממלאים היו  זה מטעם היחיד. כרשות דינה היחיד 

החצר כותל  משום ולא הוא, היחיד  רשות הכל  שהרי בחצרות, אבל 
עמוקה  שהיא היינו בה, עוסקים שאנו  המים אמת אבל גבה. שעל

ודינה  עצמה, בפני רשות והיא הואיל ארבעה, ורחבה טפחים עשרה
לה  עשו  כן אם אלא בשבת, בחצר ממנה ממלאים אין ככרמלית,

שאם  מבואר , בגמרא וביציאה. בכניסה טפחים עשרה גבוהה מחיצה
מועיל זה אין  בכניסה, ולא ביציאה או ביציאה, ולא בכניסה לה עשו 

הריהי לחצר , שמחוץ למים אחד  מצד מחוברת והיא שהואיל  כלום,
כרמלית. כולה

ח ה נ ש מ ר ו א ב

íénä ïî äìòîì àéäL àøèææb,לנהר סמוך  העומד  בית כגון  – ÀËÀÀÈÆÄÀÇÀÈÄÇÇÄ
החור ודרך המים, גבי  על שלו  העליונה הקומה מן בולטת וגזוזטרא

הנהר , מן מים העלייה בני  שואבים הגזוזטרא ïéàìîîשברצפת ïéàÅÀÇÀÄ
úaMa äpîéäדרך בשבת מים לשאוב מותרים העלייה בני אין – ÅÆÈÇÇÈ

והרי היחיד , רשות והגזוזטרא כרמלית הוא שהנהר  לפי חור, אותו 

היחיד, לרשות מכרמלית להכניס dìאסור  eNò ïk íà àlà– ÆÈÄÅÈÈ
שבה, לחור מסביב íéçôèלגזוזטרא äøNò ääBáb ävçî– ÀÄÈÀÈÂÈÈÀÈÄ

והרי הם, המחיצות בתוך ששואבים שהמים אומרים אנו זה שבכגון 

היחיד, ברשות כאילו  éaäìòîìîהם ï מחיצה לה שעשו  בין  – ÅÄÀÇÀÈ
לחור , מסביב הגזוזטרא, על ähîlîלמעלה ïéa מן למטה – ÅÄÀÇÈ

ויורדת  התלויה מחיצה הגזוזטרא, לרצפת מתחת כלומר הגזוזטרא,
הנהר  לצד  בבררטטננוורראא  ))למטה dlrnlnמפרש :ווההררממבב""םם;((ררשש""יי;; oia–

המשתלשלת  מחיצה לחור , מסביב הגזוזטרא תחת היינו  המים, גבי מעל 
רואים  זה שבכגון  רש"י), לפי  "מלמטה" שבארנו (כמו  המים כנגד 

אחית  ("גוד  למים עד  ויורדת נמשכת היא כאילו המחיצה את
dhnlnמחיצתא"), oia שבכגון שבגזוזטרא, החור כנגד המים, על  –

הגזוזטרא  לחור עד ועולה נמשכת היא כאילו המחיצה את רואים זה
מחיצתא"). אסיק Bfî("גוד äìòîì Bæ úBàøèææâ ézL ïëå– ÀÅÀÅÀËÀÀÈÀÇÀÈÄ

החור כנגד  מכוון  העליונה שבגזוזטרא והחור המים, מן  למעלה שהן 
עשו  כן אם אלא בשבת מים ממלאים אין  התחתונה, שבגזוזטרא

מהן . אחת לכל äðBéìòìמחיצה eNò לגזוזטרא מחיצה עשו אם – ÈÈÆÀÈ
מחיצה  בעשיית השתתפו  התחתונה הגזוזטרא בני שגם כלומר  העליונה,

העליונה, של äðBzçzìזו  eNò àGå מחיצה עשו  לא אבל  – ÀÈÇÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ËúBnà òaøàî äúeçt àéäL øöç–úaMa íéî dëBúa ïéëôBL ïéà,ú÷æçî ä÷eò dì eNò ïk íà àlà ¨¥¤¦§¨¥©§©©¥§¦§¨©¦©©¨¤¨¦¥¨¨¨©£¤¤
ähîìe á÷pä ïî íéúàñ,íéðôaî ïéa õeçaî ïéa;éøö õeçanL àlàøBî÷ì C,éøö ïéà íéðôaîøBî÷ì C. ¨©¦¦©¤¤§©¨¥¦©¥¦¦§¦¤¨¤¦©¨¦¦§¦¦§¦¥¨¦¦§

Èá÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:íéaøä úeLøa úBnà òaøà øeî÷ àeäL áéa–úaMa íéî BëBúì ïéëôBL.íéîëçå ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¤¨©§©©¦§¨©¦§¦§©¦©©¨©£¨¦
íéøîBà:änà äàî øöç Bà âb elôà–áéaä ét ìò CtLé àG,ââì âbî CôBL ìáà,áéaì ïéãøBé íénäå.øöçä §¦£¦©¨¥¥¨©¨¦§Ÿ©¦©¦£¨¥¦©§©§©©¦§¦©¦¤¨¥

ìù äöéçîá úåôúåù äðåéìòì ïéàù ô"òà äðåéìòì åùò àìå äðåúçúì åùò íàå .íäéìò ïéøñåà äðåéìò ìù åæ äöéçîá ïéôúåù äðåúçúä éðáù ïåéëù
ãò äéìò úøñåà íùî íéî úàìîî àéä íâù äéìò äðåéìòì êøã ùéå ìéàåä äðåúçúäå ,äöéçî äì ïéà éøäù äøåñà äðåéìòä .úåøåñà ïäéúù äðåúçú
äöéçî ïäéúù åùò åìéôà 'é êåúá ïäéúù íà ìáà ,åæì åæ ïéá øúåé åà íéçôè 'é äåáâ ùéù åæî åæ úåâìôåî úåàøèæåæâä éúùùë éìéî éðäå .äîò åáøòéù

:åáøòéù ãò åæ ìò åæ úåøñåà íìåòì
hh.zaya min dkezl oiktey oi`ïéà ,à"ãî úåçô ,ø"äøì ïéàöåé ïéàå íîå÷îá íù íéòìáð íåé ìëá ïäá ùîúùäì éåùò íãàù íéîä ,úåîà 'ãáã

:ø"äøì ïéàöåéå íîå÷îá íéòìáð.dwer:àîåâ.miz`q zwfgn:íåé ìëá íéî íéúàñ ÷ôúñäì éåùò íãàäù éðôî.dhnle awpd onìù ììçä äéäéù
:ø"äøì ïéçì÷î åáù äúôù ìòù á÷ðä ìà íéîä åòéâéù íãå÷ íéúàñ ÷éæçî ä÷åòä.uegan oia miptan oiaäàùòù ïéá øöçá ä÷åòä äùòù ïéá

:íéáøä úåùøá.xenwl jixv:íéáøä úåùøî ä÷åìç àäúù éãë äìòîìî äñåëî äôë ïéîë äéìò úåùòì
ii.aiaíãàù íéî íéúàñ ïäá òåìáì øåòéù ùé úåîà 'ãáã ,ø"äøì úåîà 'ã êùîá øåî÷ àåäå .ø"äøì øöçá [ïéëôåùù] íéîä åçì÷éù éãë éåùòä õéøç

:íåé ìëá ÷ôúñî.ekezl oiktey:íéáøä úåùøì ïéàöåé ïéàå àéî éîééúã.aiad it lr jetyi `líéáøä úåùøì é÷ôðå àéãäì éçì÷î êéôù äéåâáã ïåéëã
:íéîëçë äëìäå .íéáøä úåùøì åúàéöéì êåîñ ïëôùù øîåà äàåøäå.zen` 'cl oitxhvn,ïéôøèöî úåîà 'ã ìò úåîà 'ã äøãñëàä íò øöçá ùé íà

`xephxa yexit

התחתונה, הגזוזטראות,ïäézLבגזוזטרא שתי –úBøeñà בשאיבת – ÀÅÆÂ
הרי העליונה, במחיצת שותפים התחתונה ובני  שהואיל  בשבת, המים
ולא  לתחתונה מחיצה עשו  אם שכן  וכל העליונה; בני  על אוסרים הם

התחתונה, של  במחיצה שותפות לעליונה אין אפילו  לעליונה, עשו 
ויש הואיל והתחתונה מחיצה, לה שאין לפי העליונה אסורות; שתיהן

של החור דרך  מים שואבת היא שאף עליה, רגל" "דריסת לעליונה
עליה, אוסרת היא לפיכך  הגזוזטראות ãòeáøòiLהתחתונה, שתי – ÇÆÀÈÀ

שתיהן  עירבו , לא אפילו  מחיצה, עשתה אחת כל  אם ברם, זו . עם זו 
שותפות, כל  ביניהן שאין דעתן  שגילו  בשבת, מים לשאוב מותרות

המתרת  מחיצה אחת לכל יש והרי  לעצמה, רשות היא אחת וכל 

מזו ,((גגממרראא  )) זו מופלגות הגזוזטראות כששתי  אמורים? דברים במה .

טפחים, עשרה ביניהן אין  אם אבל יותר, או  טפחים עשרה ביניהן ויש 
שיערבו , עד  זו על זו  אוסרת לעולם מחיצה, אחת כל עשתה אפילו

אחת כגזוזטרא נחשבות ששתיהן  בבררטטננוורראא  ))..לפי ((ררממבב  ""םם;;

âקקוודדשש âששבבתת
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ללמד משנתנו  באה בשבת, מים שאיבת בענין הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 
ואמנם  הרבים. לרשות החצר מן  כך אחר היוצאים לחצר, בשבת מים שפיכת בענין 
לשפוך מותר מרובעות), אמות 16) אמות ארבע על ארבע הוא שטחה החצר אם
המים  נבלעים זו שבחצר  חכמים, ששיערו לפי בשבת, השופכין  מי  את לתוכה
ואפילו הרבים; לרשות יוצאים ואינם יום, כל  בהם להשתמש  רגיל  שאדם בשיעור 
בחצר  הדין  מה אבל  לכך . מתכוון השופך  שאין לפי איסור, כאן אין  יוצאים כשהם

משנתנו. דנה כך על מזו ? קטנה

úBnà òaøàî äúeçt àéäL øöç,אמות ארבע על  מארבע – ÈÅÆÄÀÈÅÇÀÇÇ
מרובעות, אמות עשרה משש  íéîכלומר  dëBúa ïéëôBL ïéàÅÀÄÀÈÇÄ

úaMa אלא באדמה נבלעים המים אין כזו קטנה שבחצר לפי  – ÇÇÈ
האדם  של  מכוחו נשפכים כאילו הם והרי הרבים, לרשות יוצאים

הרבים חצרו ((ררממבב""םם  ))לרשות קלקול  על יחוס שמא חשש  שיש  או ,

הרבים לרשות המים את לשפוך  ייווננתתןן  ))ויבוא חכמים ((ההרר""רר   גזרו הלכך  ,
בשבת, מימיו  את זו חצר  בתוך  ישפוך  dìשלא eNò ïk íà àlàÆÈÄÅÈÈ

ä÷eò,בקרקע חפירה בתוכה,– נקבצים המים שיהיו  ú÷æçîכדי ÈÇÂÆÆ
íéúàñ שיערו שכן  ליטר), (כ26ֿ קבים עשר  שנים שהן  מים, – ÈÇÄ

ואם  צרכיו; לכל יום בכל  מים בסאתיים להסתפק רגיל  שאדם חכמים,
השופכים  מי יהיו שמא חוששים אין שוב סאתיים, מחזקת העוקה

וכותב הרבים; לרשות בשבת ויישפכו  המחזיק ההררממבב  ""םם,,מרובים שמקום

אמה; חומשי  שלשה ברום אמה חצי  על  אמה חצי  הוא ïîÄסאתיים
ähîìe á÷pä מתמלאת וכשהיא העוקה, שפת על נקב עושים שהיו  – ÇÆÆÀÇÈ

ללמד, המשנה ובאה הרבים, לרשות הנקב דרך  השופכים יוצאים

סאתיים, מחזיק שיהא צריך  הנקב עד העוקה õeçaîשחלל ïéa– ÅÄÇ
החצר, לשער  סמוך הרבים ברשות היינו בחוץ, העוקה את שעשה בין 

שהרי לעוקה, משם יורדים והם השער יד על המים את שופך  והוא
פטור מקום אלא הרבים רשות אינה זו íéðôaî((ההממאאיירריי)),,עוקה ïéaÅÄÄÀÄ

החצר ; בתוך העוקה את שעשה בין –õeçanL àlà עשה אם – ÆÈÆÄÇ
לחצר , מחוץ øBî÷ìאותה Céøö שמא במכסה, העוקה את לכסות – ÈÄÄÀ

כרמלית, שהיא שלשה, ברום טפחים ארבעה על  ארבעה כשיעור  יעשנה
בגובה  יעשנה לא שמא או לכרמלית היחיד מרשות שופך  ונמצא

אותה  מכסה כשהוא הלכך הרבים; כרשות דינה והרי  טפחים, שלשה
פטור כמקום או  היחיד  רשות כחורי  דינה מפרשים ((ההממאאיירריי))נעשה ויש  .

הרבים כרשות העוקה תיראה שלא העין, מראית מפני ((ררממבב""םם  ));;הטעם,

øBî÷ì Céøö ïéà íéðôaîבתוך העוקה את עשה אם אבל  – ÄÄÀÄÅÈÄÄÀ
היחיד. ברשות היא שהרי לכסותה, צריך  אין  החצר
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שופכים  מי שפיכת בענין  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
בשבת. בחצר

áéa :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø שפתחה שופכים מי  תעלת – ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄ
הרבים, לרשות החצר  מן דרכה מקלחים והמים ÷øeîבחצר, àeäLÆÈ

íéaøä úeLøa úBnà òaøà רשות לתוך נמשך  שהביב כלומר – ÇÀÇÇÄÀÈÇÄ
אמות  ארבע ברחבו גם ויש  אמות, ארבע שם מכוסה והוא הרבים,

ררשש  ""יי)) פפיי עעלל ארבע ((ההרראא  ""שש של שמקום הקודמת, במשנה למדנו והרי  ,
יום, בכל מסתפק שאדם מים סאתיים לבלוע עשוי  אמות ארבע על 

úaMa íéî BëBúì ïéëôBLהקמור בביב נבלעים שהמים לפי – ÀÄÀÇÄÇÇÈ
כשהם  ואפילו הרבים. לרשות יוצאים ואינם החצר ), כהמשך (שדינו 

לכך  מתכוון אינו  והשופך הואיל  מותר, הרבים, לרשות ((עעייייןן  יוצאים

änàררשש""יי)).. äàî øöç Bà âb elôà :íéøîBà íéîëçå וביב – ÇÂÈÄÀÄÂÄÇÈÅÅÈÇÈ
אלו , אמה מאה דרך áéaäעובר ét ìò CtLé àGלתוך ישר – ÄÀÙÇÄÇÄ

והרי הרבים, לרשות מכוחו  ויוצאים בביב מקלחים שהמים לפי הביב,

מתכוון הוא ושלכך לחוץ, שיישפכו  לו שנוח בזה, דעתו ((ההממאאיירריי));;גילה

סמוך ששפכם הרואה יאמר  שמא חכמים, שגזרו  הטעם, מבארים ויש 

בגמרא: אמרו וכן  הרבים, לרשות lyליציאתם exepv :exn`i `ny

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצז

ליתדהנ לןינ עדלה דס  197 

קצז

g dpyn ipiny wxt oiaexir zkqn

Êøöça úøáBò àéäL íénä únà–úaMa äpîéä ïéàìîî ïéà,äøNò ääBáb ävçî dì eNò ïk íà àlà ©©©©¦¤¦¤¤¤¨¥¥§©§¦¥¤¨©©¨¤¨¦¥¨¨§¦¨§¨£¨¨
íéçôè,äàéöéáe äñéðka.äãeäé éaøøîBà:ävçî íeMî ïBcz dab ìòL ìúk.øîàäãeäé éaø:äNòî §¨¦©§¦¨©§¦¨©¦§¨¥Ÿ¤¤©©¨¦¦§¦¨¨©©¦§¨©£¤

ìáà ìL änàa,ét ìò äpnî ïéàìîî eéäLíéð÷æúaMa.Bì eøîà:øeòMk da äéä àHL éðtî. §©¨¤¨¥¤¨§©§¦¦¤¨©¦§¥¦©©¨¨§¦§¥¤¨¨¨©¦
Áíénä ïî äìòîì àéäL àøèææb–úaMa äpîéä ïéàìîî ïéà,äøNò ääBáb ävçî dì eNò ïk íà àlà §ª§§¨¤¦§©§¨¦©©¦¥§©§¦¥¤¨©©¨¤¨¦¥¨¨§¦¨§¨£¨¨

íéçôè,ähîlî ïéa äìòîìî ïéa.Bfî äìòîì Bæ úBàøèææâ ézL ïëå.äðBzçzì eNò àGå äðBéìòì eNò–ïäézL §¨¦¥¦§©§¨¥¦§©¨§¥§¥§ª§§¨§©§¨¦¨¨¤§¨§¨©©§¨§¥¤
eáøòiL ãò úBøeñà. £©¤§¨§

ff.mind zn`:àéä úéìîøë ãéçéä úåùøá åìéôà.dvign dl eyr:úéùòð íéîä ìéáùáù øëéð àåäù äáçø éðô ìò äðâåà êåúá.la` ly dn`aíù
äëìä ïéàå ,øåáà éîð âéìôã äéîòèì é"øå .äéìò úåéåìúä øöçä ìúåë úåöéçî äì àéðäîã úåøöçá äðîî ïéàìîîå úåøöçä êåúá úøáåò äúéäå ,øéòä

:åúåîë.xeriy da did `lyäøùò ÷åîò ë"àà úéìîøë áùçäì ïîöòì úåùø ïéùòð íéîä ïéàù ,'ã áçø äéä àì åà äøùò ÷åîò äéä àìù ,úéìîøë
éîð äñéðëá àìå äàéöéá äì åùò] úéìîøë ìëä úéùòðå åúàéöéá øöçì õåçù íéîì úøáåçî àäã éãéî éðäî àì äàéöéá àìå äñéðëá äì åùò .'ã áçøå

:åæ øöçá ïéìéçúî åìéàë [äàøðù ,éðäî äàéöéáå äñéðëá äì åùò ìáà .åæ øöçì õåç äìòîìù íéîì úøáåçî àäã éðäî àì
gg.`xhfefb:íéîä éáâ ìò èìåáå ãéçéä úåùøî àöåéä äøå÷î íå÷î åà óã ïéòë.dvign eyr k"``÷å÷çä 'ã ìò 'ã á÷ð áéáñ åà àøèæåæâä úåáéáñ ìë

:àúöéçî úéçà ãåâ ïðéøîàã ,äúéòöîàá.dlrnln oia:àøèæåæâä á÷ð ïî äìòîì.dhnln oiaìò äèîìî ùøéô í"áîøå .äéúçúî àøèæåæâì úøáåçî
:åðîî ïéàìîîù àøèæåæâáù á÷ðì äöéçîä òéâä åìéàë ÷éñà ãåâ ïðéøîàã ,àøèæåæâä á÷ð ãâðë íéîä.efn dlrnl efïååëî äðåéìòá åðîî ïéàìîîù á÷ðå

:äðåúçúä á÷ð ãâðë.dpeilrl eyr:äðåúçúá åùò àìå äðåéìòá äöéçî úåùòì äðåéìòä éðá íò äðåúçúä éðá åôúúùðù.eaxriy cr zexeq` odizy

`xephxa yexit

בין  להבדיל מועילה הבור אוגן בתוך שמחיצה שכשם הבור, בתוך

למעלה  שהוא פי  על  אף החצרות, שבין הכותל  גם כך הרשויות,
בין  ומפסיק הבור לתוך  יורד כאילו נחשב הריהו  הבור , מחוליית

ייווננתתןן))..הרשויות ההרר  ""רר ((ררממבב""םם  ;;

âששששיי âייווםם  
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íénä únà,תעלה –øöça úøáBò àéäL עשרה עמוקה והיא – ÇÇÇÇÄÆÄÆÆÆÈÅ
דינה  היחיד ברשות עוברת כשהיא שאפילו  ארבעה, ורחבה טפחים

כרמלית שהוא הנהר מן  נמשכת והיא הואיל ייווננתתןן  ;;ככרמלית, ((ההרר""רר

úaMaההממאאיירריי)),, äpîéä ïéàìîî ïéà שואבים החצר  בני אין  – ÅÀÇÀÄÅÆÈÇÇÈ
היחיד, לרשות הכרמלית מן  להוציא אסור שהרי  מים, àlàÆÈממנה

íéçôè äøNò ääBáb ävçî dì eNò ïk íà אוגנה בתוך  – ÄÅÈÈÀÄÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
הקודמת), (במשנה בור בדין ששנינו  כמו רחבה, פני äñéðkaÇÀÄÈעל

äàéöéáe,ממנה יוצאת שהיא ובמקום לחצר נכנסת שהיא במקום – ÇÀÄÈ
פי על ואף לחצר. שמחוץ המים ובין שבחצר  המים בין לחלק כדי 

מחיצה  צריכים שכן מועילה, אינה גבה, על  עוברת החצר  שמחיצת
המים. בשביל  שנעשתה ניכרת שתהא øîBà:מיוחדת, äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

dab ìòL ìúk,גבה על  העובר  החצר כותל –íeMî ïBcz ÙÆÆÇÇÈÄÄ
ävçî לשיטתו הולך יהודה רבי המים. לאמת כמחיצה דינה – ÀÄÈ

החצר מחיצת אלא מיוחדת, במחיצה צורך שאין  הקודמת, במשנה
לה. שמחוצה המים ובין  שבתוכה המים בין מבדילה éaøכבר øîàÈÇÇÄ

änàa äNòî :äãeäé,מים באמת –ìáà ìLבגליל עיר  – ÀÈÇÂÆÀÇÈÆÈÅ
לציפורי מאבל נמשכה מים שאמת בגמרא, בברייתא ומובא התחתון ;

בחצרות, úaMaועברה íéð÷æ ét ìò äpnî ïéàìîî eéäL– ÆÈÀÇÀÄÄÆÈÇÄÀÅÄÇÇÈ
מחיצה; בלי  בחצרות בשבת ממנה למלא התירו  שם שהיו  שהחכמים

למים. כמחיצה דינו החצר  שכותל ראייה Bìוהרי eøîà חכמים – ÈÀ
יהודה: øeòMkלרבי da äéä àHL éðtî שם שהתירו מה – ÄÀÅÆÈÈÈÇÄ

היתה  לא שהאמה מפני הוא מחיצה בלי המים מאמת למלא הזקנים

אין  זה שבכגון ארבעה, רחבה היתה שלא או  טפחים עשרה עמוקה
היא  שאם בו, עוברת שהיא המקום כדין  אלא ככרמלית המים אמת

א): יא, (שבת ששנינו  כמו הרבים, כרשות דינה הרבים ברשות עוברת
חייב, אמות ארבע בתוכו הזורק בו, מהלכת הרבים ורשות מים "רקק

ברשות  עוברת היא ואם טפחים"; מעשרה פחות מים? רקק הוא וכמה

של המים מאמת ממלאים היו  זה מטעם היחיד. כרשות דינה היחיד 

החצר כותל  משום ולא הוא, היחיד  רשות הכל  שהרי בחצרות, אבל 
עמוקה  שהיא היינו בה, עוסקים שאנו  המים אמת אבל גבה. שעל

ודינה  עצמה, בפני רשות והיא הואיל ארבעה, ורחבה טפחים עשרה
לה  עשו  כן אם אלא בשבת, בחצר ממנה ממלאים אין ככרמלית,

שאם  מבואר , בגמרא וביציאה. בכניסה טפחים עשרה גבוהה מחיצה
מועיל זה אין  בכניסה, ולא ביציאה או ביציאה, ולא בכניסה לה עשו 

הריהי לחצר , שמחוץ למים אחד  מצד מחוברת והיא שהואיל  כלום,
כרמלית. כולה
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íénä ïî äìòîì àéäL àøèææb,לנהר סמוך  העומד  בית כגון  – ÀËÀÀÈÆÄÀÇÀÈÄÇÇÄ
החור ודרך המים, גבי  על שלו  העליונה הקומה מן בולטת וגזוזטרא

הנהר , מן מים העלייה בני  שואבים הגזוזטרא ïéàìîîשברצפת ïéàÅÀÇÀÄ
úaMa äpîéäדרך בשבת מים לשאוב מותרים העלייה בני אין – ÅÆÈÇÇÈ

והרי היחיד , רשות והגזוזטרא כרמלית הוא שהנהר  לפי חור, אותו 

היחיד, לרשות מכרמלית להכניס dìאסור  eNò ïk íà àlà– ÆÈÄÅÈÈ
שבה, לחור מסביב íéçôèלגזוזטרא äøNò ääBáb ävçî– ÀÄÈÀÈÂÈÈÀÈÄ

והרי הם, המחיצות בתוך ששואבים שהמים אומרים אנו זה שבכגון 

היחיד, ברשות כאילו  éaäìòîìîהם ï מחיצה לה שעשו  בין  – ÅÄÀÇÀÈ
לחור , מסביב הגזוזטרא, על ähîlîלמעלה ïéa מן למטה – ÅÄÀÇÈ

ויורדת  התלויה מחיצה הגזוזטרא, לרצפת מתחת כלומר הגזוזטרא,
הנהר  לצד  בבררטטננוורראא  ))למטה dlrnlnמפרש :ווההררממבב""םם;((ררשש""יי;; oia–

המשתלשלת  מחיצה לחור , מסביב הגזוזטרא תחת היינו  המים, גבי מעל 
רואים  זה שבכגון  רש"י), לפי  "מלמטה" שבארנו (כמו  המים כנגד 

אחית  ("גוד  למים עד  ויורדת נמשכת היא כאילו המחיצה את
dhnlnמחיצתא"), oia שבכגון שבגזוזטרא, החור כנגד המים, על  –

הגזוזטרא  לחור עד ועולה נמשכת היא כאילו המחיצה את רואים זה
מחיצתא"). אסיק Bfî("גוד äìòîì Bæ úBàøèææâ ézL ïëå– ÀÅÀÅÀËÀÀÈÀÇÀÈÄ

החור כנגד  מכוון  העליונה שבגזוזטרא והחור המים, מן  למעלה שהן 
עשו  כן אם אלא בשבת מים ממלאים אין  התחתונה, שבגזוזטרא

מהן . אחת לכל äðBéìòìמחיצה eNò לגזוזטרא מחיצה עשו אם – ÈÈÆÀÈ
מחיצה  בעשיית השתתפו  התחתונה הגזוזטרא בני שגם כלומר  העליונה,

העליונה, של äðBzçzìזו  eNò àGå מחיצה עשו  לא אבל  – ÀÈÇÇÀÈ
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ËúBnà òaøàî äúeçt àéäL øöç–úaMa íéî dëBúa ïéëôBL ïéà,ú÷æçî ä÷eò dì eNò ïk íà àlà ¨¥¤¦§¨¥©§©©¥§¦§¨©¦©©¨¤¨¦¥¨¨¨©£¤¤
ähîìe á÷pä ïî íéúàñ,íéðôaî ïéa õeçaî ïéa;éøö õeçanL àlàøBî÷ì C,éøö ïéà íéðôaîøBî÷ì C. ¨©¦¦©¤¤§©¨¥¦©¥¦¦§¦¤¨¤¦©¨¦¦§¦¦§¦¥¨¦¦§

Èá÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:íéaøä úeLøa úBnà òaøà øeî÷ àeäL áéa–úaMa íéî BëBúì ïéëôBL.íéîëçå ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¤¨©§©©¦§¨©¦§¦§©¦©©¨©£¨¦
íéøîBà:änà äàî øöç Bà âb elôà–áéaä ét ìò CtLé àG,ââì âbî CôBL ìáà,áéaì ïéãøBé íénäå.øöçä §¦£¦©¨¥¥¨©¨¦§Ÿ©¦©¦£¨¥¦©§©§©©¦§¦©¦¤¨¥

ìù äöéçîá úåôúåù äðåéìòì ïéàù ô"òà äðåéìòì åùò àìå äðåúçúì åùò íàå .íäéìò ïéøñåà äðåéìò ìù åæ äöéçîá ïéôúåù äðåúçúä éðáù ïåéëù
ãò äéìò úøñåà íùî íéî úàìîî àéä íâù äéìò äðåéìòì êøã ùéå ìéàåä äðåúçúäå ,äöéçî äì ïéà éøäù äøåñà äðåéìòä .úåøåñà ïäéúù äðåúçú
äöéçî ïäéúù åùò åìéôà 'é êåúá ïäéúù íà ìáà ,åæì åæ ïéá øúåé åà íéçôè 'é äåáâ ùéù åæî åæ úåâìôåî úåàøèæåæâä éúùùë éìéî éðäå .äîò åáøòéù

:åáøòéù ãò åæ ìò åæ úåøñåà íìåòì
hh.zaya min dkezl oiktey oi`ïéà ,à"ãî úåçô ,ø"äøì ïéàöåé ïéàå íîå÷îá íù íéòìáð íåé ìëá ïäá ùîúùäì éåùò íãàù íéîä ,úåîà 'ãáã

:ø"äøì ïéàöåéå íîå÷îá íéòìáð.dwer:àîåâ.miz`q zwfgn:íåé ìëá íéî íéúàñ ÷ôúñäì éåùò íãàäù éðôî.dhnle awpd onìù ììçä äéäéù
:ø"äøì ïéçì÷î åáù äúôù ìòù á÷ðä ìà íéîä åòéâéù íãå÷ íéúàñ ÷éæçî ä÷åòä.uegan oia miptan oiaäàùòù ïéá øöçá ä÷åòä äùòù ïéá

:íéáøä úåùøá.xenwl jixv:íéáøä úåùøî ä÷åìç àäúù éãë äìòîìî äñåëî äôë ïéîë äéìò úåùòì
ii.aiaíãàù íéî íéúàñ ïäá òåìáì øåòéù ùé úåîà 'ãáã ,ø"äøì úåîà 'ã êùîá øåî÷ àåäå .ø"äøì øöçá [ïéëôåùù] íéîä åçì÷éù éãë éåùòä õéøç

:íåé ìëá ÷ôúñî.ekezl oiktey:íéáøä úåùøì ïéàöåé ïéàå àéî éîééúã.aiad it lr jetyi `líéáøä úåùøì é÷ôðå àéãäì éçì÷î êéôù äéåâáã ïåéëã
:íéîëçë äëìäå .íéáøä úåùøì åúàéöéì êåîñ ïëôùù øîåà äàåøäå.zen` 'cl oitxhvn,ïéôøèöî úåîà 'ã ìò úåîà 'ã äøãñëàä íò øöçá ùé íà

`xephxa yexit

התחתונה, הגזוזטראות,ïäézLבגזוזטרא שתי –úBøeñà בשאיבת – ÀÅÆÂ
הרי העליונה, במחיצת שותפים התחתונה ובני  שהואיל  בשבת, המים
ולא  לתחתונה מחיצה עשו  אם שכן  וכל העליונה; בני  על אוסרים הם

התחתונה, של  במחיצה שותפות לעליונה אין אפילו  לעליונה, עשו 
ויש הואיל והתחתונה מחיצה, לה שאין לפי העליונה אסורות; שתיהן

של החור דרך  מים שואבת היא שאף עליה, רגל" "דריסת לעליונה
עליה, אוסרת היא לפיכך  הגזוזטראות ãòeáøòiLהתחתונה, שתי – ÇÆÀÈÀ

שתיהן  עירבו , לא אפילו  מחיצה, עשתה אחת כל  אם ברם, זו . עם זו 
שותפות, כל  ביניהן שאין דעתן  שגילו  בשבת, מים לשאוב מותרות

המתרת  מחיצה אחת לכל יש והרי  לעצמה, רשות היא אחת וכל 

מזו ,((גגממרראא  )) זו מופלגות הגזוזטראות כששתי  אמורים? דברים במה .

טפחים, עשרה ביניהן אין  אם אבל יותר, או  טפחים עשרה ביניהן ויש 
שיערבו , עד  זו על זו  אוסרת לעולם מחיצה, אחת כל עשתה אפילו

אחת כגזוזטרא נחשבות ששתיהן  בבררטטננוורראא  ))..לפי ((ררממבב  ""םם;;

âקקוודדשש âששבבתת
ט ה נ ש מ ר ו א ב

ללמד משנתנו  באה בשבת, מים שאיבת בענין הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 
ואמנם  הרבים. לרשות החצר מן  כך אחר היוצאים לחצר, בשבת מים שפיכת בענין 
לשפוך מותר מרובעות), אמות 16) אמות ארבע על ארבע הוא שטחה החצר אם
המים  נבלעים זו שבחצר  חכמים, ששיערו לפי בשבת, השופכין  מי  את לתוכה
ואפילו הרבים; לרשות יוצאים ואינם יום, כל  בהם להשתמש  רגיל  שאדם בשיעור 
בחצר  הדין  מה אבל  לכך . מתכוון השופך  שאין לפי איסור, כאן אין  יוצאים כשהם

משנתנו. דנה כך על מזו ? קטנה

úBnà òaøàî äúeçt àéäL øöç,אמות ארבע על  מארבע – ÈÅÆÄÀÈÅÇÀÇÇ
מרובעות, אמות עשרה משש  íéîכלומר  dëBúa ïéëôBL ïéàÅÀÄÀÈÇÄ

úaMa אלא באדמה נבלעים המים אין כזו קטנה שבחצר לפי  – ÇÇÈ
האדם  של  מכוחו נשפכים כאילו הם והרי הרבים, לרשות יוצאים

הרבים חצרו ((ררממבב""םם  ))לרשות קלקול  על יחוס שמא חשש  שיש  או ,

הרבים לרשות המים את לשפוך  ייווננתתןן  ))ויבוא חכמים ((ההרר""רר   גזרו הלכך  ,
בשבת, מימיו  את זו חצר  בתוך  ישפוך  dìשלא eNò ïk íà àlàÆÈÄÅÈÈ

ä÷eò,בקרקע חפירה בתוכה,– נקבצים המים שיהיו  ú÷æçîכדי ÈÇÂÆÆ
íéúàñ שיערו שכן  ליטר), (כ26ֿ קבים עשר  שנים שהן  מים, – ÈÇÄ

ואם  צרכיו; לכל יום בכל  מים בסאתיים להסתפק רגיל  שאדם חכמים,
השופכים  מי יהיו שמא חוששים אין שוב סאתיים, מחזקת העוקה

וכותב הרבים; לרשות בשבת ויישפכו  המחזיק ההררממבב  ""םם,,מרובים שמקום

אמה; חומשי  שלשה ברום אמה חצי  על  אמה חצי  הוא ïîÄסאתיים
ähîìe á÷pä מתמלאת וכשהיא העוקה, שפת על נקב עושים שהיו  – ÇÆÆÀÇÈ

ללמד, המשנה ובאה הרבים, לרשות הנקב דרך  השופכים יוצאים

סאתיים, מחזיק שיהא צריך  הנקב עד העוקה õeçaîשחלל ïéa– ÅÄÇ
החצר, לשער  סמוך הרבים ברשות היינו בחוץ, העוקה את שעשה בין 

שהרי לעוקה, משם יורדים והם השער יד על המים את שופך  והוא
פטור מקום אלא הרבים רשות אינה זו íéðôaî((ההממאאיירריי)),,עוקה ïéaÅÄÄÀÄ

החצר ; בתוך העוקה את שעשה בין –õeçanL àlà עשה אם – ÆÈÆÄÇ
לחצר , מחוץ øBî÷ìאותה Céøö שמא במכסה, העוקה את לכסות – ÈÄÄÀ

כרמלית, שהיא שלשה, ברום טפחים ארבעה על  ארבעה כשיעור  יעשנה
בגובה  יעשנה לא שמא או לכרמלית היחיד מרשות שופך  ונמצא

אותה  מכסה כשהוא הלכך הרבים; כרשות דינה והרי  טפחים, שלשה
פטור כמקום או  היחיד  רשות כחורי  דינה מפרשים ((ההממאאיירריי))נעשה ויש  .

הרבים כרשות העוקה תיראה שלא העין, מראית מפני ((ררממבב""םם  ));;הטעם,

øBî÷ì Céøö ïéà íéðôaîבתוך העוקה את עשה אם אבל  – ÄÄÀÄÅÈÄÄÀ
היחיד. ברשות היא שהרי לכסותה, צריך  אין  החצר

י ה נ ש מ ר ו א ב

שופכים  מי שפיכת בענין  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
בשבת. בחצר

áéa :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø שפתחה שופכים מי  תעלת – ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄ
הרבים, לרשות החצר  מן דרכה מקלחים והמים ÷øeîבחצר, àeäLÆÈ

íéaøä úeLøa úBnà òaøà רשות לתוך נמשך  שהביב כלומר – ÇÀÇÇÄÀÈÇÄ
אמות  ארבע ברחבו גם ויש  אמות, ארבע שם מכוסה והוא הרבים,

ררשש  ""יי)) פפיי עעלל ארבע ((ההרראא  ""שש של שמקום הקודמת, במשנה למדנו והרי  ,
יום, בכל מסתפק שאדם מים סאתיים לבלוע עשוי  אמות ארבע על 

úaMa íéî BëBúì ïéëôBLהקמור בביב נבלעים שהמים לפי – ÀÄÀÇÄÇÇÈ
כשהם  ואפילו הרבים. לרשות יוצאים ואינם החצר ), כהמשך (שדינו 

לכך  מתכוון אינו  והשופך הואיל  מותר, הרבים, לרשות ((עעייייןן  יוצאים

änàררשש""יי)).. äàî øöç Bà âb elôà :íéøîBà íéîëçå וביב – ÇÂÈÄÀÄÂÄÇÈÅÅÈÇÈ
אלו , אמה מאה דרך áéaäעובר ét ìò CtLé àGלתוך ישר – ÄÀÙÇÄÇÄ

והרי הרבים, לרשות מכוחו  ויוצאים בביב מקלחים שהמים לפי הביב,

מתכוון הוא ושלכך לחוץ, שיישפכו  לו שנוח בזה, דעתו ((ההממאאיירריי));;גילה

סמוך ששפכם הרואה יאמר  שמא חכמים, שגזרו  הטעם, מבארים ויש 

בגמרא: אמרו וכן  הרבים, לרשות lyליציאתם exepv :exn`i `ny
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,zaya min glwn ipeltââì âbî CôBL ìáà המפרשים רוב – ÂÈÅÄÇÀÇ
bblגורסים: `ed jtey la` או)bbd lrעל בשבת ששופך כלומר  ,(

חוץ בחצר, או  áéaìלביב,הגג, ïéãøBé íénäå,ברם מאליהם. – ÀÇÇÄÀÄÇÄ
שהעוקה  לפי  חולקים, חכמים אין הקודמת, במשנה ששנינו  בעוקה
תיכף  ממנה יוצאים ואינם בתוכה, נקבצים והמים עמוקה, גומה היא

טטוובב""(עיין  ייווםם זה).""תתווסספפוותת   בענין miwqetd:שמאריך  ewlgp dkld oiprle
כחכמיםההררממבב""םם   ייחח  ))פוסק טטוו,, ששבבתת   אבל ((ההלל'' ווההטטוורר  , פוסקים ההרראא""שש  

ונקי . קב שמשנתו  לפי יעקב, בן אליעזר äøãñëàäåכרבי øöçäÆÈÅÀÈÇÀÇÀÈ
úBnà òaøàì ïéôøèöî במשנה ששנינו  מה על  מוסבה זו פיסקה – ÄÀÈÀÄÀÇÀÇÇ

מים  בתוכה שופכים אין אמות מארבע פחותה שהיא "חצר  הקודמת:

להשמיענו , המשנה כאן  ובאה עוקה", לה עשו כן  אם אלא בשבת
הבית) שלפני  מקורה עמודים (בניין  האכסדרה עם בחצר יש שאם

חצר באותה לשפוך ומותר  מצטרפים, הם הרי  אמות, ארבע על  ארבע
עוקה. בה לעשות צורך  ואין  בשבת מים

izdw - zex`ean zeipyn

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ח' אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מג' אדר, אשר הרגיע את רוחי אחרי ששמעתי אשר לא הי' בטיב 
הבריאות בחזירתו מכאן לעירו... וכנראה ממכתבו כבר ת"ל חזר לאיתנו.

ישראל  שיקיימו  הקב"ה  התנה  שתנאי  לתנאו,  לאיתנו  מרז"ל  ע"פ  י"ל  הצחות  וע"ד 
התומ"צ ויתקיימו השמים והארץ, וידוע המבואר בספרי מוסר ובספרי חסידות אשר השמים כולל 
כל ענינים הרוחניים והארץ כוללת כל הענינים הגשמיים, ואצל איש ואשה הישראלים הנה קיום 
דברים אלו תלוים בקיום התומ"צ שהם הם הצנורות והכלים לכל עניניהם וכמ"ש אם בחקותי 

תלכו גו' ונתתי גו'...

נהניתי לקרות בסיום מכתבו אשר ביום א' העבר צריכה היתה להיות אסיפת נשי ובנות 
חב"ד, ובטח היתה בהצלחה ובאופן שעוד גדל אצלן הרצון להוסיף אומץ בעבודתן לימים יבואו 
ובפרט בחדש אדר שעוד מתחלת החדש הרי מרבין בשמחה מפני חג הפורים שבו, ואשר אף שגם 
בימי  ביותר השתתפות הנשים  היו באותו הנס, הרי מובלטה  הן  ופסח אמרז"ל שאף  חנוכה  על 

הפורים.

ולסיים בד"ת מה דמתחיל במכתבו הוא, בענין נתינת שלום לרבו וציין ג"כ לשו"ע יו"ד 
סי' רמ"ב סעיף ט"ז, הנה יעויין בנ"כ השו"ע. וידוע שזהו ג"כ מהחילוקים דבין בני ארץ ישראל 
ובני בבל - וכמובא בספר חלופי מנהגים, ובאשר אין הספר מצוי הנני מעתיק הציונים. ברכות כז, 
ב. נזיר כ, ב )עיי"ש חילוק גירסת הרי"ף והרא"ש( ובמעדני יו"ט שם. ב"ק עג, ב ובתוס' ויפ"ע שם. 

שבועות לב, א )עיי"ש(. בירוש' ברכות ונזיר שם.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצט

 עדס דעו  ה לןינ  ליהנ   199 

קצט

i dpyn ipiny wxt oiaexir zkqn

úBnà òaøàì ïéôøèöî äøãñëàäå. §¨©§©§¨¦§¨§¦§©§©©

:ä÷åò êéøö ïéàå íéî äëåúì êåôùì øúåîå

`xephxa yexit

,zaya min glwn ipeltââì âbî CôBL ìáà המפרשים רוב – ÂÈÅÄÇÀÇ
bblגורסים: `ed jtey la` או)bbd lrעל בשבת ששופך כלומר  ,(

חוץ בחצר, או  áéaìלביב,הגג, ïéãøBé íénäå,ברם מאליהם. – ÀÇÇÄÀÄÇÄ
שהעוקה  לפי  חולקים, חכמים אין הקודמת, במשנה ששנינו  בעוקה
תיכף  ממנה יוצאים ואינם בתוכה, נקבצים והמים עמוקה, גומה היא

טטוובב""(עיין  ייווםם זה).""תתווסספפוותת   בענין miwqetd:שמאריך  ewlgp dkld oiprle
כחכמיםההררממבב""םם   ייחח  ))פוסק טטוו,, ששבבתת   אבל ((ההלל'' ווההטטוורר  , פוסקים ההרראא""שש  

ונקי . קב שמשנתו  לפי יעקב, בן אליעזר äøãñëàäåכרבי øöçäÆÈÅÀÈÇÀÇÀÈ
úBnà òaøàì ïéôøèöî במשנה ששנינו  מה על  מוסבה זו פיסקה – ÄÀÈÀÄÀÇÀÇÇ

מים  בתוכה שופכים אין אמות מארבע פחותה שהיא "חצר  הקודמת:

להשמיענו , המשנה כאן  ובאה עוקה", לה עשו כן  אם אלא בשבת
הבית) שלפני  מקורה עמודים (בניין  האכסדרה עם בחצר יש שאם

חצר באותה לשפוך ומותר  מצטרפים, הם הרי  אמות, ארבע על  ארבע
עוקה. בה לעשות צורך  ואין  בשבת מים

izdw - zex`ean zeipyn

zekxa zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

.a cenr c sc:'`ad mlerd oa' `ed eze` miiwndy ,sqep oipr d`ian `xnbd
øîBàä ìk ,àðéáà [øa] (éáø øîà) øæòìà éaø øîàxenfnd z` ¨©©¦¤§¨¨©£¦¨¨¨¥

(dnw mildz)'ãåãì äläz'['ixy`' dpeknd]ìL íBé ìëa,íéîòt L §¦¨§¨¦§¨¨Ÿ§¨¦
.àaä íìBòä ïa àeäL Bì çèáeî§¨¤¤¨¨©¨

:`xnbd zxxanàîòè éàîxenfn zlrn `id dn ,xnelk ,xacd mrh dn - ©©£¨
.`ad mlerd oa `edy ghaen exne`dy dfàéúàc íeMî àîéìéàm` - ¦¥¨¦§©§¨
mixceqn eiweqty jka `id ezlrny xn`pad zeize` xcq,ú"éa ó"ìàweqtde s"l` ze`a ligzn oey`xd weqtdy §©¤¥

,zeywdl yi ok m` ,zeize`d lka d"awd ly egay z` xcqn `edy `vnpe ,d`ld oke z"iaa eixg`yàîéðexn`iy - ¥¨
xenfnd z`(hiw mildz)ïétà àéðîúa àéúàc ,'Cøã éîéîú éøLà'dpeny ,minrt dpeny df xcq ea `ay - ©§¥§¦¥¨¤§©§¨¦§©§¨©¦

.z"ia s"l`d meiql cr d`ld oke ,z"ia ze`a miligznd miweqt dpeny okn xg`l ,s"l` ze`a miligznd miweqt
àlà`ed 'cecl dldz' xenfnd zlrn mrhy xn`p `nydéa úéàc íeMîweqtd z` ea yiy -(fh dnw my) ¤¨¦§¦¥

Eãé úà çúBt',zeywdl yi jk lr mb j` .dixa lkl oefn oikn d"awdy ,lecb gay `edy ,'oFvx ig lkl riAUnE ¥©¤¨¤©§¦©§¨©¨
àîéð`xwpy xenfnd z` exn`iy -'ìBãbä ìlä'iM midl`d idl`l EcFd .FCqg mlFrl iM aFh iM 'dl EcFd' xenfn] ¥¨©¥©¨©¦¦§¨©§¥Ÿ¥¨¡Ÿ¦¦

'ebe 'FCqg mlFrl(elw my),df gay yi ea mby ,[déa áéúëc(dk weqt).'øNa ìëì íçì ïúBð' §¨©§¦§¦¥¥¤¤§¨¨¨
:`xnbd dwiqnàlà,`ad mlerd oa `edy ghaen cecl dldz xne`dy xacd mrhézøz déa úéàc íeMî± ¤¨¦§¦¥©§¥

.ig lkl oefn zpkd gay ea yiye ,z"ia s"l`d xcq itl xcqpy ,el` zelrn izy df xenfna yiy
weqt ea xqg recn `xnbd zx`an ,z"ia s"l`d zeize` xcqk excqp 'cecl dldz' xenfnd iweqty x`azdy xg`l

:o"ep ze`a ligzndøîàð àì äî éðtî ,ïðçBé éaø øîàze`a gzetd weqt,'éøLà'a ï"eðxenfna epiidc ¨©©¦¨¨¦§¥¨Ÿ¤¡©§©§¥
,lirl xkfend 'cecl dldz'da LiL éðtî[o"ep ze`aÎ]ìàøNé éàðBN ìL ïzìtî,[mnvr l`xyil dpeekd] ¦§¥¤¥¨©©§¨¤§¥¦§¨¥

áéúëc(a d qenr)éñBú àì äìôð','ìàøNé úìeúa ,íe÷ ó.o"epa gzet df weqte ¦§¦¨§¨Ÿ¦§©¦§¨¥
:`xnbd d`ianàáøòîa[l`xyi ux`aÎ]éëä dì éöøúî,dxenb dllw ea oi`y ote`a df weqt mix`an eid - §©©§¨§¨§¦¨¨¦

,ex`ia jkeéñBú àì'å ,'äìôð'íe÷' ,ãBò ìBtðì 'ó[inewÎ].'ìàøNé úìeúa ¨§¨§Ÿ¦¦§§©¦§¨¥
:opgei iax ixacl zxfeg `xnbdéëä eléôà ,÷çöé øa ïîçð áø øîào"ep ze`d lr cec blicy it lr s` - ¨©©©§¨©¦§¨£¦¨¦

,dfnxl dvx `le day dlitpd meynãåc øæçokn xg`l cinLãwä çeøa ïëîñefnx ycewd gexa azke - ¨©¨¦§¨¨§©©Ÿ¤
,l`xyi ly dlitpd zkinqløîàpLo"ep ze`d ly xqgd dnewn xg`ly weqta(ci dnw my),ìëì 'ä CîBñ' ¤¤¡©¥§¨

.'íéìôBpä©§¦

רש"י 

.íéîòô ùìù:zelitz yly cbpk
.éúøú äéá úéàãz"ia s"l`a iz`c

:ig lkl oefn zpkd gay ea yieåìéôà
.éëäiptn o"ep wiqtdy it lr s`

fnxe xfg dfnxl da` `le day dlitp
:dl skz dlitpd zkinq

 עין יעקב - מסכת בגכות 

חובת נשי ובנות החסידים יחיו לעמוד בשוגה גאשונה בכל מפעל של חיזוק הדת 
והיהדות בכלל, ובפגט בעניין טהגת המשפחה

היום יום כא שבט
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והדר"ג עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד לד דף ראשון)נזיר (ליום

àîéìéàzhiya `ed df oicy xn`p m` -,ïBôøè éaøeixacay ¦¥¨©¦©§
,mcewd oicd z` epizpyn dniiqxfg m`y dcedi iax xn` okle

m`d ,dyw ,xifp epi` mixcepdn cg` s` ,mc` eze` eixeg`l
eixeg`l xfg `lykøéæð éåä éî-`ld ,xifp `ed m`dïåék ¦¨¥¨¦¥¨

øæð à÷c àzòLác-,zexifpd z` laiwy dryay oeikòãé àì ¦§¨§¨§¨¨©Ÿ¨©
xexiaa xcepdéàmcbpk `ad mc`d¯ àì éàå ,àeä éðBìt,`l e` ¦§¦§¦Ÿ
déìò äìç éî-d eilr dlg m`dàéðúäå ,úeøéæðepipy `lde - ¦¨¨£¥§¦§¨©§¨

,`ziixaaïéà ,ïBôøè éaø íeMî øîBà äãeäé éaøs`ïäî ãçà- ©¦§¨¥¦©¦©§¥¤¨¥¤
[epizpyna] zexifp elaiwy dyydnúeøéæð äðzð àlL éôì ,øéæð̈¦§¦¤Ÿ¦§¨§¦

,äàìôäì àlàrecie xexayk `l` dlg zexifp oi`y xnelk ¤¨§©§¨¨
.xifp didi ok` `edy zexifpd zlaw zrya xcepl

:`xnbd zayiinàeä éøëc äãeäé éaø àlà-zhiya xn`p df oic ¤¨©¦§¨¦§¦
ixk ly i`pza zexifp zlaw zece` zxacnd `ziixaa dcedi iax

,[d`eaz znixr-]àéðúcxne`d ,`ziixaaúðî ìò øéæð éðéøä §©§¨£¥¦¨¦©§¨
øBk äàî äfä éøka àäiLCìäå ,ixka yi d`eaz dnk wecal ¤§¥©§¦©¤¥¨§¨©

Bàöîeixkd z`,ãáàL Bà áðâpLxek d`n ea did m` reci `le §¨¤¦§©¤¨©
,zexifpd dlg `le xek d`n ea did `ly e` ,zexifpd dlgeéaø©¦

øñBà ïBòîLdlg zexifpdy meyn ,zexifpd ixeqi` lk z` eilr ¦§¥
,oldl enrh x`aziy itke ,df ote`a s`øézî äãeäé éaøåz` el §©¦§¨©¦

wtql envr z` qipkn mc` oi`y oeik ,xifp epi`y ,zexifpd ixeqi`
`l e`pz xxazi `l m`y did ezrcae ,zexifp lawn `edyk
.lwdl zexifp wtqy meyn dfl mrhde .llk zexifp eilr legz
`ed mcbpk `ad mc`dy i`pza zexifp laiwy epizpyna ok enke
wcvy xxazde ,mc` eze` `ed in jk xg` el rcep m` ,ipelt
rizxd mcbpk `ad mc`d m` la` ,zexifp eilr dlg ,eixaca
eilr dlg `l ,`l e` eixaca wcv m`d xxazd `le eixeg`l

.wtqn eilr legzy oeekzd `ly oeik zexifp
:oerny iax ly enrh z` zx`an `xnbdïåék ,øáñ ïBòîL éaø©¦¦§¨©¥¨

áðâð àì eléàc,ixkd ca` e`déa eåä àîìc-ea eidy okziäàî §¦Ÿ¦§©¦§¨£¥¥¨
å ,øBkxek d`n ea eidiy i`pza zexifp laiwy xcepd df ote`aéåä §¨¥

[did-]énð àzLä ,øéæð-reci `le ,ixkd ca` e` apbpy dzr s` ¨¦©§¨©¦
,`l e` xek d`n ea eid m`øéæð éåä-zexifp wtqy meyn ,wtqn ¨¥¨¦

.xingdl
:epizpyna oerny iax zhiy z` s` `xnbd zx`an df itleàëäå§¨¨

énð-m` zexifp envr lr laiwy ,dpyna xen`d oica o`k mb ©¦
xn`y ,eixeg`l mc` eze` xfge ,ipelt `ed mlen jledy mc`d
xifp epi` m`y zepzdl jixvy `l` wtqn xifp `edy oerny iax

,`ed enrh ,dacp xifp didi daegïðéòãéå ïn÷ì àúà éàc ïåék¥¨§¦¨¨§©¨§©§¦¨
éàåä éðBìôc-mircei epiide mc` eze` epiptl `a did m`y oeik ¦§¦£©

,ipelt `ede xcepd ly e`pz miiwzdyéåä[xcepd did-],øéæð ¨¥¨¦
énð àzLä-miiwzd m` reci `le eixeg`l xfgy ote`a dzr s` ©§¨©¦

i`pzd miiwzd `ly e` ,ipelt `ed mc` eze`e xcepd ly e`pz
,ipelt epi` mc` eze`eøéæð éåä-meyn ,wtqn zexifp eilr dlg ¨¥¨¦
:xingdl zexifp wtqy

äðùî
'éBk'ä úà äàø,dnda wtqe dig wtq `edyøéæð éðéøä øîàåm` ¨¨¤©§¨©£¥¦¨¦

ixack zn`däfL-oin `ed iekdyäiç,dnda oin `lemc`e ¤¤©¨
xn` ok d`xy xg`øéæð éðéøäixack zn`d m`Bðéà äfLoinäiç £¥¦¨¦¤¤¥©¨

,dnda oin `l`xn` iyily mc`eøéæð éðéøäck zn`d m`ixa £¥¦¨¦
äfLoinäîäa,dig oin `lexn` iriaxdeøéæð éðéøäzn`d m` ¤¤§¥¨£¥¦¨¦

ixackäæ ïéàLoinäîäa,dig oin `l`xn` iyingdeøéæð éðéøä ¤¥¤§¥¨£¥¦¨¦
ixack zn`d m`äfLoin mbå äiçoin mb,äîäá,xn` iyyde ¤¤©¨§§¥¨

øéæð éðéøäixack zn`d m`àì äæ ïéàLoinàìå äiçoinäîäa, £¥¦¨¦¤¥¤Ÿ©¨§Ÿ§¥¨
,xn` iriay mc`eøéæð éðéøäixack zn`d m`øéæð íkî ãçàL £¥¦¨¦¤¤¨¦¤¨¦

mdixaca miwcev mpi`y mixg`d la` ,eixaca wcev `ed wxy
xn` ipiny mc`e ,mixifp mpi`øéæð éðéøäixack zn`d m`ïéàL £¥¦¨¦¤¥

íkî ãçàepi` eixaca wcev epi`y `vniy mkn cg`y -.øéæð ¤¨¦¤¨¦
,xn` iriyzdeøéæð éðéøäixack zn`d m`ïéøéæð íëlekL,wtqn £¥¦¨¦¤§¤§¦¦

lk ly mpicy `ed el`ïéøéæð ïlek éøä:wtqn £¥¨§¦¦

àøîâ
:epizpyn xe`iaa zeziixad zwelgn d`ian `xnbdàãç éðz- ¨¥£¨

a zxacn dpyndy epipy zg` `ziixaaíéøéæð äòLzepzdy ¦§¨§¦¦
,wteqn xaca mzexifpCãéà àéðúå-epipy zxg` `ziixaae §©§¨¦¨

a zxacn dpyndyúBiøéæð òLz,wtqn cg` mc` lr zelgy ¥©§¦ª
.cala cg` mc`a zxacn dpyndy epiid

:`xnbd dywnàîìLadpynd z` zx`any dpey`xd `ziixad ¦§¨¨
aïéøéæð äòLzdzpeekéôè éøáb éåäc ïBâk-,miyp` daxd eidy ¦§¨§¦¦§©£¥©§¥§¥

déa ìéæàå ñétúéàc-xaca ezexifp dpzde qtz mdn cg` lky §¦§¦§¨¦¥
.dpyna epyxity itke ,wtqn mixifp mlek okle ,wteqnàlà¤¨

a dpynd z` zx`any dipyd `ziixadàøáb ãçì úBiøéæð òLz¥©§¦ª§©©§¨
,dyw ,cg` mc`l -dì úçkLî éëéämc` lr eidiy okzi ji` - ¥¦©§©©¨

ixdy ,wtqn zeiexifp ryz cg`dì úçkLî úéL àîìLa-yy ¦§¨¨¦©§©©¨
,cg` mc` lr zelg od ji` oiadl xyt` zeiexifpïðúãk-oirk §¦§©

zelaw yy z` xne` cg` mc`y xaecne ,epizpyna epipyy dn
xifp ipixd' xn`e ,iekd z` d`xy oebk ,dpyna zeiepyd zexifpd
dig dfy ,dnda df oi`ye ,dnda dfy ,dig df oi`ye ,dig dfy

,'dnda `le dig `l df oi`y ,dndaeúìz ìáà-zeiexifpd yly £¨§©
dpyna zex`eand zepexg`ddì úçkLî éëéä-epkzi ji` ¥¦©§©©¨

,xifp mkn cg`y xifp ipixd' xn`iy jiiy `l ixde ,cg` mc`a
miyp` cer my oi` ixdy ,'oixifp mkleky ,xifp mkn cg` oi`y

.'mklek'e 'mkn cg`' xne` `ed in lre ,ecaln
:`xnbd zx`an,úLL áø øîàz` cinrdl yi ef `ziixa itl ¨©©¥¤

epizpynøîàc ïBâkmiyp` dryzy d`xy xg`l ,mc` eze` §§¨©
,ieka mzexifp epzde eqtz,'éìò ìkä úeøéæðe øéæð éðéøä'xnelk £¥¦¨¦§¦©Ÿ¨©

dryz eilr elge ,ilr elegi mkilr yiy zexifpd ipic lky
:zexifp ly zewitq

éàîù úéá êìò ïøãä
aiig `edy mixacae ,xifpd lr mixeq`d mixaca wqer df wxt

.mdamdy ,xifpd lr mixeq`d mixacd :miwlg drax`l wlgpe
oic .mdn `veide miapr ziizye zlik`e ,zglbz ,miznl `nhidl
ezexifp z` milydy xifpd oic .ezexifp ini jeza `nhpy xifpd

.xifpd ly epic dn ,zexifpd zepaxwa leqt did m` .dxdha

äðùî
z` hxtae ,mda xeq` xifpdy mixacd z` zx`an dpynd

:mdn `veide miapr zezyle lek`l xeqi`dìLïéðéî äL- §¨¦¦
mipipr dyely,øéæða ïéøeñà,od el`eäàîehä,miznlúçìâzäå £¦§¨¦©§¨§©¦§©©
,ey`x xrya,ïôbä ïî àöBiäå,mdn `veide miaprmixeq`y §©¥¦©¤¤

.dizya e` dlik`a
:'otbd on `veid' xeqi` ipic z` zx`an dpyndïî àöBiä ìëå§¨©¥¦

,ïôbä,mibfe mipvxg oiae miyai e` migl miapr oiaäæ ïéôøèöî ©¤¤¦§¨§¦¤
äæ íò,cgia mleka yie xeriykn zegt mdn cg` lkn lk` m`y ¦¤

.dwel ,xeriykáéiç ïéàåzewlníéáðòä ïî ìëàiL ãòon e` §¥©¨©¤Ÿ©¦¨£¨¦
mipvxgdmibfd on e`xeriy,úéfkepi`y dizy iabl oicd `ede ©©¦

.dpexg` dpyn zrc ef .zifk xeriy dzyiy cr aiig
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גא

miwxt dyelya` cenr cl sc ± iriax wxtxifp
ïåôøè éáø àîéìéà éðîiaxc `ail` dl hiwp oerny iaxc dizbelt xac dcedi iaxe Ð

xifp ied onwl `z` `d .dipin wilqc meyn Ð oetxh iax xn`wc i`de .oetxh?àéðúäå
ãçà ïéà ïåôøè éáø íåùî øîåà äãåäé éáømikldn mipy eid :epzpynay el` lkn Ð

.xifp epi` Ð 'ek jxcaàåä éøëã äãåäé éáø àìà`kdc oeike .lwdl zexifp wtq :xn`c Ð

rcei epi`c ixkc `inec ,`ed ipelt yi` m` wtq

.xifp epi` Ð e`l m` xek d`n ea yi m`éáø
äéá éåä àîìã áðâð àì åìéàã ïåéë øáñ ïåòîù

éîð àúùä øéæð éåäå øåë äàîopiyiig ,apbpc Ð

i`da inp ikde .xifp iedile ,xek d`n ea `diy

opircie onwl iz` eli`c oeik ,eixeg`l rizxdc

Ð xifp iede ,eilr xfp dfy ipelt `edc dia

.lld zial elit`e ,xifp iedil inp `zyde

`la envr z` xehtl el xyt` i` jkld

"xifp ipixd did ixack m`" xn`c `l` ,zexifp

.'ekäðùîïéøéæð ïìåë 'åë éåëä úà äàøÐ

zerha ycwd :ixn`c ,i`ny ziac `ail`e

`ede ,ycwd iedc.zerha xifpl oicd

àøîâàãç éðúda zi`c ,oizipzn lr Ð

.oixifp dryzúåéøéæð òùú êãéà àéðúåyi Ð

.cg` mc`l eaíéøéæð äòùú àîìùáÐ

eqitzi`c ith ixab eedc oebk ,dl zgkyn

xifp ipixd" xn`e cg gztc ,iccd icda lif`e

,"dig ef oi`y xifp ipixd" xn` ipyde ,"dig efy

iriaxde ,"dnda efy xifp ipixd" xn` iyilyde

xn` iyingde ,"dnda ef oi`y xifp ipixd" xn`

xn` iyiyde ,"dige dnda efy xifp ipixd"

."dnda `le dig `l ef oi`y xifp ipixd"

xn`e ,iekd lr excpy el`a x`yd eqitzi`e

ipinyde ,"xifp mkn cg`y xifp ipixd" iriayd

iriyzde ,"xifp mkn cg` oi`y xifp ipixd" xn`

olek ixd Ð "oixifp mkleky xifp ipixd" xn`

zeixifp ryz `l` .oixifp dryz o`k yie ,oixifp

dl zgkyn ikid `xab cgl?úéù àîìùáÐ

`l` .`xab cg edpixninl ivn Ð iekc `ziinw

mkn cg` oi`y" "xifp oekpn cg"c `aa jci`

!`aeh ixaba `l` dl zgkyn `l Ð "xifpøîà
úùù áøoebk ,zeixifp ryz dl zgkyn Ð

:xn`c ."ilr lkd zexifpe xifp ipixd" xn`c

,dig ef oi`y xifp ipixd ,dig efy xifp ipixd

,dnda ef oi`y xifp ipixd ,dnda efy xifp ipixd

ef oi`y xifp ipixd ,dndae dig efy xifp ipixd

lk :xn` xfge .ziy ixd Ð dnda `le dig `l

Ð iekd lr mc` ipa lk lr zewlgznd zeixifp

oia ilr ip` lawn eiykrny oebke ,ilr od ixd

efy oia ,xifp ipixd dig dpi` efy oiae dig efy

Ð dig `le dnda `l efy oiae dige dnda efy oia ,xifp ipixd dnda ef oi`y oiae dnda

eedc oebk ,dl zgkyn mixifp dryz `nlya Ð `pixg` `pyil .zeixifp ryz o`k ixd

ipixd" xn`e ipyd `ae ,"dig efy xifp ipixd" cg xn` ikc ,lif`e eqitzi`c ith ixab

cg` ixack `ed m` xifp ipixd" xn`e iyilyd `ae ,"dig ef oi`y xifpxcd ike ,"mkn

xifp ipixd" xn`e qitzde iyyd `ae ,"dnda ef oi`y" iyinge ,"dnda efy" iriax xn`e

ipinye ,"dndae dig efy xifp ipixd" iriay xn` xcd ike ,"mkn cg` ixack `ed m`

cg` ixack `ed m` xifp ipixd" xn`e iriyz `ae ,"dnda `le dig `l ef oi`y" xn`

zeixifpd lke xifp ipixd xn`c oebk :zyy ax xn` .lirlck ,'ek zeixifp ryz `l` ."mkn

o`k crc .lld zial elit` `nwezin `kdc oizipzn mzq jdc :dxend epl xn`e .ilr

erixkd `l iek :(`,t oileg) xn xn`ck ,dnda oin e` dig oin df iek m` reci oi`c `kd oebk ,ycwd wtqa la` ,ycwd zerha `l` lirl i`ny ziac ediilr lld zia ibilt `l

xifp wtqc edl `xiaq `l lld zialc `zi` m`c ,`id lld zia iekc oizipznc `nzq inp `wice .xifp iedc ecen lld zia elit` Ð `ed dig oin e` `ed dnda oin i` minkg ea

`ail` `nwe`l xcdn `wcn `l` !`id lld ziac xninl dil `ki` `d .'ek oetxh iax `nili` ,xifp epi` eixeg`l rizxd ipzc oizipzn ipn :(`pz) ira `wc `ixi` i`n Ð xifp ied

.xifp ied wtq zexifp lld zia ixaqwc ,eixeg`l rizxd ik xenb xifp ied lld zial eli`c ,`nwezin `l lld ziac `ail`c meyn `nrh epiid Ð `pz cgc

éàîù úéá êìò ïøãä

äðùîïôâä ïî àöåéä ìëå 'åëå ïéðéî äùìù.zifkl df mr df oitxhvn ,unege oiie ovxg oebk Ðúéæë íéáðòä ïî ìëàéù ãò áééç åðéà`d `l` ,ovxge bf lr aiigin inp `de Ð

.`xnba yxtnck ,xfrl` iaxn iwet`l Ð "miapr" ipzwc `de .zifka `l` aiig epi`c Ð opireny`l `z`
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inp i` xn`c oebk :xn` iia` .eixac eniiwzpy in :`ni` !zerha zexifp ied `l lld zial

jez ea xfgy ixiine .[mipey`xd] Ð eixac eniiwzp `l i`ne .xifp ied` Ð `ed ipelt e`l

.mixwir mipexg`d eixace ,inc xeack xeac ick jezc ,ol rnyn `w digxe` ab`e ,xeac ick

[`,bl scl jiiy]òéúøäxifp epi` eixeg`lziak i` ?ipn .xifp ied Ð onwl `z` `d Ð

ziake .xifp ied eixeg`l rizxda elit` Ð i`ny

onwl `z` eli`c oeik lld zialc ,`l inp lld

Ð rizxd inp ik ,eixac eniiwzpy eze` ,xifp ied

wtq ied in Ð oetxh iax `nili` .xifp wtq ied

.`l e` ipelt m` rci `l xcpy dryac oeik ,xifp

àéðúäå'ekoi` :oizipznn iziil :dyw i`e Ð

dil `gip `nyc :xnel yie ?xifp odn cg`

.`xwc `nrh yxtnc :`ziixad iiezi`làìà
`ed ixkc dcedi iaxyipi` zign `lc xn`c Ð

.xifp ied Ð ded in rcei i` la` .`witql diytp

rcepy `kid dcedi iaxlc rnyn `kdc :dnize

.excp `iltd `ly it lr s` ,xifp iedc Ð did in

`idd :iy` ax xn`w (`,hi) mixcpc ipy wxtae

,oetxh iax meyn dcedi iax ied ixkc dcedi iax

apbp `l inp ikc `ed oicae ,xifp odn cg` oi`c

`ipzc `de .d`ltd oi`c ,xifp epi`c dcedi iaxl

axlc ,xnel jixve !oerny iaxc `zeaxl Ð apbp

`l` ,dcedi iaxl `kdc oizipzn zipyp `l iy`

:xn`c ,(`,bi) lirlc ipy wxtc `pzl zipyp

,xifp ied oa dil ded `l` ,xifp epi` ezy` dlitd

,jkld .d`ltd ied [`l] xcpy zryac ab lr s`

.dizeek `iz` `kdc oizipznàðúdryz `cg

]oiqtzp iekc ,oizipznc iek iab Ð [mixifp

jci` ipze .oizipzna opzck ,(dii`x) zewitqa

eilr milg cg` mc`l :rnync ,zeixifp ryz

.iekc `witqn zeixifp ryzàîìùá]dryz

[mixifpqitz`c `aeh ixab eedc oebk dl zgkyn

lif`eryz `l` .dpyna yxetnd oiprl Ð

`nlya ?dl zgkyn ikid cg` mc`a zeixifp

dfy xifp ipixd :xne`y oebk ,dl zgkyn Ð yy

,dnda df oi`ye ,dnda dfy ,dig df oi`ye ,dig

.dnda `le dig `l df oi`y ,dndae dig dfy

cg`y `de ?dl zgkyn ikid `zlz jci` `l`

mkleky ,xifp mkn cg` oi`y ,(xn`w) xifp mkn

!`xab cga ikiiy `l Ð oixifpïåâëipixd xn`c

ilr lkd zexifpe xifpmc` ipa dryz d`x Ð

lk ilr ixd :xn`e ,ieka mixifpa onvr eqtzpy

zewitq dryz eilr yi ixd Ð mklek zexifp oic

yi m` :xn`i Ð envr owzl dvxi m`e .zexifp

ixd Ð e`l m`e ,ahen Ð daeg zexifp ryz ilr

acp zexifp ryz ilr.d

éàîù úéá êìò ïøãä

äùìùd`nehd xifpa oixeq` oipin,"`ai `l zn [ytp] lr" (e xacna) aizkc Ð

migl miapr" aizkc Ð otbd on `veide ,"rxt lcb didi yecw" Ð zglbzde

."lk`i `l miyaie

ìëådf mr df oitxhvn otbd on `veidm`y ,mibfe mipvxg miyaie migl miapr oebk Ð

.'ek "mipvxgn oiid otbn dyri xy` lkn" aizkc meyn dwel Ð olekn zifk lk`i
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miwxtגב dyelyaa cenr cl sc ± iriax wxtxifp
äðåùàø äðùîá:xn`e `aiwr iax `a ,oii ziriax dzyiy cr aiig epi`y oipey eid Ð

.aiig Ð zif ick ztd jeza rlaen oii yie oiia ezit dxy elit`àøîâïéáìåìå ïéìò
oiheg el` Ð oialel ."oiid otbn dyri xy` lkn" xn`y aezkd rnyna ,otb ly Ð

.otbay oikxèòéî øéæé øëùå ïééîxeq` ea xkzydl ie`xd oii Ð`pixg` icin la` ,el

.`léìéî ìë.oialele oilr elit`e Ðàúùéáù
oiyaiy Ð "mibixy" opinbxznck zexenf =

.(n ziy`xa)úìåñôå éøô ùøåôî èøôä äî
éøô.unege oiie miapr oebk Ðéøô ìë óà

úìåñôå,oixkic oiapire iwxdeb `iadl Ð

.jenqa onwlckøåîâ éøô ìë óàxac `le Ð

.oixkic oiapir `le ,iwxdeb `le ,xg`ïë íàÐ

.xenb ixt `l` ea `iadl `lyêì çéðä äî
øîà àìù åòîùîá áåúëäon cnl `dzy Ð

hxtd?.'ek aizk `d Ð miyaie migl miapr m`

ïåùàøä ïåùìë àìà.ixt zleqte ixt lk s` Ð

`vnp Ð xenb ixt lk s` xne` dz` m`y

.mlera xac mey daxn epi`cåðéôåñù øçàîå
øáã ìë úåáøìmigl miapr) unege oii Ð

s`"n oixkic oiapire iwxdeb oii daxne (miyaie

xn` `ly ernyna aezkd gipdc epiide ,"lk

.(miyaie migl miapre)øîåì ãåîìú äîhxt Ð

"lk`i `l bf cre mipvxgn" aizkc ,oexg`d?
diazkil Ð dixfr oa xfrl` iaxc meyn i`

il dnl `llk xza ,ihxt iabl?êì øîåì àìà
àöåî äúàù íå÷î ìë`diy ,dxezd lka Ð

ekyenl i`yx dz` i` Ð cala llke hxt my

sqen dyrp llkdy `l` ,hxtd oirk epecle

.ilin lk edl eaxzi`e ,hxtd lrèåøôéù ãò
áåúëä êìoirk `l` daxn `dz `ly Ð

azky xg`ly ,xifpa jl hxty jxck ,hxtd

."bf cre mipvxgn" hxt jl azke `a llkd z`

miwenc dixfr oa xfrl` iaxk xaq xfrl` iaxe

ipy lk`iy cr Ð "bf cre mipvxgn" i`dl dil

.bfe mipvxgé÷øäåâoia oilcby oiwc miapr Ð

.milecb oipirxb x`yïéøëã éáðòmiapr Ð

.erilzdyíéðéáä ïéáoiay yexwd xac eze` Ð

.mixny oiyrp epnny ,ovxgde bfd
àèøô
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áééçåonvr ipta oibfd lre onvr ipta miaprd lre envr ipta oiid lrxwirc d`xpe Ð

.oibfd on cal lk` m` onvr ipta oibfd lr aiig :xnel ,`a `nw `pzl yecig

.bfe mipvxg ipy lk`iy cr aiig epi`c xne`e ,dixfr oa xfrl` iax ibelt`l `z` `idd`e

bfe miax oeyla mipvxg daxne .odly dtilwd md oibfe ,oiapra oipirxbd [md mipvxgc]

xaq xfrl` iaxe .cenlzd yxtnck ,cigi oeyla

.mipirxbd el` mipvxg xn`c iqei iaxk

íéðöøçä],uegay dtilw Ð [mipevigd el`

ibelt`le .xne` iqei iax ,miptan [md el` oibfde]

dtilwd el` :jtidl `xwnd yxite ,`z`c `ed

,dnda ly befk Ð drhz `ly oniqe .dpevigd

.bef `xwp oevigd miapra ok ,bef `xwp oevigd

ïôâ`l envr`pz `lcn ,oialele oilr oebk Ð

.envr otb [`zeax]åìéôàoialele oilr

rnyna.jenqa opiyxcck Ðàëéàixn`c

`tiq`rnync ,`l Ð `yixc `weic` la` Ð

oilr elit` "otbd on `veid"c `pyila xity

.oialeleïééîhrin xifi xkyeab lr s` Ð

ly] oii xeq`l (`,c xifp) `nw wxta dil opiyxcc

Ð ycwnl itlil xkye ,[zeyx ly oiik devn

oiin" aizkc ,`aeh oiherin `ki` mewn lkn

miapre dzyi `l xky unege oii uneg xifi xkye

otbn dyri xy` lkn" ."lk`i `l miyaie migl

dil yixc `l "bf cre mipvxgn" la` .daix "oiid

oa xfrl` iaxckl dil jixhvi`c ,opaxk ihernl

ipy lk`iy cr aiig epi`c ,jenqac dixfr

.bfe mipvxg

éàîoialele oilr elit`e ilin lk daix daix

`zyiay hrin i`ne,dxenf Ð

.oiyaiy `zlz Ð "mibixy dyly" opinbxznck

ïééîhxt xifi xkyeyxcil dpzip ef dcn Ð

,zecnd oia zvw welig yie .llke hxte llk oirk

.`ibeqd seqa azkck

äîlk (lr) s` ixt miapr xifpa yxetn hxt

ixtzleqte xqea iiezi`l jenqa yxtn Ð

oialele oilr hrnle ,erilzdy miapr Ð ixt

xenb ixt yxetn hxt dn i`.hxtd oirk epi`y

hrnpe :eyexit ikdc oiyxtn yi .xenb ixt lk s`

:`cg ;d`xp `le ,erilzdy miapr mb xqea mb

miapr `py i`ne ,ixt zleqt iedc ,aizk unegc

hrnp m`c :dyw cere ?unegn erilzdy

hxte llka oigiexn ep` dn Ð ediieexz`ly dn

iz`c rnyn xenb ixt oeyl mbe ?yexita azkp

d`xp okl .xqea enk ,xenb epi`y ixt ihernl

iwet`le ,xenb ixt lk s` :eyexit ikdc ixenl

!hxtd oirk daxp Ð erilzdy miapr la` .xqea

miapr ?exn` `ly jl gipd dn ok m` :ipyne

`d] Ð unege oii ,iaizk `d Ð miyaie migl

`l` oexg` oeylk oecl jilr oi` `d ,[iaizk

Ð xqea hrnpc ok m` :yexit .oey`x oeylk

oiyxec ep`y giexp dne ,yxetn x`yd `vnp

miapr `ki` `de :xn`z m`e ?hxte llke hxt

ihxt ixzc :xnel yie ?eazkp `ly erilzdy

epiidc Ð ixt zleqte ,miapr epiidc Ð ixt ,iaizk

jkle ,hxtd oirk hxt lkn iieaxl jl oi`e.uneg

mb ,miapr hxtn xqea mb zeaxle oecl jilr yi

oilr ihernle ,unegc hxtn erilzdy miapr

.hxtd oirk epi`y oialele

øçàîåbf cre mipvxgn xnel cenlz dn xac lk zeaxl epiteqymewn lk jl xnel :ipyne !llkd mcew dil aezkl :eyexit ikdc xnel yi !oexg` hxtl jixhvi` `de :xn`z m`e Ð

,hxtd lr sqen llk dyrp `l` ,hxtd oirk eayileepecl i`yx dz` i` Ð oexg` hxt `edy bfe ovxg azkp `l `lel ,xifp iab `kd oke .`nlra ,yexit .llke hxt `ven dz`y

.xifpa jl hxty jxck ,llkd xg` hxt aezkd jl hextiy cr ,inp oialele oilr opiaxn epiideé÷øäåâiwxdeba dizxal siiy ded (a,dk migqt) "dry lk" wxta exiage .xqea :yexit

.dlxrcïéáðéòoixkc.erilzdy miapr Ðíéðöøçîil dnl bf crembe .dlik`l oiie`x opi`y it lr s`c ,`pngx xq` bfe mipvxg elit`c ,jixhvi` xity `de :xn`z m`e Ð

.diazkl il dnl :xn`w ikdc (xnel yie) !mizy dwel Ð bf ,mizy dwel ovxg lk` :(a,gl) onwl xn`ck ,zewlnl ekixhvi`
?dinwn
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éaø .ïéé úéòéáø äzLiL ãò úøîBà äðBLàø äðLî¦§¨¦¨¤¤©¤¦§¤§¦¦©¦©¦
éãk da Léå ,ïééa Bzét äøL eléôà :øîBà àáé÷ò£¦¨¥£¦¨¨¦§©¦§¥¨§¥
ìòå ,Bîöò éðôa ïéiä ìò áéiçå .áéiç ¯ úéfk óøöì§¨¥©©¦©¨§©¨©©©¦¦§¥©§§©
ìòå ,ïîöò éðôa íépöøçä ìòå ,ïîöò éðôa íéáðòä̈£¨¦¦§¥©§¨§©©©§©¦¦§¥©§¨§©
ïéà :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø .ïîöò éðôa íébfä©©¦¦§¥©§¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¥
elàå íépöøç ïä elà .âæå íépöøç éðL ìëàiL ãò áéiç©¨©¤Ÿ©§¥©§©¦§©¥¥©§©¦§¥
elà ¯ íébfä ,íéðBöéçä elà ¯ íépöøçä ?íébæ ïä¥©¦©©§©¦¥©¦¦©©¦¥
àlL :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,íéîéðtä©§¦¦¦§¥©¦§¨©¦¥¥¤Ÿ

täå ,âBæ ïBöéçä ;äîäa ìL âBæk ,äòèz.ìaðéò éîéð ¦§¤§¤§¥¨©¦§©§¦¦¦§¨
àøîâìL".'åë "äàîehä øéæða ïéøeñà ïéðéî äL §¨¦¦£¦§¨¦©§¨

àìc ïéúéðúî .àì ¯ Bîöò ïôb ,ïéà ¯ ïôbä ïî àöBiä©¥¦©¤¤¦¤¤©§¨©§¦¦§¨
ïéìò eléôà :øîBà øæòìà éaø ,àéðúc ,øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤§©§¨©¦¤§¨¨¥£¦¨¦
áéiç Bðéà :àôéqà dì éøîàc àkéà .òîLîa ïéáìeìå§¨¦§©§©¦¨§¨§¦¨©¥¨¥©¨
,ïéà ¯ íéáðòä ïî .úéfk íéáðòä ïî ìëàiL ãò àlà¤¨©¤Ÿ©¦¨£¨¦©©¦¦¨£¨¦¦
,øæòéìà éaøk àìc ïéúéðúî .àì ¯ Bîöò ïôbäî¥©¤¤©§¨©§¦¦§¨§©¦¡¦¤¤
.òîLîa ïéáìeìå ïéìò eléôà :øîBà øæòìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¤§¨¨¥£¦¨¦§¨¦§©§©
,éèeòéîe ééeaéø Léøc øæòéìà éaø ?éâìtéî÷ éàîa§©¨¦©§¦©¦¡¦¤¤¨¥¦¥¦¥
ééeaø Léøc øæòìà éaø .éèøôe éììk éLøc ïðaø©¨©¨§¦§¨¥§¨¥©¦¤§¨¨¨¥¦¥

:éèeòéîeäNòé øLà ìkî" ,èòéî ¯ "øéfé øëLå ïéiî" ¦¥¦©¦§¥¨©¦¦¥¦Ÿ£¤¥¨¤
éàî ;ìkä äaéø ¯ äaéøå èòéî ,äaéø ¯ "ïéiä ïôbî¦¤¤©©¦¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ©
.àzLéáL èòéî ¯ èòéî éàî ,éléî ìk äaéø ¯ äaéø¦¨¦¨¨¦¥©¦¥¦¥§¦§¨
,èøt ¯ "øéfé øëLå ïéiî" :éèøôe éììk éLøc ïðaøå§©¨©¨§¦§¨¥§¨¥¦©¦§¥¨©¦§¨
ãòå íépöøçî" ,ììk ¯ "ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî"¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦§¨¥©§©¦§©
àlà ïc äzà éà ¯ èøôe ììëe èøt ,èøôe øæç ¯ "âæ̈¨©¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨
óà ,éøt úìBñôe éøt ¯ LøBôî èøtä äî ,èøtä ïéòk§¥©§¨©©§¨§¨§¦§¤§¦©
,øeîb éøt LøBôî èøtä äî éà .éøt úìBñôe éøt ¯ ìkŸ§¦§¤§¦¦©©§¨§¨§¦¨
áeúkä Eì çépä äî ïk íà :zøîà !øeîb éøt ìk óà©Ÿ§¦¨¨©§¨¦¥©¦¦©§©¨

ïéà àä !éáéúk àä ¯ õîBçå ïéé ,éáéúk àä ¯ íéLáéå íéçì íéáðò ?Bøîà àlL BòîLîa§©§¨¤Ÿ£¨£¨¦©¦¦¥¦¨§¦¦©¦§¤¨§¦¦¨¥
éìòìk ïeãì Eìk àlà ïBøçà ïBLúBaøì eðéôBqL øçàîe .ïBLàø ïBLãeîìz äî ,øác ìk ¨¤¨§¨©£¤¨§¨¦¥©©¤¥§©¨¨¨©©§

éàMø äzà éà ¯ ììëe èøt àöBî äzàL íB÷î ìk :Eì øîBì ?"âæ ãòå íépöøçî" øîBì©¥©§©¦§©¨©§¨¨¤©¨¥§¨§¨¦©¨©©
Cøãk áeúkä Eì èBøôiL ãò ,èøtä ìò óñeî ììk äNòð àlà ,èøtä ïéòk Bðeãìe BëLîì§¨§§§¥©§¨¤¨©£¨§¨¨©©§¨©¤¦§§©¨§¤¤
.éøt úìBñôe éøt ¯ ìk óà ,éøt úìBñôe éøt ¯ LøBôî èøtä äî :øî øîà .øéæða Eì èøtL¤¨©§§¨¦¨©¨©©§¨§¨§¦§¤§¦©Ÿ§¦§¤§¦
úìBñôc "ìk óà" ,é÷øäBb ¯ àéä éàî "éøt ìk óà" ,õîBç ¯ àéä éàî éøt úìBñt ,éáðéò ¯ éøt§¦¦§¥§¤§¦©¦¤©Ÿ§¦©¦©§¥©Ÿ¦§¤

éáðéò ééeúéàì :àðäk áø øîà ?àéä éàî éøtïéác ééeúéàì ,àðéáø øîà ,"âæ ãòå" .ïéøëc §¦©¦£©©¨£¨§¦¥¦§¥¦§¦§©¨£©¨¦¨§¦¥§¥
äî ïk íà :zøîà !øeîb éøt ìk óà ¯ øeîb éøt LøBôî èøtä äî [éà] :øî øîà .íéðéaä©¥©¦£©¨¦©©§¨§¨§¦¨©Ÿ§¦¨¨©§¨¦¥©
!éáéúk àä ¯ õîBçå ïéé ,éáéúk àä ¯ íéLáéå íéçì íéáðò ,Bøîà àlL BòîLîa áeúkä çépä¦¦©©¨§©§¨¤Ÿ£¨£¨¦©¦¦¥¦¨§¦¦©¦§¤¨§¦¦

éìò ïéà àäìk ïeãì Eìk àlà ïBøçà ïBLäî ,øác ìk úBaøì eðéôBqL øçàîe .ïBLàø ïBL ¨¥¨¤¨§¨©£¤¨§¨¦¥©©¤¥§©¨¨¨©
äzà éà ¯ ììëe èøt àöBî äzàL íB÷î ìk :Eì øîBì ¯ "âæ ãòå íépöøçî" øîBì ãeîìz©§©¥©§©¦§©¨©§¨¨¤©¨¥§¨§¨¦©¨
áeúkä Eì èBøôiL ãò ,èøtä ìò óñeî ììk äNòð àlà ,èøtä ïéòk Bðeãìe BëLBîì éàMø©©§§§§¥©§¨¤¨©£¨§¨¨©©§¨©¤¦§§©¨
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la`äðBLàø äðLîúøîBàzewln aiig epi`yúéòéáø äzLiL ãò ¦§¨¦¨¤¤©¤¦§¤§¦¦
,ïéélk`iy cr aiig epi`y dlik`a oicd `ede.ziriax xeriyk ©¦

da Léå ïééa Bzét äøL eléôà ,øîBà àáé÷ò éaø[zta-]óøöì éãk ©¦£¦¨¥£¦¨¨¦§©¦§¥¨§¥§¨¥
xeriyl ztde oiid cgi mdipy eribiyúéfkáéiç ,meyn ,zewln ©©¦©¨

.xeqi`l sxhvn xzidy
áéiçåzewlnìòå ïîöò éðôa íéáðòä ìòå Bîöò éðôa ïéiä ìò §©¨©©©¦¦§¥©§§©¨£¨¦¦§¥©§¨§©

ïîöò éðôa íépöøçäïîöò éðôa íéâfä ìòåmdn cg`n lk` m` ©©§©¦¦§¥©§¨§©©¨¦¦§¥©§¨
.xeriykáéiç ïéà ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaømibfe mipvxg lr ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¥©¨

,mcalâæå íépöøç éðL ìëàiL ãò.mdly ©¤Ÿ©§¥©§©¦§¨
íéðBöéçä elà íépöøçä ,íéâæ ïä elàå íépöøç ïä elàztilw - ¥¥©§©¦§¥¥¨¦©©§©¦¥©¦¦

e ,miaprdíéîéðtä elà íéâæä,miaprd ly mipirxbd -éaø éøác ©¨¦¥©§¦¦¦§¥©¦
øîBà éñBé éaø .äãeäédf bfde ,mipirxbd el` mipvxgdy ,jtidl §¨©¦¥¥

xacl oniqe ,zipevigd dtilwd,äòèz àlLmiapra xn`pd bfy ¤Ÿ¦§¤
`edâeækoenrt -äîäa ìLwlgdy ,dx`eva mipzepyïBöéçä §¤§¥¨©¦

`xwp oenrtd lyå ,âeæwlgdéîéðtä`xwp,ìaðéò`ed oke §©§¦¦¦§¨
:bf `xwp oevigd wlgdy ,miapra

àøîâ
:dpyna epipyìL'eë äàîehä ,øéæða ïéøeñà ïéðéî äLzglbzde §Ÿ¨¦¦£¦§¨¦©§¨

:otbd on `veide
aezk `le 'otbd on `veid' dpyna aezky dnn :`xnbd zwiicn

y rnyn ,envr 'otb'ïéà ,ïôbä ïî àöBiäla` ,xifpl xq`p ok -ïôb ©¥¦©¤¤¦¤¤
Bîöò,otbd ly mialelde milrd oebkàìok m`e ,xifpl xq`p ©§Ÿ

ïéúéðúî`id dpynd -àéðúc ,øæòìà éaøk àìc,`ziixaaéaø ©§¦¦§Ÿ§©¦¤§¨¨§©§¨©¦
,øîBà øæòìà,otbd on `veid z` xifpl dxez dxq`ykïéìò eléôà ¤§¨¨¥£¦¨¦

ïéáìeìåotbd ly,òîLîa.dlik`a mixeq` md mby §¨¦§©§©
:xg` gqep d`ian `xnbdàôéqà dì éøîàc àkéàmiwiicny yi - ¦¨§¨§¥¨©¥¨

epipyy ,dpynd ly `tiqdn ,xfrl` iaxk dpi` epizpyny
xifpdyðòä ïî ìëàiL ãò àlà áéiç Bðéà,úéfk íéáwxy rnyne ¥©¨¤¨©¤Ÿ©¦¨£¨¦©©¦

lk` m`ïéà ,íéáðòä ïîlk` m` la` ,aiig `ed ok -,Bîöò ïôbäî ¦¨£¨¦¦¥©¤¤©§
àìok m`e ,aiigïéúéðúî`id dpynd -àéðúc ,øæòìà éaøk àìc Ÿ©§¦¦§Ÿ§©¦¤§¨¨§©§¨

,`ziixaaïéáìeìå ïéìò eléôà ,øîBà øæòìà éaøotbd lyòîLîa ©¦¤§¨¨¥£¦¨¦§¨¦§©§©
.xifpl mixeq`y

milr m` xfrl` iaxe minkg zwelgn z` zx`an `xnbd
:xifpl mixzen mialeleéâìôéî÷ éàîa,ewlgp dna -øæòìà éaø §©¨¦§§¥©¦¤§¨¨

Léøãly ote`a dxezd z`éèeòéîe ééeaéø,miherine miieaix - ¨¦¦¥¦¥
eéLøc ïðaøly ote`aéèøôe éììk.mihxte millk -øæòìà éaø ©¨¨¨§¥§¨¥§¨¥©¦¤§¨¨

Léøcly ote`a,éèeòéîe ééeaøxn`pyk okle(b e xacna)øëLå ïéiî' ¨¦¦¥¦¥¦©¦§¥¨
èòéî ,'øéfé`veid lk `le xifpl mixeq` xkye oii `weecy aezkd ©¦¦¥

jynda xn`pyke ,otbdn(c my)äaéø ,'ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî'¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦¦¨
aezkdyke ,otbd on mi`veid mixacd lk z` aezkd,äaéøå èòéî¦¥§¦¨

y mixne` ep`äaéøz` aezkdìkä,hrnzpy cg` xacn ueg ¦¨©Ÿ
xifp iabl o`keéàîdn -äaéø,aezkdéléî ìk äaéølk z` - ©¦¨¦¨¨¦¥

e ,mllka mialele milre ,otbd on mi`veid mixacdèòéî éàî- ©¦¥
,'xifi xkWe oiIn' ly herindn hrnzpy xacd edneèòéî ¦©¦§¥¨©¦¦¥

àúLéaL.mnvr otbd zexenf -éLøc ïðaøåly ote`a miyxec - ©¦¨¨§©¨¨¨§¥
'øéfé øëLå ïéiî' ,éèøôe éììkixd,èøt,xifpl mixeq` el` wxy §¨¥§¨¥¦©¦§¥¨©¦§¨

'ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî'ixd,ììkon dyrpy dn lka xeq`y ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦§¨
jk xg` dxezd dazkyke ,otbd'âæ ãòå íépöøçî'ixd,èøôe øæç ¥©§©¦§©¨¨©¨©

weqta yiy oeike ,xifpl mixeq`d md bfe mipvxgyììëe èøt§¨§¨
éà ,èøôe[oi`-]ïc äzà,xifpl xeq`le zeaxlàlàmdy mixac §¨¦©¨¨¤¨

èøtä ïéòkLøBôî èøtä äî ,xifpl xeq`yéøt úìBñôe éøtóà , §¥©§¨¨©§¨§¨§¦§¤§¦©
ìk`edy xacéøt,xqea oiicr mdy miapr zeaxlå`edy xac lk ¨§¦§

éøt úìBñômilr la` ,xifpl mixeq` ,erilzdy miapr zeaxl §¤§¦

.xifpl mixzen ,ixt zleqt mpi`e ixt mpi`y mialele
:`ziixad zl`eyéàyexcl xyt` ile` -LøBôî èøtä äî ¦¨©§¨§¨

xeq`yxifplìk óà ,øeîb éøt`edy xacøeîb éøt,xifpl xeq` §¦¨©¨§¦¨
.xifpl xzen didie ,daxp `l xqea oebk xenb epi`y ixt la`

:`ziixad daiyníà ,zøîàyexcpïk,xqea hrnpeçépä äî ¨©§¨¦¥©¦¦©
xi`ydeeøîà àlL BòîLîa áeúkä Eìmikixve dxeza yxetna §©¨§©§¨¤Ÿ£¨

jxvp hxte llke hxtdy xn`z m` ,hxte llke hxtn ecnell
zeaxléáéúk àä ,íéLáéå íéçì íéáðòzeaxl xn`z m`e ,yxetna £¨¦©¦¦¥¦¨§¦¥

éáéúk àä ,õîBçå ïéé,yxetna md mbàäy ,i`ce `l` -éìò ïéàE ©¦§¤¨§¦¥¨¥¨¤
ïeãìdyxcdnìkïBøçà ïBLxenb ixt `edy dn wx zeaxl d`ay ¨§¨©£

,xqea hrnleìk àlàïBLàø ïBLixt `edy dn lk zeaxl d`ay ¤¨§¨¦
hxtn miaxn ep` eze`e ,ixt llka `ed xqea s`e ,ixt zleqte

.hxte llke
:`ziixad zl`eyBaøì eðéôBqL øçàîeøác ìk úotbd on `veiy ¥©©¤¥§©¨¨¨

,mialele milr calnøîBì ãeîìz äîweqtd azk recn - ©©§©
'âæ ãòå íépöøçî'miaezk eid m` mb `ld ,llkd ixg` ,hxt `edy ¥©§©¦§©¨

`a llkdy micnel epiid ,llkd aezk did jk xg` wxe mihxtd
:`ziixad daiyn .hxtd oirk `edy dn z` wx zeaxl,Eì øîBì©§

yììëe èøt àöBî äzàL íB÷î ìk,sqep hxt mdixg` oi`yéà ¨¨¤©¨¥§¨§¨¦
Bðeãìe BëLîì éàMø äzà`edy dn z` wx zeaxl llkd `ay ©¨©©§¨§§

äNòð àlà ,èøtä ïéòkd,èøtä ìò óñeî ììk,lkd zeaxl `ae §¥©§¨¤¨©£¨§¨¨©©§¨
áeúkä Eì èBøôiL ãòllkd ixg` sqep hxtEì èøtL Cøãk ©¤¦§§©¨§¤¤¤¨©§

,øéæðayiy meyn wxe ,sqep hxt `edy 'bf cre miPvxgn' aezky §¨¦¥©§©¦§©¨
oirk `l` zeaxl llkd `a `ly mixne` ep` 'hxte llke hxt'
yi llkd xg` hxt aezk m` wx ,mewn lka ok enke ,hxtd
oirk `l` zeaxl llkd `a `le llkd z` hrnn hxtdy yexcl

.lkd miaxn cala llke hxta la` ,hxtd
:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdøî øîà,`ziixaa epipy -äî ¨©©¨

èøtädLøBôî`ed xifpl xeq`y dxezaìk óà éøt úìBñôe éøt ©§¨§¨§¦§¤§¦©¨
.éøt úìBñôe éøt:`xnbd zx`an'éøt'`ed dxeza yxetndéáðéò §¦§¤§¦§¦¦§¥

.'lk`i `l miWaie migl miapr' xn`py ,miapr -'éøt úìBñt' £¨¦©¦¦¥¦ŸŸ¥§¤§¦
dxeza zyxetnd,õîBç ,àéä éàî`l xkW unge oii ung' xn`py ©¦¤Ÿ¤©¦§Ÿ¤¥¨Ÿ

.'dYWi'éøt ìk óà'xeq` `ed mby daxn `ziixady ixtd - ¦§¤©¨§¦
xifplé÷øäeb ,àéä éàî.xqea oiicr mdy miapr -úìBñôc ìk óà' ©¦©§¥©¨¦§¤
'éøtxifpl dxeq` `id mby daxn `ziixady ixtd zleqt -éàî §¦©

ïéøëc éáðéò ééezéàì ,àðäk áø øîà ,àéämiapr zeaxl - ¦¨©©©£¨§©§¥¦§¥¦§¦
miPvxgn' .erilzdyâæ ãòådlind cnll d`a dn ,'lk`i `l ¥©§©¦§©¨ŸŸ¥

,'cre'íéðéaä ïéác ééezéàì ,àðéáø øîàmiphw miapr zeaxl - ¨©¨¦¨§©§¥§¥©¥©¦
mpi`y meyn lyazdl micizr mpi`e milecb miapr oia milcby

.xifpl mixeq` md s`y ,dng ipt mi`ex
oa xfrl` iax lr mdn dywne `ziixad ixac z` d`ian `xnbd

:epizpyna dixfréà] ,øî øîàyexcp `ny -èøtä äî [yLøBôî ¨©©¦¨©§¨§¨
`ed dxezaøeîb éøt ìk óà ,øeîb éøthrnle ,xifpl xeq` didi §¦¨©¨§¦¨

,xqeaeøîà àlL BòîLîa áeúkä çépä äî ïk íà ,zøîà,yexita ¨©§¨¦¥©¦¦©©¨§©§¨¤Ÿ£¨
liaya m` ,'hxte llke hxt'n ieaixd z` jixv dn liayaeíéáðò£¨¦

àä ,íéLáéå íéçì`ld -éáéúkliaya m` ,yxetna,õîBçå ïéé ©¦¦¥¦¨§¦¥©¦§¤
éáéúk àä,yxetna md mbàäy ,i`ce `l` -éìò ïéàìk ïeãì EïBL ¨§¦¥¨¥¨¤¨§¨

ïBøçà,xenb ixt `edy dn wx zeaxl d`ayìk àlàïBLàø ïBL ©£¤¨§¨¦
miapre xqea zeaxle ,ixt zleqte ixt `edy dn lk zeaxl d`ay

.erilzdyøîBì ãeîìz äî ,øác ìk úBaøì eðéôBqL øçàîe- ¥©©¤¥§©¨¨¨©©§©
azkp recn'âæ ãòå íépöøçî',llkd ixg`Eì øîBìyíB÷î ìk ¥©§©¦§©¨©§¨¨

ììëe èøt àöBî äzàL,llkd ixg` sqep hxt ilaéàMø äzà éà ¤©¨¥§¨§¨¦©¨©©
Bðeãìe BëLBîì`edy dn z` wx daxn llkdyàlà ,èøtä ïéòk §§§§¥©§¨¤¨

,èøtä ìò óñeî ììk äNòð,lkd zeaxl `aeáeúkä Eì èBøôiL ãò ©£¨§¨¨©©§¨©¤¦§§©¨
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והדר"גד עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד לה דף שני)נזיר (ליום

øéæða Eì èøtL Cøãkweqta llkd xg` hxt.'âæ ãòå íépöøçî' §¤¤¤¨©§§¨¦¥©§©¦§©¨Â
:`xnbd dywnéàäì íé÷Bî à÷c äéøæò ïa øæòìà éaøìe- §©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨¦§©

df weqt cinrny'âæ ãòå íépöøçî',zxg` dyxclL øîBìxifp ¥©§©¦§©¨©¤
áéiç Bðéàmibfe mipvxg zlik`a,âæå íépöøç éðL ìëàiL ãò ¥©¨©¤Ÿ©§¥©§©¦§¨

,epizpyna x`eankdéì àðî àèøthxt xifpa o`k yexci cvik - §¨¨§¨¥
xzein epi` oexg`d hxtd `ld ,hxte llke`edy oeik ,ef dyxcl

.cg` bfe mipvxg ipy lk`iy cr aiig epi`y cnll jxvpÂ
dixfr oa xfrl` iax ok`y :`xnbd zvxznéaøk dì øáñ̈©¨§©¦

äaéøå èòéî Léøãc øæòìàieaixe herina el` miweqt yxecy - ¤§¨¨§¨¦¦¥§¦¨
wx weqtdn miaxn `ly xaeq okle ,hxte llke hxta `le cala
milr lr s` aiige lkd zeaxl yi `l` ,hxtd oirk `edy xac

.dixfr oa xfrl` iax xeaqi ok enke ,mialeleàîéà úéòa éàå- §¦¨¥¥¨
,sqep uexiz xn`z dvxz m`exaeq dixfr oa xfrl` iaxyïðaøk§©¨¨

df weqtne ,oexg` hxt micnel 'bf cre mipvxgn' weqtdny
aiig epi`y hxte llke hxta miyxec ,cg`d ,mipic ipy miyxec
wx yiy mewnay micnele ixt zleqt e` ixt zlik` lr `l`
bfe ovxg zlik`a aiig epi`y ,ipyde ,lkd miaxn ep` llke hxt

,bfe mipvxg ipy lk`iy crCzòc à÷ìñ éàclr dlrz m`y - §¦¨§¨©§¨
,xnel jzrcwx eprinydl `a weqtdyïa øæòìà éaø øîàãk¦§¨©©¦¤§¨¨¤

äéøæò,bfe mipvxg ipy lk`iy cr aiig epi`yàðîçø déázëéì £©§¨¦§§¥©£¨¨
éèøt éab 'âæ ãòå íépöøçî' éàäìaezkl dxezd dkixv dzid - §©¥©§©¦§©¨©¥§¨¥

mihxtd x`y mr 'bf cre mipvxgn' df weqt,llkd mcew eazkpy
eììk øúa déáúk àúëìä éàîìdxezd d`a dkld efi`e - §©¦§§¨©§¥¨©§¨

,llkd ixg` df weqt dazky dfa eprinydldpéî òîL`l` - §©¦¨
,opax ly cenild z` eprinydl mb weqtd `ay i`cedéðééãéîì§¦©§¥

èøôe ììëalr `l` aiig epi`e ,hxte llke hxt o`k oecl yiy - ¦§¨§¨
:`xnbd zl`ey .ixt zleqt e` ixt epiidc ,hxtd oirk `edy xac

àúàc àeä éëäì délek àîéàå`a weqtdy xn`p ile` - §¥¨¥§¨¦§¨¨
oipne ,hxtd oirk `edy dn lr wx aiigy oicd z` wx eprinydl
cr aiig xifpd oi`y mb epcnln weqtdy dixfr oa xfrl` iaxl

.bfe mipvxg ipy lk`iy
:`xnbd daiyn'íéâæ[å] (éðù åà) íépöøç' (éðù) Bà áBzëì ïk íà¦¥¦§©§©¦§¨¦

,miax oeyla'âæå ïöøç' Bà,cigi oeylaàðîçø áúk àúëìä éàîì ©§¨§¨§©¦§§¨¨©©£¨¨
'âæ ãòå íépöøçî'efi` -dfa eprinydl dxezd d`a dkld ¥©§©¦§©¨

'bf'e miax oeyla 'mipvxg' dazky,cigi oeyladpéî òîL§©¦¨
,zeyxc izy df weqta yexcl yiy eprinydl dvex dxezdy

,èøôe ììk déa Løãéîì`l` aiig epi`y 'hxte llke hxt' xnelk §¦§©¥§¨§¨
,hxtd oirk mdy mixac lrdéa Løãéîì énð àkéàåyexcl yie - §¦¨©¦§¦§©¥

mb df weqtnaiig epi`y.âæå íépöøç éðL ìëàiL ãòdywn ©¤Ÿ©§¥©§©¦§¨
:`xnbdLéøãc øæòìà éaøå[yxecy-]'äaéøå èòéî',calaxaeqe §©¦¤§¨¨§¨¦¦¥§¦¨

dcin ,dixfr oa xfrl` iax ly epic z` xnel `a oexg`d hxtdy
ly efdéì àðî èøôe ììëe èøt.el oipn - §¨§¨§¨§¨¥

:`xnbd zvxznàø÷ éàäî déì à÷ôð ,eäaà éaø øîàcnel `ed - ¨©©¦©¨©§¨¥¥©§¨

weqtdn dze`(h ak zeny)F` xFW F` xFng Edrx l` Wi` oYi ike' ,§¦¦¥¦¤¥¥£
,'xnWl dndA lke dU,jk xfrl` iax yxeceìà Léà ïzé ék(å)' ¤§¨§¥¨¦§Ÿ§¦¦¥¦¤

'äN Bà øBL Bà øBîç eäòøixd,èøtxneyl mxqn m` el`ay ¥¥£¤§¨
,dxiny ipic mda yi(äîäá) 'ìëå'ixdììk,el xqny xac lkay §¨§¨

dxezd dazkyky aeye ,dxiny ipic yiäîäa]'ì [øæç ,'øBîL §¥¨¦§¨©
aezkdïc äzà éà ,èøôe ììëe èøt ,èøôezeaxlàlàmixac ¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨

mdyèøtä ïéòk,dye xey xeng epiidc oey`xd hxtdy oeike §¥©§¨
yi ,oenn etebe lhlhind xac md dnda epiidc oexg`d hxtde
xaca la` ,oenn etebe lhlhind xaca wx dxiny oic yiy zeaxl
oebk oenn eteb oi`y xaca e` zerwxw oebk lhlhin epi`y
hxt' zcin z` yxec xfrl` iax o`kne ,dxiny oic oi` ,zexhy

.'hxte llkedéì à÷ôð ,øîà àáøxfrl` iaxy epivn - ¨¨¨©©§¨¥
mb 'hxte llke hxt' zcin z` yxecàø÷ éàäî,df weqtn - ¥©§¨

o`vdn dler oaxw iabl azkpy(i ` `xwie)on FpAxw o`Sd on m`e' ,§¦¦©Ÿ¨§¨¦
,jk xfrl` iax yxece ,'dlrl miGrd on F` miaUMd'ïî íàå'ixd ©§¨¦¦¨¦¦§Ÿ¨§¦¦

,èøtyi okle ,o`vd 'lk' `le o`vd 'on' `weec rnyny meyn §¨
,men zelra zenda oke dpyn xzei zepa ody zenda hrnl

jk xg` dxezd dazkyke'ïàvä'ixd,ììklky rnyny meyn ©Ÿ§¨
okn xg`le ,men zelra oke ,dpyn xzei zepa elit`e ,llka o`vd

dxezd dazkykøæç ,'íéfòå íéNák'aezkdôeèøììëe èøt , §¨¦§¦¦¨©¨©§¨§¨
ïc äzà éà ,èøôezeaxlàlàmdy mixac,èøtä ïéòkepiidc §¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨

xzei ody elit`e dler `iadl xyt` mdn wxy zeninz zenda
zcin z` yxec xfrl` iaxy x`ean df weqta mbe .dpy zepan
xyt`y sqep mewnn zl`ey `xnbd .'hxte llke hxt'

:'hxte llke hxt' zcin z` epnn cenlläãeäé áø déì øîà̈©¥©§¨
àø÷ ïéãä ïî óìéìå ,àáøì àzø÷ñécîcnel dz` oi` recn - ¦¦§©§¨§¨¨§¥©¦¨¥§¨

xn`py ,zcnl epnny weqtd mcew aezky weqtdn(a ` `xwie)

'dl oAxw mMn aixwi iM mc` mdl` Yxn`e l`xUi ipA l` xAC'©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¨¨¦©§¦¦¤¨§¨©
,jk yexcpe ,'mkpAxw z` EaixwY o`Sd onE xwAd on dndAd on¦©§¥¨¦©¨¨¦©Ÿ©§¦¤¨§©§¤

'ïî'ixd,èøtxyt` zendad on wlgn wxy rnyny meyn ¦§¨
llka `id llk jxcay dig hrnl yie ,olekn `le oaxw `iadl

jk xg` dxezd dazkyke ,dnda'äîäaä'ixd,ììkmeyn ©§¥¨§¨
,dnda llka dige zendad lk rnynydxn`e dxezd dxfgyke

øæç ,'ïàöå ø÷a'aezkd,èøôe,o`ve xwa `weec rnyny meyn ¨¨§Ÿ¨©¨©
,o`ve xwa llka dpi` digeo`k yiy oeikeéà ,èøôe ììëe èøt§¨§¨§¨¦

ïc äzàzeaxlàlàmdy mixac,èøtä ïéòkxad xey s`e ©¨¨¤¨§¥©§¨
la` ,oaxwl e`iadl xyt` zvw odl dnece zeigd oia `vnpy
xfrl` iaxy `ax xn` `l recne ,oaxwl d`iadl xyt` i` dig

.'hxte llke hxt' zcin z` miyxec mewn lkay o`kn cnel
déì øîà,`zxwqicn dcedi axl `ax aiyd -àkéì éàä ïî ¨©¥¦©¥¨

dpéî òîLîìmeyn ,dig hrnl xyt` i` df weqtn -éàcyexcp §¦§©¦¨§¦
íúäî,df weqtn -àðéîà äåä-dazk dxezdyky xne` iziid ¥¨¨£¨£¦¨

'äîäaä',dllka digy i`ce ©§¥¨
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miwxt dyelya` cenr dl sc ± iriax wxtxifp
äéì àðî àèøôhxtd oirk `l` oc dz` i` hxte llke hxtc dil `pn Ð?äéì øáñ

éèåòéîå ééåáéø ùéøãã øæòìà éáøë`we ,hxt "bf cre mipvxg" i`dn dil rnyn `le Ð

.bfe mipvxg ipy lk lk`iy cr aiig epi`y ,`a `ed jkly ,dinrh ik dia yixcúéòáéàå
ïðáøë äéì úéàã àîéà`hxtlc dipin dil rnync ab lr s`e ,ihxte illk iyxcc Ð

.`z`c `edèøôå ììëá äéðééãéîì`le Ð

.dixfr oa xfrl` iaxc meynøæòìà éáøìå
àðî èøôå ììëå èøô éèåòéîå ééåáéø äéá ùéøãã

äéì.hxtd oirk opipiicc Ðìà ùéà ïúé éë
ììë äîäá ìëå èøô äù åà øåù åà øåîç åäòø
Ð hxte xfg "xenyl" ,zeix`e miaec elit`e Ð

`hxt ipd`c ,hxtd oirk `l` oc dz` i`

,odilr oiraypc ,`ed dxiny xac icinl `xza

ipa e`lc zeix`e miaec e`vi .zeter inp oebk

.zeaxz mdl oi`y ,edpip dxinyøîà àáø
àø÷ éàäîmiaykd on epaxw o`vd on m`e" Ð

."epaixwi minz xkf dlerl mifrd on e`èøô ïî
ììë ïàöäcarpe dvwen raxpe raex elit`e Ð

xigne opz`e.oaxwl oixyky ,ïîå íéáùëä ïî
èøôå øæç íéæòäenk `llk dil rnyn `lc Ð

oebk dl eaxzi`e ,ipd lk edl ehirni`e ."o`v"

,xengae xeya yxegd oebk ,dxiar mda dcarp

.zaya ea yxgyeàø÷ ïéãä ïî óìéìåon" Ð

,hxt "on" ."epaixwi o`vd one xwad one dndad

"dndad" ,dnda lk `le dndad on rnync

.'ek dnda llka digc ,dig elit` Ð llkéà
èøôä ïéòë àìà ïã äúà,dig dil hirni`e Ð

lr s` xega `a dlerc .owfe xega edl eaxzi`e

it lr s` owf `a my`e ,xega `a my` oi`y it

.dpwf d`a dler oi`y
ï"åéìâ
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:xn`w ikdc d`xp jkl ?hxtd lr siqen llk dyrp xn`i `lc xeaq j`idc :dywe ?dinwn

.bfe ovxg aezkl

] [a,cl scl jiiy]ïéáãmipiadmipvxgn" ;`xwc `pyil rnyn ikde .aprd seb epiidc Ð [

xake ,aprd seb `iddc :dywe .bfl ovxg oiay dn :yexit "bf cre

miapr epiidc :mz epiax yxit okl !"miapr" azk

,dngd ipt oi`ex mpi`y ,milecbd oiay miphw

.mlerl milecb eidi `le ,jk lk oilyazn mpi`e

?miipiad oial "cre" jixhvi` i`n` :xn`z m`e

!hxtd oirkn xqea elit` opiaxn xak `lde

itl ,xqean irixb inp ikdc :xnel yi `nye

,xnel yi cere .milecb miapr llkl `ai xqeay

miaxn eed miipiad oia oiaxn "cre" e`l i`c

yi cere .xqea `le miipiad oia hxtd oirkn

hwil m` :eyexit ikde ,oey`x yexit miiwl

`le ,dwel Ð elk`e zifk ick ovxgd oiay lke`d

`l `de .mc` lk lv` ezrc dlhac opixn`

.`xwc miaprn dil opirny

éðù] bfe aprd jeza mi`ay mipvxgon Ð [cg`

zifk lk` m`y iwet`l mipvxgd ,dtilwd

cr aiig epi` Ð oibfd on zifk e` mipvxgd on

.dpevigd dtilwde oipirxbd lk`iyøáñdl

iherine iieax yixcc xfrl` iaxkxfrl` iaxe Ð

,ihernl `le ,yixc dixfr oa xfrl` iaxk inp

.lirl izyxitckúéòáéàåopaxk `ni`Ð

ediizln [dixfr oa] xfrl` iaxl dil zi` xitye

jzrc `wlq i`c .dpin opirny izxze ,opaxc

aezkl Ð dicegl [dixfr oa] xfrl` iaxckl

,llkd mcew ihxt iabl "bf cre mipvxgn" `pngx

dicegl opaxck hxte llke hxtc `yxcl i`e

e` "oibfe (ipy e`) mipvxg" e` aezkl Ð ez`

oeyla mdipy e` miax oeyla mdipy ,"bfe ovxg"

.dixfr oa xfrl` iaxk n"y `l` .cigi

éáøållke hxt hrine daix yixcc xfrl`

dilpn hxtezil `nlce xn`z m`e Ð

iyxc `l opaxc ikid ik ,mewn meya [dcnd] dil

oiyxec ep`y mewn lka welgl el ded ok m`c :xnel yie !daixe hrinllke hxte llka dil iyxc opaxc jenqac "ozi ike"c `xw enk ,hxtd oirk ieaix `eddn opiaxne llke hxte llka

`l` ,hrine daixn xzei daixe elld zecn lr wleg xfrl` iaxy epivn `le .micare zerwxwe zexhy `ivedle ,oenn etebe lhlhiny xac hxtd oirk zeaxl :(a,fp) `rivn `aaa "adfd"a

llk litdl leki m` ,hxte llke hxt `ed yexci Ð llke hxte llk oiyxec ep`y mewna ik `xnbl dil `hiyt ikd meyne .micare zexhyde zerwxwd lr oirayp oi`y dcen `ed mb

iax `xw i`dl `yxc rnyna) llke hxte llka opax enk ,hxtd oirk daxn Ð hxte llke hxt yxec `edyke .zecnd law jky ,daixe hrine daixa eyxec f` Ð leki epi` m`e ,oey`xd

`xiaq ,hrine daixe ,hrina yixc ied i`c ,hxte llke hxt `nlra dil zi` jgxk lrc :[wgvi epiax xne`] inp i` .jenqa yxtnck opaxl mdipia welig yi zvw j` ,(jenqac xne` iqei

yixc `l hrine daixe hrinc dcnc [ziyixtck] i`ce `l` .sicr ikdc ,dixfr oa xfrl` iaxckl oexg` herin yixc ded `le ,hrine daixe hrina dil yixc ded xifp iab mbc `xnbl dil

:xnel yie !opaxk diyxcil xifp iab inp ikd ,hxte llke hxt yixc `nlrac oeik izk` :`niz ike .yxcil dxeza dcn epi` hrine daixe hrinc dcnc itl ,llke hxta dil yixc `l` ,dil

el gep Ð yxcil hxte llk ozip `l zenewn aexac li`ed ,yxcil ozip hxte llke hxtc s`e .daixe hrine daixa oke ,daixe hrina oke ,hrine daixa dxezd lk yixc `nlrac li`ed

.hxte llke hxta oiyxec f` Ð `pixg` `yxc oexg` hxtn yexcl dn el oi`yk j` .hxte llke hxtl eyxcln xfrl` iaxckl oexg` hxt yexcléëåxey e` xeng edrx l` yi` ozi

hxt dy e`,llk Ð "lke" .hxt epiidc ,i`w dye xeye xeng lr "ozi"c .oey`xd llk litn `ed ok lr ,melk llka yxit `l aezkdc ,ozi dnc ,xfrl` iaxl `llk rnyn `l "ozi"c Ð

yixcc meyn epiid ,xfrl` iax bilt `lc llke hxte llk `yxc ogky`c izkec lka oke .llke hxte llka "adfd" wxta dil iyxc opaxe .hxte xfg Ð "xenyl dnda" .xac lk lr rnync

.llke hxte llkn opax enk ,hxtd oirk [e`lc] dipin hrnne ,hxte llke hxta dilàáøi`dn dil `wtp xn`i`da mb ,xnelk Ðo`vd on m`e" :hxte llke hxt xfrl` iax yixc `xw

miyxtn yie .hxte llke hxt dil ded ,hxte xfg Ð "mifre miyak" ,llk Ð "o`v" .[o`v] lk `le o`v zvwn rnync ,hxt Ð "on" ."epaixwi minz xkf dlerl mifrd on e` miaykd on epaxw

raex `vie Ð oteba dxiar oda dcarp `ly yxetn hxtd dn :ikd yexcp `zydc .da yce dxt it mqege ,xenge xeya yxeg ihernl rnyna yie ,raxpe raex ihernl rnyn `hxtc

ixwn ikdc ?oteba dxiar oda dcarp ihernl hxtd on rnyn ikidc :dyw [daxc`e] .oteba dxiar oda dcarp `lc dxt it mqege xenge xeya yxeg iaxp `llkne ,oaxwl oileqty raxpe

,dpy oa rnyn yak mzqc ,mipy izy hrnl rnyn hxtd Ð "on"c :d`xp jkl !daxwdl oileqtc `pixg` `xwn ol `wtp raxpe raexc :dyw cere !eraxp `l enk eraxp i` mifre miyak

.mipy izy elit` llkdn iaxpe ,men lra hxtd oirkn opirny `zyde ."minz xkf" wxta aizkc men lra oke ,dzpy za rnyn fr mzqeóìéìå`xw i`dn,dpey`x dyxt `idy Ð

digc ,hxte xfg "o`ve xwa" .dnda llka dige dig llka dndac ,dig ihernl Ð dnda lk `le dnda zvwn rnync ,hxt "on" :hxte llke hxt my yexci xfrl` iaxy xn` `l dnle

ipd`c :uxt iax axd epxen uxize !hxtd oirkn icin opiaxn `l `d ?ipd` dn [llk] :dnize .oaxwn dig ihernl yxetn hxtd dn :hxtd oirk oc dz` ixd (hxte xfg) .o`ve xwa llka epi`

.oaxwl xyk ikd elit` ,dig oirk iede zeigd oia libxc ab lr s` .`ed dndac [xad] xey iieaxl `llkøîàrnynl `kil `dn dilihernl rnyn `l "dnda on"c ,digc `herin Ð

.dpin dig hrnn `l ,`herin rnyn "on"c ab lr s`e .digd one dndad on aizk eli`k iede dnda llka dig ixdy ,dig
xn`
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éaøìe ."âæ ãòå íépöøçî" øéæða Eì èøtL Cøãk§¤¤¤¨©§§¨¦¥©§©¦§©¨§©¦
"âæ ãòå íépöøçî" éàäì íé÷Bî à÷c ,äéøæò ïa øæòìà¤§¨¨¤£©§¨§¨¦§©¥©§©¦§©¨
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מה בין לשמו ושלא לשמו לאוכליו ושלא לאוכליו, מאי 
לאוכליו  ושלא  לאוכליו  פסול  לשמו  ושלא  דלשמו  שנא 

כשג.

מחשבת  אבל  קגבן,  של  ברופו  מחשבה  בגופו,  פסולו 
אוכליו פסול דבג אחג הוא.

אי אפשר לברר, דמה חלק לשמו ומה חלק שלא לשמו, 
אבל אוכליו אפשג לבגג, חלק אוכליו לצד זה וחלק חולה 

אין  אם  מחשבתו  אמת  אם  לבגג  נמי  אי  אחג,  בצד  וזקן 
בטילה  מחשבתו  ונמצאת  לגאויין  יאכילנו  כרון  ממש  בה 

למפגע ולשאינן גאויין יחזון דמיהן וכך שמעתי.

אינו בארבע עבודות, דאין מחשבת אוכלין בזגיקה.

שייכא  דלא  ציבוג  בקגבן  שייכא  לא  אכילה  מחשבת 
אלא בפסח.

רש"י
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גה

miwxt dyelya` cenr dl sc ± iriax wxtxifp
äéì àðî àèøôhxtd oirk `l` oc dz` i` hxte llke hxtc dil `pn Ð?äéì øáñ

éèåòéîå ééåáéø ùéøãã øæòìà éáøë`we ,hxt "bf cre mipvxg" i`dn dil rnyn `le Ð

.bfe mipvxg ipy lk lk`iy cr aiig epi`y ,`a `ed jkly ,dinrh ik dia yixcúéòáéàå
ïðáøë äéì úéàã àîéà`hxtlc dipin dil rnync ab lr s`e ,ihxte illk iyxcc Ð

.`z`c `edèøôå ììëá äéðééãéîì`le Ð

.dixfr oa xfrl` iaxc meynøæòìà éáøìå
àðî èøôå ììëå èøô éèåòéîå ééåáéø äéá ùéøãã

äéì.hxtd oirk opipiicc Ðìà ùéà ïúé éë
ììë äîäá ìëå èøô äù åà øåù åà øåîç åäòø
Ð hxte xfg "xenyl" ,zeix`e miaec elit`e Ð

`hxt ipd`c ,hxtd oirk `l` oc dz` i`

,odilr oiraypc ,`ed dxiny xac icinl `xza

ipa e`lc zeix`e miaec e`vi .zeter inp oebk

.zeaxz mdl oi`y ,edpip dxinyøîà àáø
àø÷ éàäîmiaykd on epaxw o`vd on m`e" Ð

."epaixwi minz xkf dlerl mifrd on e`èøô ïî
ììë ïàöäcarpe dvwen raxpe raex elit`e Ð

xigne opz`e.oaxwl oixyky ,ïîå íéáùëä ïî
èøôå øæç íéæòäenk `llk dil rnyn `lc Ð

oebk dl eaxzi`e ,ipd lk edl ehirni`e ."o`v"

,xengae xeya yxegd oebk ,dxiar mda dcarp

.zaya ea yxgyeàø÷ ïéãä ïî óìéìåon" Ð

,hxt "on" ."epaixwi o`vd one xwad one dndad

"dndad" ,dnda lk `le dndad on rnync

.'ek dnda llka digc ,dig elit` Ð llkéà
èøôä ïéòë àìà ïã äúà,dig dil hirni`e Ð

lr s` xega `a dlerc .owfe xega edl eaxzi`e

it lr s` owf `a my`e ,xega `a my` oi`y it

.dpwf d`a dler oi`y
ï"åéìâ
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:xn`w ikdc d`xp jkl ?hxtd lr siqen llk dyrp xn`i `lc xeaq j`idc :dywe ?dinwn

.bfe ovxg aezkl

] [a,cl scl jiiy]ïéáãmipiadmipvxgn" ;`xwc `pyil rnyn ikde .aprd seb epiidc Ð [

xake ,aprd seb `iddc :dywe .bfl ovxg oiay dn :yexit "bf cre

miapr epiidc :mz epiax yxit okl !"miapr" azk

,dngd ipt oi`ex mpi`y ,milecbd oiay miphw

.mlerl milecb eidi `le ,jk lk oilyazn mpi`e

?miipiad oial "cre" jixhvi` i`n` :xn`z m`e

!hxtd oirkn xqea elit` opiaxn xak `lde

itl ,xqean irixb inp ikdc :xnel yi `nye

,xnel yi cere .milecb miapr llkl `ai xqeay

miaxn eed miipiad oia oiaxn "cre" e`l i`c

yi cere .xqea `le miipiad oia hxtd oirkn

hwil m` :eyexit ikde ,oey`x yexit miiwl

`le ,dwel Ð elk`e zifk ick ovxgd oiay lke`d

`l `de .mc` lk lv` ezrc dlhac opixn`

.`xwc miaprn dil opirny

éðù] bfe aprd jeza mi`ay mipvxgon Ð [cg`

zifk lk` m`y iwet`l mipvxgd ,dtilwd

cr aiig epi` Ð oibfd on zifk e` mipvxgd on

.dpevigd dtilwde oipirxbd lk`iyøáñdl

iherine iieax yixcc xfrl` iaxkxfrl` iaxe Ð

,ihernl `le ,yixc dixfr oa xfrl` iaxk inp

.lirl izyxitckúéòáéàåopaxk `ni`Ð

ediizln [dixfr oa] xfrl` iaxl dil zi` xitye

jzrc `wlq i`c .dpin opirny izxze ,opaxc

aezkl Ð dicegl [dixfr oa] xfrl` iaxckl

,llkd mcew ihxt iabl "bf cre mipvxgn" `pngx

dicegl opaxck hxte llke hxtc `yxcl i`e

e` "oibfe (ipy e`) mipvxg" e` aezkl Ð ez`

oeyla mdipy e` miax oeyla mdipy ,"bfe ovxg"

.dixfr oa xfrl` iaxk n"y `l` .cigi

éáøållke hxt hrine daix yixcc xfrl`

dilpn hxtezil `nlce xn`z m`e Ð

iyxc `l opaxc ikid ik ,mewn meya [dcnd] dil

oiyxec ep`y mewn lka welgl el ded ok m`c :xnel yie !daixe hrinllke hxte llka dil iyxc opaxc jenqac "ozi ike"c `xw enk ,hxtd oirk ieaix `eddn opiaxne llke hxte llka

`l` ,hrine daixn xzei daixe elld zecn lr wleg xfrl` iaxy epivn `le .micare zerwxwe zexhy `ivedle ,oenn etebe lhlhiny xac hxtd oirk zeaxl :(a,fp) `rivn `aaa "adfd"a

llk litdl leki m` ,hxte llke hxt `ed yexci Ð llke hxte llk oiyxec ep`y mewna ik `xnbl dil `hiyt ikd meyne .micare zexhyde zerwxwd lr oirayp oi`y dcen `ed mb

iax `xw i`dl `yxc rnyna) llke hxte llka opax enk ,hxtd oirk daxn Ð hxte llke hxt yxec `edyke .zecnd law jky ,daixe hrine daixa eyxec f` Ð leki epi` m`e ,oey`xd

`xiaq ,hrine daixe ,hrina yixc ied i`c ,hxte llke hxt `nlra dil zi` jgxk lrc :[wgvi epiax xne`] inp i` .jenqa yxtnck opaxl mdipia welig yi zvw j` ,(jenqac xne` iqei

yixc `l hrine daixe hrinc dcnc [ziyixtck] i`ce `l` .sicr ikdc ,dixfr oa xfrl` iaxckl oexg` herin yixc ded `le ,hrine daixe hrina dil yixc ded xifp iab mbc `xnbl dil

:xnel yie !opaxk diyxcil xifp iab inp ikd ,hxte llke hxt yixc `nlrac oeik izk` :`niz ike .yxcil dxeza dcn epi` hrine daixe hrinc dcnc itl ,llke hxta dil yixc `l` ,dil

el gep Ð yxcil hxte llk ozip `l zenewn aexac li`ed ,yxcil ozip hxte llke hxtc s`e .daixe hrine daixa oke ,daixe hrina oke ,hrine daixa dxezd lk yixc `nlrac li`ed

.hxte llke hxta oiyxec f` Ð `pixg` `yxc oexg` hxtn yexcl dn el oi`yk j` .hxte llke hxtl eyxcln xfrl` iaxckl oexg` hxt yexcléëåxey e` xeng edrx l` yi` ozi

hxt dy e`,llk Ð "lke" .hxt epiidc ,i`w dye xeye xeng lr "ozi"c .oey`xd llk litn `ed ok lr ,melk llka yxit `l aezkdc ,ozi dnc ,xfrl` iaxl `llk rnyn `l "ozi"c Ð

yixcc meyn epiid ,xfrl` iax bilt `lc llke hxte llk `yxc ogky`c izkec lka oke .llke hxte llka "adfd" wxta dil iyxc opaxe .hxte xfg Ð "xenyl dnda" .xac lk lr rnync

.llke hxte llkn opax enk ,hxtd oirk [e`lc] dipin hrnne ,hxte llke hxta dilàáøi`dn dil `wtp xn`i`da mb ,xnelk Ðo`vd on m`e" :hxte llke hxt xfrl` iax yixc `xw

miyxtn yie .hxte llke hxt dil ded ,hxte xfg Ð "mifre miyak" ,llk Ð "o`v" .[o`v] lk `le o`v zvwn rnync ,hxt Ð "on" ."epaixwi minz xkf dlerl mifrd on e` miaykd on epaxw

raex `vie Ð oteba dxiar oda dcarp `ly yxetn hxtd dn :ikd yexcp `zydc .da yce dxt it mqege ,xenge xeya yxeg ihernl rnyna yie ,raxpe raex ihernl rnyn `hxtc

ixwn ikdc ?oteba dxiar oda dcarp ihernl hxtd on rnyn ikidc :dyw [daxc`e] .oteba dxiar oda dcarp `lc dxt it mqege xenge xeya yxeg iaxp `llkne ,oaxwl oileqty raxpe

,dpy oa rnyn yak mzqc ,mipy izy hrnl rnyn hxtd Ð "on"c :d`xp jkl !daxwdl oileqtc `pixg` `xwn ol `wtp raxpe raexc :dyw cere !eraxp `l enk eraxp i` mifre miyak

.mipy izy elit` llkdn iaxpe ,men lra hxtd oirkn opirny `zyde ."minz xkf" wxta aizkc men lra oke ,dzpy za rnyn fr mzqeóìéìå`xw i`dn,dpey`x dyxt `idy Ð

digc ,hxte xfg "o`ve xwa" .dnda llka dige dig llka dndac ,dig ihernl Ð dnda lk `le dnda zvwn rnync ,hxt "on" :hxte llke hxt my yexci xfrl` iaxy xn` `l dnle

ipd`c :uxt iax axd epxen uxize !hxtd oirkn icin opiaxn `l `d ?ipd` dn [llk] :dnize .oaxwn dig ihernl yxetn hxtd dn :hxtd oirk oc dz` ixd (hxte xfg) .o`ve xwa llka epi`

.oaxwl xyk ikd elit` ,dig oirk iede zeigd oia libxc ab lr s` .`ed dndac [xad] xey iieaxl `llkøîàrnynl `kil `dn dilihernl rnyn `l "dnda on"c ,digc `herin Ð

.dpin dig hrnn `l ,`herin rnyn "on"c ab lr s`e .digd one dndad on aizk eli`k iede dnda llka dig ixdy ,dig
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éàäì àðîçø déázëéì ¯ äéøæò ïa øæòìà éaø øîàãk¦§¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§§¥©£¨¨§©
déáúk àúëìä éàîì ,éèøt éab "âæ ãòå íépöøçî"¥©§©¦§©¨©¥§¨¥§©¦§§¨§¨¥
¯ .èøôe ììëa déðééãéîì dpéî òîL ¯ ììk øúä©§¨§©¦¨§¦©§¥¦§¨§¨
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.èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà ¯ èøôe ììëe èøt ,èøôe¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨
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miwxtגו dyelyaa cenr dl sc ± iriax wxtxifp
.o"eilbäîäá ììëá äéç"iave li` 'ebe elk`z xy` dndad z`f" (ci mixac) aizkc Ð

hxt i`da dnda llka `ed digc ,ikd zxn` zivn ine :dil xn` .'ebe?êãéàá áéúë àä
ïàöå ø÷á [àèøô],hxte llke hxt dil ded inp "dndad on" i`d `l` .dig ihernl Ð

.`kdn slinl inp ivneàåä éëäã ïìðîå.opipiic `hxt oirkc Ð'åâå óñëä úúðå àéðúã
ò÷ø÷ éìåãéâå éøôî éøô ìë óàedl eaxzi`e Ð

lr oilicb oi`y mibc edl ehirni`e ,zeter

lka" wxta oiaexir zkqna yxtnck ,rwxwd

."oiaxrnàèøô ïéòë ììëå èøôå ììë éãëî
éôåñåàì éðäà éðäà éàî àøúá àììë ïðéðééã

äéìixtn ixtc ,mibc oebk ,cg` cvn elit`e Ð

i`c .rwxw ilecib opi` la` ,od`llk `kil

dn `l` llka oi`c `pin` ded Ð `xza

.hxtayäéì éîãã àëéà éà [àììëå éèøô] éøú
ïéããö éðùîod rwxw ilecibc ,zeter oebk Ð

enc cv cgac ,mibc la` .opiaxn Ð ixtn ixte

.opiaxn `l Ð diläáéøå èòéîåxyt` i` Ð

la` ,iaxn Ð oialelc ,jklde .icin hrnn `lc

`de :xn`z m`e .hrnn oilrc ,`l Ð oilr

iziinwe ,daixe hrin yixcc xfrl` iax `ki`

`l xfrl` iax ,jl iywz `l `d !oilr inp

xy` lkn" aizkc meyn `l` oilr dil rnyn

`xizi `pyil "lkn" i`dc ,"oiid otbn dyri

jixhvin `l Ð daixe hrin meyn i`e .`ed

,"oiid otbn dyri xy`" `l` azkinl dil

.oilr elit`e zeaxl `l` Ð il dnl "lkn"

e`l Ð "oilr elit`" xn`c i`dc yxtnc zi`e

,hrinc `ed `zxetc ol rnyn `w `l` ,`wec

daixl daixe hrin oiae ,`zyiay e` oilr e`

.icin `le `kil daixe [hrine]äøîà éøäù
úøùî ìëå äøåúied `l eli`y zeaxl Ð

Ð zifkl enilyn xzide ,xeriyk xifp ixeqi`

.aiig `edy
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øîàdnda llka dig dilllka digc zxn` zivn `l dnda i`d ,xnelk .dinza Ð

`hxt ,dig hrnn `xza `hxty enke ,`xza hxta "o`ve xwa" aizkc ,dnda

i`dn mlerle .dig ihernl oey`xd lr dlbn oexg` hxtc ,dig hrnnc iedl ivn inp `nw

yxcnl `ki` inp `xw.hxte llke hxta

ïìðîå`ed ikdclirl iyxcc ,i`w opax` Ð

,hxtd oirk daxne llke hxte llk

oirk yxcnl epiid ,dxeza ef dcnc olpn :irawe

,`"x` i`w `le ."sqkd zzpe" `ipzc .hxtd

oiaexir) "oiaxrn lka" wxt yix dil yixc `edc

.daixe hrine daixa (a,fkäîyxetn hxt

ixtn ixt o`ve xwaef zexarzn zendac Ð

ux`d on oilcb ody rwxw ilecbe ,zecleie efn

ihernle ,zeter iiezi`l Ð lk s` ,ux`d ayrn

daixa dil yixcc xfrl` iaxle .glne min mibc

`l` hrnn `le ,mibc elit` opiaxn daixe hrine

.glne min

éãëîdil opipiic hxtd oirk llke hxte llk

ipd` i`n `xza `llk`xxb ab` Ð

,mdihtyne mdiwelige zecnd mrh iyextl `z`

iteqe`l ipd` .uexize `iyw oeyla dze` yxtne

llk ded Ð llk aizk `l i`c .`hxtl incc lk

.hxtay dn `l` llka oi`e ,hxteøîài` dil

dyrpe llke hxt `pin` ded [`xza] `hxt e`l

hxtd lr sqen llkxifp iab opiaxn dede Ð

.oialele oilr elit`éãëî`hxte illk ixz

oxn`ck opipiic hxtd oirk `llke ihxt oixze

ipiae ipia `ki` i`nel` oia welig yi melk Ð

lk :opixn` ihxte illk oixz :`ki` ?zecn izy

ihxt oixze ,opiaxn cv cga elit` dil incc

cvn ,opiaxn oiccv ipyn dil incc Ð illke

opiaxn zellk izya ,ozep oicde .opiaxn `l cg`

`kdc `ibeq jdc [yxtn] s"ixe .cg` llkn xzei

dil dede ,`wec `xza `llk xn`c o`nc `ail`

`hxtl dil incc opiaxn ikdl ,llke hxt [oirk]

`hxt `llke ihxt ixz inp [oke] .cv cga elit`

ipd`e ,hxte llk [oirk] dil dede ,`wec [`xza]

la` .oiccv ipyn el dnecd [oirkn] zeaxl `llk

iedc oiccv ipyn el dnecd xac erae ,llke hxte [llka] opax dil iyxc 'ebe "ozi ik"c `xw `edd :xn`z m`e .jtdl oicd ded `wec `nw `hxt oke ,`wec `nw `llk xn`c o`nl

ind xaciaxe .oiccv ipy opira `hxte [illk] ixza elit` `nl` ,oenn oteb oi`e li`ed oilhlhny it lr s` zexhy oke ,oenn oteby it lr s` zerwxw ihrnn `dc ,oenn etebe lhlh

llkl ince ,`wec `nw `llk ixaq opaxc ,`gip izyxity dn itlc :xnel yie !zeey elld zecndc `nl` ,zexhye zerwxw inp hrnne hxte llke hxta `xw `eddl yixc xfrl`

:xnel yi cere .oiccv ipyn el dnecd lk iieaxl `nw `hxt ipd`e ,hxte llk enk iede ,`wec [`xza] hxt :xaq xfrl` iaxe .oiccv ipyn el dnecd iiez`l `xza `llk ipd`e ,hxte

,`llke ihxt ixz yixcc xfrl` iax oia ,`hxte illk ixz iyxcc opaxl oia ,jkld .cv cgk oiaeyge ,od oilewy oenn otebe oilhlhne Ð zexhye zerwxwa edpzi`c oiccv oixz ipdc

cv] cgk oedlek Ð dfk df od oilewye oiaeygc ,oiccv drax` opirac (`,eq oileg) lebxge mrlqc `zrnya oke ?zwtn ediipin id [cgk] oiaeyg oiccvdy oeikc ,oiccv ipy jpd opira

.mzd w"ece .cgk oiaeyg olek jpi` la` ,rexb cv ied jex` ey`x `wecc ,oedlek `ira jkld ,[eedàëéàopiaxn daixe hrin eli`e [oialele] oilr elit` opiaxn llke hxt eli`c

`l oilr oi` oialelince zvw dywc ixiin `kde ,oialelc `inec oikx oilra ixiin lirlc :xnel yie !oilr elit` daxne ,`zzrny zligza daixe hrin yixc xfrl` iax `d :dniz Ð

!ezii`x "oiaxrn lka" wxt yix rnynck ,llke hxte llk zcnan ith opiaxn daixe hrine daix zcna [i`n`e] ,llke hxt zcn enk daixe hrin zcnc :dniz j` .`zyiayl zvw

`l eli`k ,ixnbl llkd lhane xzeqe ,llk ly eyexit hxt ied Ð hxte llk `ki`c `kidc ,mewn lka [yxtl] i"yx libxy enk ,xacl mrh ozep did ocr eznyp uxt epiax axde

lhane ,hxtd lr siqen llk dyrp Ð llkl mcew hxtdyk jkld .zvw hrine zvw daix `l` ,did `l eli`k ixnbl [daix] lhal ieaix yexit herin oi`c ,hrine daix la` .did

yi daixe hrina yixcc o`nl la` .[eixg`] `ay llkd on opiaxn jkld ,dil opipiic `l hrina mbe ,encwy ixg` llk ly eyexit `edy xnel oi` ixdy ,did `l eli`k ixnbl hxtd

ly ieaixl gk el oi`c ,zvw hrnn `ed mcew herindyk inp `zyde ,ieaixd ixg` did m` enk ieaixd iptl `edy mb xnel herina herind yexcl ilm`e .i`d ilek [zeaxl] oexg`

ok m` ,ilin lk [iaxc llke hxt] inp ikdae .`hxtd on ith epivn dna e` dey dxifbn slip `lc :uxize ?ipd` i`n `llk ok m`e ,hxtay dn `l` llka oi` Ð hxte llk :xn`z

ied hrine daixc ,(`,en oixcdpq) `nlra qxhpewd yxitck odipia welig Ð daixe hrine ,daixe hrine daixe .[hrnl] xnege lwn e` dey dxifbn slip `lc `l` Ð `hxt ipd` i`n

`d ?ipd` i`nl `nw daix ,daixe hrine daixc :dyw edine .cg` xac ihernl `herin ipd`e ,ilin lk daix Ð daixe hrine daix .`l eze herind oirk zeaxl ,llke hxte llk enk

digxe` `nw daixe ,inp ikd oi`c :mz epiax xne`e !`zyiay hrnne ilin lk iax Ð daixe hrin yixcc ,oiwxt yixa xn`ck ,cg` xac oihrnne ilin lk opiaxnc ,cegl daixe hrina

hrine daixe hrinc mz epiax yxitc i`n ayiil yi ikdac d`xpe .`xwc digxe` "zgwle" ,daixe hrine ieaixa (a,`k oiyecw) yixcc `ki`c "rvxnd z` zgwle" enk ,`ed `xwc

hxte llke hxt `nlyac ,inc `lc d`xpe !ihxte illk yixcc o`nl dil opiyxcc ,hxte llke hxtn `py i`n :dniz diteb `ide .iherine iieaix yixcc o`nl elit` ,dxeza dcn dpi`

,llke hxt ied Ð `xza `hxt e`l i` `dc ,il dnl `xza `hxt zeywdl oi` `zyde .`xnba xn`wck welig yi hrnc `l` ,llke hxte llk enk ,hxtd oirk diyxcinl `ki` Ð

daixe hrinc dyw ded `zyde .llke hxte llka opipiicc hxte llke hxtc `inec ,iyxc daixe hrine daix [enk] jgxk lr Ð hrine daixe hrin iyxc ied i` la` .ilin lk iaxzi`e
hrine
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àä ?äîäa ììëa äiç :déì øîà .äîäa ììëa äiç ¯©¨¦§¨§¥¨£©¥©¨¦§©§¥¨¨
ïc äzà éàå ,ììëe èøt déì äåäå ,"ïàöå ø÷a" áéúk§¦¨¨§Ÿ©£¨¥§¨§¨§¦©¨¨
zúðå" :àéðúc ¯ àeä éëäc ïìðîe .èøtä ïéòk àlà¤¨§¥©§¨§¨©§¨¦§©§¨§¨©¨
ïàváe ø÷aa" ,ììk ¯ "ELôð äeàz øLà ìëa óñkä©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§§§¨©¨¨©Ÿ
¯ "ELôð EìàLz øLà ìëáe" ,èøt ¯ "øëMáe ïéiáe©©¦©¥¨§¨§¨£¤¦§¨§©§§
ïéòk àlà ïc äzà éà ììëe èøôe ììk .ììëå øæç̈©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥
¯ ò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt :LøBôî èøtä äî ;èøtä©§¨¨©§¨§¨§¦¦§¦§¦¥©§©
ììëe èøôe ììk ,éãkî .ò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt ìk óà©¨§¦¦§¦§¦¥©§©¦§¦§¨§¨§¨
éðäà ¯ ?éðäà éàî àøúa àììk ,ïðéðééc àèøt ïéòk ¯§¥§¨¨¨§¦©§¨¨©§¨©©£¥©£¥
ïéòk ¯ èøôe ììëe èøt :eúå .déì éîãc ìk éôeñBàì§¥¨§¨¥¥§§¨§¨§¨§¥
åàì éà ¯ ?éðäà éàî äàøúa àèøt ,ïðéðééc èøtä©§¨¨§¦©§¨¨©§¨¨©©£¥¦¨
ìò óñeî ììk äNòð àðéîà äåä äàøúa àèøt§¨¨©§¨¨£¨¨¦¨©£¨§¨¨©
àììëe éèøt ïéøúe ,àèøôe éììk ïéøz ,éãkîe .èøtä©§¨¦§¦§¥§¨¥§¨¨§¥§¨¥§¨¨
?éðéáe éðéa àkéà éàî ,ïðéðééc àèøt ïéòk (àììk) ¯§¨¨§¥§¨¨¨§¦©©¦¨¥¥¥¥
àèøt àkéà éà ,àèøôe éììk ïézøz eléàc ,àkéà ¯¦¨§¦©§¥§¨¥§¨¨¦¦¨§¨¨
,àììëe éèøt éøz .ïðéaøî ¯ ãö ãça eléôà déì éîãc§¨¥¥£¦§©©§©¦©§¥§¨¥§¨¨
ãö ãça ,ïðéaøî ¯ ïéããö éðMî éîãc àèøt àkéà éà¦¦¨§¨¨§¨¥¦§¥§¨¦§©¦©§©©
ìò óñeî ììk äNòð ¯ ììëe èøt éãkî .ïðéaøî àì ¯¨§©¦©¦§¦§¨§¨©£¨§¨¨©
äaéø ¯ éîð äaéøå èòéîe ,éléî ìk éaøúéàå ,èøtä©§¨§¦§©¥¨¦¥¦¥§¦¨©¦¦¨
äaéøå èòéî ïéa àkéà éàî ,éléî ìk éaøúéàå ìkä©Ÿ§¦§©¥¨¦¥©¦¨¥¦¥§¦¨
ïðéaøî ¯ ììëe èøt eléàc ,àkéà ¯ ?ììëe èøôì¦§¨§¨¦¨§¦§¨§¨§©¦©
ïéìò ,ïéà ïéáìeì ¯ äaéøå èòéîe ,ïéáìeìå ïéìò eléôà£¦¨¦§¨¦¦¥§¦¨¨¦¦¨¦
ïéøeqéà ìk :ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà .àì ¯¨¨©©¦©¨¨©©¦¨¨¨¦¦

."úøLî" äøBz äøîà éøäL ,øéæð éøeqéàî õeç ,øeqéàì óøèöî øzéä ïéà äøBzaL¤©¨¥¤¥¦§¨¥§¦¥¦¥¨¦¤£¥¨§¨¨¦§©
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גז

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

dxezd lka ixdyäiç`id,äîäa ììëadxezd dxn`yk ok m`e ©¨¦§©§¥¨
dide ,'digd one dndad on' dxn` eli`k df ixd 'dndad on'
on zvwn e` zendad on zvwn hrnl `a 'on'y xnel xyt`

.zeigd lk z` hrnl `a 'on'y xnel oi` la` ,zeigd
déì øîày o`k xnel xyt` ike ,`axl `zxwqicn dcedi axäiç ¨©¥©¨

áéúk àä ,äîäa ììëasqep hxt jk xg`'ïàöå ø÷a'ipin mdy ¦§©§¥¨¨§¦¨¨¨Ÿ
hxtd z` cenll yie ,zeig hrnn oexg`d hxtd ok m`e ,zenda
jk zeig hrnn oexg`d hxtdy enky ,oexg`d hxtdn oey`xd
o`k aezkyky i`ce ok m`e ,zeig hrnn oey`xd hxtd mb

,dllka dig oi` 'dnda'déì äåäåepxn`y enk [df ixde-]èøt §£¨¥§¨
èøôe] ììëe,èøtä ïéòk àlà ïc äzà éàå ,[o`kn cenll yie §¨§¨§¦©¨¨¤¨§¥©§¨

.'hxte llke hxt' miyxec mewn lkay
:`xnbd zxxan .hxte llke hxt zcina dpc `xnbdéëäc ïìðîe§¨¨§¨¦

àeä-,ef dcin miyxec jky epl oipnàéðúcin iabl ,`ziixaa §©§¨
ick milk`n mda dpewe milyexil ipy xyrn ly zern dlrdy

zxne` dxezdy ,milyexia mlk`l(ek ci mixac)lkA sqMd Yzpe'§¨©¨©¤¤§Ÿ
Ll`WY xW` lkaE xkXaE oiIaE o`SaE xwAA LWtp dE`Y xW £̀¤§©¤©§§©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨§Ÿ£¤¦§¨§
,jk dxezd iweqt z` yexcl yiy `ziixad zx`ane ,'LWtp©§¤

'ELôð äeàz øLà ìëa óñkä zúðå'ixd,ììkxzeny x`eane §¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§§§¨
,utg `edy dn lk df sqka zepwl'øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa'ixd ©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨

,èøtdf sqka zepwl xzeny x`eane ,zepwl xzen el` z` wxy §¨
,el` mihxt wxdazke dxezd dxfgykeEìàLz øLà ìëáe'§Ÿ£¤¦§¨§

'ELôðixdøæçaezkd,ììëå`edy dn lk ef sqka zepwl xzeny ©§¤¨©§¨©
,utgiy oeikeo`k yïc äzà éà ,ììëe èøôe ììkzeaxlàlà §¨§¨§¨¦©¨¨¤¨

mdy mixacèøtä ïéòkmixac la` ,ezenk mpic `di md mby §¥©§¨
,mihrnzn hxtl minec mpi`yèøtä äîdLøBôî`ed dxeza ¨©§¨§¨

éøtî éøtmiaprd oke ,m`d on `vei mdly cleed o`ve xwa - §¦¦§¦
zexit ipirxb ici lr milcb xkyde oiid miyrp mdny mixnzde

,dnc`a mirxfpyåmb `edò÷ø÷ éìecéâ-milcb xkye oii §¦¥©§©
,rwxwd on mdizepefn o`ve xwae ,dnc`aìk óà`edy xacéøt ©¨§¦

ò÷ø÷ éìecéâå éøtî,ipy xyrn itqkn zepwl xyt` eze` mb ¦§¦§¦¥©§©
,rwxwd on mipefipe mn`n miclepy ixtn ixt mdy zeter zeaxl
oebk ixtn ixt mpi`y mixac ipy xyrn zernn zepwl oi` la`
rwxw ilecib mpi`y mixac e` ,mn`n miclep `ly glne min
miyxecy `ziixaa x`eane .rwxwd on mipefip mpi`y mibc oebk
.hxtd oirk `edy xac lk zeaxl 'llke hxte llk' ly ef dcin

:`xnbd zl`ey .zecind illka dpc `xnbdéãkîlkay xg`n - ¦§¦
yiy mewnïðéðééc àèøt ïéòk 'ììëe èøôe ììk'lk z` miaxn - §¨§¨§¨§¥§¨¨©§¦¨

,dyw ok m` ,hxtd oirk `edy dnéðäà éàî àøúa àììkrecn - §¨¨©§¨©©£¥
lkd z` mikixvdn z` ixdy ,epl liren `ed dne oexg`d l

epi`y dn z`e ,oey`xd llkdn miaxn ep` hxtd oirk `edy
daiyn .xzein oexg`d llkde ,hxtdn mihrnn ep` hxtd oirk

:`xnbddéì éîãc ìk éôeñBàì éðäàoeik ,liren oexg`d llkd - ©£¥§¥¨§¨¥¥
`l` llka oi`y micnel epiide ,hxte llk wx o`k did eicrlay
`ae ,miaxn epiid `l hxtd oirk `edy dn la` ,hxtay dn
.miaxn ep` hxtd oirk `edy dn z` s`y epcnll oexg`d llkd

:`xnbd zl`eyeúålkay ,zxg` dcin lr le`yl yi cer - §
yiy mewnïðéðééc èøtä ïéòk 'èøôe ììëe èøt'lk z` miaxn - §¨§¨§¨§¥©§¨©§¦¨

,dyw ok m`e ,hxtd oirk `edy dnéðäà éàî äàøúa àèøt- §¨¨©§¨¨©©£¥
z` ixdy ,epl liren `ed dne oexg`d hxtd z` mikixv recn
dn z`e ,oey`xd hxtdn mihrnn ep` hxtd oirk epi`y dn
.xzein oexg`d hxtde ,llkdn miaxn ep` hxtd oirk `edy

:`xnbd daiynäàøúa àèøt åàì éàhxtd azkp did `l eli` - ¦¨§¨¨©§¨¨
,oexg`dèøtä ìò óñeî ììk äNòð àðéîà äåämixne` epiid - £¨£¦¨©£¨§¨¨©©§¨

,hxtd lr siqen llkdyoirk epi`y dn z` s` miaxn epiide

.hxtd oirk epi`y dn z` hrnl oexg`d hxtd azkp okle ,hxtd
:`xnbd zl`eyéãkîe-yiyk oiay ,epziibeqa x`azpy xg`n ¦§¦

àèøôe éììk ïéøz-llk zcina miyxece cg` hxte millk ipy §¥§¨¥§¨¨
,llke hxteeyiyk oiaàììëe éèøt ïéøú-cg` llke mihxt ipy §¥§¨¥§¨¨

,hxte llke hxt zcina miyxeceïðéðééc àèøt ïéòk (àììë)- §¥§¨¨©§¦¨
,hxtd oirk mdy mixac wx miaxn,dyw ok m`éðéa àkéà éàî©¦¨¥¥

éðéáe-.el` zecin izy oia yi welig dfi` ¥¥
:`xnbd daiynàkéà,welig yi -eléàcyiykéììk ïézøz ¦¨§¦©§¥§¨¥

àèøôe,llke hxte llk miyxece cg` hxte millk ipy -éà §¨¨¦
ãö ãça eléôà déì éîãc àèøt àkéàhxtl dnecy hxt yi m` - ¦¨§¨¨§¨¥¥£¦§©©

dxeza azkpy,zg` dpekza wx elit`eiccv x`yay it lr s`
dnec epi`,hxtlïðéaøîlk lry oeik ,hxtd eze` z` miaxn - §©¦¨

yiyk la` ,cg` cva dxeza azkpd hxtl dnec `ed miptéøz§¥
àììëe éèøt,hxte llke hxt miyxece cg` llke mihxt ipy - §¨¥§¨¨

`l,jk lk miaxnoklewxéîãc àèøt àkéà éàhxt yi m` - ¦¦¨§¨¨§¨¥
cydxeza azkpy hxtl dne,ïéããö éðMîzepekz izyay ,xnelk ¦§¥§¨¦

,hxtl dnec `edïðéaøîhxt la` ,hxtd eze` z` miaxn - §©¦¨
wx dxeza aezkd hxtl dnecyãö ãça,cg` cva -ïðéaøî àì §©©Ÿ§©¦¨

.eze` miaxn ep` oi` -
:`xnbd zl`ey ceréãkîel` itly ,epl reciy xg`n - ¦§¦

yiy mewn lka ,hxte llka dxezd z` yexcl yiy mixaeqy
éléî ìk éaøúéàå èøtä ìò óñeî ììk äNòð ,ììëe èøtmiaxne - §¨§¨©£¨§¨¨©©§¨§¦§©¥¨¦¥

,mixacd lk z`dxezd z` yexcl yiy mixaeqy el` itl oke
,ieaixe herinaåaezkdénð ,äaéøå èòéîaezkdy mixne` ok mb - §¦¥§¦¨©¦

éléî ìk éaøúéàå ìkä äaéøok m` ,mixacd lk z` miaxne - ¦¨©Ÿ§¦§©¥¨¦¥
,dywàkéà éàîweligd dn -ïéamiyxecy el`äaéøå èòéî ©¦¨¥¦¥§¦¨

ìmiyxecy el`.ììëe èøt §§¨§¨
:`xnbd daiynàkéà,welig yi -eléàcmiyxecd itlììëe èøt ¦¨§¦§¨§¨

hxta xifp ly miweqtd z` yexcp m` okle ,ynn lkd zeaxl yi
,llkeïðéaøîaiigy daxp -eléôàlrïéáìeìå ïéìò,otbd ly §©¦¨£¦¨¦§¨¦

åmiyxecd itl eli`,äaéøå èòéî,ynn lkd zeaxl oi`m` okle §¦¥§¦¨
,daixe hrina xifp ly miweqtd z` yexcplrïéà ïéáìeì[ok] - ¨¦¦

zvw miie`xe mikx mdy oeik dyxcdn mze` zeaxl yie ,aiig
lr la` ,dlik`làì ïéìòyie lkd ynn miaxn `ly meyn ,aiig ¨¦Ÿ

:llk dlik`l miie`x mpi`e miyw mdy milr hrnl
epizpyna epipy(:cl)yie oiia ezit dxy elit`' xne` `aiwr iaxy

`aiwr iax wlgpy dn calny epiide .'aiig zifk sxvl ick da
e` zifka `ed m`d xifpa aiignd xeriyd oipra minkg lr
iaxy ,'xeqi`l sxhvn xzid' oica mb mnr wlgp ,ziriaxa
,zewln eaiignd xeriy envr ipta oiia oi` m` mby xaeq `aiwr

.df xeriyl milydl enr ztd sxhvn
mixeqi` lkae xifpa xeqi`l sxhvn xzid oica dpc epziibeq

:dxezay,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàaäøBzaL ïéøeqéà ìk ¨©©¦©¨¨©©¦¨¨¨¦¦¤©¨
y `ed oicdøeqéàì óøèöî øzéä ïéàsxhvn xzend xac oi` - ¥¤¥¦§¨¥§¦

alg zif ivgk lke`d oebk ,exeriyl milydl ick xeq`d xac mr¥¤
,zewln aiig epi` ,xzid ly xya zif ivgk mr cgiaéøeqéàî õeç¥¦¥

øéæð,aiig zg` zaa mgl zif ivgke miapr zif ivgk lk` m`y ¨¦
äøBz äøîà éøäLxifp zyxta(b e xacna)lke'úøLî`l miapr ¤£¥¨§¨¨§¨¦§©£¨¦Ÿ

lre ,oiia diexyd zt lek`l xifpl xeq`l aezkd `ae ,'dYWi¦§¤
xaecny xn`z m`y ,zifk envr ipta oiia oi`yk xaecn jgxk
`ld ,z`f xeq`l aezkd jxved dn myl ,oii zifka ezt dxyyk
ipta oiiay xaecn jgxk lr `l` ,eay oiid zngn xeq` `ed
aezkd eprinyde ,xeriyl eznilyn ztde ,xeriy oi` envr

.xeqi`l sxhvn xzid xifp ixeqi`ay
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והדר"גח עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד לו דף שלישי)נזיר (ליום

,øîà éøéòæ,xeqi`l sxhvn xzidy ycgzd xifp ixeqi`a wx `l §¦¦¨©
`l`óàoicaøBàNxeq`y'eøéè÷z ìá'axn`p gafnd lr ©§§©©§¦

zif ivge xe`y zif ivg xihwd m` okle ,xeqi`l sxhvn xzidy
.dwel ,enr dvn
:`xnbd zl`eyïàîk-,ixirf ixac exn`p in zrckøæòìà éaøk §©§©¦¤§¨¨

Léøãcdaizd z`'ìk'xen`dn yxec `ed o`k mb okle ,a `xwie) §¨¦¨
(`ixzidy ''dl dX` EPOn Exihwz `l WaC lke x`U lk iM'¦¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©

,xe`y zxhwda xeqi`l sxhvnéëä éàixirfl did jk m` - ¦¨¦
y xnelõîç ïéðòìgqtaénðmy mb ixdy ,xeqi`l sxhvn xzid §¦§©¨¥©¦

xn`p(k ai zeny)xfrl` iax yxece 'Elk`z `l zvngn lM'¨©§¤¤ŸŸ¥
.gqta ung xeqi`a xeqi`l sxhvn xzidy 'lk' zaizn

:`xnbd daiynénð éëä ïéàmby xaeq ixirf ok` - ¥¨¦©¦
,xeqi`l sxhvn xzid gqta ung oicaàlàoic hwpy mrhd ¤¨

`wec xe`y zxhwdéiaàî é÷etàìiia` ly ezrcn `ivedl - §©¥¥©©¥
øîàcyúéfkî úBçôa äøè÷ä Léxe`y zif ivg xihwnd ezrcle §¨©¥©§¨¨§¨¦©©¦

,xac ea axern oi` xy`k mb dwel envr iptaïì òîLî à÷ixirf ¨©§©¨
`l` ,ok `lyî úBçôa äøè÷ä ïéàúéfkivg enr sxivyk wx okle ¥©§¨¨§¨¦©©¦

.xeqi`l sxhvn xzidy meyn dwel dvn zif
xzid oi` dxezay mixeqi`d lkay opgei iax ixaca dpc `xnbd

:xeqi`l sxhvnáéúéayi -àzòîL àäì dì øîà÷å ,éîéc áø- ¨¦©¦¦§¨¨©¨§¨§©§¨
opgei iax ly `xnind z` dpyeéiaà déáéúéà ,lr iia` dywd - ¥¦¥©©¥

dpyna epipy ,eixac(b"n a"t mei leah)ät÷näare ietw liyaz-] ©¦§¨

[`qiic enk [jinq-]ïîMäå íeMäå ,äîeøz ìLoilazl ea mipezpd ¤§¨§©§©¤¤
mdïéleç ìL,ea mixkip mpi`y cr ahid liyaza miaxerneòâðå ¤¦§¨©

íBé ìeáèïúö÷îa,liyazd zvwna -ïlek úà ìñtlk z` - §§¦§¨¨¨©¤¨
,da milha oilegde xwird `id dtwndy oeik ,liyazdm` la`

d dzidäîeøz ìL ïîMäå íeMäå ,ïéleç ìL ät÷î`vnpe ,od ¦§¨¤¦§©§©¤¤¤§¨
,dnexz `ed herinde oileg `ed aexdy,ïúö÷îa íBé ìeáè òâðå§¨©§§¦§¨¨

Bòbî íB÷î àlà ìñt àì.dlqtp `l dtwnd x`y la` ,da ïðéeäå Ÿ¨©¤¨§©¨Â§©¦¨¨
el`ye ,dpynd ixaca daiyia epzpe e`ype -éànà Bòbî íB÷î§©¨©©

ìeñtdnexzd ly onyde meyd `lde ,lqtp erbn mewn recn - ¨
rbp eay mewnd mby `vnpe ,oileg `idy dtwnd aexa elha

,`ed oilegíòh äî ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàåmewny §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©©©
,leqt erbnúéfka äéìò ä÷Bì øæå ìéàBäzifk lk`iy xfy oeik - ¦§¨¤¨¤¨§©©¦

meyn epiide ,dnexz zifk lk`y xf oick zewln aiigzi ef dtwnn
my dtwnd lr yiy oeike ,aexa dlha dnexzd oi` dxezd ony
d`neh oiprl mb ok lr ,dlke`d xfl zewln aeig oiprl dnexz
miiqne .erbna mei leah dze` lqet okle ,dnexz my dilr yi

le`yl yi `lde ,inic ax lr eziiyew z` iia`déîòè éàîedn - ©©§¥
e`l zngn dwel ef dtwnn zifk lk`y xfy opgei iax ly enrh
`id dnexzd ixdy ,dnexzd on zifk lk` `l `lde ,'zexf' ly
lkn j` ,oilega dlha dpi`y mpn`e ,dtwndn hren wlg wx

,dnexzdn mly zifk lek`l jixv zewll ick mewn
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miwxt dyelya` cenr el sc ± iriax wxtxifp
åøéè÷ú ìáá øåàù óà øîà éøéòæÐ zifkl enilyn dqire ,zifk xe`ya oi` eli`y Ð

.(a `xwie) "exihwz `l yac lke xe`y lk" xn`py meyn xaere ,aiig `edyéáøë ïàîë
ìë ùéøãã øæòìà,e`la eaexir lre :ipzwc ,"gqta oixaer el`" wxta ,ung iabl Ð

.(ai zeny) "elk`z `l zvngn lk" aizkc .xfrl` iax ixacéëä éàoke :ixirf `nil Ð

,eaexir lr aiig `di gqta ung oiprl inp

!"lk" dia aizkc meynéîð éëä ïéàoiprlc Ð

iaxke ,xeqi`l sxhvn xzid gqta ung

meyn Ð xe`y iab xn`wc i`de .xfrl`

dxhwd yi zegpn zkqna xn`c ,iia`c iwet`l

sexiv opiracn ,ol rnyn `w .zifkn zegta

aiig oi`e ,zifkn zegta dxhwd oi`cdilr

xzid `diy e` ,zifk ea `di ok m` `l`

.zifkl enilynäîåøú ìù äô÷îdieyrd Ð

.ahex = dtwn .dnexz ly oiinïîùäå íåùäå
.oileg ly od ,oilaz meyn ekezl oipzepy Ð

ïúö÷îá íåé ìåáè òâðåmeyn :ixn`c `ki` Ð

.(oilegc) dtwna `l la` ,dnexz ly onye

dyer ipy oi`e ,ipy opax edeiey mei leahc

i`n :ixn`c zi`e .dnexza `l` iyily

oeikc ,oileg ly dtwna elit` Ð "ozvwna"

rbpc o`nk dil inc Ð `pn cga iaixrc

.dnvr dnexzaåòâî íå÷îá ìñô éàîà äá ïðéåäåzegta oilke` z`neh oi`c Ð

.dviakníòè äîåzifka eilr dwel Ð?!`xeriy `kil `de
àìà
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,dil opiyxc daixe hrine daixa Ð cegl daixe hrina `d ?ipd` i`nl `xza hrin ,hrine

,icin ipdn `l `nw daixc xn` inp daixe hrine daixc it lr s`e !mz epiax yxitck

,"rvxnd zgwle" enk ,ea ligzdl `xwc digxe` Ð `nw daix :xninl `ki` mzd `nlya

o`nl elit` ,dxeza dcn dpi` xnel jixv jklid .ikd xninl `kil `xza hrin la`

hxta dil opiyxc Ð iherine ieaixa dil yixcc

uxt iax axd epxen oeyl o`k cr .hxte llke

.ocr eznyp

[a,dl scl jiiy]ïéàxeqi`l sxhvn xzidÐ

,xya zif ivg lk` m`

.aiig epi` Ð alg zif ivge

[õåç]zxyn lke dxez dxn` ixdy xifpn

dxy m`y ,xnelk .dzyi `l miapr

Ð [zifk] sxvl ick oiine ztn ea yie oiia ezt

oiin zifk `ki` i`c .jenqa opiyxc ikd .aiig

"zxyn"c `xezine ?il dnl `xw Ð dicegl

dn qexbl oi`e ."lk"n `le ,ikd dil opiyxc

rnyn didc ,zxyn lke zxyn :mixtqa aezky

eda` iaxc` jextl ok m`c .dil opiyxc "lkn"c

elit`e ."lk" yixcc ,xfrl` iaxk Ð o`nk :inp

lr s` "zxyn lke" iyxc opaxc xnel ivniz m`

:onwl jixt i`n mewn lkn Ð "lk" iyxc `lc ab

"lk" meyn dicic `nrh `nil ?`z`c `ed xeqi`l sxhvn xzidl zxyn i`dc i`nn

."lke"n `le "zxyn"n dicic zernyn i`ce `l` !"lke"éøéòælaa xe`y s` xn`

]`l xe`y lk" meyn ,sxhvn Ð dvnn zif ivge xe`yn zif ivg xihwd m`y Ð [exihwz

."exihwzïàîëlk yixcc xfrl` iaxklk" :(`,an migqt) "oixaer el`" wxta Ð

yac lke xe`y lk ik" :"dvn ze`a zegpnd lk" wxtc `ziixad yxtn ixirfc "oixaer el`" wxta i"yx yxite .eilr opax ibilte .icnd xkye ilaad gzek zeaxl Ð "elk`z `l zvngn

xnel cenlz Ð oiipn zif ivg ,oiipn ezvwn ,zif lk `l` il oi` :yexit ."lk ik" xnel cenlz oiipn eaexir ,"lk" xnel cenlz Ð oiipn ezvwn ,elek `l` il oi` :mzd [`ipzc] ,"exihwz `l

zegpn) "zegpnd lk" wxta (`nzqac) iia` yxtny enk `ziixal ixirf yxtn Ð ok m`c :eyexitl dywe .dvnn zif ivge xe`yn zif ivg xnel dvexe ,xeqi`l sxhvn xzid epiide "lk"

.(a,bn migqt) "oixaer el`"a xn` ikde ,iyxc "lk ik" Ð "lk" iyxc `l opaxc idpc .zeidl leki opaxl mb ?xfrl` iaxk o`nk :jixt i`n ,dyw cere !iia`cn iwet`l :xn`w `kde ,(`,gp

mewn lkn ,xfrl` iaxk "lk [ik"n] iyxc `l [dpexg`] `yxc opaxc idpc !"xe`y lk ik"n dvn zif ivge xe`y zif ivg yexit iedc ,"oiipn ezvwna" dpey`x `yxc eyxci inp opax ok m`e

lk yexit ,elek `l` il oi` :mzd [`ax] yxitck "zegpnd lk" wxta `ziixad yxtn ixirfc d`xp jkl !"lk ik"n dl iyxc opax ,"lk"n xfrl` iax yixcc xzei dheytd [dpey`x] `yxc

epiidc ,dvnc zif ivge xe`yc zif ivg epiidc ,oiipn eaexir ."lk" xnel cenlz Ð zifk `edy unewd ivg yexit ,oiipn ezvwn .mizif ipyn zegt unew oi` :xaqwc ,mizif ipy epiidc ,unewd

epiidc ,eaexirl Ð "lk ik" ,dil iziinc unewd ivgl `z` "lk"c xity opixn` ;"lk" yixcc xfrl` iaxk o`nk :xn`c ,xity iz` `zyde ."lk ik" xnel cenlz Ð xeqi`l sxhvn xzid

opirny `l sexiv Ð xeqi`l sxhvn xzid epiidc ,eaexir la` ,mly zif `edy unewd ivgl epiidc ,ezvwnl ["lk ik" wx] "lk" iyxc `lc opaxl la` .ziyixtck ,xeqi`l sxhvn xzid

xeqi`ac ,xeqi`l (sxhvn) xzid sxvl eaexir jixv oi` iia`l `de ?oipn eaexir xn`w i`n ,zifkn zegta dxhwd dil `xiaqe ,zif ivg epiid oipn ezvwn yixcc iia`l :xn`z m`e .llk

yxit oke .xkip epi`y ,[iegn] `l` dipira epi` elit` `tiqae ,dipira zif ivg daxn `ziixac `yixac ,iegn epiidc Ð "oiipn eaexir" yxti `edc :xnel yie !ziyixtck aiign dicegl

.zegpna qxhpewdéàgqta ung oiprl ikdzvngn lk" aizk inp mzdc ,xeqi`l sxhvn xzid inp xfrl` iaxlc Ð."elk`z `lïéàiia`cn iwet`l `l` inp ikdxe`yc :xn`w ikd Ð

,zifk :yexit Ð elek `l` il oi` :"zegpnd lk" wxtc `ziixal dil yxtn ikde .`l Ð `l i`e ,oi` Ð sexiv `ki` i`e ,'ek dxhwd oi`c ol rnyn `w `de ,iia`k `lc opireny`l `ticr

,sexiv jiiy oi` dicicle ."lk ik" xnel cenlz Ð lhazi xzida axerne li`ed `pin` jzrc `wlqc ,axern xe`y hren epiidc Ð oiipn eaexir .dil zi` ikdc ,zif ivg :yexit Ð ezvwn

aizkc ,ung iab ip`yc :xnel yie ?xfrl` iaxl zifkn zegta eilr aiigl ung inp yixc `l i`n` ,zifkn zegtl "xe`y lk"n yixcc iia`l :xn`z m`e .aiig xe`y zifkn zegta s`c

.zifkn zegta dlik` oi`e ,dlik` diaàäì`zrny.xeqi`l sxhvn xzid oi` oixeqi` x`yac ,eda` iaxc Ðäô÷îädnexz lyea oezpy onyde ,`qiic oirk ietwe ar liyaz Ð

`l Ð ezvwna mei leah rbpe ,dnexz ly onyde meyde oileg ly dtwnd .dnexzd lqet mei leahe ,dnexz ly `ide xwir `edc ,elek z` lqt zvwna mei leah rbpy .oileg ied oilaz

.cala erbn mewn `l` lqtéëälqet i`n` erbn mewn :i"yx qxbd`ne cga dnexzc `de ,liha ixza cg `ziixe`cnc ,xnelk ,xeq`c `ed opaxcn renic xaqwc !oilaz ezliha `d Ð

.`ed opaxc Ðøîàzifka eilr dwel xfe li`ed `ed `ziixe`cn dpg xa xa daxdnvr dnexzk `xing `l ,edine .[dlr dnexz my inp d`neh iabl jkld] ,dilr dnexz myc meyn Ð

mei leah rbpe :[ipzwc] ,ikd rnyn `le .lhazn oi` oira `edy xacc ,oira epi` onyde meydy rnyn ,`aexa lihale :jixtcnc :mz epiaxl dywe .[migqta] i"yx oeyl .olek leqtil

iax xn` (b dpyn ipy wxt) mei leah zkqna dpyn jdc `tiqc :eze !oira onyde meydy ixiinc rnyn ok m` ."dzvwna" ipzw `lcn ,dtwn` `le ,i`w onyde mey`c rnyn ,ezvwna

:mixne` oerny iaxe iqei iax ,mei leaha lqtp epi` dnexza zrncpy dqir mzd opzc :xy` xa wgvi epiaxl dyw cere .oira `edy ixii`c rnyn .dxrwa yeb mdy onfa izni` :dcedi

onyde meydy ixii`c :mz epiax yxit jkl !ixy dleka Ð ixyc o`ne ,dleka xq` Ð xq`c o`n `l` ,erbn mewn `lyl erbn mewn oia biltn `l xkip epi`e axernd rnca `nl` .zlqtp

z` ze`ian ody (`,giw oileg) `nlra opixn` oilke` zeciac ,d`nehl zecik ied onyde meydc xnel yi ,oileg dilek onye meye dnexz ly dtwna `yixe .oixkpe dtwnd lr oixfetn

z`f dxyi `l i"yx ipirae !dviak ied `l `d ?lqt i`n` erbn mewn da opiede :opiqxb ikde .ea rbpy onye mey `l` lqt `l Ð dnexz ly onye meye oileg ly dtwn la` .d`nehd

xnel cenlz Ð `edy lka mixg`l s` leki ,`edy lka `nhny cnln Ð "`nhi lke`" :mipdk zxeza opiyxcck ,`edy lka elit` d`neh lawn lke`y yxit zenewn dnkay ,`qxibd

ra `zknq`c xne` mz epiaxe .dviak epiide ,zg` zaa lk`pd lke` ,"lk`i xy`"`nhd llkd df :`tiq ipzwe .oilke` dviakn zegt :opz (d dpyn bi wxt) zeld` zkqnac ,`ed `nl

oi`y ,`ed zg` onye mey ixde ?jixt i`ne :xn`z m`e .jixt mey` `l` ,ziriaxn zegta oi`nhn oiwync ,wiic ony` e`lc xnel jixv Ð dviak ied [`l] `de :wiicc `de .hrnn epi`

!opaxcn xnel dvex liqtc `d ?jixt i`ne ,i`nhn opaxcn mewn lkn Ð `ziixe`cn d`neh oilawn oi`c ab lr s`e .xity ilqt mewn lkn ,`ziixe`cn dviakn zegt d`neh oilawn

dzid eli` zifka eilr dwel xfe li`ed :xn`w ikd `l` .opaxcn mey znexz `dc ,dwel hwp `wec e`le .zifka eilr dwel xfc li`ed :ipyne .`ziixe`cn rnyn lqtc `pyilc :xnel yie

.dtwnd ab` lhazi `le ,daiygdl `ed oic Ð `ziixe`c dnexz

[a cenrl jiiy]íåùîxeqi`l sxhvn xzidc:wgvi epiax xne`e !zifk myn xaeve hwln did m` ,zifka eilr dwel xfe li`ed `nile :xn`z m`e .zifka eilr dwel `diy `vnp oi`c Ð

.dtwnd ab` lhazi `ly xninl ol zil `nrh jd meyne ,jka ezlik` jxc oi`c

éàîxeqi`l sxhvn xzidc meyn e`l `nrh.xifpa `weec [zxn` z`e] ,xeqi`l sxhvn xzid edl zi` inp oixeqi` x`ya elit` `nl` Ð
xn`
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déîòè éàî .úéfëa äéìò ä÷Bì øæå ìéàBä ¯ íòh©©¦§¨¤¨¤¨§©©¦©©§¥

åàì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...ועל של עתה באתי שמוסג"פ העתק המענה למר... וכנראה שהוא מיואש בעצמו ועיקר 
הסיבה בזה הוא מה שלדעתו אין אנ"ש מקרבין אותו וכנראה שאין משתדלים כפי הדרוש בטובתו.

והנה איני נכנס בעובי הענין אודות הסיבה שגרמה לזה אבל בכל אופן הוא היפך כוונת 
נשיאינו רבוה"ק שדרשו בכל תוקף ענין האחדות בין אנ"ש שי' וא"כ עאכו"כ לאלו שאינם מאנ"ש 
געבארענע אבל נעשו געווארענע חסידים וכידוע המשל במדרש )במדב"ר פ"ח, ב( איך שצריך לקרב 

את הצבי המסתפח על העדר יותר מהשיות הנמצאות מכבר בהעדר והאריכות אך למותר...

מוסג"פ קונ' שהו"ל.

בברכת פורים שמח.
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גט

miwxt dyelya` cenr el sc ± iriax wxtxifp
åøéè÷ú ìáá øåàù óà øîà éøéòæÐ zifkl enilyn dqire ,zifk xe`ya oi` eli`y Ð

.(a `xwie) "exihwz `l yac lke xe`y lk" xn`py meyn xaere ,aiig `edyéáøë ïàîë
ìë ùéøãã øæòìà,e`la eaexir lre :ipzwc ,"gqta oixaer el`" wxta ,ung iabl Ð

.(ai zeny) "elk`z `l zvngn lk" aizkc .xfrl` iax ixacéëä éàoke :ixirf `nil Ð

,eaexir lr aiig `di gqta ung oiprl inp

!"lk" dia aizkc meynéîð éëä ïéàoiprlc Ð

iaxke ,xeqi`l sxhvn xzid gqta ung

meyn Ð xe`y iab xn`wc i`de .xfrl`

dxhwd yi zegpn zkqna xn`c ,iia`c iwet`l

sexiv opiracn ,ol rnyn `w .zifkn zegta

aiig oi`e ,zifkn zegta dxhwd oi`cdilr

xzid `diy e` ,zifk ea `di ok m` `l`

.zifkl enilynäîåøú ìù äô÷îdieyrd Ð

.ahex = dtwn .dnexz ly oiinïîùäå íåùäå
.oileg ly od ,oilaz meyn ekezl oipzepy Ð

ïúö÷îá íåé ìåáè òâðåmeyn :ixn`c `ki` Ð

.(oilegc) dtwna `l la` ,dnexz ly onye

dyer ipy oi`e ,ipy opax edeiey mei leahc

i`n :ixn`c zi`e .dnexza `l` iyily

oeikc ,oileg ly dtwna elit` Ð "ozvwna"

rbpc o`nk dil inc Ð `pn cga iaixrc

.dnvr dnexzaåòâî íå÷îá ìñô éàîà äá ïðéåäåzegta oilke` z`neh oi`c Ð

.dviakníòè äîåzifka eilr dwel Ð?!`xeriy `kil `de
àìà
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,dil opiyxc daixe hrine daixa Ð cegl daixe hrina `d ?ipd` i`nl `xza hrin ,hrine

,icin ipdn `l `nw daixc xn` inp daixe hrine daixc it lr s`e !mz epiax yxitck

,"rvxnd zgwle" enk ,ea ligzdl `xwc digxe` Ð `nw daix :xninl `ki` mzd `nlya

o`nl elit` ,dxeza dcn dpi` xnel jixv jklid .ikd xninl `kil `xza hrin la`

hxta dil opiyxc Ð iherine ieaixa dil yixcc

uxt iax axd epxen oeyl o`k cr .hxte llke

.ocr eznyp

[a,dl scl jiiy]ïéàxeqi`l sxhvn xzidÐ

,xya zif ivg lk` m`

.aiig epi` Ð alg zif ivge

[õåç]zxyn lke dxez dxn` ixdy xifpn

dxy m`y ,xnelk .dzyi `l miapr

Ð [zifk] sxvl ick oiine ztn ea yie oiia ezt

oiin zifk `ki` i`c .jenqa opiyxc ikd .aiig

"zxyn"c `xezine ?il dnl `xw Ð dicegl

dn qexbl oi`e ."lk"n `le ,ikd dil opiyxc

rnyn didc ,zxyn lke zxyn :mixtqa aezky

eda` iaxc` jextl ok m`c .dil opiyxc "lkn"c

elit`e ."lk" yixcc ,xfrl` iaxk Ð o`nk :inp

lr s` "zxyn lke" iyxc opaxc xnel ivniz m`

:onwl jixt i`n mewn lkn Ð "lk" iyxc `lc ab

"lk" meyn dicic `nrh `nil ?`z`c `ed xeqi`l sxhvn xzidl zxyn i`dc i`nn

."lke"n `le "zxyn"n dicic zernyn i`ce `l` !"lke"éøéòælaa xe`y s` xn`

]`l xe`y lk" meyn ,sxhvn Ð dvnn zif ivge xe`yn zif ivg xihwd m`y Ð [exihwz

."exihwzïàîëlk yixcc xfrl` iaxklk" :(`,an migqt) "oixaer el`" wxta Ð

yac lke xe`y lk ik" :"dvn ze`a zegpnd lk" wxtc `ziixad yxtn ixirfc "oixaer el`" wxta i"yx yxite .eilr opax ibilte .icnd xkye ilaad gzek zeaxl Ð "elk`z `l zvngn

xnel cenlz Ð oiipn zif ivg ,oiipn ezvwn ,zif lk `l` il oi` :yexit ."lk ik" xnel cenlz oiipn eaexir ,"lk" xnel cenlz Ð oiipn ezvwn ,elek `l` il oi` :mzd [`ipzc] ,"exihwz `l

zegpn) "zegpnd lk" wxta (`nzqac) iia` yxtny enk `ziixal ixirf yxtn Ð ok m`c :eyexitl dywe .dvnn zif ivge xe`yn zif ivg xnel dvexe ,xeqi`l sxhvn xzid epiide "lk"

.(a,bn migqt) "oixaer el`"a xn` ikde ,iyxc "lk ik" Ð "lk" iyxc `l opaxc idpc .zeidl leki opaxl mb ?xfrl` iaxk o`nk :jixt i`n ,dyw cere !iia`cn iwet`l :xn`w `kde ,(`,gp

mewn lkn ,xfrl` iaxk "lk [ik"n] iyxc `l [dpexg`] `yxc opaxc idpc !"xe`y lk ik"n dvn zif ivge xe`y zif ivg yexit iedc ,"oiipn ezvwna" dpey`x `yxc eyxci inp opax ok m`e

lk yexit ,elek `l` il oi` :mzd [`ax] yxitck "zegpnd lk" wxta `ziixad yxtn ixirfc d`xp jkl !"lk ik"n dl iyxc opax ,"lk"n xfrl` iax yixcc xzei dheytd [dpey`x] `yxc

epiidc ,dvnc zif ivge xe`yc zif ivg epiidc ,oiipn eaexir ."lk" xnel cenlz Ð zifk `edy unewd ivg yexit ,oiipn ezvwn .mizif ipyn zegt unew oi` :xaqwc ,mizif ipy epiidc ,unewd

epiidc ,eaexirl Ð "lk ik" ,dil iziinc unewd ivgl `z` "lk"c xity opixn` ;"lk" yixcc xfrl` iaxk o`nk :xn`c ,xity iz` `zyde ."lk ik" xnel cenlz Ð xeqi`l sxhvn xzid

opirny `l sexiv Ð xeqi`l sxhvn xzid epiidc ,eaexir la` ,mly zif `edy unewd ivgl epiidc ,ezvwnl ["lk ik" wx] "lk" iyxc `lc opaxl la` .ziyixtck ,xeqi`l sxhvn xzid

xeqi`ac ,xeqi`l (sxhvn) xzid sxvl eaexir jixv oi` iia`l `de ?oipn eaexir xn`w i`n ,zifkn zegta dxhwd dil `xiaqe ,zif ivg epiid oipn ezvwn yixcc iia`l :xn`z m`e .llk

yxit oke .xkip epi`y ,[iegn] `l` dipira epi` elit` `tiqae ,dipira zif ivg daxn `ziixac `yixac ,iegn epiidc Ð "oiipn eaexir" yxti `edc :xnel yie !ziyixtck aiign dicegl

.zegpna qxhpewdéàgqta ung oiprl ikdzvngn lk" aizk inp mzdc ,xeqi`l sxhvn xzid inp xfrl` iaxlc Ð."elk`z `lïéàiia`cn iwet`l `l` inp ikdxe`yc :xn`w ikd Ð

,zifk :yexit Ð elek `l` il oi` :"zegpnd lk" wxtc `ziixal dil yxtn ikde .`l Ð `l i`e ,oi` Ð sexiv `ki` i`e ,'ek dxhwd oi`c ol rnyn `w `de ,iia`k `lc opireny`l `ticr

,sexiv jiiy oi` dicicle ."lk ik" xnel cenlz Ð lhazi xzida axerne li`ed `pin` jzrc `wlqc ,axern xe`y hren epiidc Ð oiipn eaexir .dil zi` ikdc ,zif ivg :yexit Ð ezvwn

aizkc ,ung iab ip`yc :xnel yie ?xfrl` iaxl zifkn zegta eilr aiigl ung inp yixc `l i`n` ,zifkn zegtl "xe`y lk"n yixcc iia`l :xn`z m`e .aiig xe`y zifkn zegta s`c

.zifkn zegta dlik` oi`e ,dlik` diaàäì`zrny.xeqi`l sxhvn xzid oi` oixeqi` x`yac ,eda` iaxc Ðäô÷îädnexz lyea oezpy onyde ,`qiic oirk ietwe ar liyaz Ð

`l Ð ezvwna mei leah rbpe ,dnexz ly onyde meyde oileg ly dtwnd .dnexzd lqet mei leahe ,dnexz ly `ide xwir `edc ,elek z` lqt zvwna mei leah rbpy .oileg ied oilaz

.cala erbn mewn `l` lqtéëälqet i`n` erbn mewn :i"yx qxbd`ne cga dnexzc `de ,liha ixza cg `ziixe`cnc ,xnelk ,xeq`c `ed opaxcn renic xaqwc !oilaz ezliha `d Ð

.`ed opaxc Ðøîàzifka eilr dwel xfe li`ed `ed `ziixe`cn dpg xa xa daxdnvr dnexzk `xing `l ,edine .[dlr dnexz my inp d`neh iabl jkld] ,dilr dnexz myc meyn Ð

mei leah rbpe :[ipzwc] ,ikd rnyn `le .lhazn oi` oira `edy xacc ,oira epi` onyde meydy rnyn ,`aexa lihale :jixtcnc :mz epiaxl dywe .[migqta] i"yx oeyl .olek leqtil

iax xn` (b dpyn ipy wxt) mei leah zkqna dpyn jdc `tiqc :eze !oira onyde meydy ixiinc rnyn ok m` ."dzvwna" ipzw `lcn ,dtwn` `le ,i`w onyde mey`c rnyn ,ezvwna

:mixne` oerny iaxe iqei iax ,mei leaha lqtp epi` dnexza zrncpy dqir mzd opzc :xy` xa wgvi epiaxl dyw cere .oira `edy ixii`c rnyn .dxrwa yeb mdy onfa izni` :dcedi

onyde meydy ixii`c :mz epiax yxit jkl !ixy dleka Ð ixyc o`ne ,dleka xq` Ð xq`c o`n `l` ,erbn mewn `lyl erbn mewn oia biltn `l xkip epi`e axernd rnca `nl` .zlqtp

z` ze`ian ody (`,giw oileg) `nlra opixn` oilke` zeciac ,d`nehl zecik ied onyde meydc xnel yi ,oileg dilek onye meye dnexz ly dtwna `yixe .oixkpe dtwnd lr oixfetn

z`f dxyi `l i"yx ipirae !dviak ied `l `d ?lqt i`n` erbn mewn da opiede :opiqxb ikde .ea rbpy onye mey `l` lqt `l Ð dnexz ly onye meye oileg ly dtwn la` .d`nehd

xnel cenlz Ð `edy lka mixg`l s` leki ,`edy lka `nhny cnln Ð "`nhi lke`" :mipdk zxeza opiyxcck ,`edy lka elit` d`neh lawn lke`y yxit zenewn dnkay ,`qxibd

ra `zknq`c xne` mz epiaxe .dviak epiide ,zg` zaa lk`pd lke` ,"lk`i xy`"`nhd llkd df :`tiq ipzwe .oilke` dviakn zegt :opz (d dpyn bi wxt) zeld` zkqnac ,`ed `nl

oi`y ,`ed zg` onye mey ixde ?jixt i`ne :xn`z m`e .jixt mey` `l` ,ziriaxn zegta oi`nhn oiwync ,wiic ony` e`lc xnel jixv Ð dviak ied [`l] `de :wiicc `de .hrnn epi`

!opaxcn xnel dvex liqtc `d ?jixt i`ne ,i`nhn opaxcn mewn lkn Ð `ziixe`cn d`neh oilawn oi`c ab lr s`e .xity ilqt mewn lkn ,`ziixe`cn dviakn zegt d`neh oilawn

dzid eli` zifka eilr dwel xfe li`ed :xn`w ikd `l` .opaxcn mey znexz `dc ,dwel hwp `wec e`le .zifka eilr dwel xfc li`ed :ipyne .`ziixe`cn rnyn lqtc `pyilc :xnel yie

.dtwnd ab` lhazi `le ,daiygdl `ed oic Ð `ziixe`c dnexz

[a cenrl jiiy]íåùîxeqi`l sxhvn xzidc:wgvi epiax xne`e !zifk myn xaeve hwln did m` ,zifka eilr dwel xfe li`ed `nile :xn`z m`e .zifka eilr dwel `diy `vnp oi`c Ð

.dtwnd ab` lhazi `ly xninl ol zil `nrh jd meyne ,jka ezlik` jxc oi`c

éàîxeqi`l sxhvn xzidc meyn e`l `nrh.xifpa `weec [zxn` z`e] ,xeqi`l sxhvn xzid edl zi` inp oixeqi` x`ya elit` `nl` Ð
xn`
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miwxtגי dyelyaa cenr el sc ± iriax wxtxifp
.xeqi`l sxhvn xzid opixn`c meyn `l`äéì øîàxfe li`ed `nrh epiid `kd Ð

`ied eli`k dl aiyg Ð qxt zlik` icka zifk dnexz `ki`c ,zifka eilr dwel

.erbn mewn lqt Ð ea rbpy oeike ,dnexzàúééøåàã äì éåä éî ñøô úìéëà éãëá úéæë
.zewln dlr aiiginc Ðçúåëá øæòìà éáøã äéìò ïðáø éâéìô éàîà éëä éà ïéà äéì øîà

éìááäwxta ,`ndpc `zipnew dia zi`c Ð

lre :xn`wc ,(`,bn migqt) "oixaer el`e"

melk `lea eaexir?ied `lc xyt` `l `d

!zifk xeriy qxt zlik` ickaçðä äéì øîà
éãëá úéæë äéá úéìã éìááä çúåëìñøô úìéëà

éøù à÷ã éàóøùéî ócr lke`e rneby Ð

.qxt zlik` icka epnn rnebyåúòã äìèá
íãà ìë ìöàoi`y ,jka dlik` jxc oi`y Ð

sixg `edy itl ,dipira elke`l libx mc`

.dlik` jxc `l` dxez ezaiig `le ,xzeiaéàå
øèù à÷ øèùîoztl myl ezit da laehy Ð

dwel ikdl dnexz ly onye meya la` .lke`e

qxt zlik` icka zifk `ki`c ,zifka

.`ziixe`cúåëåãî.oilaz ekezl oikecipy Ð

éåä ñøô úìéëà éãëá úéæë êúòã à÷ìñ éàå
àúééøåàãî áéùçilek eda oiliwn i`n` Ð

dnexz jezl dnexz xne` ip`y" zxn`c ,i`d

"oileg jezl `le dltp?`ny yginl `ki`de

!qxt zlik` icka zifk `ki`e ,oileg lya dltp

íúä øåñéàì óøèöî øúéä úøîà éàî àìàå
øîåà éðàù úøîà éàîà éîðyginl `ki`de Ð

zifka dnexz ipyd [dxicwa] `ki` `nlic

!zifkl enilyn xzide ,edyn zegtçðä àìà
ïðáøã ïéìáú úîåøúìzifka eda opiwiic `le Ð

opixngn `le ,od opaxcnc ,qxt zlik` icka

.i`d ilek dia
àîìùá
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øîà`l dilmeyne ,qxt zlik` icka zifk zi`c oebk Ð xn`wc eilr dwel i`n Ð

qxbc i"yx zqxibl `gip `d :xn`z m`e .dwel envra xeqi`d on dlik`c

,`xeqi` oiprl liha `l `nl` Ð xeqi`d lr dwelc `pifgc oeik :ipyn `zydc ,"lihaile"

on dviak `ied `l `de :jixtc ,mz epiax zqxibl la` .d`neh iab lhail `lc oicd `ede

li`ed :`zyd ipyn i`n ,dplqti ji`e ,dnexzd

?qxt zlik` icka dicegl xeqi`d lr dwel xfe

[j`id] xzidde dnexzl lqet ikid mewn lkn

oi` zewln oiprl `de ?rbn oiprl xeqi`l sxhvn

epiax yexitlc :xnel yie !xeqi`l sxhvn xzid

ipdn zewln oiprlc oeik :xn`w ikdc ,`gip mz

m` ixdy ,eilr zewll xeqi`l sxhvn xzidd

elke`e dtwnd jezn xeqi`d (eilr) hwln did

jka dlik` jxc oi`y ,eilr dwel did `l Ð

mr elke`y xzidd ipdn `nl` ,epyxitck

ln xeqi`l etxvl dtwndlirei inp ikd Ð zew

it lr s` ,ileqt`l xeqi`l sxhvdl xzidd

.mebnb .dviak erbn mewna oi`yàì`ki`c

xeriy epnn lke` m`y .qxt zlik` icka zifk

,dnexz zifk el yi Ð mivia rax` ody ,qxt

.liha `le aiig ikdleúéæëåqxt zlik` icka

`id `ziixe`cab lr s`c :m"xd xn` Ð

milke` lk :(a,ai) zezixka `id oizipznc

leqtl ilin ipd Ð qxt zlik` icka mitxhvn

oi`e li`ed ,zeaexrzay la` .dipira `edy alg

did m` mbc ,lhazi Ð xeqi`l sxhvn xzid

icka dipira elke`e xzidd jezn xeqi`d hwln

lr s`e ,dicegl xeqi`d lr aiigin qxt zlik`

ike :dnzn ok lre .enr sxhvn xzidd oi`y it

i`dka elit` `ziixe`c qxt zlik` icka zifk

:xi`n oa l`eny epiaxl dyw mewn lkne ?`peeb

qxt zlik` icka zifk did `l elit` ?jixt i`n

`dc .xwirk mrh meyn dil wetiz ,`ziixe`c

,xwirk mrh ozil Ð "zxyn" jenqa iziin edi`

oky lke ,lhazn epi`e mrh ozepa xqe` `nl`

zaa elke`e zt mizif ipya oii zifk rilady [oebk] ,zg` zaa mrhd on zifk lke` ok m` `l` aiig epi` xwirk mrhc iia`l dil `xiaq `zydc :uxize !lhazn `l envr xwirdy `kd

.zg` zaa elke` m` `l` aiig epi`y `zyd dil `xiaq envr xwirde ,xwird on xeng mrh didi `ly `ed `xaqe .zg`éàilaad gzeka xfrl` iaxc dilr opax ibilt i`n` ikdÐ

opaxl la` ,"lk" yixcc xfrl` iaxl epiide ,xeqi`l sxhvn xzidc mrhn dil rnyn dtwn `iddc ,`gip i`ce dicicle .ilaad gzeka qxt zlik` icka zifk ea yic `pin` jzrc `wlqc

xfrl` iaxc dilr opax ibilt ikc `nile :xn`z m`e .i`pz ibiltc ogky` `l `dae ,`xaq meyn opgei iaxl xn`wc dwelc xn` la` .dilr ibilt (`lc) dil `hiyt "lk" iyxc `lc

zifk my didy jk lk lk` m` la` ,xeqi`l sxhvn xzid Ð "lk" yixcc aiign xfrl` iaxe .xeqi`d on zifk lk` `ly ,mvnevn zifk wx gzekd on lke` epi`yk epiid Ð ilaad gzeka

on lk` elit` rnyn ,melk `lea Ð eaexir lr ,zxk yepr xenb obc ung lr :(`,bn migqt) "oixaer el`" wxta mzd xn`wcnc :xnel yie !aiiginc xity opax ecen Ð qxt zlik` icka

.aiigin `lc opixn` daxd gzekdçðädil sixy sxyin i`c qxt zlik` icka zifk `kilc ilaad gzekl.mc` lk lv` ezrc dlha .(a,hk dxf dcear) dig dtxey enk ,renib oeyl Ð

.ixii` `l ikdae ,aiigc ecenc ikd inxzn i`c mewn lkn [d`xpe] .dlik` jxc df oi`y ,xhtn Ð ikd inxzn i`e :i"yx yxit (`,cn) migqtaéàådil xhy xhyin[ekxck] ea lahn Ð

i`c .qxt zlik` icka oitevx zeqek jk lk epnid zezyl jxc oi` Ð cgia ezezyl jxcc .ab lr s` mzd ,inp biltnc icnd xky iab inp `peeb i`dke .qxt zlik` icka zifk `kil Ð

.mc` lk lv` ezrc dlha Ð oitevx edl izyéúùekecnzjezl dltp dnexz i`c oeik ?"xne` ip`y" xn` i`n` Ð `ziixe`c qxt zlik` icka zifk jzrc `wlq i`e .oilaz oda yie Ð

.qxt zlik` icka zifk ea oi`y xnel cenlzdl `xaq oi`y .lwdl zelzl epl did `l Ð dlke`d df dzin aiigin oileg lyúéài`n` xeqi`l sxhvn xzid i`n `l` :iqxbc mixtq

xne` ip`y xn`dil `gip `lc :xnel yie !"lk" iyxc `lc opaxk jde ,"lk" yixcc ,xfrl` iaxk epiid Ð xeqi`l sxhvn xzid dtwnc `idda xn` ik s` :iia` ipyil :[xn`z m`e] Ð

.`lewl opilz ikdle ,aizk xdvie yexiz obcc ,opaxc oilaz znexzl gpd :`l` ,mixtqa `zil "oixaer el`" wxtae .dlekinp jd Ð xfrl` iaxk jd i`c .iccd icda ixza ixz ibelt`l

éúùzetew!`xizid yitp ilaad gzek `lde :dywe .[eilr] dax xeqi`dyk `l` [opixn` `l] ,xeqi`l sxhvn xzid opixn`c icicl `nlya :opiqxb ikd 'ek jzrc `wlq i`e d`eaz odae Ð

,zekecnae ilaad gzeka oebk ,mrh ozep yiy mewna i`cec :iax xne`e !oileg iyitpc meyn :dil ipyil ?"xne` ip`y" xn` i`n` Ð xeqi`l sxhvn xzid i`n `l`e :wiicc zekecn iab :eze

ep` dn ok m` :xn`z m`e .lwdl zelzl `ed oicde ,[xeqi`d] lhazp cin Ð dax xzidy oeikc [zetew izya `kd ok oi`y dn] ,xeqi`l sxhvn xzidd didi f` Ð mrh ozep xeqi`dy

ixz `l i` `lewl opilz `l `ziixe`cae ,`ziixe`c dfd onfa dnexzc jzrc `wlq `zydc :xnel yie !aexa cin dlha oileg jezl dnexz dltp ik s`c dil wetiz ?"xne` ip`y" oikixv

.(`,at zenai) "lxrd" wxta opgei iax` [jixt] inp ikde ,"xne` ip`y"c cere ,daxc `cg ;inrhàìàÐ ied i`n oileg iyitp ik qxt zlik` icka zifk `ki`c meyn zxn`c jcicl

:[uxize] !"xne` ip`y"e ,diiax ;`xizidl inrh ixz `ki` xitye ,liha `aexa `ziixe`c epina oin `de ?dil `iyw i`n ,mrh ozep ea oi`e epina oin ixiinc yxtl znwe`c i`nl :[dniz]

epin epi`ya oin `xneg oirk minkg ea exingiy `ed oicc ,diiax jnq ici lr lwdl zelzl oi` epina oin mb Ð epin epi`ya oina `ziixe`c qxt zlik` icka zifkc `zi` m`c
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,àì :déì øîà ¯ ?øeqéàì óøèöî øzéäc íeMî åàì̈¦§¤¥¦§¨¥§¦£©¥¨
úìéëàå ¯ .ñøt úìéëà éãëa úéfk àkéàc ¯ úéfk éàî©©©¦§¦¨©©¦¦§¥£¦©§¨©£¦©
,éëä éà ¯ .ïéà :déì øîà ¯ ?àéä àúééøBàc ñøt§¨§©§¨¦£©¥¦¦¨¦
?éìáaä çúeëa øæòìà éaøc déìò ïðaø éâéìt éànà©©§¦¦©¨©£¥§©¦¤§¨¨§¨©©§¦
éãëa úéfk àkéìc ,éìáaä çúeëì çpä :déì øîà ¯£©¥©©§¨©©§¦§¥¨©©¦¦§¥

éøL à÷c éà ;ñøt úìéëàBzòc äìèa ¯ óøLéî déì ó £¦©§¨¦§¨¨¥¥¦§©¨§¨©§
zçkLî àì ¯ øèL à÷ øèLéî éà ,íãà ìk ìöà¥¤¨¨¨¦¦§©¨¨©¨©§§©§
úçà ,úBëeãî ézL :déáéúéà .ñøt úìéëà éãëa úéfk©©¦¦§¥£¦©§¨¥¦¥§¥§©©
úçà úBøéã÷ ézL åéðôìe ,ïéleç ìL úçàå äîeøz ìL¤§¨§©©¤¦§¨¨§¥§¥©©
¯ elà CBúì elà eìôðå ,ïéleç ìL úçàå äîeøz ìL¤§¨§©©¤¦§¨§¥§¥

éleç CBúì ïéleç :øîBà éðàL ,úBøzeî ïäézL,eìôð ï §¥¤¨¤£¦¥¦§¦¨§
úéfk Czòc à÷ìñ éàå .äìôð äîeøz CBúì äîeøúe§¨§§¨¨§¨§¦¨§¨©§¨©©¦
éðàL" ïðéøîà éànà ¯ àúééøBàc ñøt úìéëà éãëa¦§¥£¦©§¨§©§¨©©¨§¦©¤£¦
éànà ¯ øeqéàì óøèöî øzéä ,éàî àlà ¯ ?"øîBà¥¤¨©¤¥¦§¨¥§¦©©
,ïéìáz úîeøúì çpä ,àlà ?"øîBà éðàL" ïðéøîà̈§¦©¤£¦¥¤¨©©¦§©©§¦
äîeøz ìL úçà ,úBte÷ ézL :déáéúéà .àéä ïðaøc§©¨©¦¥¦¥§¥©©¤§¨
ïéleç ìL úçà ïéàñ ézL ïäéðôìå ,ïéleç ìL úçàå§©©¤¦§¦§¥¤§¥§¦©©¤¦
ïäéðL ¯ elà CBúì elà eìôðå ,äîeøz ìL úçàå§©©¤§¨§¨§¥§¥§¥¤
äîeøz ,eìôð ïéleç CBúì ïéleç :øîBà éðàL ,ïéøzeî¨¦¤£¦¥¦§¦¨§§¨
éãëa úéfk Czòc à÷ìñ éàå .äìôð äîeøz CBúì§§¨¨§¨§¦¨§¨©§¨©©¦¦§¥

ðéøîà éànà ¯ øeñà ñøt úìéëà?"øîBà éðàL" ï £¦©§¨¨©©¨§¦©¤£¦¥
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åàìdf oi` m`d -øeqéàì óøèöî øzéäc íeMîoilegd oitxhvne ¨¦§¤¥¦§¨¥§¦
`vnpe ,cgi mdipyn zifk lr dwele dnexzd xeriy z` milydl
mixeqi` x`ya mb xeqi`l sxhvn xzidy o`kn gkeny

.dxezay
:`xnbd dgecdéì øîàinic axúéfk éàî ,àìdwel xfy exn`y ¨©¥Ÿ©©©¦

ote`a xaecn ,dtwndn df xeriya dlik` lràkéàcliyaza §¦¨
lk`y `vni epnn lk`i m`y efk dnexz zenkúéfkmly ©©¦

dcal dnexzdn¯ éãëaonf xeriyaly'ñøt' úìéëà`edy] ¦§¥£¦©§¨
xeqi` zifk zlik`a ddeydy `ed oicde ,[mivia rax` xeriy

nfn xzei dteq cr dlik`d zligzn did `le'qxt' zlik` ly o
dwel okle ,dwele zg` zaa zifkd lk z` lk` eli`k `ed ixd
xzidy iptn `le ,dcal dnexzdn epiidc ,ezlik`a zifk lr

.xeqi`l sxhvn
,inic axl l`ye iia` xfgúìéëàåly onf xeriya lk`n zifk ©£¦©

,ñøtm`d¯ àéä àúééøBàczaygpe ztxhvny `id dxezd on §¨§©§¨¦
.dilr miwely xne` dz`y ,zg` dlik`ldéì øîà,inic axïéà ¨©¥¦

.`ed dxezd on ,ok -
,inic axl dywde iia` xfgéëä éà-dxezd ony jixack m` ¦¨¦

ly xeriya dzid m` s` ztxhvn zifk ly dkex` dlik`
,dyw ,qxt zlik`déìò ïðaø éâéìt éànàminkg miwleg recn - ©©§¦¥©¨¨£¥

lrcly eixaøæòìà éaøxn`yéìáaä çzekagqta elke`dy §©¦¤§¨¨§¨©©§¦
mb `ld ,dwel epi` mdixacly ,ung zaexrz xeqi` meyn dwel
`ly s`e ,axern ung zifk ea yiy meyn zewll el yi mdixacl

ld ,zg` zaa elk`.qxt zlik` ick ly xeriya elk` `
déì øîà,iia`l inic axéìáaä çzekì çpä,epnn dywz l`e ¨©¥©©§¨©©§¦

oeiknàkéìclke`dy ick cr jk lk dlecb ung zenk ea oi`y - §¥¨
lk`y ecia dlri gzekdnúéfkecal ungdnéãëaly xeriya - ©©¦¦§¥

,ñøt úìéëà,jytp dnn ixdyéàxaecn m` -éøL à÷cdéì ó £¦©§¨¦§¨¨¦¥
óøLéîicka ungdn zifk rnb zn`a f`e ,`edy zenk ernby - ¦§©

ixd ,qxt zlik`,íãà ìk ìöà Bzòc äìèazlik` jxc ef oi`y ¨§¨©§¥¤¨¨¨
jxc ef oi` ok dyr m`e ,ezetixg zngn jk ernbl mc` ipa

,dilr aiigzdl dlik`eøèL à÷ øèLéî éàgzeka laih m`e - ¦¦§©¨¨©
,ekxckúçkLî àìlk`y `vnz `l -,ñøt úìéëà éãëa úéfk Ÿ©§©©©©¦¦§¥£¦©§¨

.eaiigl oi` okle
:inic ax ixac lr ztqep `iyewdéáéúéàepipy ,inic axl iia` ¥¦¥

eid m`y `ziixaaúBëBãî ézL,oilaz mkeza miyzeky milk - §¥§
,mipilaz mda eide,ïéleç ìL úçàå äîeøz ìL úçàåéðôìeiptl - ©©¤§¨§©©¤¦§¨¨

eid zekecndúBøéã÷ ézL,miliyaz mrúçàå äîeøz ìL úçà §¥§¥©©¤§¨§©©
,ïéleç ìLelà CBúì elà eìôðåjezl zekecnay mipilazd - ¤¦§¨§¥§¥

ltp dxicw dfi`l reci oi`e ,zxg` dxcwl dkecn lk ,zexcwd
,oileg ly oilazd ltp dxicw dfi`le dnexz ly oilazdïäézL§¥¤

,úBøzeî,xnelkzxicwy ,oxzida zex`yp zexcwd izy ¨
,mixfl s` zxzen oilegd zxicwe mipdkl zxzen dnexzditl

éðàLe ,lwdl dlezøîBàdyCBúì äîeøúe ,eìôð ïéleç CBúì ïéleç ¤£¦¥¦§¦¨§§¨§
.äìôð äîeøz,dyweCzòc à÷ìñ éàåzlik`y dnyúéfkdkex` §¨¨§¨§¦¨§¨©§¨©©¦

éãëaly onf xeriya -àúééøBàc ,ñøt úìéëàztxhvny `id ¦§¥£¦©§¨§©§¨
,zg` dlik` zaygpeøîBà éðàL' ïðéøîà éànàoileg jezl oileg ©©©§¦¨¤£¦¥

ea yiy dxez xeqi`a miliwne ,'dltp dnexz jezl dnexze eltp
jezl ltp dnexz oilazdy i`cea reci did m` ixd ,dzin yper
m`] dzin aiig zaexrzd z` lk`y xf did ,oilegd ly liyazd
ewitqa lwdl jiiy ji`e ,[qxt zlik` icka dnexzdn zifk lk`
icka zifky jgxk lr `l` ,eltp oileg jezl oilegy zelzle
m` mb okle ,zg` dlik`l dxezd on sxhvn epi` qxt zlik`
`l oileg liyazd jezl ltp dnexz oilazdy xexiaa reci did
ewitqa miliwn okle ,dzin aiigzn liyazd z` lke`d xf did

.eltp oileg jezl oilege ,dltp dnexz jezl dnexzy mileze
,xne`e iia` ly eziiyew z` inic ax dgecéàî àlàjixacl - ¤¨©

mrhd ok m` ,dxezd on dpi` qxt zlik` icka zifk zlik`y
ly onye mey da yiy oileg ly dtwnd zlik` lr dwel xfy

dxez ixeqi` x`ya mby meyn `ed ,lirl xen`k ,dnexzøzéä¤¥
,øeqéàì óøèöîdywi jixacl mb ok m`øîBà éðàL' ïðéøîà éànà ¦§¨¥§¦©©©§¦¨¤£¦¥

did m` jzrcl mb ixd ,'dnexzl dnexze oilegl oileg eltpy
oilegdn lke`d xf aiigzi oileg lyl dltp dnexzy epl xexa
xeqi` wtqa miliwn ji`e ,xeqi`l sxhvn xzid ixdy ,dzin

,dxezàlàjzrcl oiae izrcl oiaïéìáz úîeøúì çpädywz l`e ¤¨©©¦§©©§¦
y meyn ,dpnnàéä ïðaøcaeig oi` ixdy ,dnexz dpi` dxezd one §©¨¨¦

.da eliwd okle ,xdvie yexiz obca `l` dxezd on dnexz
:inic ax ixac lr ztqep `iyewdéáéúéà,inic axl iia`epipy ¥¦¥

`ziixaaúBte÷ ézL,d`eaz okezae ,obc z`eaz ly zelecbúçà §¥©©
Lïäéðôìå ,ïéleç ìL úçàå äîeøz ìzegpenïéàñ ézLizy - ¤§¨§©©¤¦§¦§¥¤§¥§¦

,[d`eaz ly dphw dcn] d`q ly zeienkìL úçàå ïéleç ìL úçà©©¤¦§©©¤
,äîeøz,elà CBúì elà eìôðåm`d reci oi`e ,zetewd jezl oi`qd §¨§¨§¥§¥

,jtidd e` ,dnexzd jezl dnexzde oilegd jezl eltp oilegd
,ïéøzeî ïäéðLly dtewde mipdkl zxzen dnexz ly dtewd §¥¤¨¦

itl ,mixfl s` zxzen oilegéðàLe ,lwdl dlezøîBàdyïéleç ¤£¦¥¦
,eìôð ïéleç CBúìdeäìôð äîeøz CBúì äîeøzCzòc à÷ìñ éàå . §¦¨§§¨§§¨¨§¨§¦¨§¨©§¨

ly dkex` dlik`yéãëa úéfkly onf xeriya -ñøt úìéëà ©©¦¦§¥£¦©§¨
àúééøBàc] (øåñà)[,zg` dlik` zaygpe ztxhvny `idéànà §©§¨©©

øîBà éðàL' ïðéøîà'dnexzl dnexze oilegl oileg eltpy ©§¦¨¤£¦¥
,dxez xeqi`a miliwne
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  אגרות קודש 

]ט' אדר תשי"ג[

...כן אתענין לדעת מהנעשה ע"ד שידוך המתאים בשביל בנו שי'. ועתה אשר ראה כבודו 
בעיני בשר, יכולת השי"ת בענין זיווגים, אף שנראה לו שזהו דבר קשה, וגם רז"ל אמרו שקשה 
כקריעת ים סוף, בטח הרי יוקל הענין גם אצל בנו שי'. ובלבד שישתדל כדרשת חז"ל, דרכו של איש 

וכו'. וידוע ג"כ העצה הוגנת של חז"ל שאין צריך להיות - בגיל - חילוק גדול ביניהם.
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éãéãì àîìLaizrcl -àðéîàczlik` lr dwel xfy izxn`y - ¦§¨¨§¦¦©£¦¨
`ed dnexz ly onye mey da axerny oileg ly dtwndíeMî¦

,øeqéàì óøèöî øzéäcxaecny meyn miliwny o`k ayiil yi §¤¥¦§¨¥§¦
éLéôðc ïBâkeaxy -ïéleçmewnae ,dltpy d`qd lr dteway §¦§¦¥¦

m` s`y ,xeqi`l sxhvn xzidy mixne` oi` xziddn aex yiy
on xeq` did `l oilegd jezl dltp dnexzdy epl xexa did
wtq xaca yiy oeike ,opaxcn m` ik zaexrzd z` lek`l dxezd
dnexzd jezl dltp dnexzdy mileze opaxc xeqi`a miliwn

,oilegd jezl eltp oilegdeCãéãì àlà,inic ax -zøîàc ¤¨§¦¨§¨§©§
`ed dtwnd zlik` lr miwely mrhdyàkéàc íeMîyiy - ¦§¦¨

ezlik`aúéækxeqi`dnñøt úìéëà éãëaztxhvn efk dlik`e - ©©¦¦§¥£¦©§¨
ixdy ,`ziixad ixac z` jk ayiil lkep `l ,dxezd onéLéôð ék¦§¦¥

éåä éàî ïéleço`k yi mewn lkn ixd ,oilegd eaxy lirei dn - ¦©¨¥
icka zifkjezl dnexzd dltp ok` m`y `vnpe ,qxt zlik`

zelzle dfa lwdl ozip ji`e ,dxez xeqi` o`k yi oilegd
.oilegd jezl eltp oilegde dnexzd jezl dltp dnexzdy

déì øîà,iia`l inic axäfä ïîfa äîeøúì çpäznexz elit`y ¨©¥©©¦§¨©§©©¤
n wx daeig obc,ïðaøcm` mb `linne ,dlha ux`d zyecwy itl §©¨¨

on xeqi` lr xeari `l oilegd jezl dltp dnexzdy epl xexa
dltp dnexz jezl dnexzy zelzle lwdl yi okle ,dxezd

.eltp oileg jezl oilege
:cer iia` dywnéiaà déì øîà,inic axléànîopgei iaxl oipn - ¨©¥©©¥¦©

éàäcaezkdy -úøLî','dYWi `l miaprìy epcnlóøèöî øzéä §©¦§©£¨¦Ÿ¦§¤§¤¥¦§¨¥
øeqéàìxifp ixeqi`aàúàc àeä,`a `ed -àîìéc`ny -ïzéì §¦§¨¨¦§¨¦¥

y oicíòèxeqi`døwéòkxeqi`dàúàc àeämby ,aezkd `a - ©©§¦¨§¨¨
xeqi`d enk epic ,dwyna e` lk`na oii ly mrh wx rlap m`
elit` xeqi`l sxhvn epi` xzid la` ,eilr xifpd dwele envr

.xifp ixeqi`a
:iia` ixac lr ddnz `xnbdéiaàìe,ezrc jtd ji` ,dyw §©©¥

éîéc áø øîà÷c éàî déì àéL÷ à÷ àøwéòîeywed okl mcew - ¥¦¨¨¨©§¨¥©§¨¨©©¦¦
,opgei iax mya inic ax ixac iia`lïéìä ìk déì áéúBî à÷å§¨¦¥¨¨¥

àzáeézdvxe ,lirl epnpy zeiyewd lk z` mdilr dywde - §§¨
lka s` `l` xeqi`l sxhvn xzid xifpa wx `ly gikedl

dzre ,dxezay mixeqi`øãäe eixacn ixnbl ea xfg -déì øîà £©¨©¥
cnln 'zxyn'y,øwéòk íòè ïzéìxzid oi` xifpa elit`y `vnpe ¦¥©©§¦¨
.xeqi`l sxhvn

:`xnbd zayiindéì épLc øúaz` inic ax ayiiy xg`l - ¨©§©¥¥
sxhvn xzid mewn lkay gikedl dvx odn ,iia` ly eizeiyew

e ,ok gikedl oi`y iia` dced ,xeqi`ldéì øîà,inic axlàîìéc ¨©¥¦§¨
'zxyn' aezkd,àúàc àeä øwéòk íòè ïzéìxzidy jl oipne ¦¥©©§¦¨§¨¨

,xifp ixeqi`a elit` xeqi`l sxhvnàéðúãëì,`ziixaa xen`ke - §¦§©§¨
lke'úøLîaezkd `a ,'dYWi `l miapríàL ,øwéòk íòè ïzéì §¨¦§©£¨¦Ÿ¦§¤¦¥©©§¦¨¤¦
äøLxifpdïäa Léå íéîa íéáðòmina -áéiç ,ïéé íòèxifpd ¨¨£¨¦§©¦§¥¨¤©©©¦©¨

,mnvra xeqi`l mind eyrpy ,mindn zifk ziizy lr zewln
,odn zifk ziizy lr aiig okleïàkîexifp oicn -c äzàïlwa ¦¨©¨¨

l xnegeäøBzaL ïéøeqéà ìk,xwirk mrh oic didi mda mbyäîe ¨¦¦¤©¨©
øéæplw exeqi`yBøeqéà ïéàLoiiaøeqéàlíìBòonfd itk wx `l` ¨¦¤¥¦¦¨

,envr lr laiwyåokBøeqéà ïéàoiiaäàðä øeqéàxeqi` `l` §¥¦¦£¨¨
,dizyåxeqi`d onf jeza mbLély zexyt`Bøeqéàì øzéälr §¥¤¥§¦

z`f lkae ,mkgl dl`y iciBa äNòy df oic aezkdíòèxeqi`d ¨¨©©
øwéòk,ok m` ,xeqi`díøkä éàìk,egnve mxka mi`lk rxf m` - §¦¨¦§¥©¤¤

xzei xeng `edy ,md mixeq`yøeqéà ïøeqéàLlïøeqéàå ,íìBò ¤¦¨¦¨§¦¨
äééðä øeqéà,dlik` xeqi` wx `le d`pd xeqi` -åokïéà ¦£¨¨§¥

zexyt`,ïøeqéàì øzéäikeïéc Bðéàzpzep oicd zxey oi` - ¤¥§¦¨¥¦
ïécä àeäå ,øwéòk íòè Ba äNòiLxifpn cenll yi ef jxcay ¤¥¨¤©©§¦¨§©¦

äìøòìxifpn dxeng `idy itl ,xwirk mrh oic da didiyíézLa §¨§¨¦§©¦
dxeqi`l xzid oi`ye d`pda dxeq`y ,zexkfpd zexnegdn
zcneld `ziixad ixac o`k cr .xeqi`d zepy zyely jeza
'zxyn'n cenll opgei iaxl oipn dywe ,xwirk mrhy 'zxyn'n

.xeqi`l sxhvn xzidy
:`xnbd zayiinïðaøî àeää déì øîà,iia`leäaà éaøxn`y ¨©¥©¥©¨¨©¦©¨

,opgei iax mya z`føîà÷ ék`ed xn`y dn -àáé÷ò éaøì ¦¨¨©§©¦£¦¨
`id z`ady `ziixade ,xifpa xeqi`l sxhvn xzidy xaeqd
mrh oic aezkdn micnel md okle eilr miwlegd minkg zrck

.xwirk
:`xnbd zxxanàáé÷ò éaø éäok xaeq `aiwr iaxy epivn okid - ¥©¦£¦¨

àîéìéàixacaàëäc àáé÷ò éaøepizpyna eixaca -(:cl),,ïðúc ¦¥¨©¦£¦¨§¨¨¦§©
äøL eléôà ,øîBà àáé÷ò éaøxifpdBa Léå ,ïééa Bzétoiia -éãk ©¦£¦¨¥£¦¨¨¦§©¦§¥§¥

,áéiç ,úéæk óøöì,zifk xeriyl mitxhvn ztde oiidy dpeekde §¨¥©©¦©¨
,xifpa xeqi`l sxhvn xzidy xaeqy gkeneéànîejl oiipn - ¦©

,ok xnelàîìécdpyna oecipd `ny -àðéòa úéæk àkéàc àeä- ¦§¨§¦¨©©¦§¥¨
yick' `aiwr iax hwpy dne ,zifk xeriy envr ipta oiia yi

etqe`le etxvl jixve zta rela oiidy meyn `ed ,'zifk sxvl
,zifk xeriyl eicgiàîéz éëådywze xn`z m`e -àøîéîì éàî §¦¥¨©§¥§¨

yi ,xeriyk oii dzyy oeik aiigy i`ce `lde ,jka yecigd dn -
`aiwr iax `ay xnelé÷etàì`ivedl -îzrcøîàc àn÷ àpz §©¥¦©¨©¨§¨©

oii ziizy lr aiig xifpd oi`y,ïéé úéòéáø äzLiL ãòiax `ae ©¤¦§¤§¦¦©¦
.zifka exeriyy xnel `aiwr

àlàixaca ok epivnàáé÷ò éaø ,àéðúc ,àúééøác àáé÷ò éaø ¤¨©¦£¦¨§¨©§¨§©§¨©¦£¦¨
,áéiç ,ïéiîe útî úéæk ìëàå ïééa Bzt äøML øéæð ,øîBàyxetne ¥¨¦¤¨¨¦§©¦§¨©©©¦¦©¦©¦©¨

.xifp ixeqi`a xeqi`l sxhvn xzidy xaeqy
:xwirk mrha minkge `aiwr iax zhiy z` zxxan `xnbdøîà̈©

íé÷Bî à÷c àáé÷ò éaøì ,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì¥©©¨§¥§©©§¨§©©¦§©¦£¦¨§¨¦
éàäì déìaezkdn ieaixd z` cinrny -ì 'úøLî ìëå'oicøzéä ¥§©§¨¦§©§¤¥

øeqéàì óøèöîixeqi`aok m` ,xifpäéì àðî øwéòk íòè ïzéì- ¦§¨¥§¦¦¥©©§¦¨§¨¥
.xwirk mrh dxezay mixeqi`d lkay el oiipn

:`xnbd daiynéìéóz`f `ed cnel -îxq`py dnøNalyazpy ¨¥¦¨¨
åàì ,áìça,xeqi`l jka mxebd ,xyaa rlapy algd oi` m`d - §¨¨¨

àeä àîìòa íòèå ,ok it lr s`øeñàxwirk aygp mrhy meyn ©©§¨§¨§¨
,xeqi`dénð àëädxezd ipic x`ya.àðL àì ¨¨©¦Ÿ§¨

:`xnbd zx`anïðaøå`le ,'zxyn'n xwirk mrhy ecnly §©¨¨
y meyn `ed ,alga xyanïðéøîb àì áìça øNaîozip `l - ¦¨¨§¨¨Ÿ©§¦©

,z`f cenllàeä Lecéçcmrhy dn mb `ny okle ,df xeqi` §¦
:`xnbd zxxan .ea wx yecig `ed xwirkdéLecéç éàîedn - ©¦¥

,eay yecigdàîéìéà`ed yecigdy xn`p m` -déãeçì éàäc ¦¥¨§©§¥
øeñà éããä éãäáe éøL déãeçì éàäåcg` lk ,xyade algdy - §©§¥¨¥©£¥£¨¥¨

`le ,exq`p cgi eaxrzpyk wxe ,dlik`a xzen envr ipta mdn
ixd ,dfk xac dxezd xeq`zy epivnéøL déãeçì éàä énð íéàìk¦§©¦©¦©§¥¨¥
øeñà éããä éãäáe éøL déãeçì éàäåepivn mi`lk xeqi`a mb - §©§¥¨¥©£¥£¨¥¨

ipta cg` lk otbde dhigdy ,mxkd i`lka oebke ,dfa `veik
.mixq`p cgia mrxfyk wxe ,mixzen envr

àlàyecigd`edàáìça àîBé élek déì eøz éàcexy m` s`y - ¤¨§¦¨¥¥¨©£¨¨
,mly mei jyna alga xyad z`éøL,dxezd on mlk`l xzen - ¨¥

,xyaa mrh algd ozpy s`éìeMa déì ìéMáîeelya m` eli`e - §©¥¥©¥
mze`,øeñàxeqi`y oeik okle .dxez dxq` leyia jxcy meyn ¨

.xwirk mrhy mixg` zenewnl epnn cenll oi` `ed yecig df
:`xnbd zl`eyénð àáé÷ò éaøå`ld ,dyw ezhiyl mb -øNa §©¦£¦¨©¦¨¨
àeä Lecéç áìça.xwirk mrhy mewn lkl epnn cnl ji`e §¨¨¦

:xg` xewn d`ian `xnbdàlà¤¨
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גיר

miwxt dyelya` cenr fl sc ± iriax wxtxifp
àðéîàã éãéãì àîìùá`kil `kd Ð xeqi`l sxhvn xzid inp dxezay oixeqi` lkac Ð

`kid `l` xeqi`l sxhvn xzidc opixn` `l op`e ,oileg iyitpc meync ,ikd xninl

s` ,dkecne dtwnn lirl opikxtc `de .`xzid dil milyn `we ,`xeqi`c icin `yitpc

iaiyg Ð iciarc `ed `gixe `nrhl oilaze li`ed ,ip`y oilaz Ð oileg iyitpc ab lr

.iyitpc o`nk iede ,ilha `le edlêãéãì àìà
éåä éàî ïéìåç éùéôð éë 'åëyginl `ki` `d Ð

!`ziixe`c qxt zlik` icka zifk `ki`cçðä
ïðáøã äæä ïîæá äîåøúìdil opiyiig `lc Ð

zlik` icka zifkl.qxtíòè ïúéì àîìéã
àúàã àåä ø÷éòëmina miapr dxy m`y Ð

lr enk mrhd lr aiig `di Ð oii mrh ea yie

iia` miiqnc inwne .miapr ly ixtd xwir

.ikextl cenlzd dil micwn ,dizlinlééáàìå
éîéã áø øîà÷ã éàî äéì àéù÷ àø÷éòîÐ

sxhvn xzidc ixn`c `ed cegla xifpac

oixeqi` x`yac iia` dil aizen `we ,xeqi`l

`kdc dil xn` xcde ,ikd opixn` inp dxezay

`l` ,`z`c `ed xeqi`l sxhvn xzidl e`l

.xwirk mrh oziläéì éðùã øúáinic ax Ð

sxhvn xzid opixn` `l oixeqi` x`yac

:iia` dil xn` ,cala xifp xeqi`a `l` xeqi`l

ozil ick `l` `z` `l xifp iabl elit` `nlic

.'ek mina miapr dxy m`y ,xwirk mrhäîå
íìåò øåñéà åøåñéà ïéàù øéæðxzid yiy Ð

.miyly xg`l exeqi`løåñéà åøåñéà ïéàå
äàðä.oiia xifpl oiaxrny Ðåøåñéàì øúéä ùéå

.miyly xg`l xzed eiykr el xq`py oiidy Ð

íìåò øåñéà åøåñéà ïéàù.miyly cr `l` Ð

exeqi` oi`y `l` .exeqi`l xzid yi epiid

Ð exeqi`l xzid yie ,eteba ixiin mler xeqi`

.onf xg`l el xzen eiykr el xeq`y df oiiy

íøëä éàìëxeqi` oxeqi`y ,ovxge dxery Ð

ot" (ak mixac) aizkc ,d`pd xeqi`e mler

.y` cwez ot :(`,ehw oileg) opixn`e ,"ycwz

íéúùá äìøòì ïéãä àåäåxeqi` exeqi`y Ð

da xnel oi` la` ,exeqi`l xzid oi`e d`pd

yly xg`l ixdy ,mler xeqi` exeqi`cmipy

.dxzedïðáøãî àåää äéì øîà,inp ikd oi` Ð

`ail`e xwirk mrh ozil `z` ik "zxyn"c

iaxc `ail` Ð xn`w ik eda` iaxe ,opaxc

.sxhvn xzid :xn`c ,`aiwràîìéãåoiin Ð

zta rlaen dia iedilc ira `wc `ed dicegl

.zifkéàî ïééî úéæë àëéà éà àîéú éëå
àøîéîì!aiiginc `hiyt Ðàðúãî é÷åôàì

àî÷ziriax dzyiy cr aiig epi` :xn`c Ð

.`aiwr iax `z` ,oiiàìà`aiwr iax Ð

[a cenrl jiiy] .'ek `ipzc `ziixacéìåòéâî]
[íéåâxy` xac lk" oicn ilka dxez dxn`c Ð

i`n`e ,'ebe "y`a `ai?`l` eda `kil `de

`xninl `l` !oda lyazpy xeqi` mrh

.xwirk Ð mrh ozepc xeqi`cäøåúä ìë àäã
øúåî íâôì íòè ïúåð äìåëdl opixnbc Ð

xbl die`x dpi`ye ,dliap diexw Ð xbl die`xd :(a,fq dxf dcear) xn xn`c ,dliapn

.xzen mbtl mrh ozepc lkc ,zxzene ,dliap diexw dpi` Ð
éáøìå
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!xingdl minkgl odl yiy ,epin epi`yk xeqi`l sxhvn xzidc :inp wgvi epaxl dyw dide

`edy oeik ,epina oin mb zvw jiiy qxt zlik` icka zifk aeigc ,inc `lc :x"nxd xne`e

zlik` icka zifkc oeik ,dxezd on eilr aiig did Ð xkip did m`c .xeqi`d on zvw lke`

m` elit`y ,oileg iyitpa mlerl jiiy `lc ,xeqi`l sxhvn xzid la` .`ziixe`c qxt

.dxezd on aiig did `l xkip did

àìàopaxc dfd onfa dnexzl gpd[`l`] Ð

sxhvn xzidl zxyn i`dc i`nn

cenlzd [la`] !xwirk mrh ozil `nlic ?xeqi`l

i`d dil dyw `xwirn ,iia`le :zeywdl wiqtd

,xnelk Ð `zaeiz jpd lk dil aize`e inic axc

xzidc xninl opira ixeqi` x`ya elit`c

mrh ozil dil xn` [xcde] ,xeqi`l sxhvn

mewn meyac xnel dvex dzre ,xnelk Ð xwirk

xzal :ipyne !xeqi`l sxhvn xzidc xn`p `l

[f`] ,eizei`x inic ax dil [iziine] dil ipyc

[`pn] :el dywne ,el dcedinic axl oipn dil

,xeqi`l sxhvn xzidl zxyn iz`c `pz meyl

!xwirk mrh ozil `nlicäøù'ek miaprÐ

d`xp `l` ,"`ipzc" mixtqa daezk oi` o`k

,`ziixad rcei did `ly iia` ixacn df lky

qxt zlik` icka zifke :lirl dnzn `wc oeik

zlik` icka zifk ied diciclc rnyn ?`ziixe`c

,edine .opaxc xwirk mrh oky lke ,opaxc qxt

.`gip ziyixtc i`n itlïéàùxeqi` exeqi`

mlerexeqi` oi`e .mei miyly zexifp mzqc Ð

oiaxrn :(a,ek oiaexir) `ipzc Ð d`pd xeqi`

le`yl lekiy Ð exeqi`l xzid yie .oiia xifpl

oxeqi`y ('ek) mxkd i`lk .exfp inia elit` mkgl

ot" aizkc Ð d`pd xeqi` oxeqi`e mler xeqi`

.y` cwez ot :opiyxce "rxfd d`lnd ycwz

àåäåmizya dlxrl oicd:qxhpewd yxit Ð

jez Ð exeqi`l xzid oi`e ,d`pd xeqi` exeqi`y

i`cec il d`xpe .mlerl exzei `l dlxr ly yly

enk exeqi`l xzid yi la` ,mler xeqi` exeqi`

el yiy ,dilk` xcde dilg`c ziriaxd dpya

lr s`y ,ipy xyrnk oeict ici lr zexitl dpwz

axd oa aeh mei epiax axde .dlxr mxkn e`ay it

xzeny Ð exeqi`l xzid yiy :yxit dcedi iax

didi m` s` oli` rehpl oebk ,exeqi` mexbl

mc`l xzen oke ,mxkd i`lka ok oi`y dn ,dlxr

.xifpa xecil

àåä`aiwr iaxk xn`cxzid dil zi`c Ð

`idde ,"zxyn"n xifpl xeqi`l sxhvn

.`id opax Ð xwirk mrh ozil "zxyn"n yixcc

ùéåaiig zifk sxvl ick eaxeaq did Ð

oiin `nlic .oiine ztn sxvl :yexitd

rela oii zifk ea yiy `wece Ð dicegl

`edy itl cgi etqe`l sexiv jixve ztd jeza

.rela

éëå`xninl i`n `nizmrh i`c :yexit Ð

!inp xeqi` x`ya ,opireny`l `z` xwirk

é÷åôàìdzyiy cr xn`c `nw `pzn

oii ziriax.zifka aiigc xnel ,xifpa opireny` `aiwr iaxe Ð

àìà`ziixac `aiwr iax`yexit oizipzna mb dzrn ,oiine ztn `icda da yxtnc Ð

.ikdíòèdilpn xwirk`l i` ,i`cec :xnel yie ?dil zil `nlice :xn`z m`e Ð

ithc ,xeqi`l sxhvn xzidl "zxyn" iwen ded `l Ð xwirk mrh `pixg` `xwn opirnyc

.dil `wtp `xw dfi`n ira ikd meyn enrh `l` oira epi`y `l` ,zifk envr xeqi`a yic [oeik] ,xwirk mrh ozil "zxyn" inwe`l xazqn ded
ileribn
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øeqéàì óøèöî øzéäc íeMî àðéîàc éãéãì àîìLa¦§¨¨§¦¦§¨¦¨¦§¤¥¦§¨¥§¦
íeMî zøîàc Cãéãì àlà ,ïéleç éLéôðc ïBâk ¯§¦§¦¦¦¤¨§¦¨§¨§©§¦
éàî ïéleç éLéôð ék ,ñøt úìéëà éãëa úéfk àkéàc§¦¨©©¦¦§¥£¦©§¨¦§¦¦¦©
.ïðaøc äfä ïîfa äîeøúì çpä :déì øîà ¯ ?éåä̈¥£©¥©©¦§¨©§©©¤§©¨©
óøèöî øzéäì "úøLî" éàäc éànî :ééaà déì øîà£©¥©©¥¦©§©¦§©§¤¥¦§¨¥
àeä øwéòk íòè ïzéì àîìéc ?àúàc àeä øeqéàì§¦§¨¨¦§¨¦¥©©§¦¨
øîà÷c éàî déì àéL÷ à÷ àøwéòî ,ééaàìe ¯ !àúàc§¨¨§©©¥¥¦¨¨¨©§¨¥©§¨¨©
øãä ,àzáeéz ïéìä ìk déì áéúBî à÷å ,éîéc áø©¦¦§¨¦¥¨¨¥§§¨¨©
øîà déì épLc øúa ¯ ?øwéòk íòè ïzéì déì øîà̈©¥¦¥©©§¦¨¨©§©¥¥£©
:àéðúãëì .àúàc àeä øwéòk íòè ïzéì àîìéc :déì¥¦§¨¦¥©©§¦¨§¨¨§¦§©§¨
íéáðò äøL íàL ,øwéòk íòè ïzéì ¯ "úøLî"¦§©¦¥©©§¦¨¤¦¨¨£¨¦
ïc äzà ïàkîe .áéiç ¯ ïéé íòè ïäa Léå íéîa§©¦§¥¨¤©©©¦©¨¦¨©¨¨
øeqéà Bøeqéà ïéàL øéæp äîe :äøBzaL ïéøeqéà ìk̈¦¦¤©¨©¨¦¤¥¦¦
Bøeqéàì øzéä Léå ,äàðä øeqéà Bøeqéà ïéàå ,íìBò¨§¥¦¦£¨¨§¥¤¥§¦

økä éàìk ,øwéòk íòè Ba äNò ¯øeqéà ïøeqéàL ,í ¨¨©©§¦¨¦§¥©¨¤¤¦¨¦
¯ ïøeqéàì øzéä ïéàå ,äééðä øeqéà ïøeqéàå ,íìBò¨§¦¨¦£¨¨§¥¤¥§¦¨
äìøòì ïécä àeäå ?øwéòk íòè Ba äNòiL ïéc Bðéà¥¦¤©£¤©©§¦¨§©¦§¨§¨
øîà÷ ék ,eäaà éaø :ïðaøî àeää déì øîà .íézLa¦§©¦£©¥©¥©¨©©¦©¨¦¨¨©
àáé÷ò éaø àîéìéà ?àáé÷ò éaø éä ¯ .àáé÷ò éaøì§©¦£¦¨¥©¦£¦¨¦¥¨©¦£¦¨
Bzét äøL eléôà :øîBà àáé÷ò éaø :ïðúc ,àëäc§¨¨¦§©©¦£¦¨¥£¦¨¨¦
àîìéc ?éànîe .áéiç ¯ úéfk óøöì éãk Ba Léå ,ïééa§©¦§¥§¥§¨¥©©¦©¨¦©¦§¨
àøîéîì éàî àîéz éëå !àðéòa úéfk àkéàc àeä§¦¨©©¦§¥¨§¦¥¨©§¥§¨
úéòéáø äzLiL ãò :øîàc ,àn÷ àðzî é÷etàì ¯§©¥¦©¨©¨§¨©©¤¦§¤§¦¦
àáé÷ò éaø ,àéðúc ,àúééøác àáé÷ò éaø àlà .ïéé©¦¤¨©¦£¦¨§¨©§¨§©§¨©¦£¦¨
ïéiîe útî úéfk ìëàå ,ïééa Bzt äøML øéæð :øîBà¥¨¦¤¨¨¦§©¦§¨©©©¦¦©¦©¦

déøa àçà áø déì øîà .áéiç ¯áøì àéåà áøc ©¨£©¥©©¨§¥§©©§¨§©
ìëå" éàäì déì íé÷Bî à÷c ,àáé÷ò éaøì :éLà©¦§©¦£¦¨§¨¦¥§©§¨
øwéòk íòè ïzéì ,øeqéàì óøèöî øzéäì "úøLî¦§©§¤¥¦§¨¥§¦¦¥©©§¦¨

éìé ¯ ?déì àðîàîìòa íòè åàì ;áìça øNaî ó §¨¥¨¥¦¨¨§¨¨¨©©§¨§¨
øNaî :ïðaøå ¯ .àðL àì éîð àëä ¯ øeñàå àeä§¨¨¨©¦¨§¨§©¨©¦¨¨
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miwxtגיד dyelyaa cenr fl sc ± iriax wxtxifp
àåä ùåãéç àä éîð àáé÷ò éáøìådipin opixnb ikide Ð?àééç øá àðåä áø øîà`l Ð

mrh ozep e`lc ,`nei za dxcwl `l` 'ebe "y`a `ai xy` xac lk" `aiwr iaxl dkxvp

opixnb Ð xwirk mrh dia xqzine ,`ed yecig e`le li`ede .`ed yecig e`le ,`ed mbtl

.dxezay oixeqi` x`yl dipinïðáøådnbt `lc xyt` i` :ixaq ,dipin itli `lc Ð

.`ed yecige ,`zxetäéøá àçà áø äéì øîà
éùà áøì àéåà áøãiaxl zxn` `nrh i`n Ð

xzidc dxezay oixeqi` x`ya dil zil `aiwr

xeqi`l sxhvn?`aiwr iaxl rnyp opaxcn

.'ekäøùáá òâé øùà ìë àéðúã àéä éàî úàèç
ùã÷é äøùáá øîåì ãåîìú òìá àì åìéôà ìåëé

ìñôú àéä äìåñô íàù äåîë úåéäìm`y Ð

oebk ,dleqt z`hgd,meie dlil eilr xary

minly xya `di Ð minly xya ea lyazpe

.edenk xeq`äøùë íàåeze` xar `ly Ð

on miptl ,z`hgay xengk lk`z Ð meid

aezk .cala dlile meil dpedk ixkfl mirlwd

sxhvn xzidl edl wetiz opaxl :mixtqa

mbtl mrh ozepl inp mzd .z`hgn xeqi`l

,xwirk mrh ozepl `ni` zirai`e .`z`c `ed

ikde .'ek `pngx azk i`c ,dil ikixv jxvine

oixeqi` x`yl edl wetiz opaxe :eyexit

,z`hgn xeqi`l sxhvn xzid `diy dxezay

,xeqi`l ztxhvn xzidy z`hga epivn dnc

oicd `ede ,dpnid rlay "dxyaa" opixn`ck

iabl inp mzd !dxezay oixeqi` x`yl inp

:zxn` i`e .`z`c `ed mbtl mrh ozepl z`hg

opirny xak `d Ð mbtl mrh ozep meyn i`

`eddc .iga `cge ,lyeana `cg !dliapn dil

lyia m`y ,lyeanc icina opireny` dliapc

[dliap] xya ea lyazpy ilka dhegy xya

mbtl mrh ozepc ,xzen Ð `ed ea mrh ozepe

xyaa z`hg iab inp opireny`e .xzene ,`ed

xya rbp elit`c ,ig xyaae zlyean z`hg

z`hg ea lyazpy ilka lyean epi`y minly

zpzepe ,dnvr zlyean z`hg xyaa e` ,(`ed)

:`ni` zirai`e .denk zeidl ycwi Ð mrh da

`ed xwirk mrh ozil z`hgc `idd elit`

oiaezk ipy edl eed ok m` :zxn` i`e .`z`c

oixeqi` x`yl odn cenli `le ,cg`k oi`ad

azk i`c ,dil ikixv jxvin edpd Ð oiaezky

iz` `l Ð xwirk mrh ozepc z`hg iab `pngx

iqxb `lc zi`e :'ek xifpc meyn ,dipin xifp

,`aiwr iaxl ixcdnwc `ed opax xnelk ,i`dl

oi`ad oiaezk ipy edl eed z`hge xifp xn`c

oiaezk ipy e`l i`ce jpd :dil ixn`e ,cg`k

azk i`c ;ikixv jxvinc ,edpip cg`k oi`ad

Ð xeqi`l sxhvn xzidc z`hg iab `pngx

.'ek xifpc meyn ,dipin iz` `l xifpéáâ áåúëì
äéðéî íéùã÷ éúéìå øéæðlkl `zydc Ð

xifpn ixnb oixeriy dnka dxezay oixeqi`

dn :(a,gv oileg) "dypd cib" wxta opixn`ck

miycw ,'eke dlya rexf`l` .oky lk `l

.ziyixtck ,ipyil izxzl ,cg`k oi`ad oiaezk ipy iedc meyn dpin rny Ð z`hg `pngx azk xcdcnøåñéàì óøèöî øúéä äéì øîàxg` dfa la` .zg` zaa eita epzepyk Ð

.sxhvn df ixd Ð xg` xeqi` ly zif ivg lk`e xfge ,erlae zif ivg lk` elit` ,xeqi`l xeqi` la` .`l Ð df
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éìåòéâîmieb.mieb ileribn xnel xvwn o`kae .alga xyan sili (a,cn) migqtae Ð

sxhvn) xzid oi` oky mieb ileribl dn :mlyexi yi` iqei epiax axd dywde

exq`pc ,oiin oirlapy oze`l s` ,dlrbd aezkd jixvd oicn ilk edlekac :uxize !(xeqi`l

oii oda elya mipicndy milk oze`e ,aizk milk edleka `xwc .oda ynzydl l`xyi ixifp

`pngx xn` mlek`c ,l`xyi ixifpl ixiq` ied

.y`a exiarz

ïúåðxzen mbtl mrh`xza wxta opixn`ck Ð

die`x dpi`y dliap :(a,fq) dxf dcearc

.xqe` aezkd `kde ,dliap diexw dpi` xbl

åàìãixn`c opaxle `ed mbtl mrh ozep

dnbt `lc xyt` i` `ed yecig

]enbtc ikid ik xninl dil dede Ð [`zxet

.ixy inp hren mbt elit` Ð `pngx ixy daexn

éáøìxzidl zxyn i`dl iwenc inp `aiwr

lkl oc dz` o`kn `nil ,xeqi`l sxhvn

]xn`w i`n`e Ð ['eke?xifp ixeqi`n ueg lirl

íàùlqtz `id dleqtminly :yexit Ð

dleqt z`hgd m` ,z`hga erbpy

.elqtp minlyd mb Ð xzepa lebitaìëàú
,dpedk ixkfl epiidc ,day xnegk drlap z`f

.z`hg oick ,dlile meile ,mirlwd on miptle

yic rnyn "oday xnegk" iqxbc mixtqle

oebk m`vnze ,z`hga dpi`y minlya `xneg

cr minlyd onfc ,lenz`n minlyd ehgypy

dpnf meid dhgypy z`hgde ,xzei `le [dlild]

.minlyd xnegk z`hgd lk`z dzre ,dlild lk

,xeqi`l sxhvn xzidc z`hga `pngx ilb ixd

ivg jeza oney zif ivg rlapc opiwqr `l inc

mrhlc ,jixhvi` ikdl ixdy .minlyc zif

lka mieb ileribn opitli xak `d ,xwirk

.mixeqi`

éëä.'ek ikixv jxvn opaxe :opiqxb

àìàÐ oiid otbn dyri xy` lkn `ipzc `d

(a,cl) lirl dil opiyxcc ab lr s`e

elit` ."lkn" aizkcn yixc `kd ,hxte llka

s` ,[inp i`] yixc "lkn" ,"lk" yixc `lc o`nl

.["lkn"] yixc `aiwr iax

øúéäxeqi`lztn zif ivge ovxg zif ivg Ð

.`wec cgiaåìéôàÐ df xg` dfa

.qxt zlik` ick jeza `diy calae
zilc

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

éìéàðîçø øîàc ,íéBâ éìeòébî óàáé øLà øác ìk" ¨¥¦¦¥¦§¨©©£¨¨¨¨¨£¤¨Ÿ
àîòè åàì ;íéBb éìeòéb éøéñàc àøîéîì ¯ "Làá̈¥§¥§¨©£¦¦¦¥¦¨©£¨
ïðaøìe ¯ .àðL àì éîð àëä ¯ øeñàå àeä àîìòa§¨§¨§¨¨¨©¦¨§¨§©¨©
íúä :déì øîà ¯ !íéBâ éìeòébî eäì ÷etéz ,éîð©¦¥§¦¦¥¦£©¥¨¨
íâôì íòè ïúBð dlek äøBzä ìëa àäc ,àeä Lecéç¦§¨§¨©¨¨¥©©¦§¨
,éîð àáé÷ò éaøìe ¯ .øeñà íéBâ éìeòéb éaâå ,øzeî¨§©¥¦¥¦¨§©¦£¦¨©¦
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íâôì íòè ïúBð åàìc ,àîBé úa äøéã÷ì àlà äøBz¨¤¨¦§¥¨©¨§¨¥©©¦§¨
àìc øLôà éà ,éîð àîBé úa äøéã÷ :ïðaøå ¯ .àeä§©¨©§¥¨©¨©¦¦¤§¨§¨
àéåà áøc déøa àçà áø déì øîà .àzøet äîâẗ§¨§¨£©¥©©¨§¥§©¨§¨
éøîà åàì ;àáé÷ò éaøì òîLð ïðaøcî :éLà áøì§©©¦¦§©¨©¦§©§©¦£¦¨¨¨§¦
äzà ïàkîe ,øwéòk íòè ïzéì "úøLî" éàä ïðaø©¨©©¦§©¦¥©©§¦¨¦¨©¨
à÷c ,éîð àáé÷ò éaøì .äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc̈§¨¦¦¤©¨§©¦£¦¨©¦§¨
øeqéàì óøèöî øzéäì "úøLî" éàäì déì íé÷Bî¦¥§©¦§©§¤¥¦§¨¥§¦
¯ !äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzà ïàkî :àîéì ¯¥¨¦¨©¨¨§¨¦¦¤©¨
ïéàaä ïéáeúk éðL úàhçå øéæð éåäc íeMî :déì øîà£©¥¦§¨¥¨¦§©¨§¥§¦©¨¦
.ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL ìëå ,ãçàk§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

?àéä éàî úàhç ,ïøîàc àä ¯ øéæðìk" àéðúc ¨¦¨©£¨©©¨©¦§©§¨Ÿ
¯ òìa àlL eléôà ìBëé ,"Lc÷é døNáa òbé øLà£¤¦©¦§¨¨¦§¨¨£¦¤Ÿ¨©
"Lc÷é" .døNáa òìáiL ãò ,"døNáa" øîBì ãeîìz©§©¦§¨¨©¤¦§©¦§¨¨¦§¨
äøLk íàå ,ìñté ¯ àéä äìeñt íàL ,äBîk úBéäì ¯¦§¨¨¤¦§¨¦¦¨¥§¦§¥¨

:ïðaøå ¯ .daL øeîçk ìëàz ¯áúk éàc ,éëéøö ¥¨¥¤¨¤¨§©¨©§¦¦§¦§©
à àì øéæð :àðéîà äåä ,úàhç éab àðîçø,dpéî éú ©£¨¨©¥©¨£¨¨¦¨¨¦¨¨¥¦¨

éab àðîçø áúk éàå .ïðéôìé àì íéLãwî øéæðc íeMî¦§¨¦¦¨¨¦¨¨§¦©§¦§©©£¨¨©¥
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øzéäì ¯ úàhç :Cì éøîà ïðaøå ¯ .øéæpî éøîb à÷ äøBzaL ïéøeqéà ìk àäc ,dépéî úàhç©¨¦¥§¨¨¦¦¤©¨¨¨§¦¦¨¦§©¨©¨§¦¨©¨§¤¥
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גטו

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

`aiwr iaxéìéócnl -îdxez dxq`y dnéìeòébzhilt - ¨¥¦¦¥
ilka relad xeqi`díéáëBk éãáBò,àðîçø øîàcmilkd oipra §¥¨¦§¨©©£¨¨

,oicn znglna lly l`xyi ipa elhpy(bk `l xacna)øLà øác ìk'¨¨¨£¤
Làa àáéeyinyzy ilk lky weqtd xe`iae ,'xdhe W`a ExiarY ¨Ÿ¨¥©£¦¨¥§¨¥

zrila z` heltiy ick y`a edexiari ,y`d ici lr `ed reawd
,xeqi`déøéñàc àøîéîì.`ed xeq`y xnel -íéáëBk éãáBò éìeòéb §¥§¨©£¦¥¦¥§¥¨¦

miakek icaer ilk zhilt -åàìoi` m`d -,àeä àîìòa àîòè ¨©§¨§¨§¨
,xeqi`d ly zeynn ea oi` ixdyénð àëä ,øeñàåmb jk - §¨¨¨©¦

dxezay mixeqi` lke xifp ixeqi`aàðL àìmipey mpi` - Ÿ§¨
.xwirk mrh mda xq`pe ,miakek icaer ileribn

,iy` axl `g` ax dywnïðaøìemixeqi` lkay micnely §©¨¨
,xifp iabl xn`py 'zxyn'n xwirk mrh dxezayeäì ÷etéz énð©¦¥§

df oic md mb ecnli -íéáëBk éãáBò éìeòébîekxved recne , ¦¦¥§¥¨¦
.'zxyn'n z`f cenlldéì øîàmixaeq opax ,`g` axl iy` ax ¨©¥

y meyn miakek icaer ileribn cenll oi`yàeä Lecéç [éîð] íúä̈¨©¦¦
xyt` i`e ,miakek icaer ly milkd zhilt z` dxez dxq`y

,eyecig edne ,dxezay mixeqi` lkl epnn cenllìëa àäc§¨§¨
dlek äøBzäilka relad m`ïúBðlyaznd lke`aeaíâôì íòè ©¨¨¥©©¦§¨
,mebt mrh -øzeî,liyazdåeli`øeñà íéáëBk éãáBò éìeòéb éaâ ¨§©¥¦¥§¥¨¦¨

ilka lyazdy liyazd z` dxez dxq` ixdy ,mebt mrh elit`
ly leyiad f`n dlil ilkd ddyy it lr s` miakek caer ly
aeye ,lwlwzpe ilkd ipteca relad mrhd xak mbtpe xeqi`d

.liyazd z` giayn epi`
:`xnbd zl`eyénð àáé÷ò éaøìemixkp ileribn cenll ozip ji` §©¦£¦¨©¦

dxezay mixeqi` lkl xwirk mrh oicàämixkp ilerib oic ixd - ¨
.àeä Lecéç:`xnbd daiyn,àéiç øa àðeä áø øîà`aiwr iax ¦¨©©¨©¦¨

y xn`iäøBz äøñà àì`la miakek icaer ilka ynzydl Ÿ¨§¨¨
dlrbdàlàwxàîBé úa äøéã÷ìixkpd da lyiay dxicw - ¤¨¦§¥¨©¨

,mei eze`acdxicwa reladàeä íâôì íòè ïúBð åàì`l oiicr ik , §¨¥©©¦§¨
k oi`e ,mbtplkl epnn cenll ozip jk meyne ,df xeqi`a yecig l

.xwirk mrhy dxezay mixeqi`dïðaøåcenll oi`y mixne`y §©¨¨
y mixaeq ,`ed yecigy meyn dxezd lkl mixkp ileribnäøéã÷§¥¨

énð àîBé úamei eze`a ixkpd da lyiay dxicw mb -øLôà éà ©¨©¦¦¤§¨
àzøet äîât àìcs`e ,edyn xeqi`d mrh mbtp `ly okzi `l - §Ÿ¨§¨§¨

cenll oi`e `ed yecige ,relad mrhd z` dxezd dxq` ok it lr
mrh oic z` cenll ekxved okle ,dxezay mixeqi` lkl epnn

.'zxyn'n dxezd lka xwirkxzid oica oecl zxfeg `xnbd Â
`aiwr iaxly xn` opgei iaxy lirl epcnl .xeqi`l sxhvn

:`xnbd dywn .cala xifp ixeqi`a xeqi`l sxhvn xzidøîà̈©
,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì`ldïðaøcîixacn - ¥©©¨§¥§©©§¨§©©¦¦§©¨¨

,xwirk mrh oic 'zxyn'n micnely ,minkgòîLðmb cnlpe ¦§©
ìzrcàáé÷ò éaø,ïðaø éøîà åàìny minkg exn` `l ike -éàä §©¦£¦¨¨¨§¥©¨¨©

úøLî'micnl xifpa xn`py 'miaprøwéòk íòè ïzéì,xifpaïàkîe ¦§©¦¥©©§¦¨¦¨
äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzàok m` ,xwirk mrh didi mda mby ©¨¨§¨¦¦¤©¨

éàäì déì íé÷Bî à÷c ,énð àáé÷ò éaøìdf weqt z` cinrny - §©¦£¦¨©¦§¨¦¥§©
øeqéàì óøèöî øzéäì 'úøLî',àîéìy xen` -ìëì ïc äzà ïàkî ¦§©§¤¥¦§¨¥§¦¥¨¦¨©¨¨§¨

äøBzaL ïéøeqéàopgei iax xn` recne ,xeqi`l sxhvi xzidy ¦¦¤©¨
.dxez ixeqi` x`ya xeqi`l sxhvn xzid oi` `aiwr iaxl s`y

:`xnbd daiyndéì øîàiax itly mrhd ,`g` axl iy` ax ¨©¥
,dxezay mixeqi` lka xeqi`l sxhvi xzidy micnl `l `aiwr

`ed,úàhçå øéæð éåäc íeMîxzidy dxez dxn` mdipyay ¦§¨¥¨¦§©¨
,oldl x`eank ,xeqi`l sxhvnãçàk ïéàaä ïéáeúk éðLizy - §¥§¦©¨¦§¤¨

,oic eze` zecnlnd zeiyxtãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL ìëåxy`k - §¨§¥§¦©¨¦§¤¨
,ddf oic xn`p dxeza zeiyxt izyaïéàmdïéãnìîmewnl eze` ¥§©§¦

lkl cenll yi odny mixne` ep` oi`y epiidc ,a` oipaa xg`
okle ,dxezd z`f dxn` oda wxy mixne` ,daxc` `l` ,mewn

mixeqi` lkay o`kn cenll xyt` i`y `aiwr ax xaeq
wxy ep` mixne` daxc` `l` ,xeqi`l sxhvn xzid dxezay

.zenewn x`ya `le `ed ok z`hge xifpa
:el` ipy md okid `xnbd zxxan,øéæðeay xzidy xewnd ¨¦

epiid ,xeqi`l sxhvnïøîàc àäz`f cnly lirl epxn`y dn - ¨©£¨¨
la` ,'zxyn' aezkdn `aiwr iaxàéä éàî úàhçdzaix okid - ©¨©¦

,df xac dxezd eaàéðúcz`hg oaxw zyxta xn`p ,`ziixaa §©§¨
(k e `xwie)ìk'lk`n xac,'Lc÷é døNáa òbé øLàxn`py oeik Ÿ£¤¦©¦§¨¨¦§¨

'rBi xW`'ìBëéy xnel iziidòìa àlL eléôàwx `l` z`hgdn £¤¦©¨£¦¤Ÿ¨©
,z`hgk epic didi ,da rbp'døNáa' øîBì ãeîìz`ly cnll ©§©¦§¨¨

`l` df oic xn`p,døNáa òìaiL ãòxn`pe,'Lc÷é'lr cnll ©¤¦¨©¦§¨¨¦§¨
dxyaa rbpy lk`n eze`äBîk úBéäì,z`hgd enk -íàL ¦§¨¨¤¦

,àéä äìeñt,xzep e` lebit zngn dleqt `idy oebk ,z`hgd §¨¦
ìñté,dpnn rlay dn s`äøLk íàå,z`hgd `idìëàzef mb ¦¨¥§¦§¥¨¥¨¥

dpnn drlaydaL øeîçkzxzeny dxengd z`hgd oick - ¤¨¤¨
,mirlwd on miptl wx dlk`l xzene ,dpedk ixkfl wx dlik`a
sxhvn xzidy o`k dxezd dycigy `vnp .dlile meil wxe

.xeqi`l
:`xnbd zx`an,ïðaøåxzid oic z` z`hg iabl micnel mpi`y §©¨¨

oi` xwirk mrh micnel 'zxyn'ny mzrcly s` ,xeqi`l sxhvn
mzrcly meyn df ixd ,cg`k mi`ad miaezk ipy o`kéëéøöipy §¦¥

pa miaezkdxyt` i`e ,xwirk mrh oic mdn cenll z`hgae xif
meyn ,ipydn cg` cenll didàðîçø áúk éàcxwirk mrh oic §¦¨©©£¨¨

úàhç éab,calaàðéîà äåäydpéî éúà àì øéæðxne` iziid - ©¥©¨£¨£¦¨¨¦Ÿ¨¥¦¨
xifpa xwirk mrh oic myn cenll oi`yàì íéLãwî øéæðc íeMî¦§¨¦¦¨¨¦Ÿ

ïðéôìémixeng miycw ixdy ,miycw ipicn xifp ipic cenll oi` - ¨§¦©
mrhy xnel dxez dxingd miycwa wxy okzie oilegn xzei
,dxezd ea dxingd `l `ed oilegy xifpa ok oi`y dn ,xwirk

.xifpa xwirk mrh oic aezkl dxezd dkxved jkleáúk éàå§¦¨©
àðîçøl wx xwirk mrh oicïðéôìé àì øéæpî àðéîà äåä ,øéæð éab ©£¨¨©¥¨¦£¨£¦¨¦¨¦Ÿ¨§¦©

z`hgl xifpn cenll oi`y xne` iziid -déøeqéà øéîçc íeMî- ¦©£¦¦¥
,z`hga oi`y zcgein dxneg xifpa epivny meynïöøç eléôàc©£¦©§¨

,déì øéñàe ,dlik` jxc dpi` ovxg zlik`y s`àéúà àì Ckìä £¦¥¦§¨Ÿ¨§¨
dépéîaezkl dxezd dkxved jkl ,xifpn z`hg cenll oi` okle - ¦¥

cvdn cenll ozip `linne ,z`hga mbe xifpa mb xwirk mrh oic
.xwirk mrhy dxezd lkl mday deyd

àáé÷ò éaøå,cg`k mi`ad miaezk ipy md z`hge xifpy xn`y §©¦£¦¨
éëéøö éàîì ,Cì øîà`ld ,miaezkd ipy ekxved dn myl - ¨©¨§©§¦¥
àðîçø áúk éà àîìLaa xeqi`l sxhvn xzidøéæð øîb àì ,úàhç ¦§¨¨¦¨©©£¨¨©¨Ÿ¨©¨¦

dpéî,ok oicd xifpa mby myn cenll mileki epiid `l ok` - ¦¨
meynàðîçø áBzëì àlà ,ïðéøîb àì íéLãwî ïéleçcdf oic,øéæða §¦¦¨¨¦Ÿ©§¦©¤¨¦§©£¨¨§¨¦

dépéî úàhç éúéúå,z`hgl epnn cnlpe -ïéøeqéà ìk àäc §¥¥©¨¦¥§¨¨¦¦
éøîb à÷ äøBzaLmicnlp -øéæpîsxhvn xzid oic mb ok m`e , ¤©¨¨§¨¥¦¨¦

oic dxezd dazky dnn jgxk lr `l` ,xifpn z`hga xeqi`l
mi`ad miaezk ipy md ixd z`hgae xifpa xeqi`l sxhvn xzid

.dxezd lkl mdn cenll xyt` i`e cg`k
,Cì éøîà ïðaøåcenll ozipy `aiwr iax zxaqk xeaqp m` elit` §©¨¨¨§¥¨

,cg`k mi`ad miaezk ipy o`k oi` jkly xnel yi ,xifpn z`hg
iab xn`py aezkdy meynúàhçcnll `aóøèöî øzéäì ©¨§¤¥¦§¨¥

å ,øeqéàìy meyn dxezd lkl myn micnl `làì íéLãwî ïéleç §¦§¦¦¨¨¦Ÿ
ïðéøîb,miycwa exn`py zexneg oilegl micnl oi` -'úøLî'e ©§¦©¦§©

cnll `a xifp iab xn`pyòè ïzéìøwéòk íe ,xifpaïàkîxifpn - ¦¥©©§¦¨¦¨
äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzà.xwirk mrhyàáé÷ò éaøåxne`y ©¨¨§¨¦¦¤©¨§©¦£¦¨

y xaeq dxezd lkl xifpn cenll oi`yeäééåøzze`xwnd izy - ©§©§
z`hgae xifpaìoicøeqéàì óøèöî øzéä,exn`på`linneäì eåä §¤¥¦§¨¥§¦§¨§

.ïéãnìî ïéà ãçàk íéàaä ïéáeúk éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL§¥§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦
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והדר"גטז עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד לח דף חמישי)נזיר (ליום

óeøéö déì úéìcick xifp ixeqi` sxvl jxev oi`y xaeqy - §¥¥¥
`edy lk zlik` lr mb ezrcl ixdy ,zewln mdilr aiigzdl

,dyw ,zewln aiig xifp ixeqi`ndéa Léøc éàî 'äNòé øLà ìkî'¦Ÿ£¤¥¨¤©¨¦¥
:`xnbd daiyn .df weqtn yexci dn -Cì øîà,oerny iaxàeää ¨©¨©

déì éòaéîy ,epcnll `a df weqt -øéfiL ãò øéæð Bðéà íìBòì ¦¨¥¥§¨¥¨¦©¤©¦
,ïlekîlr laiw ok m` `l` zlren zexifpd zlaw oi` xnelk ¦¨

wx yxit m` la` ,oiie d`neh ,zglbz zexifpd ipic lk z` envr
epi` 'mipvxgd on xifp ipixd' xn`y oebke ,zexifpd ipicn wlg

.xifp
:xeqi`l sxhvn xzida drc cer,øæòìà éaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨

äøBzaL úBiòéáø ìk,ziriaxa oxeriyy dizy ixeqi` lka -ïéà ¨§¦¦¤©¨¥
øeqéàì óøèöî øzéäziizyl ztxhvn xzid ziizy oi` - ¤¥¦§¨¥§¦

,dilr zewll ick ziriax xeriyl enilydl xeqi`dî õeçxeqi` ¥
ziizyúéòéáøoii,øéæðaLmilydl xeqi`l sxhvn xzid eay §¦¦¤§¨¦

,exeriyläøBz äøîà éøäL(b e xacna)lke'úøLî`l miapr ¤£¥¨§¨¨§¨¦§©£¨¦Ÿ
oii ziriaxn zegta ezt dxy m`y epcnll aezkd `ae 'dYWi¦§¤

:`xnbd zl`ey .zewln eaiigl exeriy milydl ztd sxhvnéàî©
àkéàlcadd edn -ïðçBé éaø ïéaxn`y(:dl lirl)mixeqi` lkay ¦¨¥©¦¨¨

,xifp xeqi`a caln xeqi`l sxhvn xzid oi` dxezayéaøì§©¦
øæòìà:`xnbd daiyn .ziriax xeriyl sexiv iabl df oic xn`y ¤§¨¨

eäééðéa àkéà,mdipia lcaddéaøî ïðçBé éaøcsxhvn xzid oic ¦¨¥©§§©¦¨¨¥©¥
xeqi`leléôàaïéìëBàe` bf mr zt lk`y oebke ,xifpl mixeq`d £¦§¦

,exeriyl enilyde ovxgåeli`øæòìà éaø,xaeqïéà ïé÷Lî- §©¦¤§¨¨©§¦¥
,enilydl xeqi`l sxhvn xzid xifp ly dizy ixeqi`a `weec

la` ,mine oii oebkàðéøçà éãéî,xifp ly dlik` ixeqi`aàì ¦¦©£¦¨Ÿ
rcl okle ,xeqi`l xzid sxhvnmr e` bf mr ztxhvn zt oi` ez

d`ian dlrnl xen`d ab` :zewln aeig xeriyl mnilydl ovxg
:dxezay ziriaxd ixeriy x`y oipra xn`n `xnbdéaø øîà̈©©¦

,ïä úBiòéáø øNò ,øæòìàdizy ipic minrt xyr dxeza epivny ¤§¨¨¤¤§¦¦¥
,ziriax xeriyadéãéa àðäk áø èé÷ðåecia gwl `pdk ax - §¨¦©©£¨¦¥

.el` zeiriax xyr egkzyi `ly ick ,mipniqLîçzeiriaxn ¨¥
od el`àú÷îeñdf xeriy oda xn`py oiwynd ravy ,zenec` - §¨¨

,oii e` mc oebk ,mec` `edLîçåod el` zeiriaxnàúøåeéç- §¨¥¦©§¨
min oebk ,oal `ed df xeriy oda xn`py oiwynd ravy ,zepal

.ony e`Lîçd zeiriaxdàú÷îeñ,md mdipniq ,zenec`d - ¨¥§¨¨
.eúîe ,Lc÷na ,eøBäL ,çñt äNBòå ,øéæð̈¦§¤¤©¤©¦§¨¥

:mipniqd z` zx`an `xnbd,'øéæð'ly xeriyì ïéé úéòéáøoipr ¨¦§¦¦©¦§
a eziizy xeqi`,øéæðepizpyna x`eank(my)dpyn zhiyl ¨¦

.dpey`xúBñBk òaøà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,'çñt äNBò'¤¤©§¨©©§¨¨©§¥©§©
eìlä,gqt ly oey`x lila zezyl minkg epwizyéøöàäiL C ©¨¨¦¤§¥
ïäaodn cg` lka -éãkxeriyúéòéáø.oii,'eøBäL'm`yäúL ¨¤§¥§¦¦¤¨¨

mc`äøBé ìà ,ïéé úéòéáø.dkld,'Lc÷na'm`yäúLodkd §¦¦©¦©¤©¦§¨¨¨
å ,ïéé úéòéáødzyy ixg`,'eúîe' .äúéî áéiç ,Lc÷nì ñðëðdn §¦¦©¦§¦§©©¦§¨©¨¦¨¥

àéðúc,`ziixaaíéúî éðMî äàöBiL íc úéòéáøì ïépî,cgia §©§¨¦©¦¦§¦¦¨¤§¨¦§¥¥¦
,dpnn zvwn `vi zn lknyàéäLef ziriaxy -äànèî , ¤¦§©§¨

az`neh,ìäà,mizn ipyn `idy it lr s`øîàpL(`i `k `xwie) §Ÿ¤¤¤¡©
,'àáé àì úî úBLôð ìk ìòå'oixcdpq zkqna `aiwr iax cnele §©¨©§¥Ÿ¨Ÿ

(.c)mc ziriaxy ld`a `ady ,'`ai `l' df weqta xn`py dnnŸ¨Ÿ
'zFWtp' aezky dnne ,ld` z`neha `nhp ,ea z`vnp znd on©§
dnne ,zeytp izyn `viy mca xaecny rnyn ,miax oeyla
zg` ytpy xeriya xaecny rnyn ,cigi oeyla 'zn' aezky
,mc ziriax ly cg` xeriyy epcnle .mc ziriax `ede ,ea dielz

.`nhn ,mizn ipyn `viy
ynga `dpk ax ozpy mipniqd z` `xnbd zhxtn dzr

:zepald zeiriaxdLîçåd zeiriaxdàúøåeéçodipniq ,zepald - §¨¥¦©§¨
,md' .úaLa ,eìñôpL ,òøBöîe ,øéæð ,úlç,'úlçly xeriyúéòéáø ©©¨¦§¨¤¦§§§©¨©©§¦¦

ïîLmipzepyìd ipinälçzelg miyelyay .dcez oaxw ly ¤¤§©¨
xyr ,zelg ipin dyely eid ,dcez oaxw mr cgi mi`iany zevn
bel ivg mda ozep dide ,zekeax xyre ,oiwiwx dxyr ,zelg mdn
,oiwiwxae zelga ozep did beld ziriax epiidc epnn ivg ,ony

.zekeaxa ozep did dipyd ziriaxd z`e,'øéæð'ly xeriyúéòéáø ¨¦§¦¦
ì ïîLd `ian didy dlgd ipinøéæð,eizepaxw mr ezexifp meiqa ¤¤§¨¦

oiwiwxe zelg `ian didy(eh e xacna).ony ziriax oda ozep dide ,
,'òøBöî'ly xeriyíéî úéòéáømigwel eidy miigòøBöîì §¨§¦¦©¦¦§¨

lr odn zg` hgey odkde ,mixetiv izy `iadl jixvy ,`txpy
ipye aef`de fx`d z`e digd xetivd z` laehe ,miig min
xdhpd rxevnd lr dfne ,miigd minay dhegyd mca ,zrlezd

(f-c ci `xwie),mda xkip xetivd mcy `ed miigd mind xeriye ,
dheq zkqna minkg mexriye(:fh).ziriaxa,'eìñôpL'lïðúc ¤¦§§¦§©

dlirn zkqna(:fi),ïé÷Lnä ìk øàLed,ïéàîèmr df mitxhvn §¨¨©©§¦§¥¦
e dfäéiåbä úà ïéìñBtodkd seb z` -úéòéáøamdn dzy m` - §¦¤©§¦¨¦§¦¦

d`nehd clen e`nhpy oiwyn dzy odk m`y epiidc ,ziriax
.xdhiy cr dnexza lek`ln lqtp ,d`nehl ipy eyrpe,'úaLa'§©¨

lïðúczay zkqna(:er)cigid zeyxn zaya d`ved xeqi` oipra ¦§©
,jtidle miaxd zeyxlïé÷Lnä ìk øàLe,yac ,alg ,oiin ueg §¨¨©©§¦

`ed mz`ved xeqi` xeriy ,mine ,onyìk øàLe ,úéòéáøa¦§¦¦§¨¨
íéëôBMä`ed mz`ved xeqi` xeriy md mb ,migexq min - ©§¦
úéòéáøa. ¦§¦¦

recn zx`ane ,ziriaxa mxeriyy mitqep mixac d`ian `xnbd
:`xnbd dywn .epiipna mze` hwp `l xfrl` iaxàkéì eúå- §¥¨

,ziriaxa mxeriyy mitqep mixac oi` m`dàkéàäåyi `lde - §¨¦¨
mici zkqna x`eand xeriyd z`(`"n `"t),úéòéáøîilkn - ¥§¦¦

ziriax xeriya min wifgndíéãiì ïéìèBðoileg zlik` jxevl §¦©¨©¦
a,dnexza dribple ,dxdhìmc`ì eléôàå ,ãçàíéðLmilhepd §¤¨©£¦¦§©¦

xeriyn zegt ipyl x`ype ,mind mze`n df xg` dfa mdici
,min ziriax ly sqep xeriya ipyd lehiy jixv oi` ,ziriax
xeriyn exiizyp ,oey`xd zlihp xg`l ex`ypy mindy meyn
xeriy xfrl` iax `iad `l recn ,dyw ok m`e .dxdhl lirend

.epiipna df ziriax
:`xnbd zvxznàzâeìôami`pz zwelgn mda yiy mixaca - ¦§§¨

éøééî à÷ àìmici zlihp ly df xeriye ,xfrl` iax xaic `l - Ÿ¨©§¦
`edy ,zwelgna iepy ,cg` mc`n xzei xear zg` min ziriaxa
ipyd mby ,iqei iax zrc la` ,my dpyna minkg zrcl `weec

.min ziriaxa eici lehil jixv
:`xnbd dywnàkéà àäå,ziriax ly sqep xeriy yi ixde - §¨¦¨

dheq zkqna epipyy enk ,dheqd in oiprl(:eh),äéäodkdàéáî ¨¨¥¦
éìéétilk -,íéî âBì éöç dëBúì ïúBðå ,ñøç ìLgwel didyïî ©§¦¤¤¤§¥§¨£¦©¦¦

øBikä,ycwnd ziaa,øîBà äãeäé éaøåly dcn qekl ozep did ©¦§©¦§¨¥
úéòéáøxeriy xfrl` iax dpn `l dnl dywe .xeikd on min beld §¦¦

exn`py ziriaxd ixeriy llka dcedi iaxl ziriax ly df
.dxeza:`xnbd zvxznàzâeìôazwelgn mda yiy mixaca - ¦§§¨
mi`pzéøééî à÷ àìly df xeriyy oeike ,xfrl` iax xaic `l - Ÿ¨©§¦

.e`pn `l my zwelgna iepy dheq ina beld ziriax
:`xnbd dywnàkéàäå,ziriax ly sqep xeriy yi ixde - §¨¦¨

ly [qxg ilk-] hiar cil lltzdl xeqi`d iabl `ziixaa xkfend
,`ziixad zl`eye ,xzen min ekezl epzp m`e ,milbx iníéî änk©¨©¦

dëBúì ïúBðmixac xnele lltzdl lkeiy icka hiard jezl - ¥§¨
elit` ,el jenqa dyecwayàeäL ìkdidie ekezl zzl leki ¨¤

,mcil lltzdl xzen,øîBà éàkæ éaømin ekezl zzl jixvy ©¦©©¥
xeriyaúéòéáødywe .mcil lltzdl xzen didiy ick ,`weec §¦¦

.i`kf iaxl ziriax ly df xeriy xfrl` iax dpn `l dnl
:`xnbd zvxznàzâeìôami`pz zwelgn mda yiy mixaca - ¦§§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

המשך בעמוד 51



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

גיז

 שללמ עמ  דמהל ה לןינ תידל   217 

גיז

miwxt dyelya` cenr gl sc ± iriax wxtxifp
óåøéö äéì úéìã ïåòîù éáøålirlc oiwxita opixn`ck ,aiigin `edy lka elit` Ð

.oaxw oiprl `l` zifk exn` `le ,zeknl `edy lk :oerny iax xaqwc (`,c)øéæéù ãò
ïìåëîone d`nehd on rnync (a,b) lirl opiyxte ,"mzq xifp ipixd" xn`c oebk Ð

.oleka aiig Ð zg`n `l` xfp `l elit` ,opaxl eli`e .oiid one zglbzdúåéòéáø ìë
äøåúáùoi` ,ld`a `nhny mc ziriax oebk Ð

lkn cg` oi`y Ð xeqi`l sxhvn xzid

ziriaxn ueg ,ziriaxl dnr sxhvn oiwynd

.'ek xifp lyïðçåé éáøìdil iaxn inp Ð

sxhvny ,apre bfe ovxg oebk ,xifpay milke`l

.zifka odnr xg` xacïéà ïé÷ùî øæòìà éáøå
la` .`xw yxtn dicicac meyn ,oitxhvn Ð

xzid oi` Ð oilke`a oebk ,`pixg` icina

.odnr sxhvnïä úåéòéáø øùò øæòìà éáø øîà
xeriy dxez oda dpzp zenewn dxyra Ð

.ziriaxàú÷îåñ ùîç.mce oii Ðùîçå
àúøååéçxifp" `qxibl `pniq :onye min Ð

.'ek "gqt dyereåììä úåñåë òáøàepwizy Ð

,ig oii bel ziriax olek oia `diy jixv ,minkg

lk cenrie epbfniy ick ,dvgne dvia epiidc

ziriax raexlr ixcc oebke ,ziriax ick eay

.mzd yxtnck ,`in `zlz cgäúù åøåäù
äøåé ìà ïéé úéòéáøl` xkye oii" aizkck Ð

`xwie) "zexedle licadle" dil jinqe ,"zyz

.dzyi `l inp d`xed oiprlc rnync ,(iñðëðå
áééç ùã÷îìl` xkye oii" xn`py meyn Ð

.'ebe "zyzàáé àì úî úåùôð ìë ìòåÐ

,ytp dil ixw .ziriax mizn ipyn :rnync

izzp mc ziriax :(a,`l zay) mzd opixn`ck

mc ziriax `kd dil rnync `de .mka

ikdc dil `wec e`l Ð mizn ipyn d`veid

opixn` oke .ixiinw `l `zbeltac meyn ,`ed

,opax `le `id `aiwr iax `kd `de .jenqa

eli`c ,(`,c) oixcdpqc `nw wxta opixn`ck

on d`veiy mc ziriax d`nhn dpi` opaxl

i`de .cala cg` znn d`veiyk `l` znd

Ð `aiwr iaxc `ail` cenlzd dl aiqp `wc

`we ziriax dia zi`c icii` `l` ,`wec e`l

lkd ixacle ,cenlzd dil aiqp ,`xw dia yixc

.[`xeriy] ied ziriaxaàúøåéç ùîçå`pniq Ð

."zaya elqtpy rxevn xifp zlg" `qxibl

.dlgl ony ziriax Ð zlg :opiqxb ikde

aizi :(`,gt) zegpn zkqna mzd opixn`cke

dnl ycwna ziriax ,dil `iyw `we iax

dgynp?i`e ,`ed ueg Ð rxevn meyn i`

`ianc lecb odk iziagl :`iig iax dil xn` .iycwc `ed li` zhigya Ð xifp meyn

`ian dide ,axra dzivgne xwaa dzivgn zelg dxyr mizy ea dyere ,mei lka

.dcez zlg ly ony ziriax :iqxbc zi`e ."izvr wgxnn yi`" dilr ixw .ony ziriax

oiwiwxe zelgl dvgn ,edvege bel ivg `ian :(`,ht my) "zecn izy" wxta opixn`ck

iziid `l onya meid lk yxec dz` elit` :dixfr oa xfrl` iax dil xn` :mzd opixn` `icdac ,ok epi`e ,`ed zerhe .ziriax ick da zi` dkeaxc dvgn ji`de .dkeaxl dvgne

wiwxe dvn zlg dcezay oipin dylyl ony ziriax `l` ,jl rney.'ek dcp mcl dcp mc oiay mei xyr cg`e ,dkeaxeøéæðì ïîù úéòéáø øéæð.xifp iwiwxl Ðíéî úéòéáø òøåöî
òøåöîì.ziriax Ð dnke ,oda xkip xetv mc `diy ick Ð ea ozep `di min dnk :opixn`e ,"miig min lr qxg ilk l` zg`d xetvd z` hgye" :(a,fh) dheq zkqna xn`ck Ðìë

ïéàîè ïé÷ùî.qxt zlik` icka oze` dzeyyk ziriaxa diiebd z` leqtle ,ziriax oda `diyk mixg` oiwyn `nhl oitxhvn Ðïéëôåùä ìë.mipaxd zeyxl oze` oikteyy Ð

àëéà àäå àëéì åúå.dlihp xeriy ick dia ded oey`xle li`ed ,ipyl ziriax ick eda zilc ab lr s`e ,mipyl elit`e cg`l ziriaxn micil oilhep :mici zkqna opzc `d Ð

éøééî÷ àì àúâåìôá.mipyl `le cg`l :ixn`e ,iqei iaxc dilr ibltinw `dc Ðñøç ìù éìééô àëéàäåone" aizkck ,okynd zirwxwn xtr ozep did eay qxg ly rexb ilk Ð

.i`w (a,eh) dheq zkqnae .dheqd z` zewydl ,"okynd rwxwa didi xy` xtrdïðúã àä àëéàäå.`edy lk Ð milbx inin ly hiar jezl ozep min dnk :(a,dk) zekxaa Ðéáø
úéòéáø øîåà éàëæ.`zlinc `nrh yxtn mzde Ðäå÷î àëéàäå.dewnd z` oilqet oiae`y min ziriax :xne` xfril` iax ,opzc Ðïðáø äåìèáãoibel dylyn zegtc exn`e Ð

rwxwa zxn`c `d :`tt ax xn` ,(a,fi) `nw wxta migqt zkqna opixn`ck ,zeixepve oihgn ea liahdl ie`x ziriax wifgnd dewn :xn`c ,dewn `ki`de :`pixg` `pyil .ilqt `l

elit` d`q mirax` opirac ixn`e ,opax delhac `iddc dpin xa .'ek oixedhzxtetyk eita oi`y ilka zeixepve oihgn liahi `ny dxifb :(a,`k) dbibga opixn`ck ,zeixepve oihgnl

cr ziriax ihan`d daeb zlawn m` mixne` minkge :(i dpyn e wxt) ze`ewn zkqna opzc ,dewn `ki`de :`pixg` `pyil .d`q mirax` ly dewn opira ilin lkl ,`nl` .cepd

opax delha `kid :il `iywe .dxend itn .opax delhae ,leqt Ð e`l m` ,xyk Ð wia`l eribi `ly?xfrl` iax dilr ipzw `dc ,jinq `d` Ð opax delha xn`wc `d :xnel yie

o`k yi m`y ,dkynde diiaxa ziriaxa zxdhn dai`ydy opzck ,dewn `ki` `de :`pixg` `pyil .xyk Ð `edy lk wia`d lawn m` ,dewnl axernd lk :oiwxta wecv xa

xa .d`q mirax` oda yi `dc ,dewnd jezl mind ekyniy ick mewn eze` iptl owxefe ,ziriax xqg oi`q mixyr oiirnd on `lnne jled Ð minyb inn ziriaxe d`q mixyr

.minyb inn d`q zg`e mixyr da yiy :`yix ipzw `dc Ð opax delhac `iddn
àðú
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úéìãsexiv diliaxl xn`z m`e .[zeknl] `edy lk dil zii`c ,sexiv ira `l ,xnelk Ð

wetiz Ð xwirk mrhl `niz ike !jixhvi` `l sexivl ?il dnl "zxyn" ,oerny

`l :(a,fq) dxf dcear zkqna xn` edi`c ,yecig e`lc ,oerny iaxl mieb ileribn dil

dnbt `lc xyt` i` inp diciclc zeidl lekic xnel yie !`nei za dxcw `l` dxez dxq`

ixwn xitye ,aezkd dxq` ikd elit`e ,`zxet

mbtl daexn mbt oia aezkd wlgy Ð yecig

jixhvi` xityc :ocr eznyp uxiz cere .hren

`edyk epiid Ð `edy lk xn`wc `dc ,sexivl

jzrc `wlq `l Ð axern `edyk la` ,dipira

:(`,gp) zegpna iia` xn` `peeb i`d ike .xqinl

`xwn opiaxnc xzac ,'ek `l` il oi` `ziixa

.eaexirl `xw jixvn Ð zif ivg epiidc ezvwn

øîàoixeqi` lk xfrl` iax xn` eda` iax

'ek dxezay.'ek zeiriax lk :[iqxbc zi`e] Ð

ly e` ,dlxr ly oii ziriax oebk :yxtl `ki`e

.mxkd i`lk

åìéôàiaxn oilke`rnyn "zxyn"c meyn Ð

`edc opgei iaxl dil `xiaqe ,oiine ztn

fp ixeqi` lk oicdxfrl` iaxe .bfe ovxg oebk ,xi

`kide ,oii `wec rnyn "zxyn"c dil `xiaq

.ilb Ð ilbcøéæðxifpl oii ziriaxepiide Ð

xn`wc ab lr s` .(a,cl xifp) dpey`x dpynl

.`zxeeig iab epiid Ð ixiinw `l `zbelta onwl

ìò`ai `l zn zeytp lkrnyn "zeytp" Ð

mc ziriax `ede ,cg` xeriy rnyn "zn"e ,ixz

:(a,`l zay) xn`ck ,ea ielz ytpdy ,ytpl

.'ek mka izzp mc ziriax

úìçony ziriaxeidy ,ixiin dcez zelga Ð

zelg dxyr ,dvnn oipin dyly ea

.bel ivg oiperhe ,oiwiwx dxyre oikeax dxyre

eivge zelgle oiwiwxl eivg edivege :xn`e

.(`,fr zegpn) "dcezd" wxta opixn`ck ,dkeaxl

øéæðxifpl ony ziriaxzelg ,oipin ipy yiy Ð

.(`,gr my) "dcezd" wxta opixn`ck ,oiwiwxe

òøåöîrxevnl min ziriaxlahe" aizkc Ð

xetvd mca digd xetvd z`e mze`

wxta dheqa xn`e ,"miigd mind lr dhegyd

xkip xetvd mcy Ð "mca" :(a,fh) "`ian did"

.ziriax Ð od dnke ,oda

äéäiliit `ianbel ivg ea ozepe ,ilk :yexit Ð

.dheqd z` zewydl xeikd onäîëmin

dkezl ozeplkeiy ,milbx in ly hiara Ð

.my lltzdlàäådewnc ziriaxea ifgc Ð

migqta opixn`ck ,zeixepve oihgn liahdl

.(a,fi)øáileha dilhac `eddn.zeixepve oihgnl elit` d`q mirax` ekixvd :yexit Ð

.dewnl d`q mirax` `ira mlerl mc`ae
xn`e
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?déa Léøc éàî "äNòé øLà ìkî" ,óeøéö déì úéìc§¥¥¥¦Ÿ£¤¥¨¤©¨¥¥
ãò øéæð Bðéà íìBòì ¯ déì éòaéî àeää :Cì øîà ¯¨©¨©¦¨¥¥§¨¥¨¦©

lekî øéfiLìk :øæòìà éaø øîà eäaà éaø øîà .ï ¤©¦¦¨¨©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨¨
õeç ,øeqéàì óøèöî øzéä ïéà äøBzaL úBiòéáø§¦¦¤©¨¥¤¥¦§¨¥§¦
éàî ."úøLî" äøBz äøîà éøäL ,øéæðaL úéòéáøî¥§¦¦¤§¨¦¤£¥¨§¨¨¦§©©
éaøc ,eäééðéa àkéà ?øæòìà éaøì ïðçBé éaø ïéa àkéà¦¨¥©¦¨¨§©¦¤§¨¨¦¨¥©§§©¦
,ïéà ¯ ïé÷Lî øæòéìà éaøå ,ïéìëBà eléôà éaøî ïðçBé¨¨§©¥£¦¨¦§©¦¡¦¤¤©§¦¦
úBiòéáø øNò :øæòìà éaø øîà .àì ¯ àðéøçà éãéî¦¥©£¦¨¨¨©©¦¤§¨¨¤¤§¦¦
Lîçå àz÷neñ Lîç :déãéa àðäk áø èé÷ðå .ïä¥§¨¥©¨£¨¦¥¨¥©§¨§¨¥
eøBäL çñô äNBòå øéæð" :àz÷neñ Lîç .àzøåeéç¦©§¨¨¥©§¨¨¦§¤¤©¤
äNBò" .øéæðì ïéé úéòéáø ¯ "øéæð" ."eúîe Lc÷na©¦§¨¥¨¦§¦¦©¦§¨¦¤
úBñBk òaøà :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ¯ "çñô¤©§¨©©§¨¨©§¥©§©

éøö eìlääúL ¯ "eøBäL" .úéòéáø éãk ïäa àäiL C ©¨¨¦¤§¥¨¤§¥§¦¦¤¨¨
,ïéé úéòéáø äúL ¯ "Lc÷na" .äøBé ìà ïéé úéòéáø§¦¦©¦©¤©¦§¨¨¨§¦¦©¦
ïépî :àéðúc ¯ "eúîe" .äúéî áéiç ¯ Lc÷nì ñðëðå§¦§©©¦§¨©¨¦¨¥§©§¨¦©¦
äànèî àéäL íéúî éðMî äàöBiL íc úéòéáøì¦§¦¦¨¤§¨¦§¥¥¦¤¦§©§¨
Lîçå ."àáé àì úî úBLôð ìk ìòå" øîàpL ¯ ìäàa§Ÿ¤¤¤¡©§©¨©§¥Ÿ¨Ÿ§¨¥
"úlç" ."úaLa eìñôpL òøBöîe øéæð úlç" :àzøåeéç¦©§¨©©¨¦§¨¤¦§§§©¨©©
,øéæðì ïîL úéòéáø ¯ "øéæð" ,älçì ïîL úéòéáø ¯§¦¦¤¤§©¨¨¦§¦¦¤¤§¨¦
:ïðúc ¯ "eìñôpL" ,òøBöîì íéî úéòéáø ¯ "òøBöî"§¨§¦¦©¦¦§¨¤¦§§¦§©
.úéòéáøa äéiåbä úà ïéìñBt ïéàîè ïé÷Lnä ìk øàLe§¨¨©©§¦§¥¦§¦¤©§¦¨¦§¦¦

La"øàLe ,úéòéáøa ïé÷Lnä ìk øàLe :ïðúc ¯ "úa §©¨¦§©§¨¨©©§¦¦§¦¦§¨
:àkéàäå ¯ ?àkéì eúå .úéòéáøa íéëôBMä ìk̈©§¦¦§¦¦§¥¨§¨¦¨

ì eléôàå ãçàì ,íéãiì ïéìèBð úéòéáøî¯ !íéðL ¥§¦¦§¦©¨©¦§¤¨©£¦¦§©¦
éìéét àéáî äéä :àkéà àäå ¯ .éøééî à÷ àì àzâeìôa¦§§¨¨¨©§¥§¨¦¨¨¨¥¦©§¥
éaøå ,øBikä ïî íéî âBì éöç dëBúì ïúBðå ñøç ìL¤¤¤§¥§¨£¦©¦¦©¦§©¦
¯ .éøééî à÷ àì àzâeìôa ¯ !úéòéáø :øîBà äãeäé§¨¥§¦¦¦§§¨¨¨©§¥
éàkæ éaø ,àeäL ìk ¯ dëBúì ïúBð íéî änk :àkéàäå§¨¦¨©¨©¦¥§¨¨¤©¦©©
àkéàäå ¯ .éøééî à÷ àì àzâeìôa ¯ !úéòéáø :øîBà¥§¦¦¦§§¨¨¨©§¥§¨¦¨
.ïðaø äeìhác ,àéääî øa ¯ !äå÷î¦§¤©¥©¦§¦§¨©¨©

åðéàå"
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miwxtגיח dyelyaa cenr gl sc ± iriax wxtxifp
åäì éîãî àì àî÷ àðú.ziriaxa oiie zifka miapr eli`c ,dizyl xifp ixeqi` lkl Ð

ìëàé àì íéáðòå áéúëã ïåéëaiigin miapr ody onfay mykc ,`z`c `ed `zln lkl Ð

.zifka ,oii ody onfa ,xifpay xeqi` lk s` Ð zifka odilrãçà ïéî àåäùcg`c Ð

.od miapr oin miyaie miglúåîù éúù àåäå.ovxge bf :edl ixn`e yaie gl Ðééåúéàì
éáðéòå àúãç àøîçoin ody it lr s`y Ð

li`ed ,miaprk wezn ycg oiidy ,cg`ipye

.zg`e zg` lk lr aiig Ð odl yi zenyøîà
ùìù ä÷åì ïöøçå âæ ìëà ééáàlkn" zg` Ð

zg`e ,mipvxg lr zg`e ,"oiid otbn dyri xy`

.i`w edlek` "lk`i `l"c ,bf lrìëà øîà àáø
úçà àìà ä÷åì åðéà ïöøçå âælk` ik elit` Ð

:ipzc ,dinrhl oizipzn uxzn iia` .ovxge bf

,mibfd lre ,onvr ipta mipvxgd lr aiige

inp oke .cgia odizy z` lke`yk elit`

df lre ,envr ipta df lr aiigl ipzc `zipznl

.zg` zaa ovxge bf lke`yk elit`e envr ipta

`l` lk` `lc oebk Ð dinrhl uxzn `axe

miyaie migl lk`iy cr `niz `lc .mdn cg`

elit` `l` ,iccda mibfe mipvxge ,iccd icda

Ð cala miyai e` cala migl `l` lk` `l

e` miyaie migl lk` m` mlerle .zg` dwel

iiez`l `le .zg` `l` aiig epi` Ð ovxge bf

lr aiige :ipz inp oizipzne .iapire `zcg `xng

dil lik`c cr `niz `lc ,'ek envr ipta oiid

,edine .dwel oedpn cg lk` i`ce `l` ,edlekl

oipr .zg` `l` aiig epi` cgi olek inp lik` ik

icigi bf lke`yk Ð zg` `l` dwel epi` :xg`

."dyri xy` lk" meyn dwel epi`e ,ovxg e`

.lirl opipyck ipd lkl iiepyl jixv `leïéàã
úåììëáù åàì ìò ïé÷åìdnk lrc ,i`d oebk Ð

`zi` m`e .cg e`l `l` eda zil ixeqi`

ipzil "oiid otbn dyri xy` lk" meyn dwelc

.yy dwelåøáã ìçé àì øééùinp iwlc Ð

.dicic`íééðéáä ïéáã øééù àäåopixn`ck Ð

.miipiad oia iiezi`l Ð "bf cre" :(a,cl) lirl

ùîç éãéî àðú àì àôô áø øîà àìà`l` Ð

,dinrh ik iia`l ivexzl `ki`e .mzq "dwel"

.`piipn dil azkp `le li`ed ,dinrh ik `axle

`nrh i`n ,`ipz `lc xg`ne `xnbd xcdnwe

yng diaze`?
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lk elit` oiirna oihgn liahdl lekie ,delha `l oiirnc ziriax mewn lknc :iax xn`e

ipzwcne .`edy lka oiirne d`q mirax`a dewn :(ipiny zyxt mipdk zxez) opzc ,`edy

Ð d`q mirax`a dewn.ziriaxa xedh dewnd mb Ð okl mcew i`c ,delhac xza jgxk lr

,mc`ae ixii` lehia mcewc xninl `kile .`edy lk oiirna xn`we ,xn`w lehia xza `l`

mb [ok m`] d`q mirax` Ð opira dewn `dc

min opirac ,`edy lka mc` xdhn `l oiirnd

`xza wxta xn` inp ikde .oda dqkzi eteb lky

,`lglgn ileglg `rx` `dc (`,ak) dbibgc

opira oiirnc `nl` .d`q mirax` opirae

oi`e .ixii` mc`a zegtd lkle ,d`q mirax`

diipzl oiirnc ziriax elha [`l i`] :denzl

.oiirna ibq ziriaxn zegta oicd `edc !`ki`c

åðéàåzifk miaprd on lk`iy cr aiig`ede Ð

iaxke ,dpexg` dpynk epiide ,dizya oicd

dzyiy cr dpey`x dpyn .jenqac `aiwr

.ziriaxa dlik`l oicd `ede :yexit ,oii ziriax

ixeb` zif oi`ian ?oixryn cvik zifka dizye

m` ,[epnn `veiy oiide] ,oii `ln qeka erweye

opixryn dlik`e .zifk epiid Ð ea `veik dzey

m` ,oii `ln qeka oipzep miaprd on lk`y enkc

dywe .ziriaxk lk` ixd Ð ziriax oiid on `vei

meya `pzd jxc oi`c ,[df] yexit [lr] mz epiaxl

dpey`x dpynl dpexg` dpyn micwdl mewn

epiidc ,zifk hwp dligznc :dyw cere .xcqa

dpyna da wiqtne ,`aiwr iaxk dpexg` dpyn

`edy `aiwr iax ixac xnel xfeg aeye ,dpey`x

el did [df] itlc :dyw cere ![dpexg`] dpynk

oeik ,ziriax lk`iy cr dpey`x dpyna zepyl

rnyn oizipznc `pyilc ,ibilt dlik`ac

irac ikid ikc :dyw cere !ibilt `l dlik`ac

weqt `iany ,`aiwr iax ixacl `nrh cenlzd

ozil el did Ð dlik`l dizy dncny `xnba

dizy) incn i`n` ,dpey`x dpynl mrh

:mz epiaxl d`xp okl !dizyl dlik` (dlik`l

miaprd on lk`iy cr `yixa ipzwc oizipznc

dlik`ac ,[`nlr ilekc] `ail` epiid Ð zifk

c ecen `nlr ilek,dizya `l` ibilt `le .zifka

lk jxck ziriax dzyiy cr dpey`x dpync

lkn] .(a,ai) ["el exn`" wxta zezixka] ,dizy

jixvne ,[dlik`c] dipin xnb `l dizy [mewn

miapr" aizkc oeik ,`aiwr iaxe .ziriaxa dizy

`zyde ."dzyi `l miapr zxyn lke" dipin lirl aizkc dizy epiidc ,zifka xifp ixeqi` lk s` ,yixcw e"ie "miapre"n .zifka mixeqi` lk s` Ð zifka dlik` dn "lk`i `l miyaie migl

dzyiy cr `pzc ,dizyl xifpc ixeqi` lk incn `nw `pz :`xnba opiqxb `nw yexitle .zifka lirl aezkd dizy inp ikd Ð zifka miaprc ikid ikc ,lirlc lr sqen "miapre"c e"ie

.ziyixtck ,dlik`n dizy silie :yexit .dlik`l xifp ixeqi` lk [dncn] `aiwr iaxe ,ziriaxìòåenvra df.rnyna miyaie migl iedemiapr aezkle ,`ed `xizi `xw "miyaie migl" Ð

.zeny ipy mdy oeik ,[cg`] mrhe cg` oin od elit`e ,mizy dwel Ð "miapr lk`z l`" exzdy ,zg` d`xzda miyaie migl miapr lk` m`y ,envra df lr aiigl `l`éëäopiqxb

iapire izcg `xng xifp ixeqi` lkl oc dz` o`kne :`xnba`icda aizk iapre izcg `xngc dil wetiz :xn`z m`e .mizy dwel Ð zeny ipy `edy li`ed ,dey mnrhy it lr s` Ð

mrhk enrh oi` xvay mini dyly xg`c ,mei [drax`] oebk `zcg `"d "xifi"n i`c :xnel yie !aizk "miapr"e .wizre [zcg] xngn :[opinbxzne] "xifi xkye oiin" aizkc ,oie`l ixza `xwa

.ol rnyn `w ,`cg `l` aiign `l `ni` Ð ynn [ycg] oii la` .miaprïöøçmizy dwel."oiid otbn dyri xy` lkn" meyne ,"lk`i `l ovxg" meyn Ðïéàzellkay e`l lr oiwel

.xac mey yxtn epi`e ,rnyn ilin lk "otbn dyri xy` lkn"c Ðåøîàdzyz l` el.zezyl dvex didy mrte mrt lk lr ea exzdy Ðìëàoibfe mipvxge miyaie migl miaprÐ

.oii dzey meyne ,mipvxg zifke ,oibf zifke ,miyai zifke ,migl miapr zifk meyn ;yng dwel dzeye miapr leky` hgqa mbe .cg` lkn zifk ,xnelké÷ìéìå'ebe xy` lkn yym`e Ð

.mday zeiwlnd lk zepnl yi `pzd aiygc jpda la` .dipin xiiyn `l` ,`ed `xeiy e`l `dc :xnel yie !unege xky `pzd inp aeygle :xn`zøééùlgi lala" meyn inp iwlilc Ð

`lc meyn ikd xn`wc :xnel yie ?iia`l zeywdl ick ok xn`p ike :xn`z m`e .inp mixcp x`ya jiiy "lgi la" la` ,xifpa `l` oixeqi` x`ya `zilc `zlin ipzw ik .`xeiy e`l :"lgi

.`ed `xeiy e`l xtek ivg meyn i` iab (`,eh) `nw `aac `nw wxta wgvi epax yxtn ikdc `inec .ok `xnbd xne` ,lgi la xiiyc ,xiiy i`dc xiiy i`n `axl iywzàäåoia xiiy

mipiaddlik`a `pzc,miphw miapr epiid mipiad oiac (`,dl lirl) yxitc mz epiax yexitl gpizd :xn`z m`e ?mipiad oia xiiy i`n` xeiy ied `l "lgi `l"c xn`c o`nl ,`ed `iyew Ð

xiiy `l `pzc ixd Ð miaprd [seb] epiid miipiadc ,lirl yxity ipy yexitl `l` .xity jixt jkld ,o`pn `ly miphw [leky`l] xiiye ,rnyn miphw oia milecb oia miapr lk`e ,ipzwck

lke`d hwln la` ,miapr milke`y jxck minly olke`yk epiid Ð miapr aeigc e`lc ,dicic e`l xiiy yexit eze`l mbc :xnel yie !cg` e`l miapr meyn epiid ,yng dwel ipzwc melk

oipr lka rnyn miapr lke`c ,hewil jxc miipiad z` lk`e dpyy rnyn inp `pzd oeylny it lr s`e .exiiy `pzde ,miipiad oia ly xg` e`l edfÐ ok lek`l jxc oi`y ,ipiae ipiay

.yy iwlil ok `l m`c ,xiiy dicic e`l ikd elit` Ð hewila elit`àìyng icin ipz,yng `kil `ziixad oeyla Ð.yy yxtl lkeze ,mzq dwel `l`
`de
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.'åëå "úéfk íéáðòä ïî ìëàiL ãò àlà áéiç Bðéàå"§¥©¨¤¨©¤Ÿ©¦¨£¨¦©©¦
ì øéæð éøeqéà ìëì ïBäì énãî àì àn÷ àpz.äiúL ©¨©¨¨§©¥§§¨¦¥¨¦¦§¦¨

àì íéLáéå íéçì íéáðòå" áéúëc ïåék :àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¥¨¦§¦©£¨¦©¦¦¥¦Ÿ
.úéfk ïéøeqéà ìk óà ¯ úéfk äìéëà äî ,"ìëàéŸ¥¨£¦¨©©¦©¨¦¦©©¦

.['åë "Bîöò éðôa ïéiä ìò áéiçå"]íéáðòå" :ïðaø eðz §©¨©©©¦¦§¥©§¨©¨©©£¨¦
,Bîöò éðôa äæ ìò áéiçì ¯ "ìëàé àì íéLáéå íéçì©¦¦¥¦ŸŸ¥§©¥©¤¦§¥©§
ïéøeqéà ìëì ïc äzà ïàkî .Bîöò éðôa äæ ìòå§©¤¦§¥©§¦¨©¨¨§¨¦¦
,úBîL éðL ïäå ãçà ïéî àeäL ,ïàk äî :äøBzaL¤©¨©¨¤¦¤¨§¥§¥¥
óà ¯ Bîöò éðôa äæ ìòå Bîöò éðôa äæ ìò áéiçå§©¨©¤¦§¥©§§©¤¦§¥©§©
äæ ìò áéiç ,úBîL éðL ïäå ãçà ïéî àeäL ìk̈¤¦¤¨§¥§¥¥©¨©¤
àzãç àøîç ééeúéàì .Bîöò éðôa äæ ìòå Bîöò éðôa¦§¥©§§©¤¦§¥©§§¦¥©§¨£©¨
ìëà ,íézL ä÷Bì ¯ ïöøç ìëà :ééaà øîà .éáðéòå§¦§¥¨©©©¥¨©©§¨¤§©¦¨©

ìL ä÷Bì ¯ âæå ïöøç ìëà ,íézL ä÷Bì ¯ âæ.L ¨¤§©¦¨©©§¨§¨¤¨
,úçà àlà ä÷Bì Bðéà :øîà àáøåàlà ä÷Bì BðéàL ¨¨¨©¥¤¤¨©©¤¥¤©¨

øéæð :øîBà øæòéìà éaø :àtt áø áéúî .úBììëaL¤¦§¨§¦©©¨©¦¡¦¤¤¥¨¦
.úçà àlà áéiç Bðéà ¯ íBiä ìk ïéé äúBL äéäL¤¨¨¤©¦¨©¥©¨¤¨©©
¯ äúBL àeäå "äzLz ìà" "äzLz ìà" Bì eøîà̈§©¦§¤©¦§¤§¤
,íéLáéå íéçì íéáðò ìëà .úçàå úçà ìk ìò áéiç©¨©¨©©§©©¨©£¨¦©¦¦¥¦
¯ äúLå íéáðò ìL ìBkLà èçñå ,íébæå íépöøç©§©¦§©¦§¨©¤§¤£¨¦§¨¨

ìò úçà ,LL é÷ìéì ¯ éëä éà .Lîç ä÷Bììkî" ¤¨¥¦¨¦¦§¥¥©©©¦Ÿ
?øéiL éàäc øéiL éàî ¯ .øéiLå àðz ¯ !"äNòé øLà£¤¥¨¤§¨§¦¥©¦¥§©¦¥
åàì ¯ éàä íeMî éà ¯ ."Bøác ìçé àì" øéiL ¯¦¥Ÿ©¥§¨¦¦©¨
àzëeãa déúéà àìc écéî éðú÷ ék ,àeä àøeiL¦¨¦¨¨¥¦¥§¨¦¥§§¨
déì øîà .íéøãða déúéà "Bøác ìçé àì" ,éúéøçà©£¦¦Ÿ©¥§¨¦¥¦§¨¦£©¥
íééðéaä ïéác øéiL àäå :éLà áøì àé÷æøtî àðéáø! ¨¦¨¦©§©§¨§©©¦§¨¦¥§¥©¥©¦

àäå ¯ .Lîç éãéî àéðz àì :àtt áø øîà àlà¤¨£©©©¨¨©§¨¦¥¨¥§¨
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,dpyna epipyàlà áéiç Bðéàå,'eëå úéæk íéáðòä ïî ìëàiL ãò §¥©¨¤¨©¤Ÿ©¦¨£¨¦©©¦§
xne` `aiwr iax ,oii ziriax dzyiy cr zxne` dpey`x dpyn

:aiig zifk sxvl ick da yie oiia ezit dxy elit`
:ewlgp dna zx`an `xnbdàn÷ àpzdpynd z` dpyy ©¨©¨

`ed xeqi`d xeriy dizya oiae dlik`a oiay ,dpey`xd
,ziriaxaàì)ìëì ïBäì énãî (lk z` deyn -ì ,øéæð éøeqéàäiúL Ÿ§©¥§§¨¦¥¨¦¦§¦¨

y xeqi`l -mb jk ,ziriaxa dxeriy oii ziizyy myke ,oiid ziiz
,ziriaxa dxeriy miapr zlik`àáé÷ò éaøåy xaeqáéúëc ïåék §©¦£¦¨¥¨¦§¦

xifpd ixeqi`a(b e xacna)xeqi` lr ,'dYWi `l miapr zxWn lke'§¨¦§©£¨¦Ÿ¦§¤
aezk weqtd jyndae ,dizyd,'ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðòå'lr ©£¨¦©¦¦¥¦ŸŸ¥

'miapre' dlnd ly e"`e ze`dy yexcl yi ,dlik`d xeqi`
,dlik`n cenll lirl xen`d oey`xd oiprd lr dtiqenäî̈

a,äìéëàa `ed xeqi`d xeriyìk óà ,úéækdïéøeqéà,xifpd ly £¦¨©©¦©¨¦¦
a `ed exeriy ,dizyd xeqi` s` xnelkúéæk:dpyna epipyáéiçå] ©©¦§©¨

'eë Bîöò éðôa ïéiä ìòipta mipvxgd lre onvr ipta miaprd lre ©©©¦¦§¥©§
onvr ipta mibfd lre onvr:[

:oicd mrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzdn ¨©¨¨
aezky(b e xacna),'ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðòå'zeaiz dxe`kly ©£¨¦©¦¦¥¦ŸŸ¥

migl mdy oia rnyn miapr mzq ixdy ,zexzein 'miyaie migl'
jkn cenll yi ,miyai oiaeìò áéiçìly ezlik`äæmiapr - §©¥©¤

miglìòå ,Bîöò éðôaly ezlik`äæmiyai miapr -,Bîöò éðôa ¦§¥©§§©¤¦§¥©§
xg`l mlk` m` s` ,miinrt dwel mipind ipy z` lk`yke
s`y ,dmiapr zlik` xeqi` lr xeari `ly zg` mrt ea exzdy
miaygp mewn lkn ,dey mnrh mbe ,miapr ly cg` oin mdy
dwele ,zeny ipy mdy oeik mipey mixeqi` ipy md eli`k

.miinrt
:`ziixad dtiqenïàkîdf oicn -ìëì ïc äzàdïéøeqéàly ¦¨©¨¨§¨¦¦

xifpdLexn`päøBzaïàk äî ,,miyaie migl miapra -àeäL- ¤©¨©¨¤
mdipyyãçà ïéî,dey mnrhe ,miapr lyåy oeik ok it lr s`ïä ¦¤¨§¥

,úBîL éðLmyd z` yi ipyle ,'gl' myd z` yi cg`ly epiidc §¥¥
,'yai'áéiçåzewlnìòzlik`äægld -ìòå ,Bîöò éðôazlik` §©¨©¤¦§¥©§§©

äæyaid -ìk óà ,Bîöò éðôaote`a elit` ,xifpd ixeqi` x`y ¤¦§¥©§©¨
àeäLwxïäå ,ãçà ïéîmd m` -úBîL éðL,oldlckeáéiçzewln ¤¦¤¨§¥§¥¥©¨

ìòmyìòå ,Bîöò éðôa äæmy.Bîöò éðôa äæ ©¤¦§¥©§§©¤¦§¥©§
d`a `ziixad :`xnbd zx`anééezéàìea exzdy ote` zeaxl - §©§¥

dzye ,miapr xeqi` meyn zg` mrtàzãç àøîç,ycg oii -åmb ©§¨©§¨§
lk`éáðéòmnrh mbe ,miapr ly cg` oin mdipyy s`y ,miapr ¦§¥

dwel ,'miapr'e 'ycg oii' ,zeny ipy mdy oeik mewn lkn ,dey
miinrt

mixac lke`d xifp dwel minrt dnk zwelgn d`ian `xnbd
:eilr mixeq`d,éiaà øîàm`ìëàxifpd,ïöøçly oirxbd `edy ¨©©©¥¨©©§¨

,aprdíézL ä÷Bìm` oke ,miinrt -,âæ ìëàly dtilwd `edy ¤§©¦¨©¨
,gaprd,íézL ä÷Bìxn`py ,envr e`ld meyn zg` mrtxacna) ¤§©¦

(c esqep e`l meyn dipyd mrtde ,'lk`i `l bf cre miPvxgn'¥©§©¦§©¨ŸŸ¥
xn`py(my)e`l `edy ,'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUri xW` lMn' ,¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥

m`e .xifpd ly dlik` ixeqi` lk lr xn`py ,illkìëàmb xifpd ¨©
å ïöøçmbìL ä÷Bì ,âæLzlik` xeqi` meyn zg` mrt ,minrt ©§¨§¨¤¨

meyn ziyily mrte ,bfd zlik` xeqi` meyn dipy mrt ,ovxgd
xW` lMn'.'oiId otBn dUrie,øîà àáømipinn cg` lk` m` ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦¨¨¨©

,hel`àlà ä÷Bì Bðéàmrt,úçàepi`e ,ea yxetnd e`ld meyn ¥¤¤¨©©
xW` lMn' ly e`ld lr dwel,'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUri ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥

meynåàlà ä÷Bì BðéàL[e`l lr-]úBììëaLlleky e`l-] ¤¥¤©¨¤¦§¨
z` llek df e`le ,[dfk e`l lr miwel oi`e ,cg`k miax mixeqi`

miwel `l okle ,dlik`a mixeq`y otbd on mi`veid mixacd lk
.eilr

:iia` ixac lr `iyewáéúîdywd -àtt áøiia` zhiy lr ¨¦©¨¨
,`ziixan,íBiä ìk ïéé äúBL äéäL øéæð ,øîBà øæòéìà éaø`le ©¦¡¦¤¤¥¨¦¤¨¨¤©¦¨©

,zg` mrt `l` df xeqi` lr ea exzdáéiç Bðéàzewlnàlàmrt ¥©¨¤¨
úçàdzyy mrt lk iptl ea exzd m` la` .e,'äzLz ìà' Bì eøîà ©©¨§©¦§¤

å ,'äzLz ìà'ok it lr s`àeädidäúBLlk ixg` oii ziriax ©¦§¤§¤
,d`xzdáéiçzewlnúçàå úçà ìk ìòxifp .dzyy zeiriaxdn ©¨©¨©©§©©

yìëàzifkå íéçì íéáðòmiapr zifk,íéLáézifk lk` okeíépöøç ¨©£¨¦©¦§§¥¦©§©¦
åzifkå ,íéâæmbäúLå íéáðò ìL ìBkLà èçñepnn `veid z` §¨¦§¨©¤§¤£¨¦§¨¨

,ziriax xeriyaLîç ä÷Bìxeqi` ly zeny yng meyn ,minrt ¤¨¥
zifk ,miyain zifk ,migl miaprn zifk lk` ixdy ,xary
cxtp my yi mdn cg` lkle ,oii dzy oke ,mibfn zifk ,mipvxgn

,dyw dzrne .xeqi` lyéëä éàs` miwely ,iia` zhiyk m` - ¦¨¦
dzye lk`y ,`ziixaa xaecnd ote`a ok m` ,illkd e`ld lr

,mixeqi` ly zeny dyngé÷ìéìzewll eilr -LLyng ,minrt ¦§¥¥
mrt cere ,xary xeqi`d zeny lk lrìò úçàly e`ldìkî' ©©©¦Ÿ

äNòé øLà.'oiId otBn £¤¥¨¤¦¤¤©©¦
:`xnbd zvxznøéiLå àðzdwely zewlndn wlg dpy `pzd - ¨¨§¦¥

dpy `l recn zeywdl oi` okle ,olek z` dpy `l la` ,df ote`a
:`xnbd zl`ey .'oiid otBn dUri xW` lMn' meyn dwelyéàî ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦©

øéiL éàäc øéiLjk iptny ,e`pn `le `pzd xiiy sqep e`l dfi` - ¦¥§©¦¥
.bixen`d e`ld z` mb xiiyy xnel lkep

`pzd :`xnbd daiynøéiLmbly e`ld z`'Bøác ìçé àì'xacna) ¦¥Ÿ©¥§¨
(b llaiwy xcpd z` miiwl eilr didy meyn ,eilr s` dwely ,

.zexifp envr lrdywi dzry `l``pzd dpn `l recn ,`axl
e`l lr oiwel oi`y ezhiyl ixdy ,'FxaC lgi `l' e`ld z` s`Ÿ©¥§¨
epi` `pzdy epxn`e ,df e`l wx xiiy `pzdy `vnp zellkay

.cg` e`l xiiyn
:xeiy lk o`k oi` `axly `xnbd zxne`åàì ,éàä íeMî éà¦¦©¨

àeä àøeiL,'FxaC lgi `l' ly e`ld z` `pzd dpn `ly dn - ¦¨Ÿ©¥§¨
y meyn ,eppiiprl xeiy aygp epi` dféðz÷ ékz` `pzd dpyyk - ¦¨¨¥

wx dpy ,`ziixaa oie`ldéúéøçà àzëeãa déúéà àìc éãéîe`l - ¦¦§Ÿ¦¥§§¨©£¦¦
ly e`ld la` ,mixg` mipicae xg` mewna eilr xaer epi`yàì'Ÿ

,'Bøác ìçéixdíéøãða déúéàokle ,mixcpd lka s` eilr xaer - ©¥§¨¦¥¦§¨¦
dpn `ly dn la` ,xifpa df e`l ly zewlnd z` `pzd dpn `l
df ,'oiId otBn dUri xW` lMn' ly e`ld zngn zewlnd z`¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦
.`ax ixacke ,zellkay e`l `ed ik ,eilr miwel oi` ok`y meyn

:`xnbd dywnàäå ,éMà áøì àé÷æøtî àðéáø déì øîàixde - ¨©¥¨¦¨¦©§©§¨§©©¦§¨
øéiL`pzddpn `lezewlnd z`¯ íééðéaä ïéáclr dwely ¦¥§¥©¥©¦

micizr mpi`e milecb miapr oia milcby miphw miapr zlik`
lirl x`eank ,dng ipt mi`ex mpi`y meyn lyazdl(:cl)

aezky dfn micnely(c e xacna)mipvxg' `le 'bf cre miPvxgn'¥©§©¦§©¨
,df e`l xiiy recne ,'miipiad oia' zlik` lr sqep e`l zeaxl ,'bfe
otBn dUri xW` lMn' ly e`ld z` mb xiiyy xn`py `l m`¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤
e`ld z` xiiy `ly s`e ,iia` zrck eilr dwel mlerle ,'oiId©©¦
envr `tt ax uxzn ,`ax lr ef `iyew gkn .'FxaC lgi `l' lyŸ©¥§¨

:`ziixadn eziiyew lr xg` uexizàéðz àì ,àtt áø øîà àlà¤¨¨©©¨¨Ÿ©§¨
Lîç éãéîyng dwely llk `ziixaa `pzd dpy `l zn`a - ¦¦¨¥

mb dwely yxtl xyt` iia` zrcle ,mzq dwely `l` ,zeiwln
xyt` `ax zrcle ,'oiId otBn dUri xW` lMn' ly e`ld meyn¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦

.df e`l meyn dwel epi`y yxtl
:`xnbd dywnàäå§¨
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déáúBà`ziixaa aezky dnn dywd envr `tt ax ixde - §¥
dwelyLîçrt,minàéðz àìc øçàîedwely `ziixaa,Lîç ¨¥¥©©§Ÿ©§¨¨¥

,mzq dwel `l`,dzr ayiiy enkdéáúBà àîòè éàîrecn - ©©§¨§¥
:`xnbd zvxzn .`ziixadn dywd dligzaàðà ,àtt áø øîà̈©©¨¨£¨

éøáñdUri xW` lMn' meyn s` dwely iia` ixacy izxaq ip` - ¨§¥¦Ÿ£¤¥¨¤
'oiId otBndéãéa àéä àøîb åàì,eizeaxn eicia zxeqn mpi` - ¦¤¤©©¦¨§¨¨¦¦¥

icka `ziixad oeyl z` izica jkle ,z`f xn` `xaqn `l`
`iyewd z` lawi ok` m` ze`xldéa øãäå`le ,ea xefgie - §¨©¥

,eixac itl `ziixad z` uxzl envr z` wegciàðòãé àìåj` - §Ÿ¨©§¨
izrci `ldéãéa àéä àøîâceicia `id zxeqn zn`ay - ¦§¨¨¦¦¥

,df e`l meyn mb dwely ,eizeaxnåokldéa øãä àìxefgi `l - §Ÿ¨©¥
xg`le .eixac itl `ziixad z` uxzl envr z` wegci `l` ,ea
lr mixacd z` izcnrd ,ecia `id dlaw ok`y izi`xe izpgay
`l` ,minrt yng dwely llk `ziixaa xn`p `ly ,zn`d

:mzq dwel
:dpyna epipy'eë øîBà äéøæò ïa øæòìà éaølk`iy cr aiig oi` ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥

el` mipvxgd ,mibf od el`e mipvxg od el` .bfe mipvxg ipy
,xne` iqei iax .dcedi iax ixac ,miniptd el` mibfd ,mipevigd

:lapir iniptde bef oevigd ,dnda ly befk ,drhz `ly
:iqei iax zhiyk `ed mebxzdy d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥

ïàîkdhiy efi`k -ïðéîbøúîaezky dn z` minbxzn ep` - §©§©§§¦©
xifpa miaprd zlik` xeqi`a(c e xacna)ote`a ,'bf cre miPvxgn' ,¥©§©¦§©¨

,df'ïéøevéò ãòå ïéðöøetî',`ed df mebxzkzhiy,éñBé éaøxaqy ¦§¨¦§©¦¦§©¦¥
mebxzd ixdy .miipevigd md mibfde ,miiniptd md mipvxgdy
ly mebxzde ,'mipirxb' `ed myexity ,'oipvxet' `ed mipvxg ly

:zipevigd dtilwd mdy ,'oixevir' `ed mibf

äðùî
úeøéæð íúñonf dnkl yxit `le zexifp envr lr laiwy in - §¨§¦

,laiwjynl zexifp eilr dlgìL,íBé íéLzexifp oi`y itl §¦
m`y ,sqep oic dler df oic jezne .jkn dzegtçléb` xifpdz ¦©

,ezexifp ini jeza exryøúBñ ,íéèñì eäeçlébL Bàezexifp inin ¤¦§¦§¦¥
zepnl ligzne ,dzr cr dpOWìL,íBé íéL,zexifpd meiqay ick ¤¨¨§¦

miyly jyna lcby xry el didi ,exry z` glbl aiegn `edy
,ezexifp ini z`lna zglbzd zevn meiwa `ed i`pzy itl .mei
jyna okl mcew exry lcb ok m` `l` zniiwzn ef devn oi`y

.xzeia dzegtd zexifp jyn xeriyk ,mei miylyzxaer dpynd
:gelibd xeqi` ihxt z` yxtlçlébL øéæðexry z`âeæa ïéa- ¨¦¤¦©¥§

,mixtqnøòúa ïéa,dcg oikq -óñôéqL Bàxryd z` xwry - ¥§©©¤¦§¥
wx elit` ,eciaàeäL ìk,zg` dxry -áéiçmeyn ,zewln ¨¤©¨

xn`py dyrz `l xeqi` lr xary(d e xacna)lr xari `l xrY'©©Ÿ©£Ÿ©
:'FW`xŸ

àøîâ
:ezlicb jxc `id j`id ,xryd ly eraha zwtzqn `xnbd

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -àéæî éàä`edyk ,xryd - ¦©§¨§©©§¨
,lcbéáø úçúlî,eyxey cvn ,lcb `ed dhnln m`d - ¦§©©¨¥

,dlcbe sebdn z`vei dxrydyìéòlî Bàdvwa ,dlrnln e` - ¦§¥
sebl xaegnd wlgd la` ,zklede my zkx`zn `idy ,zexryd
:`xnbd zxxan .zniiw dxrydy onf lk mlerl enewna x`yp

dpéî à÷ôð éàîì,df wtq dpyn oic dfi`l -ìiabeäeçlébL øéæð §©©§¨¦¨§¨¦¤¦§
íéèñéì,egxk lraå`l` yxeyd cr eizexry z` eglib `leøéiL ¦§¦§¦§

Baeizexrya -eic jex` `edy xeriykóBëì éãkxyt`y - §¥¨
steklBLàøribiy [dxryd ly] xriy lyBøwéòì,eyxeyl - Ÿ§¦¨

yéáø úçúlî zøîà éà,eyxeyn lcb xrydy xn`z m`y - ¦¨§©§¦§©©¨¥

ok m` ,sebl xaegn `edy mewnad zexry z` ixdúeøéæðoze` - §¦
,zexifp envr lr laiwyk el eidy zexryddéì÷L àäixd - ¨©§¥

wgxzp okl mcew eilr didy xryd ixdy ,mihqild epnn egwl
iy`x z` mihqild egliby oeike ,eizgz xg` gnve sebd on
zlaw zra eilr eidy eizexry z` epnn elhpy `vnp eizexry
ycg xry wx eilr xzepe ,zexifp zyecw mdilr dlgy ,zexifpd
x`eand oick mei miyly xezql jixv jky oeikne ,jk xg` lcby

,dpynazøîà éà àlàxrydyéáø ìéòlî,dlrnln lcb - ¤¨¦¨§©§¦§¥¨¥
m` ,enewna x`yp sebl xaegnd wlgd la` jx`zne jled `edy

okLéc÷àc éàîdrya el didy ,zexryd ly oezgzd wlgd - ©§©§¦
,zexifp zyecw dlg eilre ,zexifp envr lr laiwyíéà÷ àä- ¨¨¥

xry eze` ly aeyg xeriy ey`xa yiy oeike ,miiw `ed ixd
leki ,zexifpd zlaw zra eilr didy [exwirl ey`x sekl ick-]
`xnbd .ezexifp xezql jixv oi` `linne ,zglbz zevn ea miiwl

:oeilrd edvwa lcb xrydy dgikenäiç àaðéà àäî òîL àz- ¨§©¥¨¦§¨©¨
,y`xd xrya dievnd dig dpiMn di`x cnle `aíéà÷c- ¦¦¨§¨¥

xicz ote`a zcneryàzðéác àá÷éòajenqy dxryd dvwa - §¦§¨§¦§¨
,y`xlåc ,eppiiprl dfn gikedl yiCzòc à÷ìñ éàdlri m` - §¦¨§¨©§¨

y xnel jzrcaéáø úçúlîm` ,oezgzd ewlgn lcb xrydy - ¦§©©¨¥
okí÷éîì éòa àzðéác àLéøay`xa zeidl dkixv dpikd dzid - §¥¨§¦§¨¨¥§¥©

onf xg`l ixd ,xryd zizgza dayi dligza m` s` ik .xryd
dzid `le enr dler dpikd dzide ,sebd on wgxzpe xryd lcb
wlgy gken dhnl dievn `idy oeikne .sebl jenq dhnl zx`yp
dgec .jlede lcb edvw wxe enewna x`yp sebl jenqd xryd

:`xnbdíìBòìxnel xyt`yéáø úçúlîewlgn lcb xryd - §¨¦§©©¨¥
,enr zelrl dkixv dpikd dzid ok`e ,oezgzdåmle`àúeiç ábà §©©¦¨

àaðéà ìéæàå úéçðcinz dpikd zklede zcxei dzeig gkn - ¨¦§¨¦¦§¨
.xryd iyxey l` zxfegezelcb zexrydy dgiken `xnbd

:dhnlnàzðéác àLéøa äúî àaðéà ,òîL àzmi`ex ep` ixd - ¨§©¦§¨¥¨§¥¨§¦§¨
,sebd on wgexnd edvwa ,xryd y`xa z`vnp dzn dpiMWéàå ¤¦¨§¦

Czòc à÷ìñy xnel jzrca dlri m`e -éáø ìéòlîxrydy - ¨§¨©§¨¦§¥¨¥
ok m` ,jlede jx`zn edvwy ,oeilrd ewlgn lcbàzðéác àá÷éòa§¦§¨§¦§¨

í÷éîì éòa,y`xl jenq ,xryd zizgza cenrl dpikl dl yi - ¨¥§¥©
dpi`e ,dzn mye [dlrnl epxn`y itk] diiga dzid my ixdy
dhnln lcb xrydy gken `l` .zexryd daebl zelrl dleki
dgec .xryd y`xl dribn `id ok ici lre enr dler dpikde

:`xnbdénð íúälcb xryd zn`ay xnele zegcl yi dfa mb - ¨¨©¦
dpi`e xryd y`xl `id dler dznyk ok it lr s`e ,dlrnln

x`yp,dhnl zàìéç da úéìc íeMîdzn ixdy] gk da oi`y - ¦§¥¨¥¨
okl ,[`idìéæàå àâéøN éâeøN`edy ,xryd y`x cvl zhnyp - ¨¥§¦¨§¨¦

oi`e ,xryd yxeya qtzdl dleki dpi`y xg`n ,dhn itlk ielz
.dhnln lcb xrydy di`xzxg` dxeva dgiken `xnbd

:dhnln lcb xrydyíéiLeëc úéøBìaî òîL àzzixeladn - ¨§©¦§¦§¦¦
y`xd xry lk z` glbl mkxcy ,my`xa miiyekd milcbny
`edy cr ekxe` lkl eze` mirlewe ,hren xry wx migipne

,y`xl zekinqa eyxey lv` wcedne xeywdì ïéìcâîc øúác- §¨©¦§©§¦¨
zryn onf slegy xg`l xnelk ,zixelad z` mirlewy xg`ly

drilwdúçúlî àéôø ,yi dfne .y`xl jenqa wecidd stexzn - ©§¨¦§©©
zngn y`xl jenqa stexzn xywd i`cea ik ,eppiprl gikedl
:`xnbd dgec .relw epi` `edy ,my sqepe gnevy ycgd xryd

énð íúäzn`ay xnele zegcl yi ,miiyekd zixelaa mb - ¨¨©¦
df ,y`xl jenqa wecidd stexzny dne ,dlrnln lcb xryd

àéôø(c) àáëéMî àéä àèî÷c éãéiàzhnwzn drilwdy jezn - ©§¥§¨§¨¦¦¦§¨§©§¨
mewna xywd stexzn ,dilr ugel ey`xe mc`d akeyy zra
.dhnln zelcb zexrydy di`x jkn oi`e ,y`xl jenq wecidd

:dhnln zelcb zexrydy zxg` dxeva dgiken `xnbdàz̈
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miwxt dyelya` cenr hl sc ± iriax wxtxifp
éøáñ àðà àôô áø øîàÐ mizy aiig ovxg lik` ikc dicia `ed `xaq Ð

`xidp `lc meyn ,`zaeiz dil aize` :ixaqe ."dyri xy` lkn" lre ,ovxg lr

dia xcdile ,`zlin dil.äéãéá àéä àøîâã àðòãé àìåikd meyne ,diaxn Ð

.dia xcd `läéøæò ïá øæòìà éáømipvxg ipy xn`wcn ,iqei iaxk dil zi` Ð

.mipvxg ipy `ki` cg` bflc rnyn Ð bfe

ïéðöøåô`civxt elit` :oebk .inipt rnync Ð

zkqnc `nw wxt yixa xn`c ,`lw izezc

.oipirxb epiidc (`,c) ziprzïéøåöéòrnyn Ð

ziy`xa) aizkck ,dwyndn hgeqy mipevig

.oedzi zixvre :opinbxzne "mze` hgy`e" (n

äðùîïéèñéì åäåçìéâù åà çìéâ:rnyn Ð

oia ,ezexifp ini jeza ,oevxa oia qpe`a oia

.zhren zexifpa oia daexn zexifpaøúåñ
íåé íéùìùzegta xriy lecib oi`y itl Ð

.mei miylynàåäù ìë óñôéñù åàÐ

.xriyd y`xa zvw ylzyàøîâàéòáéà
éáø úçúìî àúðéá åäìzgzln xriy i`d Ð

ey`xe ,lcbe y`xd on `vei xyal jenqa ,iax

.i`w i`wckéáø ìéòìî åàxryd y`xy Ð

i`wck exwire ,lcbzne eili`n `veie lcbzn

.i`wïéèñéì åäåçìéâù øéæðì äðéî à÷ôð éàîì
åø÷éòì åùàø óåëì éãë åá åøééùåi` Ð

i`nl jklid ,iax zgzln `zpia i`dc zxn`

.ezexifp xzeqe ,dilwy Ð yicw`cúøîà éàå
éáø ìéòìîea sekl ick ea exiiye li`ed Ð

xninl `ki`c ,exwirl ey`xyicw`c i`nc

,devn zglbz carinl dil zi` izk` ,i`w

.xzeq epi`eäéç àáðéà éàäî òîù àúÐ

.mipik ivian `edc ,f"rla y"ixhpilàîéé÷ã
àúðéáã àá÷éòá.xyal jenq ,xriyd xwira Ð

êúòã à÷ìñ éàå,iax zgzln `zpia i`dc Ð

.xal `api` witp `xry witp ikc gkzyi`

í÷éîì äéì éòáéà àúðéáã àùéøá.`api` Ð

icda `api` `niiwcn dpin rny e`l `l`

i`wck `zpiaa `api`e ,iax lirlnc Ð `xyia

.i`wéáø úçúìî íìåòì`niiw `lc `de Ð

.`zpiac `yixaàúåéç áâàå.`xyia icdal zgzl dlf`e `zgp ,da zi`c Ðàú
àúðéáã àùéøá àîéé÷ äúî àáðéà éàäãî òîù`zpia i`dc jzrc `wlq i`e Ð

irai` inp ikd Ð `zpiac `xwira `niiw `xwirnc ikid ikc gkzyi` ,iax lirln

.`zpiac `xwira `zyd mwinl dlàìéç äá úéìã íåùî éîð íúäda oi`y Ð

.dzn `ied `dc ,gkàâøúùî à÷ éâåøù,`zpiac `yix itlk dlf`e `hnzyn Ð

.iax lirln mlerle ,mzd dl `niiw ikd meynøúáã íééùåë ìù úéøåìáî òîù àú
äì ïéìãâã.dfa df xriyd z` oirlwny Ðúçúìî àéôø`itxcne .xyal jenq Ð

meyn ,`vie xriyd upd zgzlnc dpin rny Ð lirln `le `xyia icdal zgzl

mzde ,iax lirln mlerl :`zpia jci`a irlwn `le ,zgzln ixry ipdl etxn ikd

akeyyk lcbd zngn dhnl envrn wgece zixela wcdny Ð `hnwc icii` inp

.dilråàéôøã àåä àáëéùîdl `itx ,zixelad lr akeyy ,`ed daiky zngn Ð

.zgzlnàéðúå úçúìî àøîò éôøã àúø÷ñîjl iyextl opira `zyd cr :xnelk Ð

oixweqc `dn rnyinl `ki` `zyd `l` ,`ipzc icina `ilz `lc ,`xaqc icinn

xzale ,`xwiq ly ravd zngn cgia xriyd lk xywznc ,xyrn meyl ixiyrd lr

,ikd xzal dil iax itxc `eddc meyn e`l Ð `nrh i`ne .zgzln `xnr `itx ikd
êééù]
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àäådiaze` `nrh i`n `ipz `lc xg`ne yng diaze`envr `tt ax `lde ,xnelk Ð

?`ed diaze` `nrh i`n ,yng ipz `l `pz i`e ,iia`l dipin dywn did

øîàdicia ded `xnb e`l ixaq `p` `tt axoeyl lr iztqede ialn izica jkl Ð

f`c Ð dicic `xninl dxn` ezrcn m` ze`xl ,iia`l zeywdle ,yng `ziixad

`ziixad uxzl wegci `le ,eixacn xefgi lwa

opiaze`e ,dicia ded `xnbc `prci `le .eixacl

.dicia ded `xnbc izpga jkle ,dia xcd `le

íéðöøçîmipvxetnoke .oipirxbd epiidc Ð

:(a,cl) dxf dcear zkqna

.dtilwd epiid Ð oixevre .jqp oiic mipvxet

epiid dhigqe ,zixvre :opinbxzn "hgy`e"

da yiy dpevigd dtilwd hegqiy ,dtilwa

.dipirxba `le ,zvw zigelgl
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meia edeglb m` ,[miyy] ly zexifpa jklde
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elky xg` edeglb m`e ,zglbz mei mcew xry

,opaxl [miyly] xzeq Ð xry lecib [oi`e] eini
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גכא

miwxt dyelya` cenr hl sc ± iriax wxtxifp
éøáñ àðà àôô áø øîàÐ mizy aiig ovxg lik` ikc dicia `ed `xaq Ð

`xidp `lc meyn ,`zaeiz dil aize` :ixaqe ."dyri xy` lkn" lre ,ovxg lr

dia xcdile ,`zlin dil.äéãéá àéä àøîâã àðòãé àìåikd meyne ,diaxn Ð

.dia xcd `läéøæò ïá øæòìà éáømipvxg ipy xn`wcn ,iqei iaxk dil zi` Ð

.mipvxg ipy `ki` cg` bflc rnyn Ð bfe

ïéðöøåô`civxt elit` :oebk .inipt rnync Ð

zkqnc `nw wxt yixa xn`c ,`lw izezc

.oipirxb epiidc (`,c) ziprzïéøåöéòrnyn Ð

ziy`xa) aizkck ,dwyndn hgeqy mipevig

.oedzi zixvre :opinbxzne "mze` hgy`e" (n

äðùîïéèñéì åäåçìéâù åà çìéâ:rnyn Ð

oia ,ezexifp ini jeza ,oevxa oia qpe`a oia

.zhren zexifpa oia daexn zexifpaøúåñ
íåé íéùìùzegta xriy lecib oi`y itl Ð

.mei miylynàåäù ìë óñôéñù åàÐ

.xriyd y`xa zvw ylzyàøîâàéòáéà
éáø úçúìî àúðéá åäìzgzln xriy i`d Ð

ey`xe ,lcbe y`xd on `vei xyal jenqa ,iax

.i`w i`wckéáø ìéòìî åàxryd y`xy Ð

i`wck exwire ,lcbzne eili`n `veie lcbzn

.i`wïéèñéì åäåçìéâù øéæðì äðéî à÷ôð éàîì
åø÷éòì åùàø óåëì éãë åá åøééùåi` Ð

i`nl jklid ,iax zgzln `zpia i`dc zxn`

.ezexifp xzeqe ,dilwy Ð yicw`cúøîà éàå
éáø ìéòìîea sekl ick ea exiiye li`ed Ð

xninl `ki`c ,exwirl ey`xyicw`c i`nc

,devn zglbz carinl dil zi` izk` ,i`w

.xzeq epi`eäéç àáðéà éàäî òîù àúÐ

.mipik ivian `edc ,f"rla y"ixhpilàîéé÷ã
àúðéáã àá÷éòá.xyal jenq ,xriyd xwira Ð

êúòã à÷ìñ éàå,iax zgzln `zpia i`dc Ð

.xal `api` witp `xry witp ikc gkzyi`

í÷éîì äéì éòáéà àúðéáã àùéøá.`api` Ð

icda `api` `niiwcn dpin rny e`l `l`

i`wck `zpiaa `api`e ,iax lirlnc Ð `xyia

.i`wéáø úçúìî íìåòì`niiw `lc `de Ð

.`zpiac `yixaàúåéç áâàå.`xyia icdal zgzl dlf`e `zgp ,da zi`c Ðàú
àúðéáã àùéøá àîéé÷ äúî àáðéà éàäãî òîù`zpia i`dc jzrc `wlq i`e Ð

irai` inp ikd Ð `zpiac `xwira `niiw `xwirnc ikid ikc gkzyi` ,iax lirln

.`zpiac `xwira `zyd mwinl dlàìéç äá úéìã íåùî éîð íúäda oi`y Ð

.dzn `ied `dc ,gkàâøúùî à÷ éâåøù,`zpiac `yix itlk dlf`e `hnzyn Ð

.iax lirln mlerle ,mzd dl `niiw ikd meynøúáã íééùåë ìù úéøåìáî òîù àú
äì ïéìãâã.dfa df xriyd z` oirlwny Ðúçúìî àéôø`itxcne .xyal jenq Ð

meyn ,`vie xriyd upd zgzlnc dpin rny Ð lirln `le `xyia icdal zgzl

mzde ,iax lirln mlerl :`zpia jci`a irlwn `le ,zgzln ixry ipdl etxn ikd

akeyyk lcbd zngn dhnl envrn wgece zixela wcdny Ð `hnwc icii` inp

.dilråàéôøã àåä àáëéùîdl `itx ,zixelad lr akeyy ,`ed daiky zngn Ð

.zgzlnàéðúå úçúìî àøîò éôøã àúø÷ñîjl iyextl opira `zyd cr :xnelk Ð

oixweqc `dn rnyinl `ki` `zyd `l` ,`ipzc icina `ilz `lc ,`xaqc icinn

xzale ,`xwiq ly ravd zngn cgia xriyd lk xywznc ,xyrn meyl ixiyrd lr

,ikd xzal dil iax itxc `eddc meyn e`l Ð `nrh i`ne .zgzln `xnr `itx ikd
êééù]
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àäådiaze` `nrh i`n `ipz `lc xg`ne yng diaze`envr `tt ax `lde ,xnelk Ð

?`ed diaze` `nrh i`n ,yng ipz `l `pz i`e ,iia`l dipin dywn did

øîàdicia ded `xnb e`l ixaq `p` `tt axoeyl lr iztqede ialn izica jkl Ð

f`c Ð dicic `xninl dxn` ezrcn m` ze`xl ,iia`l zeywdle ,yng `ziixad

`ziixad uxzl wegci `le ,eixacn xefgi lwa

opiaze`e ,dicia ded `xnbc `prci `le .eixacl

.dicia ded `xnbc izpga jkle ,dia xcd `le

íéðöøçîmipvxetnoke .oipirxbd epiidc Ð

:(a,cl) dxf dcear zkqna

.dtilwd epiid Ð oixevre .jqp oiic mipvxet

epiid dhigqe ,zixvre :opinbxzn "hgy`e"

da yiy dpevigd dtilwd hegqiy ,dtilwa

.dipirxba `le ,zvw zigelgl

íúñmei miyly zexifpwxta df epipy xak Ð

e` glib ipznl irac icii`e ,(`,d) `nw

mzq inp ipz ,mei miyly xzeq mihql edeglby

Ð mei miyly xzeqc `nrhe .mei miyly [zexifp]

,devn ly zglbz el dlriy zexifp `irac meyn

mzqk lcbl ie`xy itk lcb exry `diy ick

meia edeglby ixiine .mei miyly epiidc ,zexifp

dnlÐ xzei e` (mipya) edeglb m` ixdy ,z`ln

?xak dpny dn dpnie xefgi ji` ?lkd z` xezqi

ick eizexry ediy cr xzeq :xn`w inp ikd ile`e

.wgvi epiax axd yexita `vnp jk ,mei miyly

meia edeglb m` ,[miyy] ly zexifpa jklde

lecib oiicr `ki`c ,melk xzeq epi` Ð miyly

elky xg` edeglb m`e ,zglbz mei mcew xry

,opaxl [miyly] xzeq Ð xry lecib [oi`e] eini

.`xnba gkenck

øéæðoia glibysqtiqy e` mixtqna:yexit Ð

dwel Ð cg` xry elit` ,`edy lk ylz

on zigyne exwirn xriyd xwery ixiin .eilr

`l xrz"c `xwn dwelc ,xrz oirk yxeyd

.oixiarnd x`y `xnba opiaxnc "ey`x lr xeari

øòùiax zgzln`ed exwirn ,eyxyn Ð

Ð dlere xnzn lcb xrydy dn .lcbe diabn

jenq la` ,lcbe jled xryd y`xn Ð iax lirln e` .wegxa didi mini xg` y`xl jenqd

.enewnn [ff] oi` y`xlåøééùåexwirl ey`x sekl ick ea[`xeriy] .xrye xry lka Ð

.xry zeaiyg yi jkae ,mini draya xryd lcbil eay xn` jenqae ,`ed `nlraéàå
dilwy `d ezexifp iax zgzln zxn`,eglbe elhp df exfp meia yicwdy xriyd ,xnelk Ð

zlaw zryn el didy xryn df oi` Ð sekl ick ea exiiyy dfe,ok xg` ea gnv `l` ,exfp

i`n Ð iax lirln zxn` i`e .exfp zlawa didy xry eze`n xiizyp `ly ixg` ,xzeqe

xzeq epi`e aeyg xeriy ied jkae ,yicwdy xriy eze`n i`ce exiiyy eze`c ,i`w yicw`c
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ikd meyne ,iax lirlnc dpin rny .xry leciba myn `vz `le ,y`xl jenq ,xriyd
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.dlrnle exwirn lcbe jled xryde,`api`dáâàlif`e zgp `zeigcxei `ed `api` Ð

.y`xd mexn dlrnln lcb xrydyk dhnlàùéøá`zpiacwegxa `l` ,`yixa e`l Ð

.xn`w y`xd onéàå[mewna] Ð mwinl ira `zpiac `xwira iax lirln jzrc `wlq

.dzn my ixdy ,dig dzidyk dcnryíúä`lig da zilc meyn inp.efa ,xnelk Ð

Ð dlf`e dhny dzn ixdy,ux`d cvl dhnl ielz `edy xryd y`xl zcxeie zxaegn

.y`xd cvl dlrnl fg`dl gk dl oi`eàúzeixela migipny miiyek ly zixelan rny

elcib od oigipn eidy dne ,ey`x aiaq lk oiglbn oi` xryae ,dxf dcear myl [mdiy`xa]

relw epi` y`xl jenqy xrya ik `vnpe ,y`xd on d`lde miptl drilwd zigcpe ,iax zgzln i`ce `l` ?i`n` iax lirln i`e .dpey`xak wcedn epi`e ,y`xl jenq drilwk dze`
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ïøååç ïBäð÷éc àiáñ éòáö ãk ,eúå .àéðúå ,úçúlî¦§©©§©§¨§©¨§¦¨©¨¦§§©§¨
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miwxtגכב dyelyaa cenr hl sc ± iriax wxtxifp
[` cenrl jiiy]éáø úçúìî äðéî òîùå.`ipzc icina `ied `xaq `de Ðéòáöãî åúå
ïåäéð÷éã àéáñixwir mipalzn ,oedipwic ixeig ikd xzae ,`iwcxc efgzilc ikid ik Ð

irai`e ,dipin delwy xifp i`d yicw `wc i`ne Ð iax zgzlnc dpin rny .mpwf ixry

.xriy yecwilc ikid ik ,zxg` zexifp ipninle xzqinl diløéæð àéðúã àä àìà
åùàø óåëì éãë åá åøééùå íéèñì åäåçìéâù

øúåñ åðéà åø÷éòìxzeq epi` i`n`e Ð?
delwye iax zgzlnc opixn` `dc ,xezqil

cr glbl `ly yicw`c xriy `eddl dipin

i`na `kde ,iax zgzln mlerl !ezexifp seq

Ð z`ln xg` edegliby oebk Ð opiwqr

ipn `de ,glbl witqdy mcew ezexifpl miyly

in" wxta lirl xn`c ,`id xfril` iax Ð

z`ln xg` lkc (a,fh) "glbn xifp ipixd xn`y

iax ,cg`e d`n mei `nhp m`y .xzeq dray Ð

xg`l dray `l` xzeq epi` xne` xfril`

iaxiz mini dray el` jezac ikid ik ,zglbz

.exwirl ey`x sekl ick iedizc ikid ik ,`ifn

ey`x sekl ick dil eytc li`ed ,inp `kde

cin `l` ,melk xezqil jixv epi` Ð exwirl

.glbnøæòéìà éáøã àîòè éàîlk :xn`c Ð

`l eze xzeq mini dray z`ln xg`l?
dray xzeqc ,z`ln xg`l `nhp ik `nlya

iriaye iyily oda dpeny mini dray cbpk

zglbz :(a,cn) onwl `ipzck ,iriaya glbne

cvik d`nehd?glbne] iriayae iyilya dfn

dn ."epglbi iriayd meiae" aizkck ,[iriaya

xg`l glbn `nhpy xg`l Ð d`neh zglbz

xg`l dxdh zglbz s` Ð ziyixtcke ,dray

xg`l dray `l` zepnl jixv epi` z`ln

xriy zvw lcbl leki `diy ick ,zglbz

,`nwezin `l z`ln mcewe .dxdh zglbza

opiyxtcke ,miyly xzeq z`ln mcewc meyn

dxezd xfril` iax ixacl :(a,e) lirl `wxita

.xifp zxez el oz Ð z`ln meia `nhp dxn`

dil ibq Ð llk xriy ea egipd `ly ,ixnbl glbzp e` `nhp ,z`ln xg` lk `l`

ey`x sekl ick `ifn `lcb mini dray jpdac oeik ,opax xen`e .edc lk zglbza

xezqil jixv epi` Ð exwirl ey`x sekl ick ea exiiyc oeik ,`kd eli`e .`ibq Ð exwirl

.oiia xzene ,eizepaxw `iane ,xzl`l glbne ,llkùìú`l la` ,xyal jenqa xriy Ð

.d`xp exwiry oebke .ixnbl exwråèøéî.elecib mewnn ixnbl exwrc Ðóñôéñenk Ð

.seqäéäé ùåã÷ øîåì ãåîìú.rxt lcbl epgipie ,xac meya epxiyi `ly Ðáéúëäå
òøô ìãâ äéäé ùåã÷ (øîåà)ikdl ,xac meya epxiqi `ly Ð didi yecw rnync Ð

."yecw" azkäùòú àìå äùòá åéìò éà÷ øòúá åì çìéâ éëã àøîéîìyecw rnync Ð

.dyr Ð dyr llkn `ad e`le ,xrza epxiari `ly Ð didiìë óñôéñ èøéî ùìú
åùàø ìò øåáòé àì øîåì ãåîìú ïéðî àåäù.oixiarnd zeaxl Ðúåáøì åðéôåñù øçàîå

øáã ìë"xrz" xnel cenlz dn ,"xeari `l" aizkck ,xiarnd Ð?epcnl `ly itl

azk `ly itl ,xrza `diy zexifp ini melyz xg`l dxdh ly Ð dpexg`d zglbzl

z` glibe" `l`dze`y jcnll ,jixv epi`y ,o`k xrz jl azk jkl Ð "exfp y`x xry

xingdl xengn lw oipc oi`c xyt` i` rxevnn ecnll .xrza `l` `dz `l zglbz

exya lk `diy ick ,exry lk z` glbl jixv `edy itl ,xeng ied rxevnc Ð eilr

.xifpa oi`y dn ,zglbza
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éá÷éòoednip`zxwqnc oicd `ede .iax zgzln `nl` ,oal d`xp xhpql jenqd mpwf Ð

.reav dndaa reavd xnvd seq oi` xnvd lcbykc ,ikd igeke`l ivn ded inp

øåúñì`l ok m`e ,iax zgzlnc epgked `dc :yexit .iax zgzln jzrc `wlq `dc

lirln dpin rny `l` .exwirl ey`x sekl ick zexifp zlaw zryn ea didy xryn x`yp

.`xwirnc eze` epiid x`ypy eze`e ,iaxïåâë
z`ln xg` edeglbyiaxÐ ipne .miyly meia Ð

dray Ð z`ln xg` lk :xn`c ,`id xfril`

m` oke .iriaye iyily dfiy cr ,`nhp m` ,xzeq

leki `ly ,dray xzeq miyly meia edeglb

.dray xg` cr exfp zglbz glbléàîå`nrh

xfril` iaxc`nrh i`n ,xnelk .[lirl`] i`w Ð

ibqc z`ln xg` edeglb ik xfril` iaxl zxn`

!mei miylyn zegt xriy lecib oi` `de ?draya

éìéódxdh zglbzici lr `idy dxizq Ð

ici lr d`ad dxizqn ,dxedh `idy zglbz

oiznn miyly meia `nhp ik zglbz dn .d`neh

edeglbyk ,dxdh zglbz jk Ð [`l eze] dray

dray Ð exwirl ey`x sekl ick ea exiiy `le

.`l ezeíé÷åoi` dray lkc opaxl edl

,melk xzeq epi` .sekl ick `l` oilicb zexryd

ick m` ik lecib epi` dray zxizq ly lecibac

didiy ezglbzl dray opira `l ok m` Ð sekl

xg` edeglb m`e .sekl ick `l` ey`x xrya

la` .xzeq epi` Ð sekl ick ea exiiye inp z`ln

mrhn ,onwlck ,xzeq z`ln jezc zglbz i`ce

oeik ,z`ln xg` edeglbyk la` .xry lecib

ie`xd miyly meia xry lecib epiptl didy

,edine .jka eic `ziixe`cn ,oxn`ck ,zglbzl

.d`neh zglbzn opitlie .oizndl el yi dray

oizndl jixv mzdc ,ixnbl inc `lc ab lr s`e

mewn lknÐ dxdha eizepaxw `iadl ick dray

z`ln xg`c zglbzl dxizq mzq minkg eey

[m`c] oeik i`ce ,opaxl la` .d`neh zxizql

opixn`ck ,mei miyly xzeq [z`ln xg`l] `nhp

zxizql z`ln xg`lc (d`nehc) zglbz lk opitli eed inp ikd ,(`,fh) iyily wxta

xg` inp edeglb ik ,mei miyly ly xry lecib zglbz zrya opirac ,d`neha enk ,miyly

ik ,exwirl ey`x sekl ick ea exiiyy enk ibq ded `le ,mei miyly xzeq didi Ð z`ln

i`ce la` .xfril` iaxk `wec opinwe` jkle .mei miylya lcbil ie`xy dn ea exiiy m`

opax exn` [dylye miyly e` miipye miyly meia] edeglby oebke ,inwe`l ivn inp opaxk

`nye .lirl izyxitck ,dray `l` xzeq epi`c mipye miyly meia `nhpc xfril` iaxl

xfril` iaxl `wece ,[melk xzeq epi`c] epaxw `iady z`ln xg` oirk ecenc xnel yi

ick mei miyly xzeq sekl ick ea exiiy `le mihql edeglb m`y ,`akrn zglbz xn`c

`akrn `l [z`ln xg`c] zglbzc ixn`c opaxl la` ,eizepaxw `iadle xefgle glbl

oerh inp opaxlc idpe .eizepaxw `iady xg` cin oii zezyl xzene ,melk xzeq epi`Ð

Ð exiiy `l m`c rnyn "xzeq [epi`"c] `pyil ,mini dray oizndl jixve devnl zglbz

,xg` xac meyl e` oiia zezyl xeq`y e` ,eilr zexifp gkn xeqi` mey yiy ,dxizq `ira

.eilr xeqi` mey ied `l opaxle .glibe xfg `lc dnk lkåðúxrz `l` il oi` opaxÐ

jenq ezligzn xryd xwry oia ,xrza `ly :yexit ,`edy lk da ylz .dwely `wec

cenlz ?xeq`c oipn ,ezvwn m` ik ixnbl exwr `ly oiae ,xrz oirk `ly ,edine ,ey`xl

cbl devny Ð "rxt lcb didi yecw" xnelik mb ,llk epnn glbn i` dyra xaere ,xry l

lka e`l `ki` Ð xrz oirk ixnbl exwirn uvewa la` exwirn .ixnbl evvew epi`

didi yecw" xninl `pz i`dl dil `gip la` .iccd` ibilt `lc ,`ziixa ipzck oixiarnd

.exwirn ixnbl uvew epi` xeqi` opirny dipinc ,"rxt lcbéáøxeht sqtiq ylz 'ek oi` xn` ozpei,xrz oirk elit` ,llk xaer epi` Ð exwirn ylz epi` oia ,exwirn ylz inp ik oia Ð

aiiginc ixn` i`pz x`y edlekle ,ikd dil zi` jpdn cgc xnel oiwewf [ep`] ok m` ,oixiarn x`ya aiig epi` xifp xfril` iaxlc ,onwlc `ibeqd rnyn oke .oixiarn x`ya `le xrza `l`

.ikd xaqc `ed ozpei iax ok m` Ð oixiarn x`yaáéúëäårxt lcb didi yecw`ly la` ,dyre e`l Ð ey`x xrza glbn ikc :ipyne .oixiarna `ki` `din dyr xeqi`c rnyne Ð

.dyr `le e`l `kil Ð lkd glib ik mb ,xrzaìë`edyeyxyn exwirn ,xrz oirk `diy calae ,oixiarnd lk zeaxl Ð "ey`x lr xeari `l" xnel cenlz ,[cg`] xry elit` yexit Ð

.ozpei iaxc `nw `pzke,`pz i`dk dil `xiaq inp oizipznc `pze .ixnbløçàîåxrz xnel cenlz dn oixiarn x`y elit` xac lk zeaxl epiteqyoirk opireny`l [`nil :dniz] Ð

!'eke zigyn zeaxl ,xrzéôìeilr xingdl xengn lw oicnel oi`y xyt` i` rxevnn ecnlle xrza `diy dpexg`d zglbz epcnl `ly`pz i`dl `hiyt `kidn opitli onwle Ð

[`,n scl jiiy] .yexita xrz aizk `l `de ,xrza rxevn zglbzcïéàùxengn lw oipcglbi iriayd meia dide" (ci `xwie) aizkc ,eteb xry lk zglbz oerhy ,xeng rxevndy Ð

glbl jixv epi`y ,lw `edy xifpa xn`z ,'ebe "epwf z`e ey`x z` exry lk z`xeqi`l oipr epi` m`e ,"xeari `l xrz" aizk [jkl] .xrz oerhi `l jkle ,`xwa `icda aizkck ,ey`x `l`

.xrza `l` epi`c ,ezexifp seq ly ezglbz zevnl ,zglbz oiprl edipz Ð iwl oixiarnd lka [edi`] `dc ,ezexifp jezay dxard
iax
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.dpéî òîL ,éáø úçúlî dpéî òîL ,ïBäîéð éá÷éò¦§¥¦§§©¦¨¦§©©¨¥§©¦¨
Ba eøéiLå íéèñì eäeçìébL øéæð :àéðúc àä àlàå§¤¨¨§©§¨¨¦¤¦§¦§¦§¦§
à÷ìñ éàå .øúBñ Bðéà ¯ Bøwéòì BLàø óBëì éãk§¥¨Ÿ§¦¨¥¥§¦¨§¨
øçà eäeçìébL ïBâk ¯ !øBzñéì ,éáø úçúlî Czòc©§¨¦§©©¨¥¦§§¤¦§©©

,àéä øæòéìà éaø ¯ épîe ,úàìîøçà ìk :øîàc §Ÿ©¦©¦¡¦¤¤¦§¨©¨©©
¯ øæòéìà éaøc àîòè éàî .øúBñ äòáL ¯ úàìî§Ÿ¦§¨¥©©£¨§©¦¡¦¤¤

éìéúçìâz äî ,äàîeè úçìâzî äøäè úçìâz ó ¨¥¦§©©¨¢¨¦¦§©©§¨©¦§©©
eäì íé÷å .äòáL äøäè úçìâz óà ¯ äòáL äàîeè§¨¦§¨©¦§©©¨¢¨¦§¨§¦§

ìk :ïðaøìBLàø óBëì éãk àééæî àéúà ïéîBé äòáL §©¨©¨¦§¨¦¨§¨©§¨§¥¨Ÿ
óñôéqL Bà âBæa ïéa øòúa ïéa çlébL øéæð" .Bøwéòì§¦¨¨¦¤¦¥©¥§©©¥§¤¦§¥
àlà éì ïéà ,"øòz" :ïðaø eðz ."áéiç àeäL ìk̈¤©¨¨©¨©©©¥¦¤¨

ìz ,øòzãeîìz ¯ ïépî àeäL ìk óñôéñ èøéî L ©©¨©¥¥¦§¥¨¤¦©¦©§
éøác ,"BLàø øòN òøt ìcb äéäé LBã÷" øîBì©¨¦§¤©¥¤©§©Ÿ¦§¥
àlà éì ïéà ,"øòz" :øîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥©©¥¦¤¨

ìz èøéî ,øòzáéúëäå .øeèt ¯ àeäL ìk óñôéñ L ©©¥¥¨©¦§¥¨¤¨§¨§¦
øòúa déì çléb íàc àøîéîì ¯ !"äéäé LBã÷"¨¦§¤§¥§¨§¦¦¥©¥§©©
,"øòz" :Cãéà àéðz .äNòz àìå äNòa déìò íéà÷̈¥£¥©£¥§Ÿ©£¤©§¨¦¨©©

ïéàìz ,øòz àlà éìàeäL ìk óñôéñ èøéî L ¥¦¤¨©©¨©¥¥¦§¥¨¤
øçàîe ."BLàø ìò øBáòé àì" øîBì ãeîìz ¯ ïépî¦©¦©§©Ÿ©£©Ÿ¥©©
øòz" øîBì ãeîìz äî ,øác ìk úBaøì eðéôBqL¤¥§©¨¨¨©©§©©©
úçìâzì eðãîì àlL éôì ?"BLàø ìò øBáòé àìŸ©£©Ÿ§¦¤Ÿ¨©§©¦§©©
,øLôà éà òøBönî Bãîìì ;øòúa äéäiL äðBøçàä̈©£¨¤¦§¤§©©§¨§¦§¨¦¤§¨
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גכר

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

ïBäîéð éá÷éò,sebl oxeaig mewna ,mdizexry ly oezgzd owlg - ¦§¥¦§
dpéî òîLxriydy ,ef ze`ivnnéáø úçúlî,lcb `ed dhnln - §©¦¨¦§©©¨¥

d`xpe ,reav epi` my gnevy ycgd xriyde ,xeaigd mewna
did dlrnln lcb xriyd did eli` la` ,my ravd xqed eli`k

.sebd on wgexnd wlgd oialn
:dwiqn `xnbdpéî òîLdlcb xriydy jkn gkeeidl yi ok` - §©¦¨

rxken jk jezne .digc dl oi`e `id dgekp di`x ik ,dhnln
ick ea yiy xriy ea exiiye mihqil edegliby xifp iabl wtqd
dhnln lcb xriydy eprxkdy dn itly ,exwirl ey`x sekl
didy xriyd z` eglib mihqildy oeik ,lkd xezql xifpd aiig

:dywn `xnbd .zexifpd zlaw zrya eilràlàådyw dzrnàä §¤¨¨
àéðúc,`ziixaaBa eøéiLå íéèñì eäeçlébL øéæðyiy xriy §©§¨¨¦¤¦§¦§¦§¦§

ie`xd xeriy ekxe`aóBëì éãkz`øúBñ Bðéà ,Bøwéòì BLàø §¥¨Ÿ§¦¨¥¥
.mei miylyCzòc à÷ìñ éàå[eprxkdy itk] xnel jpevxa m`e - §¦¨§¨©§¨

xriydyéáø úçúlî`ed ie`x ok m` ,lcb `ed dhnln -øBzñéì ¦§©©¨¥¦§
,ezexifp z`zrya eilr didy xriyd z` eglib mihqild ixdy

.lirlcke ,zexifpd zlaw
`ziixad cinrdl yiy :`xnbd zvxznøçà eäeçlébL ïBâk§¤¦§©©

úàìîzeevnd z` miiwy mcew ,ezexifp ly miylyd meia - §Ÿ
,zepaxw z`ade gelib ,zexifpd on eze` zexhetdépîeezrcke - ©¦

,`ziixad zipyp in lyøîàc ,àéä øæòéìà éaølirl dpyna.fh) ©¦¡¦¤¤¦§¨©
(:fh,øúBñ äòáL ,úàìî øçà ìkzna `nhpy xifp lk ,xnelk ¨©©§Ÿ¦§¨¥

oick ezexifp lk z` xezql jixv epi` ,ezexifp ini enlypy xg`l
,cala mini dray oiznn `l` ,ezexifp ini jeza `nhpy xifp
z`ln xg`l exry z` egliby xifp ok enky xnel yi ezhiyle
miiwl lkeie mini dray `l` mei miyly oizni `l zexifpd ini
egipd m` la` ,llk xriy ey`xa egipd `l m` edfe] gelib zevn
`l` llk oizndl jixv oi` sekl ick ea yiy xeriya xriy ea

.[zklede zx`an `xnbdy itke ,cin glbi
:zxxan `xnbdøæòéìà éaøc àîòè éàîxg`l glbzp m`y ©©§¨§©¦¡¦¤¤

zevn miiwiy cr mini dray oizndl el ic ezexifp ini z`ln
lkeiy ick zexifp xeriyk mei miyly oizniy mixne` oi`e ,gelib

,gelib zevn exrya miiwléìéócnl -äøäè úçìâzzxizq - ¨¥¦§©©¨¢¨
bk ,gelib ici lr d`ay dxizq epiid] d`neh `la zexifpoe

,[d`neh ici lr `le ,mihqil edeglibyäàîeè úçìâzî- ¦¦§©©§¨
,d`neh ici lr d`ay zexifp zxizqnäàîeè úçìâz äîmyk - ©¦§©©§¨

oi` z`ln xg`l `nhp m`y dpic d`neh ly zexifp zxizqy
`l` oizndl jixväòáL,ezexifp miiqie eizepaxw `iai f`e ,mini ¦§¨

äøäè úçìâz óàlr `le gelib ici lr ezexifp dxzqpy in s` - ©¦§©©¨¢¨
wx xzeq ,zexifpd meiq meia ok el rxi` m`y epic ,d`neh ici

äòáL,miniïðaøì eäì íé÷åminkgl mdl recie -yäòáL ìk ¦§¨§¦§§©¨¨¨¦§¨
ïéîBémini dray jyna -àééæî àéúàxriy gneve ribn - ¦¨§¨©§¨

ea yiy xeriya,Bøwéòì BLàø óBëì éãkdxez dkixvdy oeike §¥¨Ÿ§¦¨
xeriyy jkn oaen ,ixnbl exry glbzpyk mini dray oizndl

dfay ,glbzdl xifpd lkeiy ick jxvp df,xriy zeaiyg el yi
ea miiwl leki mini dray ly xriy ea x`ypy ote`a ok m`e

:llk xzeq epi`e cin zglbz zevn
:dpyna epipyçlébL øéæðàeäL ìk óñôéqL Bà âeæa ïéa øòúa ïéa ¨¦¤¦©¥§©©¥§¤¦§¥¨¤

:áéiç©¨
:xifpa zglbz xeqi` ihxt lr `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

aezkd xikfdy dnn(d e xacna)øòz''FW`x lr xari `léì ïéà ©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ¥¦
zewln aiigy xewnàlàici lr glbnd xifpøòz,calam` la` ¤¨©©

ìzLe` ,exry z`èøéîe` ,mq ici lr exiqd -óñôéñexwr - ¨©¥©¦§¥
,eciaàeäL ìk,zg` dxry wx elit`e -ïépî,mixeq` el` mby ¨¤¦©¦

øîBì ãeîìzweqtd jynda,'BLàø øòN òøt ìcb äéäé Lã÷' ©§©¨Ÿ¦§¤©¥¤©§©Ÿ
eglib m`e ,rxt eplcbi `l` xac meya epxiqi `ly rnyny

el` ,rxt lecib zevn miiw `ly ,dyra xaer.äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨
,øîBà ïúðBé éaødxeza xn`py oeiknéì ïéà ,'øòz'eaiiglàlà ©¦¨¨¥©©¥¦¤¨

aøòz,`weecm` la`èøéîe`ìzLe`øeèt àeäL ìk óñôéñ, ©©¥©¨©¦§¥¨¤¨
.dyra elit` xaer epi`e

dyra s` xaer epi` recn :ozpei iax zhiy lr dywn `xnbd
,xrz caln mixac x`ya exry glibykäéäé LBã÷' áéúëäålCB §¨§¦¨¦§¤©¥

elcbn epi` ixd exry jzeg `edy ote` lkae ,'FW`x xrU rxR¤©§©Ÿ
.diy`i iax xn`y enke rxt

xeq`l `a `l 'rxt lcb didi yecw' weqtd :`xnbd zvxzn
` mixiarnd mixac x`ya gelib`l` ,xriyd zàøîéîì`a - §¥§¨

xneldéìò íéà÷ ,øòúa déì çléb íàcmb eilr xaer -å äNòamb §¦¦©¥§©©¨¥£¥©£¥§
aäNòú àì. Ÿ©£¤

Cãéà àéðzdxeza xn`p ,df oipra diepy zxg` `ziixa -,'øòz' ©§¨¦¨©©
éì ïéàe`l xeqi`a xeq`làlàici lr gelib,øòzm` la`ìzL ¥¦¤¨©©¨©

e`èøéîe`ïépî ,àeäL ìk óñôéñ,df e`l lr xaeryøîBì ãeîìz ¥©¦§¥¨¤¦©¦©§©
,'BLàø ìò øáòé àì'ey`x lr xac mey xeari `ly rnyn dfny Ÿ©£Ÿ©Ÿ

.exry glblz` uvewy epiidc ,xrz oirk glbny ote`a edfe
.dyrz `l xeqi`a s` xq`p dfy ,ixnbl exwirn xriyd

:zl`ey `ziixadúBaøì eðéôBqL øçàîezeaizn'xeari `l'ìk ¥©©¤¥§©¨
øácok m` ,xrz wx `le ,xriyd z` xiarnyøîBì ãeîìz äî- ¨¨©©§©

yxtl aezkd jxved dnl,'BLàø ìò øáòé àì øòz'gzt dnl ©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ
.'ey`x xry xeari `l' xn`iy eic ,'xrz' zaiza

:`ziixad daiyneðãîì àlL éôì-micnl epiid `lúçìâúì §¦¤Ÿ¨©§§¦§©©
äðBøçàä,ezexifp ini z`lna zglbzd aeig iabl -øòúa äéäiL ¨©£¨¤¦§¤§©©

iabl 'xrz' aezkd yxity jezny ,z`f epcnl df weqtne ,`wec
lka ixdy ,o`k zxzein daiz `ide ,zexifpd jeza gelib xeqi`
gelibd zevn iabl dcinrdl yi ,xrza wx `le dwel mixiarnd

.xrza `wec dyrizy ,zexifpd seqao`kn cenll jxvp dnle
meyn ,xrza ziyrp xifpd ly dpexg`d zglbzdy `wec

yBãîììxifpaòøBönî,xrza ezxdh meia exry lk glbnyéà §¨§¦§¨¦
,øLôà¤§¨
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  אגרות קודש 
]ז' שבט תשי"ד[

...ובפרט בימים אלו שקודם ההילולא שהוא יום סגולה לכל ההולכים בעקבותיו של כ"ק 
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מחזיקים בדרכיו והנהגותיו ומחזיקים את המוסדות שיסד 
ונהג שצ"ל בהם מעלין בקדש בהתפשטות והתרחבות, אשר נעלה מכל ספק שתהי' ידם על העליונה 
וכפתגם כ"ק אדמו"ר האמצעי )הועתק בס' קיצורים ]והערות[ לתניא סוף עמוד קכב( אשר פסקו 
בבי"ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה יר"ש ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו 

על העליונה, והשי"ת יזכם ויצליחם לראות את זה במוחש וגם בעיני בשר בהקדם האפשרי...
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והדר"גכד עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד מ דף קודש)נזיר שבת (ליום

itlïéðc ïéàLoica dkld efi` micnl oi`y -î ì÷dep`vny dn ¤¥¨¦©¦
oicaøeîçick `ed ef dkld cenil m`åéìò øéîçäìoicd lr - ¨§©§¦¨¨

micnl oi` ,xengd oicd ihxta dxez dxingd m`y xnelk ,lwd
exingd xengd oica wx `ny ik ,lwd oicd iabl mb ok xingdl
xifpd lr xingdl rxevnn cenll oi` okle ,ezxneg z`tn
z` glbl aiig `edy ,xifpn xeng rxevnd ik ,xrza glbl eilry
xikfd dfle ,ey`x z` wx glbl aiig xifp la` ,eizexry lk
xzein `edy ,ezexifp ini jeza gelib xeqi` iabl] 'xrz' aezkd
.xrza daeigy ,zexifpd xnba gelib zevn iabl cnlp dfny ,[my

éøö Bðéà ,øîBà éaøCxezin xifp ly dpexg` zglbzl cenll ©¦¥¥¨¦
`ide ,zxzein dpi` 'xrz' zaizy xnel yi `l` ,'xrz' zaiz

e ,xrza glbl xeq`y dheytk zyxtznep` aezkd oeyl jezn
y ,xrza ziyrp xifp ly dpexg` zglbzy cenll milekiàeä éøä£¥

úàìî ãò BLàø ìò øáòé àì øòz' øîBàdf ixde ,'xiGi xW` mnId ¥©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ©§Ÿ©¨¦£¤©¦
eli`käøîà äøBzäy,úàìî øçà,devn zglbzaàäz àì ©¨¨§¨©©§ŸŸ§¥

døòúa àlà úçìâz. ¦§©©¤¨§©©
,xrza glbl `ed xeqi`dy iax xn` ji` :`xnbd dywnáéúëäå§¨§¦

,'BLàø ìò øáòé àì øòz'`ziixad zligza epcnl dfne(:hl lirl) ©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ
:`xnbd zvxzn .e`la mdilr xaere mixeq` gelib ipte` lky

ick `ed 'xrz' xn`py dnåéìò øBáòì[xrza gelibd lr-]éðLa ©£¨¨¦§¥
,ïéåàì`l' e`ld caln sqep e`l yi xrza gelib lry epiidc ¨¦

xrz' zeaizn cnlp df sqep e`le ,`edy gelib lk xqe`d 'xeari
.dixg`le diptl zyxcp '`l' zaizy ,'`l

:gelib ixeriy z` zxxan `xnbdúB÷ìì ,àcñç áø øîàlr ¨©©¦§¨¦§
ic ,ezexifp inia gelib xeqi`adxry gliby dn.úçàmiiq m`e §©©

zexrydn wlg xi`yd m`y ,gelib zevnl exry glbne ezexifp
zexryd xeriy ,devnd miiw `lákòì`ed devnd meiw lr §©¥

íézLa.`ed epicy xeqi`a zexryd glib m`y oiprleøBzñìz` ¦§©¦¦§
,zexifpda àlà øúBñ Bðéàly gelibe .BLàø áBøel` mipic yely ¥¥¤¨§Ÿ

wx mdøòúá. §©©
:`xnbd dywnïéà øòúala` ,ok -àðéøçà éãéîa[xg` xaca-] §©©¥§¦¦©£¦¨

éðz÷äå ,àì,lirl `ziixaa epipy ixde -ìk úà úBaøì ïépî' Ÿ§¨¨¨¥¦©¦§©¤¨
,'ïéøéáònä:`xnbd zvxzn .xaer xrz `la glbn m` s`yàlà ©©£¦¦¤¨

àîéàglbn m` `l` xzeqe xaer epi`y ,dpeekd jk `l` -ïéòk ¥¨§¥
d zlert,øòzm` s`e ,eyxyn ezigyne xriyd z` xwery ©©

.xg` xac ici lr z`f dyer
:`cqg ax ixack `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦

,`ziixaaìzL øéæðáBøa àlà øúBñ Bðéà àeäL ìk óñôéñ èøéî L ¨¦¤¨©¥©¦§¥¨¤¥¥¤¨§
øòúáe BLàø,.'xrz oirk' yxtl jixv df mbeéaøäãeäé ïa ïBòîL Ÿ§©©©¦¦§¤§¨

Ba úBákòî úBøòN ézML íLk ,ïBòîL éaø íeMî øîBàmeiwa - ¥¦©¦¦§§¥¤§¥§¨§©§
,devnd miiw `l oxi`yd m`y ,zexifpd meiqa zglbzd zevnCk̈

úBøòN ézLezexifp ini jeza gliby,Ba úBøúBñglib m` wx `le §¥§¨§
.ey`x aex

:zepeyd zeglbzd zece` dpyn d`ian `xnbdíúä ïðzzkqna §©¨¨
mirbp(c"n c"it),ìLïéçlâî äL,glbl mikixv -,äåöî ïzçìâúå §¨§©§¦§¦§©§¨¦§¨

øéæð,ezexifp ini seqaòøBöîe,ezrxvn xdhpy zraíiåìezra ¨¦§¨§¦¦
.glbl ekxvedy ,okyna zxyl exgapyïleëåel` lk -eçlbL §¨¤¦§

úBøòN ézL eøéiML Bà ,øòúa àlL,meglib `lyàìå eNò àì ¤Ÿ§©©¤¦§§¥§¨Ÿ¨§Ÿ
.íeìk§

:dpynd z` zyxtn `xnbdøî øîà,dpynaìL'ïéçlâî äL ¨©©§¨§©§¦
åöî ïzçìâúå.'ä:`xnbd zl`eyàèéLt.:`xnbd zayiineäî §¦§©§¨¦§¨§¦¨©

àîéúãea eehvpy gelibdy xnele zerhl mewn did -íeMî §¥¨¦
àeä øòN éøeaòj`id dpyn df oi`e ezxqde xriyd zxard - ©¥¥¨

,epxiqieléôàåm`Cña exry z`àLðz` dxiqnd dgyn - ©£¦¨¨¨
,`wec xrza jxev oi`e ,ezeevn miiw ,xriydïì òîLî à÷`pzd ¨©§©¨

dpynaàìc.xrz `wec jixve §Ÿ
:xrza `weec mzglbz aeigy jkl xewnd z` zx`an `xnbd

éðz÷,dpyna epipy -øòúa àlL eçlébL ïleëå`le eyr `l 'eke ¨¨¥§¨¤¦§¤Ÿ§©©
.melkàîìLaløéæð éab,xrza glbl wewf `edy ep` mircei ¦§¨¨©¥¨¦

cáéúë(d e xacna)'BLàø ìò øáòé àì øòz'å ,l okáéúë íiåì éaâ §¦©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ§©¥§¦¦§¦
yxetna(f g xacna)òøBöî àlà ,'íøNa ìk ìò øòú eøéáòäå'§¤¡¦©©©¨§¨¨¤¨§¨

`weec glbl jixvyïìðî ,øòúa.àîéz éëåxn`z m`e -éúéz- §©©§¨¨§¦¥¨¥¥
rxevna gelib zevn cnlpîa gelib zevn,íiål,jk xn`peäî ¦§¦¦©

ïkL íiåìmdy -éðà óà ,øòúa àlà ïzçìâz ïéàå ,úçìâz ïéðeòè §¦¦¤¥§¦¦§©©§¥¦§©§¨¤¨§©©©£¦
å ,úçìâz ïeòè àeäL òøBönä úà àéáày miielk epic didiïéà ¨¦¤©§¨¤¨¦§©©§¥

,øòúa àlà Bzçìâzc ,ok cenll oi`Cøôéîì àkéàxyt`y - ¦§©§¤¨§©©¦¨§¦§©
,jextlíiålì äî,xeng mpicyïkLmdíôeâa äôeðz ïéðeòè- ©¦§¦¦¤¥§¦§¨§¨

dxezd mda dxingd okle ,miield z` sipn did odkd oxd`y
eglbiy,xrza `weecàìc ,òøBöîa øîàzef `xneg ea epivn Ÿ©¦§¨§Ÿ

eilr xingp `l mb okle ,epaxwa wx `l` eteba dtepz oerh epi`e
lka glbl lkeiy eilr lwp `l` ,xrza `weec glbl jixv didiy

.xacàlày xn`p `nyéúézrxevna gelib zevn cnlpy - ¤¨¥¥
îa gelib zevn,øéæpoky ,dfn df cenll oi` ,xifpk xrz jxhviy ¦¨¦

øéæðl äî,xeng epicyBðaø÷ ïkLzexifpd meiqa `ian `edyïeòè ©§¨¦¤¥¨§¨¨
z`adíçìàìc ,òøBöîa øîàz ,`l mb okle ,ef `xneg ea epivn ¤¤Ÿ©¦§¨§Ÿ

.xrza `weec glbl jixv didiy eilr xingp
:xewnd okidn dwiqn `xnbdàlài`ceàãçî,el` ipyn cg`n - ¤¨¥£¨

,cegl xifpn e` miielnàéúà àìoiicr mpn` ,z`f cenll oi` - Ÿ¨§¨
c oecl yizïBäéåøzî éúécgi mdipyn deyd cvdn cnlpy - ¥¥¦©§¥

.rxevnl oicd `ede xrza mpicyéúéz éäîmdipyn dfi`n - ¥¥¥¥
cenll xazqn xzei dnn xnelk ,df oic cnlp [xifp e` miiel]

,rxevnléúéz,xrza `weec glbl jixv rxevny cnlp -,íiålî ¥¥¦§¦¦
,xn`z m`e,ïôeâa äôeðz ïéðeòè ïkL íiålì äîaiydl yi ,xen`k ©¦§¦¦¤¥§¦§¨§¨

,jk lrçéëBé øéæðoerh didiy `xnegd ea dxn`p `ly s`y - ¨¦¦©
gkene ,xrza `weec glbl jixv `edy dxeza xn`p ,eteba dtepz
m`e ,xrza glbl aeigd z` znxeb sebd ztepz ly `xnegd `ly
xn`p m`e ,xrza `weec glbl jixv rxevn mby oecl yi ok

,zegcl yiy xifpn gikedl oi` oiicryïkL øéæðl äîea dxingd ©§¨¦¤¥
y dxezïeòè Bðaø÷z`ad,íçì`weec glbiy ea dxingd okle ¨§¨¨¤¤

jk lr aiydl yi ,ef `xneg ea oi`y rxevn ok oi`y dn ,xrza
yíiåì,xrza gelib miperh z`f lkae mgl oerh mpaxw oi`y §¦¦

eçéëBé,ef `xneg zngn epi` xrza `weec glbl aeigdyåok m` ¦§
,ïécä øæçcenll yi mteba dtepz miperhd miieln jextz m`e ¨©©¦

,xifpn aeyäæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àì`xnegd - Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤
gkene ,jtidd oke dfa dxen`d `xneg dze` dpi` dfa dxen`d

xnegd `ly,xrza `weec glbl aeigd z` zenxebd od ze
y dnn cenll yi `linneíäaL äåMä ãvä`edïäLxifpe miiel - ©©©¨¤¤¨¤¤¥

àeäL òøBönä úà àéáà éðà óà ,øòúa ïzçìâúå ,úçìâz ïéðeòè§¦¦§©©§¦§©§¨§©©©£¦¨¦¤©§¨¤
å ,úçìâz ïeòèdidzy ,mzenk epic didiBzçìâú`weec.øòúa ¨¦§©©§¦§©§§©©

:xaca ozne `yn d`ian `xnbd,éMà áøì Léðøaî àáø déì øîà̈©¥¨¨¦©§¦§©©¦
ïäaL äåMä ãväì äî ,CBøôéìådxingd okly ,xifpae miiela - §¦§©§©©©¨¤¤¨¤

,xrza `weec eglbiy dxezd mdaïkL¤¥
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miwxt dyelya` cenr n sc ± iriax wxtxifp
øéîçäì øåîçî ì÷ ïéðã ïéàå.xengd lr xingdle ,lwd lr lwdl `l` ,lwd lr Ð

zglbz iedizc `ed xrzac ,"xrz" dil `z` Ð rxevnn ecnll xyt` i`c `kde

.`l Ð `pixg` icina la` ,dpexg`êéøö åðéà øîåà éáøazkyke ,dpexg` zglbzl Ð

oipn :xne` dz`y dne .xrz geliba `l` aiig epi`y jl xnel `l` `a `l Ð xrz jl

on Ð xrza `idy dpexg` zglbzl epcnl

xne` `ed ixdy ,cnl dz` aezkd wecwc

`l xrz :rnync "ey`x lr xeari `l xrz"

jixv `edy ,z`ln mei cr ey`x lr xeari

.xrza gelibåùàø ìò øåáòé àì øòú áéúëäå
lk lr aiigc `nw `pz xn` ikide ,xnelk Ð

zglbzl `l` `a `l xrze ,oixiarn x`y

dpexg`d?,"ey`x lr xeari `l xrz" aizkde

x`ya `l la` ,aiignc `ed xrza :rnync

!oixiarnïéåàì éðùá åéìò øåáòìxrz" lr Ð

.oixiarnd lk Ð "xeari `l" lre ,"xeari `l

lr xeari `l xrz" aizkde :`pixg` `pyil

z`ln xg`c dil rnyn ikid ,xnelk "ey`x

xrza `l` zglbz `dz `l?`l xrz" aizkde

wcinl `ki`c "[z`ln cr] ey`x lr xeari

`d ,xrza `l` `lc `ed z`ln crc :dpin

hwlna elit`e ,xac lka glbn Ð z`ln xg`l

epi` z`ln xg`lc jl `ni` mlerl .iphidxae

`l" jenqa [aizkc] `de ,xrza `l` glbn

,"xeari.xrz xeari `l :rnyneàãñç áø øîà
úçàá úå÷ììxry z`ln jez glib m`y Ð

.dwel Ð zg`íéúùá áëòìlk glib m`y Ð

izy ea xiiye ,ezexifp ini seq zglbza exry

.melk `le dyr `l Ð zexryåðéà øåúñìå
øúåñm` `l` ,ezexifp ini jeza glib m` Ð

.xrza ey`x aex z` glibúåáøì ïéðî éðú÷äå
ïéøéáòîä ìë."xeari `l" xnel cenlz Ðàìà

øòú ïéòëjenq (oixiarn) oixiarnd lk Ð

.oxwirléëä éîð àéðú,`cqg ax xn`ck Ð

`ail` dl `pniwe`ck :dl ixn`e .`wec xrzae

ipzwc "xrza" i`ne ,xrz oirk `cqg axc

.xrz oirk Ð `ziixaaúåøòù éúùù íùë
åá úåáëòîzexry izy jk ,dxdh zglbza Ð

,opiqxb "mzd opz" .xeqi` zglbza ea zexzeq

`xtiqa `id `ziixa mb mirbp seqa `ide

xifp 'ek oiglbn dyly opax epz :[mipdk zxeza]

.miele rxevneàèéùôedleka .oiglbnc Ð

"xifpd glibe" aizk xifpa ,i`xw eda iyxtn

lk z` glibe" (ci `xwie) aizk rxevna ,'ebe

."mxya lk lr xrz exiarde" miela ,"exry

êñ åìéôàå éîã øéôù øòù éøåáò àîéúã åäî
àùð.xryd z` xiyny mq Ðïì òîùî à÷Ð

ozglbzc ,ipzwck ,zglbza `l` dil ibq `lc

.devnàì øòú äéá áéúë øéæð éáâ àîìùá
åùàø ìò øåáòé`pzle ,dil zi`ck iaxl Ð

.lirlcke ,dil zi`ck `nwïôåâá äôåðú ïéðåòè ïëù íéåìì äîoxd` sipde" aizkck Ð

'd iptl dtepz mield z`ied `lc ,i`d ilek eda opixngn Ð dtepz oiperhe li`ede ."

zoerh epi`e li`ede ,eteba dtepz oerh oi`y ,lwd rxevna xn`z .xrza `l` ozglb

.xac lka ezglbz `diy ,eilr lwdl `ed oic Ð eteba dtepzàéúà àì àãçî àìàÐ

.lirlcke ,izip idnc
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éáøjixv epi` xne`Ð ditebl jixv inp ikc ,xifp ly dpexg` zglbzl iiez`l "xrz" Ð

,dicic `nw `pz` bilt `dae .xrza dpexg` zglbzc `linn opirci ikd elit`

rnync "xeari `l xrz" aizk `de :jixte .dpexg` zglbz meyn "xrz"l izii` `nw `pzc

`xiaqc !aiigin `wec xrzac rnync ,ditebl iz`c iax xn`w ikide ,inp oixiarn x`y

,ozpei iaxk xeaqi iaxc xnel epl oi`c `xnbl dil

"jixv epi`" xn`wcnc ,oixiarn x`y xq` `lc

,dicic `nw `pz lr ibelt`l iz` `lc rnyn Ð

ipya eilr xearl :ipyne .oixiarn lk lr aiignc

xaer xrza glbnc Ð "xrz" azk jkl .oie`l

e`ldc ,oixiarn meyne xrz meyn ,oie`l ipya

eli`k iede ,oixiarn x`y` inp i`we xrz` i`w

eiptl [i`w] oeyl eze`c ,xeari `l xrz azk

,iaxl "xrz"n ediiexz iwtp `zyde .eixg`le

,devn zglbzl `l` "xrz" azkp `l i`c

diazkl mewn lkn Ð `nw `pz xn`wck

i`nl ,devn ly zglbz iab yexita "xrz"l

dwely [jl] xnel Ð `xeqi` iab eazk `zklid

jinq i`n` Ð `z` `ed ikdl dilek m`e .mizy

dvx `l` ?"xeari `l xrz" l` "z`ln cr"

z`ln xg`l `d ,xrz xeari `l z`ln cr :xnel

.xrza `l` ey`x xry xiari `l Ð

øîàzg`a zewll `cqg axcg` xry lr Ð

glbe zglbz lr ea exzd m` ,dwel `ed

.dwel `ed Ð cg` xryáëòìmizyaÐ

m` ,ey`x glbl eilr devny ,ezexifp ini zelka

dzlr `l Ð zexry izy xiiye ey`x lk glib

.zglbz el

øåúñìey`x aex glbn ok m` `l` xzeq epi`

epivn `ly ,xifpa dkld od oleke Ð

.mrh oda

øòúáå,`yix` i`wc (yexit) [d`xpe] Ð

`ed la` .xrza `l` dwel epi`c

irk epi` inp ik xzeqey`x [aexa] `l` ,xrz o

ab lr s` ,sekl ick ea exiiy `lc [`kid] xzeq

,dwel `wec .oi` xrza :jixte .xrz oirk ied `lc

xrza oia gliby xifp :opz `d ?`l oixiarn x`ya

:`ni` `l` !aiig `edy lk seytya oia befa oia

.exwirn ezigyne xryd xwery Ð xrz oirk

àéðúikd inp.ey`x aexa [xzeqe] dwely Ð

øéæðaiig `edy lk sytye hxne ylzyÐ

.dwel

åðéàå:yexit .xrzae ey`x aexa `l` xzeq

.xrz oirkíùëzexry izyy

zeakrn]zexzeq [jkÐ

.ezexifp ini jez zexry izy glb m`ïðúmzd

:miglbn dyly .mirbpc mipdk zxeza :yexitÐ

Ð rxevn ,"exfp y`x z` glbe" aizkc Ð xifp

aizkc Ð miele ,"exry lk z` glbe" aizkc

."mxya lk lr xrz exiarde"àèéùôÐ

.iaizk i`xw `dc ,devn ozglbzcåäî`ed xry ixear meyn `nizcxrze :yexit Ð

.devn ozglbzc ,[`lc] ol rnyn `w ,`yp jq elit`e ,oda akrn `làùðdgiynd oin Ð

egliby oleke :`tiq ipzw `dc ,`icda dl opirny `tiqn `dc :dnize .xryd zxyny

Ð xrza `ly i`n :`pin` ded `iddn i`c :xnel jixve !melk `le eyr `l Ð xrza `ly

.inp `yp jq elit`e ,xrz oirk `lyàîìùáey`x lr xeari `l xrz aizk xifp iabÐ

"z`ln cr"l eknqcn Ð iaxle ,ezglbzl ipr edipz zewlnl oipr epi` m`a Ð `nw `pzl

."xeari `l xrz" lv`

äôåðúotebag xacna) "'d iptl dtepz mield z` oxd` sipde" aizkc Ð.lirei inp befc ,xrzc `xneg oerhi `l jkle ,[epaxwa] `l` eteba dtepz oerh epi`y rxevna xn`z ,(
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גכה

miwxt dyelya` cenr n sc ± iriax wxtxifp
øéîçäì øåîçî ì÷ ïéðã ïéàå.xengd lr xingdle ,lwd lr lwdl `l` ,lwd lr Ð

zglbz iedizc `ed xrzac ,"xrz" dil `z` Ð rxevnn ecnll xyt` i`c `kde

.`l Ð `pixg` icina la` ,dpexg`êéøö åðéà øîåà éáøazkyke ,dpexg` zglbzl Ð

oipn :xne` dz`y dne .xrz geliba `l` aiig epi`y jl xnel `l` `a `l Ð xrz jl

on Ð xrza `idy dpexg` zglbzl epcnl

xne` `ed ixdy ,cnl dz` aezkd wecwc

`l xrz :rnync "ey`x lr xeari `l xrz"

jixv `edy ,z`ln mei cr ey`x lr xeari

.xrza gelibåùàø ìò øåáòé àì øòú áéúëäå
lk lr aiigc `nw `pz xn` ikide ,xnelk Ð

zglbzl `l` `a `l xrze ,oixiarn x`y

dpexg`d?,"ey`x lr xeari `l xrz" aizkde

x`ya `l la` ,aiignc `ed xrza :rnync

!oixiarnïéåàì éðùá åéìò øåáòìxrz" lr Ð

.oixiarnd lk Ð "xeari `l" lre ,"xeari `l

lr xeari `l xrz" aizkde :`pixg` `pyil

z`ln xg`c dil rnyn ikid ,xnelk "ey`x

xrza `l` zglbz `dz `l?`l xrz" aizkde

wcinl `ki`c "[z`ln cr] ey`x lr xeari

`d ,xrza `l` `lc `ed z`ln crc :dpin

hwlna elit`e ,xac lka glbn Ð z`ln xg`l

epi` z`ln xg`lc jl `ni` mlerl .iphidxae

`l" jenqa [aizkc] `de ,xrza `l` glbn

,"xeari.xrz xeari `l :rnyneàãñç áø øîà
úçàá úå÷ììxry z`ln jez glib m`y Ð

.dwel Ð zg`íéúùá áëòìlk glib m`y Ð

izy ea xiiye ,ezexifp ini seq zglbza exry

.melk `le dyr `l Ð zexryåðéà øåúñìå
øúåñm` `l` ,ezexifp ini jeza glib m` Ð

.xrza ey`x aex z` glibúåáøì ïéðî éðú÷äå
ïéøéáòîä ìë."xeari `l" xnel cenlz Ðàìà

øòú ïéòëjenq (oixiarn) oixiarnd lk Ð

.oxwirléëä éîð àéðú,`cqg ax xn`ck Ð

`ail` dl `pniwe`ck :dl ixn`e .`wec xrzae

ipzwc "xrza" i`ne ,xrz oirk `cqg axc

.xrz oirk Ð `ziixaaúåøòù éúùù íùë
åá úåáëòîzexry izy jk ,dxdh zglbza Ð

,opiqxb "mzd opz" .xeqi` zglbza ea zexzeq

`xtiqa `id `ziixa mb mirbp seqa `ide

xifp 'ek oiglbn dyly opax epz :[mipdk zxeza]

.miele rxevneàèéùôedleka .oiglbnc Ð

"xifpd glibe" aizk xifpa ,i`xw eda iyxtn

lk z` glibe" (ci `xwie) aizk rxevna ,'ebe

."mxya lk lr xrz exiarde" miela ,"exry

êñ åìéôàå éîã øéôù øòù éøåáò àîéúã åäî
àùð.xryd z` xiyny mq Ðïì òîùî à÷Ð

ozglbzc ,ipzwck ,zglbza `l` dil ibq `lc

.devnàì øòú äéá áéúë øéæð éáâ àîìùá
åùàø ìò øåáòé`pzle ,dil zi`ck iaxl Ð

.lirlcke ,dil zi`ck `nwïôåâá äôåðú ïéðåòè ïëù íéåìì äîoxd` sipde" aizkck Ð

'd iptl dtepz mield z`ied `lc ,i`d ilek eda opixngn Ð dtepz oiperhe li`ede ."

zoerh epi`e li`ede ,eteba dtepz oerh oi`y ,lwd rxevna xn`z .xrza `l` ozglb

.xac lka ezglbz `diy ,eilr lwdl `ed oic Ð eteba dtepzàéúà àì àãçî àìàÐ

.lirlcke ,izip idnc
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éáøjixv epi` xne`Ð ditebl jixv inp ikc ,xifp ly dpexg` zglbzl iiez`l "xrz" Ð

,dicic `nw `pz` bilt `dae .xrza dpexg` zglbzc `linn opirci ikd elit`

rnync "xeari `l xrz" aizk `de :jixte .dpexg` zglbz meyn "xrz"l izii` `nw `pzc

`xiaqc !aiigin `wec xrzac rnync ,ditebl iz`c iax xn`w ikide ,inp oixiarn x`y

,ozpei iaxk xeaqi iaxc xnel epl oi`c `xnbl dil

"jixv epi`" xn`wcnc ,oixiarn x`y xq` `lc

,dicic `nw `pz lr ibelt`l iz` `lc rnyn Ð

ipya eilr xearl :ipyne .oixiarn lk lr aiignc

xaer xrza glbnc Ð "xrz" azk jkl .oie`l

e`ldc ,oixiarn meyne xrz meyn ,oie`l ipya

eli`k iede ,oixiarn x`y` inp i`we xrz` i`w

eiptl [i`w] oeyl eze`c ,xeari `l xrz azk

,iaxl "xrz"n ediiexz iwtp `zyde .eixg`le

,devn zglbzl `l` "xrz" azkp `l i`c

diazkl mewn lkn Ð `nw `pz xn`wck

i`nl ,devn ly zglbz iab yexita "xrz"l

dwely [jl] xnel Ð `xeqi` iab eazk `zklid

jinq i`n` Ð `z` `ed ikdl dilek m`e .mizy

dvx `l` ?"xeari `l xrz" l` "z`ln cr"

z`ln xg`l `d ,xrz xeari `l z`ln cr :xnel

.xrza `l` ey`x xry xiari `l Ð

øîàzg`a zewll `cqg axcg` xry lr Ð

glbe zglbz lr ea exzd m` ,dwel `ed

.dwel `ed Ð cg` xryáëòìmizyaÐ

m` ,ey`x glbl eilr devny ,ezexifp ini zelka

dzlr `l Ð zexry izy xiiye ey`x lk glib

.zglbz el

øåúñìey`x aex glbn ok m` `l` xzeq epi`

epivn `ly ,xifpa dkld od oleke Ð

.mrh oda

øòúáå,`yix` i`wc (yexit) [d`xpe] Ð

`ed la` .xrza `l` dwel epi`c

irk epi` inp ik xzeqey`x [aexa] `l` ,xrz o

ab lr s` ,sekl ick ea exiiy `lc [`kid] xzeq

,dwel `wec .oi` xrza :jixte .xrz oirk ied `lc

xrza oia gliby xifp :opz `d ?`l oixiarn x`ya

:`ni` `l` !aiig `edy lk seytya oia befa oia

.exwirn ezigyne xryd xwery Ð xrz oirk

àéðúikd inp.ey`x aexa [xzeqe] dwely Ð

øéæðaiig `edy lk sytye hxne ylzyÐ

.dwel

åðéàå:yexit .xrzae ey`x aexa `l` xzeq

.xrz oirkíùëzexry izyy

zeakrn]zexzeq [jkÐ

.ezexifp ini jez zexry izy glb m`ïðúmzd

:miglbn dyly .mirbpc mipdk zxeza :yexitÐ

Ð rxevn ,"exfp y`x z` glbe" aizkc Ð xifp

aizkc Ð miele ,"exry lk z` glbe" aizkc

."mxya lk lr xrz exiarde"àèéùôÐ

.iaizk i`xw `dc ,devn ozglbzcåäî`ed xry ixear meyn `nizcxrze :yexit Ð

.devn ozglbzc ,[`lc] ol rnyn `w ,`yp jq elit`e ,oda akrn `làùðdgiynd oin Ð

egliby oleke :`tiq ipzw `dc ,`icda dl opirny `tiqn `dc :dnize .xryd zxyny

Ð xrza `ly i`n :`pin` ded `iddn i`c :xnel jixve !melk `le eyr `l Ð xrza `ly

.inp `yp jq elit`e ,xrz oirk `lyàîìùáey`x lr xeari `l xrz aizk xifp iabÐ

"z`ln cr"l eknqcn Ð iaxle ,ezglbzl ipr edipz zewlnl oipr epi` m`a Ð `nw `pzl

."xeari `l xrz" lv`

äôåðúotebag xacna) "'d iptl dtepz mield z` oxd` sipde" aizkc Ð.lirei inp befc ,xrzc `xneg oerhi `l jkle ,[epaxwa] `l` eteba dtepz oerh epi`y rxevna xn`z ,(
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àlà !ïéøéáònä ìk úà úBaøì ïépî :éðú÷äå ?àì̈§¨¨¨¥¦©¦§©¤¨©©£¦¦¤¨

ìzL øéæð :éëä éîð àéðz .øòz ïéòk :àîéà,èøéî ,L ¥¨§¥©©©§¨©¦¨¦¨¦¤¨©¥¥
,BLàø áBøa àlà øúBñ Bðéà ¯ àeäL ìk óñôéñ¦§¥¨¤¥¥¤¨§Ÿ
:ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø .øòúáe§©©©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§
úBøòN ézL Ck ¯ Ba úBákòî úBøòN ézML íLk§¥¤§¥§¨§©§¨§¥§¨

ìL :íúä ïðz .Ba úBøúBñ:äåöî ïzçìâúå ïéçlâî äL §§©¨¨§¨§©§¦§¦§©§¨¦§¨
.íiåìe ,òøBöîe ,øéæðBà ,øòúa àlL eçlébL ïleëå ¨¦§¨§¦¦§¨¤¦§¤Ÿ§©©

:øî øîà .íeìë àìå eNò àì ¯ úBøòN ézL eøéiML¤¦§§¥§¨Ÿ¨§Ÿ§¨©¨
ìLeäî ¯ !àèéLt .äåöî ïzçìâúå ïéçlâî äL §¨§©§¦§¦§©§¨¦§¨§¦¨©

¯ àLð Cñ eléôàå ,àeä øòN éøBáò íeMî :àîéúc§¥¨¦£¥¥¨©£¦¨¨¨
.øòúa àlL eçlébL ïleëå :éðú÷ .àìc ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨¨¨¥§¨¤¦§¤Ÿ§©©
,"BLàø ìò øBáòé àì øòz" áéúk øéæð éab àîìLa¦§¨¨©¥¨¦§¦©©Ÿ©£©Ÿ
àlà ,"íøNa ìk ìò øòú eøéáòäå" áéúk íiåì éaâå§©¥§¦¦§¦§¤¡¦©©©¨§¨¨¤¨
íiål äî ;íiålî éúéz :àîéz éëå ?ïìðî øòúa òøBöî§¨§©©§¨©§¦¥¨¥¥¦§¦¦©§¦¦
éðà óà ,øòúa àlà ïzçìâz ïéàå úçìâz ïéðeòè ïkL¤¥§¦¦§©©§¥¦§©§¨¤¨§©©©£¦
Bzçìâz ïéàå úçìâz ïeòè àeäL ,òøBönä úà àéáà̈¦¤©§¨¤¨¦§©©§¥¦§©§
ïéðeòè ïkL ,íiåll äî :Cøôéîì àkéà ¯ øòúa àlà¤¨§©©¦¨§¦§©©©§¦¦¤¥§¦
.øéæpî éúéz ,àlà !àìc òøBöna øîàz ,íôeâa äôeðz§¨§¨Ÿ©©§¨§¨¤¨¥¥¦¨¦
òøBöna øîàz ,íçì ïeòè Bðaø÷ ïkL øéæðl äî ¯©§¨¦¤¥¨§¨¨¤¤Ÿ©©§¨
éäî ;ïBäéåøzî éúéz ,àéúà àì àãçî ,àlà ¯ !àìc§¨¤¨¥£¨¨¨§¨¥¥¦©§¥¥¥
äôeðz ïéðeòè ïkL íiåll äî ¯ íiålî éúéz ?éúéz¥¥¥¥¦§¦¦©©§¦¦¤¥§¦§¨
¯ íçì ïeòè Bðaø÷ ïkL øéæðl äî .çéëBé øéæð ,ïôeâa§¨¨¦¦©©§¨¦¤¥¨§¨¨¤¤
éàø àìå ,äæ éàøk äæ éàø àì ;ïécä øæçå .eçéëBé íiåì§¦¦¦§¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦
úçìâz ïéðeòè ïäL ¯ íäaL äåMä ãvä ,äæ éàøk äæ¤¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤¥§¦¦§©©
àeäL òøBönä úà àéáà éðà óà ,øòúa ïzçìâúå§¦§©§¨§©©©£¦¨¦¤©§¨¤
Léðøaî àáø déì øîà .øòúa Bzçìâúå ,úçìâz ïeòè̈¦§©©§¦§©§§©©£©¥¨¨¦©§¦
ïkL ¯ ïäaL äåMä ãväl äî CBøôéìå :éLà áøì§©©¦§¦§©§©©©¨¤¤¨¤¤¥
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miwxtגכו dyelyaa cenr n sc ± iriax wxtxifp
'åë ïéðã ïéàù øùôà éà òøåöîî øéæð ãåîìì øîà àø÷éòî àðú éàä`hiytc `nl` Ð

.xrza ied rxevnc `zlin diléìéð øîà øãäåàðéãî ódeyd cvda mielne xifpn Ð

epaxw oi` oky :yipxan `axc `kxit da zi`c meyn ,slinl ivn `l inp `picne .oday

."`ed lc m`e" dia aizkc ,cxeie dlera zelca epaxw oky rxevna xn`z ,zelcaøîà
àéää äéì,xyt` i` rxevnn ecnllc ipzwc Ð

Ð xrza ied rxevnc dil `hiytc rnync

"z`t"e "epwf"n dl ixnbc ,`id opaxc `ail`

meyn xyt` `l `picn ira `wc i`de .wiqnck

iaxc `ail` Ð `pkixtck jxtnl dia zi`c

.onwlc xifpn dl xinbc ,xfril`ïðúãÐ

.zekn zkqnaáééç åðéàå,y`xd ztwd lr Ð

elit` xne` xfril` iax .xrza ephwliy cr

.iphidxae hwlnaïðáøã àîòè éàî ïðéøîàåÐ

.xrza `l` dtwda iaiign `lcåð÷æ àéðúãÐ

xnel cenlz dn ,rxevn iabl xen`d?`lde

itl ,`l` !exry llka epwfe ,rnyna exry lk

,"eglbi `l mpwf z`te" mipdk iabl xn`py

z`t glbi `l glbznd rxevn odk elit` leki

."epwf glibe" xnel cenlz Ð epwfïìðîåjdc Ð

.mpwf z`te :`ipzc ,i`w xrza gelibãåîìú
øîåì`l" l`xyi iab Ði` ,"jpwf z`t zigyz

`di iphidxae hwlna ehwil leki ,zigyz `l

."eglbi `l mpwf z`te" xnel cenlz Ð aiig

cvik `d?,aezkd xaic dzgyd ea yiy gelib

dil xq`wc gelib edn .xrza xne` ied Ð efi`e

,owf z`t zzgyde y`xd ztwd iab `pngx

Ð ea `ed xzenc ,rxevn iab dil ixzyi`e

`l rxevnc `kdn ol rnyn i`n :xrz epiid

xrza `l` ied?jl `ni` mlerl `nlc

,inc xity iphidxae hwlna ehwil elit`c

`z`c Ð xnel cenlz dn "epwf" :ipzwc i`de

aiigin `l xrza eglib elit`c opireny`l

."eglbi `l mpwf z`t" meyn dilrà÷ìñ éà
éîã øéôù éðèéäøáå è÷ìîá åè÷éì éëã êúòã`le dipin `xw wezyil ,ciarw devne Ð

.`picn dl opiziinc ,inc xity iphidxae hwlna ehwil :`pin`e ,"epwf" aezkiléáâ äîå
ãéáò÷ àøåñéàã øéæð.zexifp ini jeza xrza glbn ik Ðáééçéî éëä åìéôàohwil ik Ð

.oixiarnd lk zeaxl :lirl opixn`ck ,iphidxae hwlnaàëä,ciarw devn glbn ikc Ð

."exry lk z` glibe" aizkckïëù ìë àì.xrza elit`e ,glbl xzen xac lkay Ð
åúå
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ïéàzelca epaxwipr m`y rxevna xn`z .mixiyr oia miipr oia ,reaw oaxw `l` Ð

dn itl :zeywdl oi`e .xrz epirhdl eilr xingp `l mb ok m`e Ð mixetv `ian `ed

dna xifp iziile ,jenqac xifpa epiidc xifpa `ly `pixg` `xwn rxevn silic opiwqny

.zglbz oerh eteb lky oky e` ,dl`ya epi` oky :jxtinl `ki`c !cvd

éàäå`xwirn `pz:xn`w ,lirlc `ziixaa Ð

`nl` .'ek xyt` i` rxevnn ecnll

ixdy ,xifp `la rxevna [xrz] `pzl dil miwc

rxevn slinl ira `ziixa jdae .rxevnn xifp `a

rxevn `nl` ,miele xifpc `picn xrz irac

izii` `l inp `picne .xifpn `l` sili `l diteb

"ey`x"n ecnel seqe 'ek cvdl dn :[xn`wc]

rci `l xfril` iax ,mewn lkne .xifpa aizkc

.jlede yxtnck ,xifpn `l` rxevna xrz

ïðúãaiig epi` :(`,k) zeknc `xza wxta

oiaiig oi`c ,`ipz owfc ze`it iabl .'ek

cr mil`xyi oia mipdk oia owf z`t zzgyda

ehwil elit` :xn` xfril` iaxe ,xrza eplhiy

.aiigin iphidxe hwlna

éàîåopaxc ediinrh`wtp `kidn ,xnelk Ð

elit` ,xrza rxevnc edl `hiytc ol

dn "epwf" :`ipzc Ð ol `xiaqck xifp `la

iriayd meia dide" aizk rxevna .xnel cenlz

.'eke "epwf z`e ey`x z` exry lk z` glbi

itl ?epwf hxt dnle ,`ed exry lk llka `lde

leki ,"eglbi `l mpwf z`te" mipdk iab xn`py

`ly ,ok rxevn `ede odk xnelk ,rxevn s`

"exry lk z` glbe" aizkc `de ?epwf glbl leki

oi`y ,epwf hxnpa inp i` ,epwfn xal jgxk lr

mipdkd owf zzgydc e`l dgec gelibc dyr

"epwf" xnel cenlz Ð mipdkc "miyecw"c dyre

"epwf"c dyr :opireny`l rxevna azkpy xzein

miyecw"c dyre ,mipdka "eglbi `l"c e`l igc

dyrz `l dgec dyr oi`y it lr s`e ."eidi

[lka] dey epi`y dyre e`l i`dc (`,d) zenai yixa xn`ck ,igc `kd Ð `nlra dyre

diz` `nlce :xn`z m`e .(a,dl) oiyecwc `nw wxt xn`ck ,miypa epi` owf zzgydc ,`e

`xw xninl `ki`c (xrync) :xnel yie ?"jpwf z`t zigyz `l"c `cixb e`l ixyinl

e`ll opaxl jgxk lrc :xwird `ede ,xnel yi cere .mipdkk l`xyia da aizk `nzq

rxevnc dyr igcc `nw `xwn "ey`x"n edl `wtpc ,`xw jixhvi` `l l`xyic `cixb

"epwf" ok m` .jenqa `zi`ck ,dtwd dny y`xd lk ztwdc edl `xiaqc ,dtwdc e`l

owf zzgydc dyre e`l igc rxevnc dyrc opireny`le ,mipdkl `l` `xw jixhvi` `l

?il dnl "epwf" ok `l m`c ,xrza `l` epi` ezglbz rxevnc llkn Ð xrza `l` aiign `l owf zzgyde ,owf zzgydc e`l el ixyinl "epwf"c `xw `z`cne ,(`cixb) mipdkd

øòúáã?rxevnl xrz opitli dpinc ,xrza `l` ied `lc opaxl edl `pn ,owf zzgyd aeig xnelk Ðàéðúãeglbi `l mpwf z`te`di mixtqna elit` leki .aizk mipdka Ð

.eyxye exwirn xryd lhep epi`y ,dzgyd `kil mixtqnae ,aizk l`xyia ."jpwf z`t zigyz `le" xnel cenlz Ð aiigéàs`y ,aiig `di iphidxe hwlna elit` leki ,zigyz `l

.mda glbl milibx mpi`y ,gelib miiexw mpi` mde "eglbi `l mpwf z`te" xnel cenlz Ð exwirn xryd mizigyn mdàäxrz df xne` ied dzgyd ea yiy gelib cviki`de Ð

,gelib zevn rxevnd miiw iphidxe hwlna elit` `nlic ?xrza `l` `kil rxevn zglbzc i`nn :jixte .mil`xyin mipdk "d`t d`t" opixnb oiyeciwa ,inp i` .rxevna `pngx `xy

Ð aizkc "epwf" [jgxk lr] xnelk .ixn` :ipyne !aiigin `le ixy `kd ,owfc d`ta `nlra eilr [xdfen] `edy ,ecia zeyxd [xrza] glbl `a m`c opireny`l `z` "epwf"c `xwe

epwf z`t xrza glbl ecia zeyxdy [xninl] `a m`c .dipin `xw wezyl Ð inc xity iphidxe hwlna inp ciar ik jzrc `wlq i`c .xg` xaca `le xrza zeyrle glbl wewfy

,`xw ira `l `dl Ð.xnege lwn opirci zeyxc epwfcéëälka jixt `peb i`dke .zexizi zevn [oda] aezkd daix oky ,iz` `l rxevn odkc jxtnl ivn ded .'ek xifp dne :opiqxb

xwirc d`xp okl .dyre owf zzgydc e`l Ð dyre e`l `ki`c mipdka xn`z ,dtwdc e`l igcc Ð `cixb e`l oky xifpl dn :cere .mipdkc e`l rxevnc dyr igcil `l jkle ,izkec

.yiwl oa oerny iaxn jixtc ,jinq dpexg` `kxit`éëä.(`,hi) iyily wxta lirle (`,i) mixcpc `nw wxt `zi`ck ,zvw `heg xedh xifp elit`e Ð ciarw `xeqi`c xifp dne :opiqxb

ztwdc dil `xiaqc,dtwdc e`l igc dicic devn zglbz ikd elit`e ,xedhn `nhe `nhn xedh opixnbc jenqa rnynck ,xrza aezk ezglbz `ed mby ,sili `w `nh xifpnc :cere

.oky lk `l devnc rxevn ,ztwdc e`l zegcle ey`x lk glbl aiigin :yexit Ð aiigin mlerle .dtwd dny y`xd lkäåöîãici lr el d`a `le ,zglbz `xwnd zevn Ð

xrz oirhdl opirac lirl i`cec ,inc `lc :xnel yie !lirl yxitck mgl oerh epaxw oky Ð xifpl dn :dyw i`e .dzgydc e`l dgcz devnc ezglbzy oky lk `l Ð xeqi` mey

xrz oirhdl slinl opira `lc ,`kd la` .mgl oerh epaxwy ea zxg` `xneg ok enky ,ezglbzl xrz oerh `diy `ed oic xifpa ikd meync xity jixt ,mizigyn x`y `le rxevnl

`de :`ed dniz mewn lkn `l` .xifpn `xneg slinl opira `lc ,`kxit `idd llk `kiiy `le ,oizigyn x`ya enk xrza exiardl ecia didi zeyxdy wx ,xifpc zglbzn rxevna

edl `hiyt rxevna `nl` ,'ek xyt` i` rxevnn ecnll :lirlc `ziixaa xn`wc ,xifpa dil opircic inwn rxevnc zglbzn xrz edl `hiyt opaxlc gken [ixde] ,opaxl `ibeq jd
opaxl
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!úelãa BðaøwL òøBöna øîàz ,úelãa Bðaø÷ ïéà¥¨§¨§©Ÿ©©§¨¤¨§¨§©
àøwéòî ,àpz éàä :àáøì àiLøLî øa àáø déì øîà£©¥¨¨©§¨§¦¨§¨¨©©¨¥¦¨¨
øeîçî ì÷ ïéðc ïéàL øLôà éà òøBönî Bãîìì :øîà̈©§¨§¦§¨¦¤§¨¤¥¨¦©¥¨
éîð àðécîe ,àðécî óìéð :øîà øãäå ,åéìò øéîçäì§©§¦¨¨©£©£©¥©¦¦¨§¦¨©¦

éìé àì¯ àä ,ïðaøc àaélà ¯ àeää :déì øîà ¯ !ó ¨¨¥£©¥©©¦¨§©¨©¨
:ïðúc .øæòéìà éaøc àaélàepèwìiL ãò áéiç Bðéàå ©¦¨§©¦¡¦¤¤¦§©§¥©¨©¤§©§¤

è÷ìîa Bèwéì eléôà :øîBà øæòéìà éaø ,øòúa§©©©¦¡¦¤¤¥£¦¦§§©§¥
"Bð÷æ" :àéðúc ?ïðaøc eäééîòè éàî .áéiç éðèéäøáe¦§¦§¦©¨©©£©§§©¨©§©§¨§¨
àì íð÷æ úàôe" øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz äî©©§©§¦¤¤¡©§©§¨¨Ÿ
."Bð÷æ" øîBì ãeîìz ¯ ïk òøBöî eléôà ìBëé ."eçlâé§©¥¨£¦§¨¥©§©§¨
ìBëé ,"eçlâé àì íð÷æ úàôe" :àéðúc ¯ øòúác ïìðîe§¨©¦§©©§©§¨§©§¨¨Ÿ§©¥¨

øîBì ãeîìz ¯ áéiç àäé íéøtñîa Bçléb eléôààìå" £¦¦§§¦§¨©¦§¥©¨©§©§Ÿ
¯ áéiç àäé éðèéäøáe è÷ìîa Bèwéì ìBëé ."úéçLú©§¦¨¦§§©§¥¦§¦§¦§¥©¨
?ãöék àä ."eçlâé àì íð÷æ úàôe" øîBì ãeîìz©§©§©§¨¨Ÿ§©¥¨¥©
¯ .øòz äæ øîBà éåä ¯ äúçLä Ba LiL çeléb eäæéà¥¤¦©¤¥©§¨¨¡¥¥¤©©
éðèéäøáe è÷ìîa Bèwéì eléôà íìBòì àîìéc ?éànî¦©¦§¨§¨£¦¦§§©§¥¦§¦§¦
eléôàc ïðéòeîLàì éúà÷ àäå ,ãéáò÷ äåöî éîð©¦¦§¨¨¨¥§¨¨¨¥§©§¦©©£¦
ék Czòc à÷ìñ éà :éøîà ¯ !déìò áéiçéî àì øòúa§©©¨¦©©£¥¨§¦¦¨§¨©§¨¦
àø÷ ÷BzLéì ¯ éîc øétL éðèéäøáe è÷ìîa éîð ãéáò̈¥©¦§©§¥¦§¦§¦©¦¨¥¦§§¨
ãéáò à÷ àøeqéàc ,øéæð éab äîe :àðéîà àðàå ,dépéî¦¥©£¨¨¦¨©©¥¨¦§¦¨¨¨¥
?ïkL ìk àì ¯ äåöîc àëä ,áéiçî éëä eìéôà ¯£¦¨¦¦©©¨¨§¦§¨Ÿ¨¤¥
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גכז

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד מ דף קודש)נזיר שבת (ליום

y `xneg mda yiBðaø÷ ïéàdpzyn,úelãaoiae xiyr oia `l` ¥¨§¨§©
,zepaxwd mze` z` `ian lcBðaøwL òøBöîa øîàzdpzyn Ÿ©¦§¨¤¨§¨

,úelãa,dnda mewna dpei ipae mixez `iadl leki ipr `ed m`y §©
dliwd ok enky xnel yi ,dfa eilr dliwd dxezdy epivny oeike
miiele xifpn cenll oi`e ,xrza `weec glbl jixv epi`y eilr

.rxevnl xeng mpicy
:el` mixaca ozne `yn d`ian `xnbdàiLøLî øa àáø déì øîà̈©¥¨¨©§©§¦¨

àøwéòî ,àpz éàä ,àáøìlirl `ziixaa -(:hl)øîàyBãîììz` §¨¨©©¨¥¦¨¨¨©§¨§
xrza glbl xifpd aeigîly aeigdòøBön,xrza glbléà ¦§¨¦

,øLôàmeyn,åéìò øéîçäì øeîçî ì÷ ïéðc ïéàLepic rxevny ¤§¨¤¥¨¦©¥¨§©§¦¨¨
epi`y lw epic xifpe ,eteb xry lk z` glbl jixv `edy xeng
`edy rxevnn micnl oi`e ,ey`x xry z` `l` glbl aiiegn
`pzl reci didy rnyne ,epnn lw `edy xifpd lr xingdl xeng
`a ixdy ,xifpn df z` cnl `ly s` ,xrza glbl aiig rxevny

,rxevnn xifp cenlløîà øãäå,`ziixad dxn` jk xg`e - §¨©¨©
yóìéðly -xrza glbl rxevnd aeig z` micneàðécîxifpn - ¥©¦¦¨

mircei epiid `l xifpn cenild `lely x`eane ,cvd dna miiele
,xrza glbl jixv rxevnyéìé àì énð àðécîeómb dyrnle - ¦¦¨©¦Ÿ¨¥

jextl yiy meyn ,xrza glbn rxevny cenll oi` miiele xifpn
,lirl x`eanke ,zelca mpaxw oi`y mday deyd cvdl dn
e` xifpn xeng rxevn m` zeziixad oia dxizq yiy mb `vnpe

.rxevnn xeng xifp
déì øîà,dxizq o`k oi` ,`axàeää`ziixad -(:hl lirl)drciy ¨©¥©

`id ,xifpn df oic cenll dkxved `le ,xrza glbn rxevny
ïðaøc àaélàopax zhiyl -xrza zglbz aeig micnely £¦¨§©¨¨

`ziixaa x`eank ,rxevna dxen`d 'epwf' dlindn rxevna
e ,jenqa oldlàäglbn rxevny cenll dvexy `ziixad - ¨

`id ,miiele xifpn xrzaøæòéìà éaøc àaélàdyxit `l dxezdy £¦¨§©¦¡¦¤¤
ezglbz oic cenll mikixve ,xrza `ed ezglbz oicy rxevna

`ibeqd seqa x`eanke ,xifpn(.`n)xen`d 'ey`x'n micnely
ifpa edecinrdy ,rxevna,rxevn xïðúcdpyna(.k zekn)iabl ¦§©

,owfd zzgyd xeqi`áéiç Bðéàå,zewlna epwf z` zigyndãò §¥©¨©
epè÷ìiLepwf ze`t xry z` lehie zigyiy cr -éaø .øòúa ¤¦§§¤§©©©¦

eléôà ,øîBà øæòéìàm`è÷ìîa Bèwéìzeaxg igvgvny ilk - ¡¦¤¤¥£¦¦§§©§¥
siiqd wiz z` ea miwilgnéðèéäøáemiqixz iyery ilka e` - ¦§¦§¦

,urd z` ea miwilgnáéiç.zewln ©¨
:`xnbd zx`anïðaøc eäééîòè éàî`weec `id rxevn zglbzy ©©§©§§©¨¨

,xrzaàéðúc,`ziixaarxevna xn`p(h ci `xwie)mFIa dide' §©§¨§¨¨©
z`e eipir zAB z`e Fpwf z`e FW`x z` FxrU lM z` gNbi iriaXd©§¦¦§©©¤¨§¨¤Ÿ§¤§¨§¥©Ÿ¥¨§¤

,'gNbi FxrU lMøîBì ãeîìz äî 'Bð÷æ'`ed `ld ,xn`p dnl - ¨§¨§©¥©§¨©©§©
,'exry lk'a lelkøîàpL éôìmipdk iabl(d `k `xwie)íð÷æ úàôe' §¦¤¤¡©§©§¨¨

,'eçlâé àì,xrza owfd ze`t xry geliba exq`pyìBëéiziid - Ÿ§©¥¨
xnel ayegyeléôàodkòøBöî,dxdh zglbz glbl `aydidi £¦§¨

epic,ïk,xrza epwf z` glbl xeq`y'Bð÷æ' øîBì ãeîìz`edy ¥©§©§¨
,epwf z` glbn rxhvpy oeik ,odk `ed m` s`y cnll ,xzein
ly dyrz `ld z` dgec ,rxevn gelib ly dyr zevny meyn

.'Eidi miWcw' ly dyr xeqi` mbe ,'EgNbi `l mpwf z`tE'§©§¨¨Ÿ§©¥§Ÿ¦¦§
c ïìðîe`ed owfd zzgyd xeqi`,øòúá,àéðúcxn`p(d `k `xwie) §¨¨§§©©§©§¨

,'eçlâé àì íð÷æ úàôe'ìBëéxnel ayeg iziid -yeléôàm`Bçléb §©§¨¨Ÿ§©¥¨£¦¦§
íéøtñîambøîBì ãeîìz .áéiç àäézglbz xqe`d weqta xn`p - §¦§¨©¦§¥©¨©§©

l`xyia owf(fk hi `xwie)úéçLú àìå'f z`R z`dzgyd oeyle ,'Lpw §Ÿ©§¦¥§©§¨¤
ly owfd gelib xeqi` z` micnele ,melk xiiyn epi`y dzernyn
,'z`t' 'z`t' dey dxifba l`xyi ly owfd gelib xeqi`n mipdk
,miixtqna la` ,dzgyda `l` dxezd dxq` `l mipdkl mby
exwirn xriyd z` milhep mpi`y oeik dzgyd mda oi`y

.owfd z` glbl xzen ,eyxyneìBëéelit`y xnel ayeg iziid - ¨
m`,éðèéäøáe è÷ìîa Bèwéìmb,áéiç àäézigyd seq seqy iptn ¦§§©§¥¦§¦§¦§¥©¨

,exwirn owfd xry z`øîBì ãeîìz,mipdk iablàì íð÷æ úàôe' ©§©§©§¨¨Ÿ
,'eçlâé,ea glbl milibxy xaca `l` xn`p `l 'gelib' oeyle §©¥

,mda glbl milibx mc` ipa oi` iphidxe hwlneãöék àäeniiwzi ¨¥©
dxeq` dzgyd `weecy micnel mdn cg`ny ,miweqtd ipy

`l` ,glbl xeq` gelib jxc `weecy micnel ipydneeäæéàçeléb ¥¤¦©
øòz äæ øîBà éåä ,äúçLä Ba LiL,mi`pzd ipy miniiwzn eay ¤¥©§¨¨¡¥¥¤©©

oeike ,eyxyn xriyd z` xwer `ed ok enke ,ea glbl jxcdy
x`eane .owfd z` glbl xeq` ea wx ,mi`pzd ipy ea miniiwzny
mby cenll yi ,oky xg`ne .xrza wx `ed owfd zzgyd xeqi`y
odk mby cnll dxezd dkxved okly ,xrza ezevn rxevn
xeqi` mey oi` ,xac lka glbl leki `ed m`y ,glbn rxevn

.z`f cnll dxezd dkxved dnle ,ezglbza
:xrza `weec glbl jixv rxevny dgkedd z` dgec `xnbd

éànî,xrza `l` dpi` rxevn zglbzy oipn -àîìéc-`ny ¦©¦§¨
y xnel yieléôà íìBòìm`Bèwéìexryl rxevndè÷ìîa §¨£¦¦§§©§¥

éðèéäøáe,xrza `leãéáò÷ äåöî énðz` miiwn `ed jk mb - ¦§¦§¦©¦¦§¨¨¨¦
glbz zevn,ezàäåepcnll `a epi` 'epwf' dlindn ieaixde - §¨

jixv rxevny epgked jkny ,epwf z` glbn rxevn odk mby
`l` ,xrza `weec glblïðéòeîLàì éúà÷epcnll `a -cxzen ¨¨¥§©§¦¨§

glbl rxevnl,øòúa eléôà,xrza glbl xeq` cinzy it lr s` £¦§©©
edéìò áéiçéî àì.owfd zzgyd xeqi` lr zewln aiigzn epi`e - Ÿ¦©©£¥

.xrza `weec glbl jixv rxevny dgked oi` ok m`e
:minrh ipyn digcd z` zkxet `xnbdéøîàipa exn` - ¨§¥

,daiyidzglbzy cnll `a 'epwf' dlindn ieaixd jgxk lry
y meyn ,xrza `weec `id rxevndCzòc à÷ìñ éàdlri m`y - ¦¨§¨©§¨

y xnel jzrc lrénð ãéáò ékglbi rxevn m` mby -è÷ìîa ¦¨¦©¦§©§¥
éîc øétL éðèéäøáeieaixd jxved `le ,zglbzd zaeg ici `vi - ¦§¦§¦©¦¨¥

ok m` ,xrza elit` glbl el xzeny cnll `l` 'epwf' ly
dépéî àø÷ ÷BzLéì,df ieaix aezkz `l dxezdy -àðéîà àðàå ¦§§¨¦¥©£¨£¦¨

xnege lwa ,xrza glbl rxevnl xzeny cenll lke` ip`e -
lwd `ed jke ,y`xd ztwd xeqi` dgecy xedh xifp zglbzn

,xnegeäîelãéáò à÷ àøeqéàc øéæð éabzexifpd zlaw zryay - ©©¥¨¦§¦¨¨¨¦
e ,`heg `xwp zexifpa xcepd oky ,xeqi` lr xaréëä eléôàs`e - £¦¨¦

ok it lráéiçîz` jka dgece ,ey`x lk glbl aiegn `ed - ¦©©
,y`xd ztwd xeqi`àëärxevna o`k -äåöîc`id ezglbzy - ¨¨§¦§¨

,`hg ici lr dribd `ly devnïkL ìk àìz` dgcz ef devny Ÿ¨¤¥
jixvy epcnll `a 'epwf' ly ieaixdy gkene .owfd zzgyd xeqi`

.xrza `weec glbl
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אשגי חלקו שעל ידו נדפסו והולכים ונדפסים כמה מאמגים ושיחות המעוגגים 
את האיש הישגאלי לעבודה האמוגה וזכות הגבים תלוי בו

ממכתב י"ב שבט, תשי"ז
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חב"ד גכח 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

ãôåéìévà úçz úàNì øeñà[yzéLnä íéNBòL íéòìBzä òøæ[`yzìeèìèa øeñàL éðtî ,[ayzéøäL , ¨¨¥©©©¦¨¤©©¨¦¤¦©¤¦¦§¥¤¨§¦§¤£¥
Bnça ãéìBnL ãBòå ,íeìëì éeàø Bðéà[byz: ¥¨¦§§¤¦§ª

פד  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

הלכה  ביאורי
åéìéöà úçú [ùú השחי בית תחת -641.

éùîä íéùåòù [àùú זרע את לחמם רגילים היו -
כשבועייםֿשלוש  למשך השחי בית תחת המשי (ביצי)
באותו  הביצה מן כולם ויבקעו בהדרגה שיתחממו כך

שונה  בזמן אחד כל ולא .642זמן
ìåèìèá øåñàù [áùú בגופו טלטול שהותר אף -643,

תחת  דווקא הוא התולעים זרע נשיאת [דרך מכלֿמקום
נשיאה 644אציליו  היא אציליו תחת ש]נשיאה ועוד

אחיזה  כבדרך 645שבדרך נעשה בגופו שטלטול ובפרט ,
הליכתו), אגב מטלטל עליו התלוי המעות (כיס אגב
שהיא  אף השחי בית תחת חפץ ונשיאת אחיזת אבל
אלא  "אגב" כבדרך אינה בידו, ולא בגופו טלטול

טלטול  .646בכוונת
åîåçá ãéìåîù [âùú שדומה משום מוליד איסור -

.647למלאכה 

והוספות  ציונים
לטלטל 641) דרך אין אם אף בידו לטלטל שאסור שכן כל

התולעים. זרע את כך
הדבר 642) שונים, בזמנים הביצים מן בוקעים כשהתולעים

בהם. הטיפול על מקשה
סי"ט,643) רסו (סי' גופו על התלוי מעות כיס טלטול כגון

סי' שלעיל ובפרט סל"ט), שא בסי' ועד"ז י, ס"ק ובקו"א
כטלטול  הוא הרי ידיו אצילי בין שטלטול מפורש ס"י רעו

גופו. ידי שעל הצד מן
משום 644) התולעים זרע נשיאת איסור את שביארו יש

כל  נשיאת אבל השחי, בית תחת [דווקא] לשאתם שהדרך
ידי  שעל טלטול משום מותרת השחי בית תחת אחר חפץ
אצילי  בין טלטול להתיר ס"י רעו בסי' מפורש (דהא גופו
פתים  מנחת וז"ל גופו, ידי שעל הצד מן כטלטול ידיו
מו  סעיף שח סי' לעיל ועי' שיא): סי' לאו"ח (הוספות
דאסור  משום ידיו אצילי בין התולעים זרע לשאת דאסור
היפוך  לכאורה וזה שם, בש"ע גופא הרב פסק וכן בטלטול,
לתת  הוא דרך דשם העירני וח"א ס"ט, רעו בסי' ממ"ש
מוקצה), בשאר משא"כ אסור לכך ידיו אצילי בין התולעים
שא  סי' על לעיל (עיין משמע בכ"מ כי שצ"ע אלא ע"כ.

בכך. כשדרכו גם בגופו טלטול להתיר סל"ט)
דרכו 645) שאין לדבר בכך שדרכו דבר בין חילקו שלא יש

בדרך  שלא לנשיאה אחיזה בדרך נשיאה בין אלא בכך
שהיא  כאן המבוארת נשיאה בין לחלק יש ועפי"ז אחיזה,

נשיאה  דרך בזה שיש השחי בית דהיינו אציליו' 'תחת
המרפקים  באמצעות (אחיזה ידיו' אצילי 'בין לטלטול
הוא  אלא אחיזה בדרך שאינו רעו) בסי' מדובר אודותה
ועפי"ז  לג), סי' נחום חזון שו"ת (ע"פ יד כלאחר טלטול
בכך, דרכו אם אף עליו התלוי חפץ כל טלטול להתיר יש
שאין  אף אציליו תחת חפץ כל טלטול לאסור יש ומאידך

בכך. דרכו
נחום')646) ה'חזון ע"פ תרמה (הערה לעיל המבואר על

להעיר  יש בגופו', כ'טלטול אינה אחיזה בדרך שנשיאה
ממש  בידו כטלטול אסור אציליו תחת שטלטול לומר דקשה
בידיו, אלא מוקצה טלטול איסור שאין סכ"ד שה סי' (עיין
אגב' כ'בדרך שאינו טלטול שכל צ"ל אלא בראשו), ולא
ממש  בגופו כטלטול נחשב אינו עליו) התלוי כיס (כטלטול
כלאחר  כשנעשה אלא להתירו שאין הצד מן כטלטול אלא
גופו"), ידי שעל הצד מן "טלטול רעו בסי' הנקרא (והוא יד
בטלטול  אסור - אחיזה בדרך או כדרכו כשנעשה אבל

עצמו. לצורך לטלטלו שאין עכ"פ הצד מן כמוקצה
ולהעיר,647) סט"ז; שכ ובסי' סכ"ה שיח סי' עיין

עליו  היה התולעים כשזרע גם הוא מוליד איסור שלכאורה
צז  סי' ח"ג הלוי שבט משו"ת ולהעיר השבת, לפני עוד
בכוונה  נעשה התולעים זרע כשחימום דווקא זה שאיסור

להולידם.

 מתוגת גבותינו נשיאי חב"ד 
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גכט

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

:ÌÈÏÎ ˙ÏÚ‚‰ ÔÓÊÂ ¯„Ò ·˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

áëäá ìéòâäù åæ äøåéá çñôá ùîúùäì äöåø íàå
àìà 'ä äòù øçà åìéôà åà 'ä äòù íãå÷ íéìëä
äéäù àìà ïîåé éðá åéä åìéôà åà ïîåé éðá íéìëä åéä àìù
øçà äøåéä úà ìéòâäìå øåæçì êéøö åðéà ïãâðë 'ñ íéîá
íéìëä úìòâä íãå÷ øáë äìéòâä íà äëåúá íéìëä úìòâä
íéîá ìèáúð øáë íéìëä úèéìôî äá òìáðù ìåòéâä éøäù
åîë øúéä ìù íòè ïúåð ïá íòè ïúåð àåäù åà 'ñá

.øàáúðù

úá äúéä äìçúá äøåéä úà ìéòâäù äòùá íà íå÷î-ìëîå
íòô äìéòâäìå øåæçì êéøö êìéàå 'ä äòùî äìéòâäå äîåé
ïãâðë 'ñ íéîá äéäå ïîåé éðá íéìëä åéä àì íà óà úéðù
äìéòâäì êéøö íéìë äëåúá ìéòâäì ììë äöåø åðéà íà óàå)
äìéòâäùëù éôì çñôá äá ùîúùäì äøéùëäì (íéîòô 'á
èìôðù ìåòéâä éøäù äåøñàå äá åòìáðå íéîä åøæç äìçúá
íâå äìòîì øàáúðù åîë 'ñá íéîá ìèáúð àì äøåéä ïî
åîåé ïá àåäù ïåéë øúéä ìù íòè ïúåð ïá íòè ïúåð åðéà
íéîäù éôì àìà äìòâä úòùá õîçä øåñéà ïîæ òéâä øáëå
ïéàå øåñéà úåùîî ïôåâ ìë ïéà äøåéá åòìáðå åøæçù åììä
úèéìô ìåòéâ êøò éôì åðééäã ïåáùç éôì àìà øåñéà íäá
íéîä ìëá ùé íà ïåâë äøåéáù íéîä ìë ãâð äøåéä óåâ ìë
íéîá ïë íâ ùé äøåéä óåâ ìë åîë íéîòô øùò äøåéáù
íéøúåîä íéî ìù íé÷ìç øùò äøåéá åòìáðå åøæçù åììä
äøåéäî èìôðù ìåòéâä àåä øùò ãçà ÷ìçå äøåéá åéäù
èìôðå øæåç éøä 'á íòô äøåéä ìéòâîå øæåçùë êëéôì íéîì
åéùëòå äðåùàø äìòâäá äëåúá òìáðå øæçù ìåòéâä äðîî
òìáðå øæåçù óàå 'ñî øúåéá äøåéáù íéîá ìèáúî àåä
ïåéë äøåéä úà øñåà åðéà íå÷î-ìëî ,åæ äìòâäá íâ äøåéá

.'ñá ìèáúð øáëù

íéìëä úìòâä íãå÷ íéîòô 'á äìéòâîùë äæ íòè éôìå
äøåéä ìéòâäìå øåæçìå øéîçäì åâäð ìáà êëá éã äëåúá
íà óà çñôá äá ùîúùäì éãë äëåúá íéìëä úìòâä øçà
íâå 'ä äòù íãå÷ äëåúá íìéòâäå ïîåé éðá íéìëä åéä àì

:äúìòâä úòùá äîåé úá äúéä àì äøåéä

âשני âיום
âëïéøéîçî ïéà íéìëä ãâðë 'ñ íéîá åéä íà íå÷î-ìëîå

ì øúåî êëéôì äøåéä ìéòâäìå øåæçìòåìáä éìë ìéòâä
'ñ íäá ùé íà ïéçúåø äàìî äøùë äøéã÷ êåúá øåñéàî

äøéã÷áù ïéçúåøä êåôùì øäæéù ÷ø) ìéòâîù éìëä ãâðë
:(øàáúðù åîë íäî úåðäéì øåñàù

ãëêéøö ïéà íéìëä ãâðë 'ñ äøåéáù íéîá åéä àì íà óàå
íéøçà íéî äúåàìîìå øåæçìå äöåçä íéîä êåôùì
øîâ øçàì äëåúá åììä ïéçúåø íéî ãåòá àìà äìéòâäì
øòåá ãéôì åà ïáåìî ïáà íéîä êåúì ñéðëî íéìëä úìòâä
äøåéä úôù ìò åìòéå åøáâéå øúåéá íéîä åçéúøé êë êåúîå

:äìòîì øàáúðù åîë äúìòâä àéä åæå

äëêåúì åà á÷åðî ãçà ìñ êåúì äáøä íéìë çéðé àì
íù íéçðåî íä ïë íà àìà ãçé íìéòâéå úçà äëáù
äìòâä ïéà íúòéâð íå÷îáù éôì äæá äæ ïéòâåð íðéàù çåéøá
äìéáè ïéðòì éøäù íù íéòéâî íéîäù éô ìò óàå íù äìåò
êéøö äìòâä ïéðòì íå÷î-ìëî ,äöéöç äáåùç åæ äòéâð ïéà
ïéà íúòéâð íå÷îáå éìëä çèù ìëá åòéâé íéîä úçéúøù

.äôé äìåò äçéúøä

óà ãçà éìë åìéôà ìéòâé àì á÷åðî åðéàù éìë êåúá ìáà)
ääùî ïë íà àìà äæá äæ ïéòâåð ïéàå åëåúá óö àåäù éô ìò

:(ù"ò à"ðú ïîéñá øàáúðù øåòéùë äøåéä êåúá íúåà

åëêéøö úáö éãé ìò ïéçúåøä êåúá éìëä úà æçåà íà
êåúá úáöä úà çúôéù åðééäã éìëä úà èòî ìâìâì
ìò ïéçúåøä åìòéù éãë øçà íå÷îá éìëä æåçàéå ïéçúåøä
åà äáëùá ìéòâäì áåè øúåé êëéôìå úáöä úæéçà íå÷î

:á÷åðî ìñá

æëäòéìá ïéðòì ïåâë øéîçäì øåàä éîçë íðéã àéøáè éîç
éìëä øñàð àéøáè éîç é"ò éìëá øåñéà ùîúùð íàù
øåàä éîç éãé ìò åøñàðù íéìë íëåúá ïéìéòâî ïéà ìáà
àéøáè éîçù éôì éðù éìë íåç é"ò àìà åøñàð àì åìéôà
åòìåá äî åèìåô êë åòìåáë åøîà øáëå øåàä úåãìåú ïðéà
àì íà ìáà øåàä úåãìåú é"ò åèìåô óà øåàä úåãìåú é"ò
ïëù-ìëå íãé ìò íìéòâäì ìåëé àéøáè éîç é"ò ÷ø åøñàð

:øåàä éîç éãé ìò

çëíéøîåà ùéù éôì íéîá ÷ø ä÷ùî íåùá ïéìéòâî ïéà
åîë ìåòéâä ìë èéìôäì çë íäá ïéà íé÷ùî øàùù
øàùë íðéã (â"åì ïéøå÷ù) øôà íò íéáøåòîä íéîå íéîä
ìéòâäå øáòù ãáòéãáå íéîä çë ìèáî øôàäù íé÷ùî

:äìòâä íäì äúìò ïé÷ùî øàùá åà íäá

èëúèéìô áåøîù ãò äøåéá íéìë äáøä ìéòâä íà
:íéîä ïúåàá ãåò ìéòâäì ïéà øéöë íéîä åùòð íéìëä

ììëä ïéàå äìòâä úåëìäá íé÷åã÷ãä ãàî åáøù éôìå
úåëìäá é÷áä äøåú ìòáù ïåëðå éåàø êëéôì íäá ïéàé÷á

:åéùëò ïéâäåðù åîë àìå íéìëä úà ìéòâé àåä äìòâä
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âשלישי âיום

:˙ÂˆÓÏ Ì˙ÈÁËÂ ÌÈËÁ‰ ÈÈ„ ‚˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

àãçàî úåéäì äëéøö å"è ìéìá ìåëàì áééç íãàù äöîä
úìåáùå ïéîñåëå íéøåòùå íéèç íäù ïâã éðéî úùîçî
øàù åà ïçåã åà æøåàî äöî äùò íà ìáà ïåôéùå ìòåù
ìëàú àì øîàðù åúáåç éãé àöé àì äìëàå úåéðè÷ éðéî
éãéì íéàáä íéøáã 'åâå úåöî ìëàú íéîé úòáù õîç åéìò
éðéî åàöé äöî ïàùò íà åúáåç éãé íäá àöåé íãà õåîéç
àìà íìåòì õåîéç éãéì íéàá íðéàù íäá àöåéëå úåéðè÷
åá àöåéëå æøåà çî÷ íãà ùì íà åìéôàù ïåçøñ éãéì
ïéà õéîçäù ÷öá åîë çôúðù ãò íéãâáá åäñëå ïéçúåøá
íà óà êëéôìå äìéëàá øúåî àåäå ïåçøñ àìà õåîéç äæ

:åúáåç éãé åá àöåé åðéà äöî åàùò

áäåöî úöîì íéèç ç÷éì äìçúëì øçáåîä ïî äåöîå
åì ïéà íàå âäðîä ïëå ïâã éðéî äòáøà øàùî ãçà àìå
ìëàéù éãë øúåé åéìò áéáçä ïî ïâã éðéî øàùî ç÷é íéèç

:ïåáàéúì äöî

âéðéîì ÷ø íéèç ïéî åðéà õ"ééåå ï"éù÷øéè à"ìá àø÷ðä ïéî
éðéîî àåä (ò"÷éøâ åà ï"éãééä åà) é"÷øèè áùçé úåéðè÷
øúåîù åîë çñôá ìéùáú åðîî úåùòì øúåîå úåéðè÷

.ïéãä ø÷éòî úåéðè÷ éðéî øàùî úåùòì

æøåà ìù ìéùáú çñôá ìåëàì àìù åìà úåðéãîá åâäð ìáà
åìéôà úåéðè÷ éðéî øàùå ïéîùîåùå íéùãòå ïéìåôå ïçåãå
ïðéàù õøàä éîò åáø íéðåøçàä úåøåãáù éôì ïåøçà è"åéá
ìù ìéùáú çñôá íéìëåàù åàøé íàå øúéäå øåñéàá ïéàé÷á
ìëå ìéàåä ïâã éðéî ìù ìéùáú ïë íâ øéúäì åòèé úåéðè÷ éðéî
ïâã éðéîî êøãù åîë úåéðè÷ éðéîî ìéùáú úåùòì êøã äðùä

:ìëä øåñàì åâäð êëéôì çñôá äåù íðéãù íäéðéòá äîãé

ãäùòðä ìéùáúäù úåéðè÷ éðéîá àìà øåñéà åâäð àìå
äæ íéîåã íäù ïâã éðéîî äùòðä ìéùáúá óìçúî íäî
ìéáùá äæ åøñà êëìå äøéã÷ äùòî íéàø÷ð íäéðùù äæì
øáñëäå (ù"éðò ïéøå÷ù) úáùä ïåâë íéòøæ éðéî ìáà äæ

ééì÷à òøæå (ø"ãðééìà ïéøå÷ù)éðéî øàùî íäá àöåéëå à"æ
éôì ìãøçä ïî õåç øåñéà íäá ïéâäåð ïéà äðéâ éðåòøæ
úåéðè÷ éðéî ìåãéâì äîåã àåä éøäå ïéèéáøùá àåä åìåãéâù
íàø÷ ïéøå÷ù) úåðçá øëîðä ïåîëä ïî õåçå íììëá øñàðå
äîåã åéðéòøâå úåøçà úåðéãîî ïàëì åúåà ïéàéáîù (ìîé÷
ìáà úåéðè÷ éðéî ìëá ïéøéîçîù åîë åá ïéøéîçî êëìå ïâãì
ïéà ïâãì äîåã åúøåö ïéàù (ìîé÷ ãìòô ïéøå÷ù) ïåîë ïéî
ìéàåä íäá ïéøéîçî ïéà úå÷øé éðéî ìë ïëå ììë åá ïéøéîçî

:ïâãì ììë íéîåã ïðéàå

âרביעי âיום
äíà äìéëà øåñéà àìà åâäð àì úåéðè÷ éðéîá åìéôàå

øåñà ïâã éðéî 'äá äæá àöåéëù ïéðòá íéî íäéìò åìôð
÷éìãäì øúåî ïëå çñôá íäî úåðäì øúåî ìáà ïéãä ø÷éòî
éðéîî íéùòð íðéàù íéðîùä ìáà) íäî íéùòðä íéðîùá
íéìëåàù ïçìùä ìò åìéôà (äìéëàá åìéôà íéøúåî úåéðè÷
óàù ìéùáúä êåúì ïîùäî ìåôé àîù ïéùùåç ïéàå åéìò
ïåéë áåøá åëåúá ìèáúî àåä éøä ïîù èòî åëåúì ìåôé íà
éô ìò óàå àîìòá àøîåç àìà åðéà äæ øåñéà âäðîù
äá ïéøåùù úùúëîá åúåà ïéùúåë ïîùä úééùò íãå÷ù
òåìáä íéøåòù íòè ïéà íå÷î ìëî íéîòôì íéøåòù
ïåéë äëåúá åúùéúë éãé ìò ïîùä êåúì èìôð úùúëîá

éøç øáã åðéàù.ó

éðéî ïåâë íéîá åøùð åìéôà úéáá åîò íúåäùäì øúåî ïëå
íãå÷ íéîá ïúåà ïéçìçìîå úùúëîá ïéùúëðä úåôéøä

.äùéúëä

øáò íàå øåîâ õîç ïä ïâã éðéî 'ä ìù úåôéøä éðéî ìáà
àìù åì éøá ïë íà àìà äàðäá íéøåñà çñôä íäéìò

:äùéúëä íãå÷ íéîá åçìçìúð

åíãå÷ äáø ä÷éãá ïéëéøö çñôá íéøúåîä íéòøæ éðéî ìë
ïëøãù ïâã éðéòøâ íäî øåøáì ìéùáú íäî äùòéù
ãò úáùå ïåîë ìåëàì àìù øéîçîä êëéôìå íäéðéá àöîäì

:äôé íøøáì øùôà éà éë äëøá åéìò àåáú ïåøçàä è"åé

æíà äöî íäî äùòå æøåà çî÷ íò íéèç çî÷ áøéò íà
íéèçî äìåë äúéä åìàë àéä éøä íéèç íòè äá ùé
úéæë áåøù éô ìò óà åúáåç éãé àöåé äðîî úéæë ìëåàùëå
äðúùðåíéèçä øçà øøâäì æøåàä òáèù éôì æøåà àåä äæ

.åîò íéáøåòî ïäùë íéèç íòèì åîòè

éðéî øàù åà ïçåã çî÷ íò íéèç çî÷ áøéò íà ìáà
íò ïâã éðéî 'ã øàùî ãçà ìù çî÷ áøéò íà ïëå úåéðè÷
åðéà ïâã íòè äá ùéù éô ìò óà äöî ïäî äùòå æøåà çî÷
éãëá úéæë ïâã çî÷ äá ùé ïë íà àìà åúáåç éãé äá àöåé
çî÷ úéæë åá ùé åðîî ñøô ìëáù åðééäã äðîî ñøô úìéëà
ïâã úéæë íòèù éôì äðîî úéæëá åúáåç éãé àöåé æàù ïâã
êôäî úåéðè÷ éðéî øàù åà æøåà ìù ñøôä êåúá ùâøðä
ïâã úéæë ìëà åìàë äæ éøäå ùîî ïâã åîë úåéäì ñøôä úà
íòè íòèù ïåéëå íòèä àåä äìéëàä ø÷éò éøäù ùîî
úìéëà éãëá ïâã úéæë åæ äöîá ïéà íà ìáà àöé äöî úéæëá
úåéäì úåéðè÷ä úåùîî úà êôäì ïâãä íòèá çë ïéà ñøô

.ùîî ïâã åîë

âחמישי âיום
íò íéèç çî÷ úáåøòúî úéùòðä äöî åìéôàù íéøîåà ùéå
äá ùé ïë íà àìà åúáåç éãé äá àöåé íãà ïéà æøåà çî÷
íò íéèç çî÷î úéùòð íàå ñøô úìéëà éãëá íéèç úéæë
ìò óà ïâã éðéî øàù íò æøåà çî÷î åà úåéðè÷ éðéî øàù
éãé äá àöåé åðéà ñøô úìéëà éãëá ïâã úéæë äá ùéù éô
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åîë úåéäì ñøôä úà êôä ïâã úéæëä íòèù óàù äáåç
õåîéç éãéì äàá äúéä àì åæ äñéò íå÷î ìëî ùîî ïâã
äàá äðéàù äñéò ìëå ïâã äáåø äéä ïë íà àìà íìåòì
ïë ïéàù äî äöî úáåç éãé äá ïéàöåé ïéà õåîéç éãéì
æøåàä úà ïéøøåâ íéèçäù æøåàä íò íéèç çî÷î úéùòðùë

.õåîéç éãéì àåáì åì ïéîøåâå

øéîçäì äðåøçà àøáñì äìçúëì ùåçì ùé äëìä ïéðòìå
àøáñ ìò êåîñì ùé ÷çãä úòùá ìáà äøåú ìùá

:ø÷éò ïë éë äðåùàøä

çïëåúá åøàùðå íéøáëò íäî åìëàù íéèçíéèç äáøä
åöîçúð àîù ïäá ùåçì ùéù øáëòä úìéëàî ïéëåùð
åîë íéî åîë õéîçî ÷åøäù øáëòä éôáù ÷åøä úîçî
øéñäìå øåøáì êéøö ïéà ïë éô ìò óà å"ñú 'éñá øàáúéù
ãçéá ìëä ïçåè àìà íéîìùä íéèçäî íéëåùðä íéèçä
ìèáúðå íéîìùä çî÷á íéëåùðä çî÷ áøòúî ïë éãé ìòå
äôàé íà óà øòéðå øæåç åðéà áåùå çñôä íãå÷ 'ñá åëåúá
äæ ïéàåæ"îú 'éñá øàáúðù åîë çñôä êåúá úåöî äðîî
àìà ìèáì éãë ïåçèì åúðååë ïéàù ïåéë íéãéá øåñéà ìèáîë
íéèçá ïéà íàå ìèáúî àåä åéìàîå ìåëàì éãë ïçåè
íäî øåøáéù ãò íðçèé àì ïéëåùðä ãâðë 'ñ íéîìùä

.('ñá ïéìèáúîä ìò íéôãåòä) íéëåùðä

ïéëåùðä çî÷ù øúåî äæ éøä ãçéá ìëä ïçèå íøøéá àì íàå
ïîöò ïéëåùðäù éôì ãáòéãá íéîìùä çî÷ úà øñåà åðéà
íðéàå íéù÷ íä íéèçäù õåîéç ìù øåîâ ùùç íäá ïéà
÷åø èòî úîçî åöîçúéù øáãä ÷åçøå õéîçäì ïéøäîî
ïåôéùî åà) íéøåòùî íéøáëò åìëà íà ìáà øáëòä éôáù
ïçèå çëùå ïéëåùðä ãâðë íéîìùäá 'ñ ïéàå (ìòåù úìåáùå
(á"îú 'éñ ïééò) çñôä íãå÷ íøòáìå øéîçäì ùé ãçéá ìëä
íéøäîîå íéëø íä (ïåôéùå ìòåù úìåáùå) ïéøåòùäù
:øáëòä éôáù ÷åø èòîá åöîçúð àîù ùåçì ùéå õéîçäì

âשישי âיום
èøåîâ õîç ïäå (ïéñ÷àååéâ ñ"éåà ïéøå÷ù) åçîöù íéèç

íéøùëäá ùé íà íéøùë íéèç êåúá ïéáøåòî ïä éøäå
åìéôà úåöî íäî úåôàìå ãçéá ìëä ïåçèì øúåî ïãâðë 'ñ

.øàáúðù åîë çñôä êåúá

äæ úåáåøòúì ùé çî÷á áøåòîä çî÷ù íéøîåàä éøáã éôìå
øåñà æ"îú ïîéñ øàáúðù åîë ùáéá ùáé úáåøòú ïéã
çî÷á ìèáúðù õîçä çî÷ù éôì çñôä êåúá úåôàì
ùáé ïéãë çñôá øåòéðå øæåç àåä çñôä íãå÷ øùëä
øåòéðå øæåç àåäù çñôä íãå÷ ùáéá ìèáúðå áøòúðù
ìáà æ"îú ïîéñá øàáúðù åîë úáåøòúä øñåàå çñôá
äöî ìëáù çî÷ä ìë äùòð éøä çñôä íãå÷ äôåàùë
øòéðå øæåç åðéà êëìå äéôàä é"ò ùîî úçà äëéúç äöîå
àøáñì ùåçì äìçúëì åîöòì øéîçé ùôð ìòá ìëå çñôá

úåöîä ìë úåôàì åìà úåðéãîá âäðîä èùôúð êë éðôîå åæ
èòî úåáåøòú íäá ùé íéèçä áåøù éôì çñôä íãå÷

:åçîöù íéèçî

éíäì ïéà ïãâðë 'ñ ïéà íà ìáà ïãâðë 'ñ ùéùë äæ ìëå
çñôä íäéìò øáò íàå çñôä íãå÷ íøòáì êéøöå äð÷ú
åîë ïäáù øåñéà éîãî õåç éøëðì íøëîé ïøòéá àìå

éñåäì åì ïéàå á"îú 'éñá øàáúðùãåò çñôä íãå÷ íäéìò ó
õîçä çî÷ ìèáúéù éãë ãçéá ìëä ïåçèìå íéøùë íéèç

:äìçúëì øåñéà ìèáì øåñàù øùëä çî÷á 'ñá

àéáøòúðù óàù åçîöù íéèçá íéøåîà íéøáã äîá
íéìèáúî íðéà êëìå ïëåúá ïä ïéøëéð íéøùë íéèçá

ìëá áåøá ìèá àåäù ùáéá ùáé ïéãë áåøá íëåúáéøåñéà
êåúá íä ïéøëéð øáëò úìéëàî ïéëåùðä ïéøåòù ïëå äøåú
ïâã ìáà áåøá íëåúá ïéìèáúî íðéà êëìå íéîìùä
ò÷áúðå íéî åéìò åìôðù ïåâë øëéð åöåîéç ïéàå õîçúðù
áøòúðå øëéð åòå÷á ïéàå ùáééúð ë"çàå (æ"ñú ïîéñ ïééò)
äæá àöåéëå áåøá åëåúá ìèáúð éøä åðîî äáøä øùë ïâãá
ììë øåñéà ïàë ïéàå øåîâ øúéä ìëä äùòð ïéøåñéà øàùá

éñåäì øúåî êëéôìäéäéù ãò äáøä øùë ïâã ãåò åéìò ó
'ñá õîçä çî÷ ìèáúéù éãë ãçéá ìëä ïåçèé æàå åãâðë 'ñ
êåúá ìëä ìåëàì øúåî àäéå çñôä íãå÷ øùëä çî÷á
:á"îú 'éñá øàáúðù åîë íéãéá øåñéà ìèáî äæ ïéàå çñôä

âקודש âשבת
áéë"çàå äò÷áúðå íéî äéìò åìôðù úçà äèç åìéôàå

äöåø åðéà íà íéèç ìù ìåãâ éøë êåúì äìôðå äùáééúð
ùáéá ùáé ïéãë íúåäùäì øåñà çñôä íãå÷ íðçèì
äùòé ãöéë á"îú 'éñá øàáúðù åîë çñôä íãå÷ ìèáúðù
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óàå) ùáéá ùáé áåøá øåñéàä ìèáúð øáë äøåúä ïîù éôì
íéìèáúî íðéàù íéøåñéà øàùá äæë à÷éôñ ÷ôñáù éô ìò
äëéúç àéäå äôéøè øùá úëéúç ïåâë íéøôåñ éøáãî áåøá
íéçøåàä éðôì äá ãáëúäì äéåàøä äáåùçå äìåãâ
úçà äãáàðå äøùë øùá úåëéúç äáøäá äáøòúðù

úåîù óàù úåëéúçäîäæ øçà äæá øàùä ìåëàì åì ø
ìëî ì÷äì úå÷éôñ 'á åá ìëåàù äëéúç ìëá ùéù íåùî
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ìù úçà äëéúç àìà äáøòúð àì éøäù øåøá øúéä éàãåá
ùåçì ùé ãáìá úçà äëéúçî àìà òìåá åðéàùë ìáà øåñéà
äá ïéàå ãáìá øåñéàäî äìåë àéä åæ äìéëàå äòéìá àîù
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àåäù úçà äëéúçá óàù éôì ãçéá äöî úåëéúç 'á ìåëàì
àìà éøëá áøòúð àì éøäù øúéääî íâ éàãåá äá ùé òìåá
íéèç êë ìë éøëá åáøòúð íà êëéôì úöîåçî úçà äèç
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øåøá øúéä åæ äëéúçá äéäéù éãë úåöîåçîä íéèçä ãâðë
ïéà (íù ã"åéá øàáúðù íòèî) øåñéà ùùçä åîë êë ìë
àìà çñôä øçàì ãò åúåäùäì åìéôà äð÷ú äæ éøëì åì

:á"îú 'éñá øàáúðù êøã ìò
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.12"ìáeé åéçà íLå" ìéçúnä øeaãa äfî øàaúpL Bîëe(â ,æ øBà äøBz). §¤¦§¨¥¦¤§¦©©§¦§¥¨¦¨¨

.13.(æ ,ä úìä÷)Ÿ¤¤

.14.(úBçðî óBñ úBôñBz äàøe .ç"aä àéánL àñøébä éôì á ,áé äâéâç)£¦¨§¦©¦§¨¤¥¦©©§¥¨§¨

.15.(äãBáò úkøáa)§¦§©£¨

.16úãeöî ."äã÷Bî ìò" :(á ,å àø÷iå) Bîk .é"Lø .äôøN óøNé .æè ,é eäéòLé)§©§¨¦§Ÿ§¥¨©¦§©¦§¨©§¨§©

.(ïBiö¦

.17"ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå" ìéçúnä øeaãa øàaúpM äî ïéiòå)ìéòì) §©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦§¦§©§¦§§¥¦§¨¥§¥
(Cìéàå à ,àì øBîàøeaãáe ."úçà íòt 'LBã÷' úøîBà úçà úk" ïéðòa , ¡¨¥¨§¦§¨©©©¤¤¨©©©©§¦

"äåàðå éðà äøBçL" ìéçúnä(á ,ä íéøéMä øéL ïn÷ì).( ©©§¦§¨£¦§¨¨§©¨¦©¦¦

.18.(á ,æéø ,'à ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤
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,úàæ ìk úà ïéáé BáálL óàL .Baì úelbúäa äáäàä̈©£¨§¦§©¦¤©¤§¨¨¦¤¨Ÿ
úîçî ,äáäàä øBà da øéàé àìå Lôpä ìòtúz àìŸ¦§©¥©¤¤§Ÿ¨¦¨¨©£¨¥£©

.øBàä úà úòðBîe ú÷ñônä ìæøa ìL ävéçî äNòpM: ¤©£¤§¦¨¤©§¤©©§¤¤©©¤¨

äöòäå:äæì äöeòiä §¨¥¨©§¨¨¤
áéúk ÷ìîò úîçìîa äpä(è ,æé çlLa)äLî øîàiå" : ¦¥§¦§¤¤£¨¥§¦§©©©Ÿ¤Ÿ¤

'Bâåøça ,Epl."íéLðà"Epl"úîçìî LBaëlL ,à÷åc §§©¨£¨¦¨©§¨¤¦§¦§¤¤
íéëéøö ÷ìîòdWn iWp`19àeä äLî úðéçáe .à÷åc £¨¥§¦¦©§¥Ÿ¤©§¨§¦©Ÿ¤
áeúkL Bîk(æ ,æè çlLa)eðçðå" :dnìeha úðéça Y " §¤¨§©©§©§¨§¦©¦

.àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa éøîâì úeìlkúäå§¦§©§§©§¥§¥¨
"äLî úøBz" Y úàø÷ð BîL ìò äøBzä ìk äpäå§¦¥¨©¨©§¦§¥©Ÿ¤

(àì ,ç òLBäé)äLî eðì äeö äøBz" ;'Bâå"(ã ,âì äëøa),eðééäå . §ª©¨¦¨¨Ÿ¤§§¨¨§©§
.äLî úðéça ét ìò äãBáòäå äøBzä éëøc ìk äéäiL¤¦§¤¨©§¥©¨§¨£¨©¦§¦©Ÿ¤
eléôà äøBz àìà éì ïéà øîBàä ìk" :ì"æø øîàîëe§©£¨©©¨¨¥¥¦¤¨¨£¦

éøvL ÷ø ,"Bì ïéà äøBzúøBz" úBéäì C"dWnY ¨¥©¤¨¦¦§©Ÿ¤
.éøîâì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ìeha úðéçáa¦§¦©¦§¥¨§©§¥

áeúkL Bîëe(áì ,áë øBîà)àlL Y "eìlçú àìå" : §¤¨¡§Ÿ§©§¤Ÿ
øîàîk ,"ììç" úðéça úBéäì20"äðéëMä éìâø ÷çBc" : ¦§§¦©¨¨§©£¨¥©§¥©§¦¨

íìBòä àøáð àlL ãò àeä äzà" :øîàîk àìà ,ìBëéák¦§¨¤¨§©£¨©¨©¤Ÿ¦§¨¨¨
íeL éìa Lnî àeä Y "íìBòä àøápMî àeä äzàå§©¨¦¤¦§¨¨¨©¨§¦
úà àlîî "íìBòä àøáð àlL ãò" äéäL Bîëc .éepéL¦¦§¤¨¨©¤Ÿ¦§¨¨¨§©¥¤

äzò Ck ,íìBòä Ba àøápL äfä íB÷nä íâå ,ìkä'eë. ©Ÿ§©©¨©¤¤¦§¨¨¨©©¨
éàåíéìòî íìBòä éøäå Y äæ àeä C'eë? §¥¤©£¥¨¨©§¦

äîëçî àúééøBà"c ,äøBzä ÷ñò éãé ìò eðééä àìà¤¨©§©§¥¥¤©¨§©§¨¥¨§¨
áéúëe ,"ú÷ôð(èé ,â éìLî)ãñé äîëça äéåä" :'Bâå," ¨§¨§¦¦§¥£¨¨§¨§¨¨©§

äL .àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà äøBL äîëçaLdnkgàéä ¤§¨§¨¤¥¨¤©¨§¨¦
Y ìeha úðéça àéäd"nÎgMãîBlL íãàä íâ ,Cëìe . ¦§¦©¦Ÿ©©§¨©¨¨¨¤¥

Laeìî ,ãîBlL äãbà Bà äëìä øác ìëa éøä ,äøBzä©¨£¥§¨§©£¨¨©¨¨¤¥§¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà Laeìî daL ,äîëç úðéça dä§¦©¨§¨¤¨§¨¥¨
Búîëçì äøBzä ÷ñò úòLa ìeha úðéçáa àeä ,ïk íàå§¦¥¦§¦©¦¦§©¥¤©¨§¨§¨
Léì äàøð ïéàL øçàî ,øézñîe íéìòî ïéàå ,Cøaúé¦§¨¥§¥©§¦©§¦¥©©¤¥¦§¨§¥
äìèaä Cøaúé Búîëç àéäL ÷ø ,Bîöò éðôa ãøôð øáãå§¨¨¦§¨¦§¥©§©¤¦¨§¨¦§¨¥©§¥¨

"Bcálî ãBò ïéà"å åéìà(äì ,ã ïpçúàå). ¥¨§¥¦§©¨¤§©©

øîàð äæ ìòå(æè ,àð äéòLé)íéNàå" :LitA ixaCY " §©¤¤¡©§©§¨¨¨¦§¨©§¦
éøác" Leøéôe .Lnî "éøác"LitAúðéça eðééä Y " §¨©©¨¥§¨©§¦©§§¦©

zinipRéãé ìöáe" ,LiziQM"(íL),íéôéwî úðéça ïä §¦¦§¥¨¦¦¦¦¨¥§¦©©¦¦

êeøa óBñ-ïéà øBàLúðéçáa Ba älbúîe äøBL àeä- ¤¥¨§¤¦§©¤¦§¦©
éwî úðéçáe úeéîéðtúîçìî LáBk àeä ïk éãé ìòå .ó §¦¦§¦©©¦§©§¥¥¥¦§¤¤

Léä àeäL ,÷ìîò'eëàeäå ,Léä Côä àeä äæ ìehéa ék , £¨¥¤£¥¦¦¤¥¤£¥§
ìæøa ìL ävéçnä øaLîe òéðënä'eë. ©©§¦©§©¥©§¦¨¤©§¤

" eäæåuiS ziUreàeä àeäL ,äLî ìò éà÷c :" §¤§¨¦¨¦§¨¦©Ÿ¤¤
"Bøæð õéöé" úBéäì ,õévä úà äNBòä-äáäàä øBà ìL ¨¤¤©¦¦§¨¦¦§¤¨©£¨

úéiNò éãé ìò çøBæå ,"íékøçä ïî õéöî" úBéäì ,äaø©¨¦§¥¦¦©£©¦§¥©©§¥£¦©
éøeäøä ïäL ,ävéçnä úøéáL Y úBðBlçå íéëøç©©¦§©§¦©©§¦¨¤¥¦§¥
:áeúkL Bîëe ,"äLî éLðà" ìeha úðéçaî ,äáeLz§¨¦§¦©¦©§¥Ÿ¤§¤¨

eðì øça"'Bâå.ì"pk " §©¨§©©
" àeä äæ õéöåxFdh adfáäfä úìòî úðéça àeä :" §¦¤¨¨¨§¦©©£©©¨¨

áeúkL Bîk ,äáäà úðéça ïä ïäézLe .óñkä ìò,á ébç) ©©¤¤§¥¤¥§¦©©£¨§¤¨©©

(çáäfä éìå óñkä éì" :'Bâåúðéça àeä óñkä ÷ø ;" ¦©¤¤§¦©¨¨§©©¤¤§¦©
.äáäàä Là étLø úðéça àeä áäfäå ,úeøéø÷: §¦§©¨¨§¦©¦§¥¥¨©£¨

zçzôe":äøBzä úBiúBà ïä Y "íúBç éçezt åéìò ¦©§¨¨¨¦¥¨¥¦©¨
"úîà àeä-Ceøa LBãwä ìL BîúBç" ék21úîà ïéàå" , ¦¨¤©¨¨¡¤§¥¡¤

"äøBz àìà22úðéça àø÷ðå ."mzFg"øLà äøBzä ék , ¤¨¨§¦§¨§¦©¨¦©¨£¤
úðéça àéä àéä íéiîLb íéðéðòa äLaìúpL ,eðéðôì§¨¥¤¦§©§¨§¦§¨¦©§¦¦¦¦§¦©
BðéàL ,äåòMä ìò íé÷÷çpL úBiúBàä ïBéîãk Y íúBç¨§¦§¨¦¤¤§¨¦©©©£¨¤¥
ìkî ÷ø ,øeaãa Bà äáLçnaL úBiúBàä úeäîe Cøòî¥¥¤©¨¦¤©©§¨¨§¦©¦¨

eîNâúðå eøéièöðL ïîöò úBiúBà ïä íB÷î'eë. ¨¥¦©§¨¤¦§©§§¦§©§
áéúk äpä Cëå(åë ,à úéLàøa),"eðúeîãk eðîìöa" : §¨¦¥§¦§¥¦§©§¥¦§¥

ïBéîãå úeîc úðéça àéäL ,ät-ìòaL äøBzä ìò éà÷c§¨¥©©¨¤§©¤¤¦§¦©§§¦§
úBiúBàk ,ìLî Cøã ìò íúBç úðéça àéäL ,àîìòa§¨§¨¤¦§¦©¨©¤¤¨¨§¦

äåòMä ìò ïé÷÷çpä'eëéøøäa äúãeñé ïë ét ìò óà , ©¤§¨¦©©©£¨©©¦¥§¨¨§©§¥
äëìä ìëaL Y äàìéò äîëç Y ïBéìòä-Lã÷'eëìòå . Ÿ¤¨¤§¨§¨¦¨¨¤§¨£¨¨§©

úBönäå äøBzä ÷ñòa ïBéìòä-Lã÷ úðéça CLîð äæ éãé§¥¤¦§¨§¦©Ÿ¤¨¤§§¥¤©¨§©¦§
úBönäå ,úéîéðt àéä äøBzäL :ïéôéwîe úéîéðt úðéçáa¦§¦©§¦¦©¦¦¤©¨¦§¦¦§©¦§

øîàîk ,ïéôéwîe ïéLeáì ïä23."åéúBöîa eðLc÷ øLà" : ¥§¦©¦¦§©£¨£¤¦§¨§¦§¨
úðéça àéä Bæ äëLîä ,äpäå,dHnl ± c"nl Wcw" §¦¥©§¨¨¦§¦©Ÿ¤¨¤§©¨

"dlrnl ± diedeúàø÷ð àéä ïééãò "Lã÷" úðéçaL , §©©¨§©§¨¤§¦©Ÿ¤£©¦¦¦§¥
:äéåä úðéçaî "ähîì"§©¨¦§¦©£¨¨

áeúkL Bîk ,äéåä úBðéça 'á Lé äpä ék(å ,ãì àOz): ¦¦¥¥§¦£¨¨§¤¨¦¨

àø÷iå åéðt ìò äéåä øáòiå"died | diedàîòè ÷éñôe ," ©©£Ÿ£¨¨©¨¨©¦§¨£¨¨£¨¨¨¦©£¨

.19óBñ "Lãwä úøbà"a øàaúpM äî ïéiòå)(ë ïîéñ)eäéà" ìéçúnä øeac §©¥©¤¦§¨¥§¦¤¤©Ÿ¤¦¨¦©©§¦¦
"íéLãçä íéîMä øLàë ék" ÷eñt ìò øeàéaa :øàaúpM äî ïéiòå ."éäBiçå§©¦§©¥©¤¦§¨¥©¥©¨¦©£¤©¨©¦©£¨¦

(Cìéàå à ,â øBà äøBz)íéëìäî Eì ézúðå 'eë øîà äk" ìéçúnä øeaãáe . ¨¨¥¨§¦©©§¦Ÿ¨©§¨©¦§©§§¦
"íéãîBòä ïéa(Cìéàå ã ,èë áLiå øBà äøBz).( ¥¨§¦¨©¥¤¨¥¨

.20.("éNák" :íLå .ë ,àì áBià)¦§¨§¨©

.21.(íL úBôñBzáe á ,âé äâéâç)£¦¨©§¨

.22.(áë ,ã 'à íéîiä éøác Y "íé÷ézò íéøácäå")§©§¨¦©¦¦¦§¥©¨¦

.23"EúBìòäa" ìéçúnä øeaãa :äfî øàaúpM äî ïéiòå)(â ,àì ìéòì)ïéðòa , §©¥©¤¦§¨¥¦¤§¦©©§¦§©£§§¥§¦§¨
éiç""'eë Lãç écî äéäå" ìéçúnä øeaãáe ."íälMî ìBãb ElL ,Eïn÷ì) ©¤¤§¨¦¤¨¤§¦©©§¦§¨¨¦¥Ÿ¤§©¨

(ã ,æö äëøa.("úBåçzLäì øNa ìë àBáé" ïéðòa , §¨¨§¦§¨¨¨¨¨§¦§©£
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eäééðéa24àeäL äøBî äéåä ïéðò ék :úBðéça 'á ïä ék , ¥¥¦¥§¦¦¦§¨£¨¨¤¤
Léì ïéàî úBéååää ìk äeäî'eëäìòL éãé ìò ,BðBöøa §©¤¨©£¨¥©¦§¥©§¥¤¨¨¦§

,BðBöøa Ck äìBò úBéäì Y äæì LøLå øB÷î Léå .Ck̈§¥¨§Ÿ¤¨¤¦§¤©¦§
,ïBLàøä äéåä àeäå ,úBéååää ìk úBeäì øB÷î úBéäìå§¦§¨§©¨©£¨§£¨¨¨¦

"ä"éåä éðôì [..] ïBöøì" àeäL25àåòø" àø÷ðå ,'áä ¤§¨¦§¥£¨¨©§¦§¨©£¨
"ïéåòøã26.: §©£¦

eäæå:"äéåä | äéåä àø÷iå" §¤©¦§¨£¨¨£¨¨
éLîîe àøB÷ 'àä äéåäLúBìöàð úBéäì ,'áä äéåä C ¤£¨¨¨¥©§¦£¨¨©¦§¤¡¨

"éîçøc ïéìéëî â"é" úBlbúîe27ìk úBøB÷î ïäL , ¦§©§¦¦§©£¥¤¥§¨
ìzLää ìëå úBéååääàeä 'àä äéåä úðéçáe .úeìL ©£¨§¨©¦§©§§§¦©£¨¨¨

."ïéåòøã-àåòø" àø÷ðå ,Lã÷ úðéçaî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦©Ÿ¤§¦§¨©£¨§©£¦

,ì"pä úBðéçáa ì"pä úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìòå§©§¥¥¤©¨§©¦§©©¦§¦©©
úðéça àéä Y "ähîì Y ã"îì Lã÷" äéäiL CLîð¦§¨¤¦§¤Ÿ¤¨¤§©¨¦§¦©
àéä Y "äìòîì Y ä"éåäå" ,àzúìc-àúeøòúà¦§£¨¦§©¨©£¨¨§©§¨¦

.àléòìc-àúeøòúà¦§£¨¦§¥¨

,Cøaúé BðBöøe Búîëç àéäL äøBzä ÷ñò éãé ìò ék¦©§¥¥¤©¨¤¦¨§¨§¦§¨¥
íéðtä íénk" éøä'eë"28éLîàå çeø éúééà çeø"å ,C £¥©©¦©¨¦§©©§¦©§©§¦

"çeø29äNòð äæ éãé ìòå .ïéåòøã-àåòø ,ïBéìò-ïBöø Y ©¨¤§©£¨§©£¦§©§¥¤©£¨
Cñî éìa ,Lôpa äðBéìò äáäàä øBàå àaìc-àúeòø éelb¦§¨§¦¨§¨©£¨¤§¨©¤¤§¦¨¨

ú÷ñôî ävéçî ìécáî'eë"ïøäà çöî ìò" äéäiL ãò , ©§¦§¦¨©§¤¤©¤¦§¤©¥©©£Ÿ
.Bæ äðéça éeléb ïk íb: ©¥¦§¦¨

øeàéáeúeiîLâa ìLî Cøã ìò Bîk àeä ,çönä ïéðò ¥¦§¨©¥©§©¤¤¨¨§©§¦

"ã"aç ,ïéçBî úìz Y àzìbìâã éììç úìú"a LiL30, ¤¥¦§¨©§¥§ª§¨§¨§¨¦©©
"àçBî ìò àéôçã àzìbìeb" Léå31äpä ,úeiðçeøa Ck ; §¥§¨§¨§©§¨©¨¨§¨¦¦¥

äîëç úà øM÷nä çkä àeä úòcäå ,ã"aç íä ïéçBnä©¦¥©©§©©©©Ÿ©©§©¥¤¨§¨
çëa øîâð øLàkL ,èBné ìa ÷æBça äòe÷z úBéäì äðéáe¦¨¦§§¨§¤©¦¤©£¤¦§¨§Ÿ©
àäz Ck Y àeä-Ceøa óBñ-ïéà úleãâa Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨¦§©¥¨¨§¥

.Bcáì 'äa äøeL÷ BLôð©§§¨©§©
óBñ-ïéà øBà éeléb àeä íL ,ã"açã ïéçBîa ,äpäå§¦¥§¦§©©¨¦¥
éà ,da àöBiëå älôzä øãña úeððBaúäa ,àeä-CeøaC ¨§¦§§§¥¤©§¦¨§©¥¨¥

éç"å ;"ãçeéîe ãéçé"å ;"íìBòä äéäå øîàL Ceøa"M¤¨¤¨©§¨¨¨¨§¨¦§¨§¥
EîL çazLé"å ;"Cìî íéîìBòä'eëàeä Cëå ." ¨¨¦¤¤§¦§©©¦§§¨

.âeðòzäå ä÷eLzä íöBò éeléâa úòcä úeøM÷úä¦§©§©©©§¦¤©§¨§©©£

ãâðëe ,"àçBî ìò àéôçã àzìbìb" úðéça Lé Cà©¥§¦©ª§¨§¨§©§¨©¨§¤¤
éelb íéìòäì úòcä ìò éeqkä àeäL ,çönä àeä úòcä©©©©¥©¤©¦©©©©§©£¦¦
úøáBòå úôìBç älôzä øçà ïëìå .úeøM÷úääå úòcä©©©§©¦§©§§¨¥©©©§¦¨¤¤§¤¤

'eëéøöå ,.äáäàä úà øøBòì íBé ìëa ìltúäìe øBæçì C §¨¦©§§¦§©¥§¨§¥¤¨©£¨

øîàð äæ ìòå(å ,å ïpçúàå)øLà älàä íéøácä eéäå" : §©¤¤¡©¨¤§©©§¨©§¨¦¨¥¤£¤
Eeöî éëðàmFIdì"æø eøîàå ,"32eéäé íBé ìëa" :éðéòaE ¨Ÿ¦§©§©§¨§©©§¨¦§§¥¤

Cøaúé àeäL éôì ék .äáäàä úà Lcçì Y "íéLãçk©£¨¦§©¥¤¨©£¨¦§¦¤¦§¨¥
íâ Cëì ,"úéLàøa äNòî ãéîz íBé ìëa Lcçî"§©¥§¨¨¦©£¥§¥¦§¨©

úLcçúî äáäàä'eë. ¨©£¨¦§©¤¤

äðBt Bááì øLàk äpäå33Bîøëì äæ"'eë"34ìBëé , §¦¥©£¤§¨¤¤§©§¨
"íéìéôpä" ïî úBéäì35éLîäì Yéâeðòz øçà Baì C ¦§¦©§¦¦§©§¦¦©©©£¥

áéúëe ,Léä úìcâäå éeaø ïäL ,äfä-íìBò(ä ,æè éìLî): ¨©¤¤¥¦§©§¨©£¥§¦¦§¥

.24ïéðòî ,'à ãenò ,ä"øò óc ,íéèôBL úLøt "àðîéäî àéòø"a ïéiòå)§©¥§©£¨§¥§¨¨¨©§¦©©¥¦§¨
.("øNáe úBîöò"£¨¨¨

.25.(æð ïewz øäæ éðewz)¦¥Ÿ©¦

בינה" ׁשערי "מ"ט ּבחינת ׁשּזהּו לֹומר, יׁש אּלּו, ּגידים (וענין .26Làø) ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָŸ
(á ,àë äðMäèMtúîe CLîðå Búðeáz çBnî äâOää øBà àöBiM äî àeäL , ©¨¨¤©¤¥©©¨¨¦©§¨§¦§¨¦§©¥

.ála"ìë éðéò" ìéçúnä øeaãa øàaúpL Bîk(Cìéàå á ,äô úBhî ïn÷ì). ©¥§¤¦§¨¥§¦©©§¦¥¥Ÿ§©¨©¨¥¨

øàaúpL Cøc ìò íbéìà áBø÷ ék" ìéçúnä øeaãa"øácä Eíéávð ïn÷ì) ©©¤¤¤¦§¨¥§¦©©§¦¦¨¥¤©¨¨§©¨¦¨¦
(â ãenò Léø ,åîáeúkM äî ïéðòa ,(ë-èé ,ì íéøác)íéiça zøçáe"'eë, ¥©§¦§¨©¤¨§¨¦¨©§¨©©¦

íãB÷ äøéçaäå ;ála àéä äáäàäå BìëNa àéä äøéçaäL ,"'ä úà äáäàì§©£¨¤¤©§¦¨¦§¦§§¨©£¨¦©¥§©§¦¨¥
"Eááì ìà úBáLäå" úðéça àeäå ,äáäàì(èì ,ã íéøác)ïéðò eðééäå . ¨©£¨§§¦©©£¥¨¤§¨¤§¨¦§©§¦§¨

Y álaL-úBcna èMtúîe CLîð íänL ,"äðéa éøòL è"î" ,ìëOaL-úBcî¦¤©¥¤©£¥¦¨¤¥¤¦§¨¦§©¥©¦¤©¥
.çBnä íò álä øaçì§©¥©¥©©©

"òé÷øä øäæ"áe(à"ð úéLàøa)íäL ,úBøBpö íä íé÷øBòäå íéãébä :áúk §Ÿ©¨¨¦©§¥¦¨©©¦¦§¨§¦¥¦¤¥
àø÷ð éìkä àeäL øáònäå ,ïBöø àeä øBàä .ïBöø àø÷pä éîéðt øBàì øáòî©£¨§§¦¦©¦§¨¨¨¨§©©£¨¤©§¦¦§¨

.ïBöø úBiúBà Y 'øBpö'÷eñt ìò ('á ,ã"ìø) éçéå äLøôa ïéiòå,èî úéLàøa) ¦¦¨§©¥§¨¨¨©§¦©¨§¥¦
(à"íëì äãébàå"( §©¦¨¨¤

.27.(áì ,ã ìàéðc äàøe .á ,àé 'à ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤§¥¨¦¥

.28øçà íB÷îa øàaúpM äî ïéðòk eäæå)(à ,çé äàø ïn÷ì)ìékNî" ïéðòa , §¤§¦§¨©¤¦§¨¥§¨©¥§©¨§¥§¦§¨©§¦

"ïúéàì(à ,èô íéläz),÷æçå äL÷ àeä "ïúéà"L'eëè ÷øt äèBñ äàø) §¥¨§¦¦¤¥¨¨¤§¨¨§¥¨¤¤
("äL÷ ,BòîLîk ïúéà" :ä äðLî.( ¦§¨¥¨§©§¨¨¤

.29,('á ,â"ì) åö úLøt "àðîéäî àéòø"áe .('à ,ã"ë) àø÷iå øäfa ïéiòå)§©¥©Ÿ©©¦§¨§©£¨§¥§¨¨¨©©
"éøNaî øNáe éîöòî íöò" ïéðòî(âë ,á úéLàøa)àéòø"a :äfî ãBòå . ¥¦§¨¤¤¥£¨©¨¨¦§¨¦§¥¦§¦¤§©£¨

.('à ,ç"ò) éøçà úLøôa øäfáe .('à ,à"ôø) àöz úLøt óBñ "àðîéäî§¥§¨¨¨©¥¥©Ÿ©§¨¨©©£¥

øäfa øçà íB÷îáe('à å"ë) úéLàøa"éøNaî øNáe éîöòî íöò"c ,Løét §¨©¥©Ÿ©§¥¦¥¥§¤¤¥£¨©¨¨¦§¨¦
."äàzz-àzðéëLe äàléò-àzðéëL" eäæøeaãa ,äfî øàaúpM äî ïéiòå ¤§¦§¨¦¨¨§¦§¨©¨¨§©¥©¤¦§¨¥¦¤§¦

"íéøéMä øéL" ìéçúnä(á ,à íéøéMä øéL ïn÷ì).( ©©§¦¦©¦¦§©¨¦©¦¦

.30"÷çöé úãìBz älà" ìéçúnä øeaãa øàaúpL Bîëe)(â-á ,æé øBà äøBz)(. §¤¦§¨¥§¦©©§¦¥¤§Ÿ¦§¨¨

.31úLøôa ,"åìñëa ä"ëa" ìéçúnä øeaãa ,äæ ïéðòî øàaúpM äî ïéiòå)§©¥©¤¦§¨¥¥¦§¨¤§¦©©§¦§§¦§¥§¨¨©
áLiå(Cìéàå á ,èë øBà äøBz)úBøð ézL úáèäì íãB÷ ãéîzä íc" ïéðòa , ©¥¤¨¨¥¨§¦§¨©©¨¦¤©£¨©§¥¥
.("'eë

.32"úéöéöì íëì äéäå" ìéçúnä øeaãa øàaúpM äî ïéiòå),âî çìL ìéòì) §©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦§¨¨¨¤§¦¦§¥§©
(â.(

.33.(ì ,å éìLî Y "áòøé ék BLôð àlîì")§©¥©§¦¦§¨¦§¥

.34äæ ÷eñt ìò Ceîña øàaúpM äî ïéiòå)(ã ,æò ìéòì).( §©¥©¤¦§¨¥§¨©¨¤§¥

.35é÷ìà 'ä éðéòa øLiä úBNòì" Leøéôa ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe)"E §¤¦§¨¥§¨©¥§¥©£©¨¨§¥¥¡Ÿ¤
(à ,âî àBáz ïn÷ì)('à ãenò óBñ ,å"è óc ,àø÷iå úLøôa øäfa ïéiòå .. §©¨¨§©¥©Ÿ©§¨¨©©¦§¨©©
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ïäL ,úeéðBöéç úðéça eléôà ,"áì dáb ìk 'ä úáòBz"£©¨§©¥£¦§¦©¦¦¤¥
ì"æø eøîàå .ì"pk ïéLeálä úâäðä36àeäå éðà ïéà" : ©§¨©©§¦©©§¨§©©¥£¦§

."úçàk øeãì íéìBëé§¦¨§©©

áeúkL Bîëe(à ,ã òLBä)Y "õøàa íéäìà úòc ïéà" : §¤¨¥©¥©©¡Ÿ¦¨¨¤
úòc" Ba ïéà úeéøîeçå úeiöøàa ò÷Leî àeä øLàkL¤©£¤§¨§©§¦§§¦¥©©

.úeøM÷úäå "íéäìà¡Ÿ¦§¦§©§

úðéçáa àeä äæ ìk CàmlFrd zFOE`37eàø÷pL , ©¨¤¦§¦©¨¨¤¦§§
.äfä-íìBò éðéðò ìëì úBøB÷îe úBneà íäL íL ìò Ck̈©¥¤¥§§¨¦§§¥¨©¤

úðéçáa ïk ïéàM äîl`xUieðéîëç úöò úBéäì ìBëé , ©¤¥¥¦§¦©¦§¨¥¨¦§£©£¨¥
ì"æ38úðéçáa ,ãáì ìôèå "éàøò Ezëàìî [..] äNò" : ©£¥§©§§£©§¨¥§©¦§¦©

'ãL BàôkL Bîk' ,úeøéø÷39'eë. §¦§¤§¨¥

eäæå"oxd` gvn lr dide"(çì ,çë eðúLøt): §¤§¨¨©¥©©£Ÿ¨¨¨¥

ìkî ,äáäàä úøáBòå úôìBçL ,älôzä øçà íbL¤©©©©§¦¨¤¤¤§¤¤¨©£¨¦¨
ìòL éeqék àeäL ,"çöî" úðéça ìò eîéLø øàLð íB÷î̈¦§©§¦©§¦©¥©¤¦¤©
ïBöø ïéðò àeäå .ã"açä úBiðBöéç úðéça eðééäc ,úòcä©©©§©§§¦©¦¦©©©§¦§¨¨
úòLák úeððBaúä ÷îBò éìa ,Cøaúé Ba ä÷áãì èeLẗ§¨§¨¦§¨¥§¦¤¦§§§¦§©
øLà øçà ,úòcä úeiðBöéçî álä úîkñä ÷ø ,älôzä©§¦¨©©§¨©©¥¥¦¦©©©©©£¤

.älôzä úòLa Ck Bzòãa øîâð¦§¨§©§¨¦§©©§¦¨
óìç úòãaL âeðòzäå ä÷eLzä íöBò éelébL íâä ék¦£©¤¦¤©§¨§©©£¤§©©¨©
ïBöø úBéäì ,økéð eîéLø íB÷î ìkî ,älôzä øçà øáòå§¨©©©©§¦¨¦¨¨§¦¦¨¦§¨
éàøò Bzëàìî úBéäìå ,Cøaúé Ba ä÷áãì álä úîkñäå§©§¨©©¥§¨§¨¦§¨¥§¦§§©§£©

.øwéòå òá÷ BúøBúå ,ìôèå§¨¥§¨§©§¦¨
úBéäì äìBëé Bæ äîkñäå äæ ïBöøåcinYäéäå" eäæå , §¨¤§©§¨¨§¨¦§¨¦§¤§¨¨

Bçöî ìòcinYoFvxl:"ä"éåä éðôì íäì ©¦§¨¦§¨¨¤¦§¥£¨¨
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àëtäúàå ,"íéLãwä ïBò" àNBð àeä ,ïBéìòä-ïBöø éelébä©¦¨¨¤§¥£©¢¨¦§¦§©§¨

'eë,[..] ïepçå íeçø" Y íéîçøä úBcî â"éL ,òãBpëå .§©¨¤¦¨©£¦©§©
ïBò àNBð'eë"(æ ,ãì àOz).ïBéìòä-ïBöø úðéçaî úBëLîð , ¥¨¦¨¦§¨¦§¦©¨¨¤§

."ïøäà çöî" úðéça ìò íâ äæ ïBöø éeléb äéäiLk eðééäå§©§§¤¦§¤¦¨¤©©§¦©¥©©£Ÿ
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eðééäc ,ã"aça àìà ïBöø éelébä ïéàLk ïk ïéàM äî©¤¥¥§¤¥©¦¨¤¨§©©§©§
íBiä ìë àìå ,úeððBaúä úòLa ,dcáì älôz úòLa¦§©§¦¨§©¨¦§©¦§§§Ÿ¨©
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האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

נח  תולדות אלה

(è)åäæåúáùá 'à íéðôåà 'á äæá ùéå à"åàã éîéðô ãåçé
é"äð è"åéáå 'ëçá ïáä åîëå 'ëçá äìåò äðéáù
äðéáá íëçå åîëå ùã÷ àø÷î '÷ðå àîéàá ùáåìî àáàã
äàøðù åîëå äðéáã âùåîä ÷îåòá 'ëçã ïéàä úøàä åäæù
úéöîúì àáéå ìëù úâùä ïî íùâä úèùôä øçàù ïéòì
åîë ìëùä ïéò 'éàø 'éçáì òéâé éæà ì"ðë úåéðçåøä äðååëä
ãöî úåîöòáù íìòðä âðåòå íòè àåäù 'åë åàøå åîòè
éøîâì äâùääî äìòîì àåäù åîë ä"á ñ"à úåäîå úåîöò
â"åç úåìâúä ãò úåâøãî 'ã ë"â 'ëçã ïéà úãéøéá ùéå)

äæáù 'ëçä ïéò 'éàøá 'àä àåäå äðéáá ì"ðë øùá áìáù
'ìéáù '÷ðå 'ðä øòù àåäù) äðéáã úéöîúá éîöòä âðåò
òãé àìå ô"ò à"îá ù"îëå 'åë àîéàì àáà ìééò 'éáã ÷é÷ã
â"åçá àåä êë àîéà ãåñéá íéñåëîä â"åçá 'áäå ('åë ùéà
ùâøåîá àáù äæ éîöò ìåèéá 'âäå 'ëçã ïéàã éîöòä ìåèéáá
'ëçã ïéàã 'éîöòä 'ãå÷ð äæá øúñåîù äðéáã äâùäá
'ãäå á"åçã ìåôë øéù àåäå âùåîä ÷îåòî íâ äìòîìù
íù ùéù à"æ ãåñéá àáà ãåñé åäæù áìá 'éãìåðù â"åçá
åîëå àæçúà àáìáã ìëùä ïéòá ù"îë 'ëçä ïéò 'éàø à÷åã
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èåùôä íìòðä âåðòúå ïåöøä úãå÷ð 'ääå 'åë äàø éáìå
äãå÷ðá áìä äæçá ùáåìîù áìä úãå÷ðáù ùîî éîöòä
åéäù ú"îá åæ àîâåãá 'éäù åîëå à÷åã 'éàø 'éçááù 'ëçã
øéù åîëå 'åë ùîî ô"áô 'éçáá 'åë äçøô ã"ëòå 'åë 'éàåø

âðåòî äìòîì àåäù ïåöéçä áìä ìáäî àöåéù èåùô
íéøåøéáä ïéðòá ì"ðä íòèî äøå÷îá 'ëçã 'éàøáù èåùôä
'é÷îòîî åäæå 'åë áìáù úåãîä ãò úåâøãî 'äá äðéáã

:à"îá ù"îë áìáù á"åçã ÷îåòî äìòîì

$
.ג 

צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(áîäðäåùôðäå ø"äöéä íâù êéøöé éðùá êááì ìëá 'éô
úåððåáúää úîçî 'ä úáäàì áåùé 'éìëùä
úà 'éìèåð 'éôà êùôð ìëáå ,æ"ò íéëñé ìëùä íâù ì"ðä
ì"øå ùôðä é÷ìç ìëá åðééä êùôð ìëá 'éô íâå ì"ðë êùôð
ã"åî 'úé åìù î"åãåîá î"åãåî ùôðä éùåáì 'â úåøù÷úä
úåöîä äùòîá äùòîå 'úé åøåáéãå åúîëç àéäù äøåúá
úåäî ë"â øù÷úú íéùåáìá 'éùåáìä úåøù÷úä é"òå
ù"îëå 'åë åúîëçá ùáåìîä ä"á ñ"àá ùôðä úåîöòå
,úåëéøàá äæî ù"ò äøåú ãåîìúå äãåáò úåöî ïéðòá à"îá
ìëá éë ùôðáù äãéçé 'éçáîù äáäàä àåä êãàî ìëáå
åðééäå ìåáâ éìá åùåøéô ãàîå ç"ðøð 'éçá 'ã ììåë êùôð
ë"òå íéìáâåî íäù ùôðä é÷ìç 'ãî äìòîìù äãéçé 'éçáî
ìù ìåáâä ãâð àìà ìåáâ éìá '÷ð åðéàù êìù ãàî øîàð
ìëáå ì"æø ù"æå ,úåëéøàá æ"è úåà ì"ùîëå 'åë óåâá ùôðä
ø"äàì ïåîîä êééù êéà äåîú äøåàëìã ,êðåîî ìëá êãàî
íéîåàì ãñçå éåâ íîåøú ä÷ãöå ù"îôò ïéðòäå ,êãàîã åæ
àì øùà õøàá ÷éãö ïéàù ìàøùé ìù íúàèç 'éô ,úàèç
àèçä é"ò éë æ"îåëåòì äòôùäå ãñç íøåâä àåä àèçé
äùòðù íâôä ïéðò àåäå íéðåöéçá ùôðä úùáìúîå úëùîð

äáäãéøåîä àéäù á"äðä é"ò åðééäå äùøåù øå÷îáå
ä÷ãö íðîàå ,å"ç úåôéì÷ä é÷îòá à"äðä úà íâ úëùîîå
é"òù ,íäáù úåéîäáä úåùôð åðééäå ìàøùé åìà éåâ íîåøú
ïî úéîäáä åùôð úìãáðå úãøôð äùåò íãàäù ä÷ãöä
äéùåáìå äéúåãî ìë úåéäì àéä íâ úîîåøúîå øåîâä òøä
àåäå êãàîã ì"ðä ø"äà úâéøãîå 'éçáì òéâé æàå ,åãáì 'äì
ú"òáù íå÷îá åøîàå íúìòîá ì"æç åâéìôäù ú"òá 'éçá
ïúåàéöîå ïúåäîá á"äðáù úåãîäù éðôî àåäå ,'åë íéãîåò
äîäáä ìùîëå à"äðáù úåãîî øúåé íé÷æçå íéôé÷ú ïä
ïùøùù íåùî åðééäå íãàäî øúåé äøåáâå çë úìòá àéäù
ë"äáùá åìôðù ÷ø 'åë êìî êåìî éðôì ä÷æçä ãé 'éçáî

ó÷åú 'éçá ììëð à"èñ àëôäúàå àéôëúàã äáåùúä é"òå
ú"òáù íå÷îá ïëì øéúé àìéçá äùåã÷á åæ úøåáâúå äæ
'åë äìéöä ä"ò êìîä ãåã ù"æå êãàî ìëá åäæå 'åë íéãîåò
ìåáâ éìá ïåöøä 'éîéðô àéäù äãéçéä 'éäéù éúãéçé íéøéôëî
úøåáâúá ë"â å"ç ìåôú àìå íìåò ìù åãéçéì ä"á ñ"àì ÷ø
á"äðã úåãîä úøåáâú ù"ò íéøéôë '÷ðä à"èñáù ïåöøä
á"äðáù úåãîä åëôäúéù éåâ íîåøú 'éô ë"â àåäå ,'åë
ìò íçøîù é"ò éë à÷åã ä÷ãöä é"ò åðééäå åãáì 'äì úåéäì
åùôð ìò íéáø íéîçø øøåòî æ"éò åùôð úåéçäì éðòä
'éçî øîàîëå 'äì ø"äàä äá úåéäì äúåìôùî äîîåøì
úå÷ãö òøåæ ô"ò ÷"äâàá äæî ïééòå 'åë íéáø íéîçøá íéúî
:úîà øëù ä÷ãö òøåæ ô"ò íù ë"â 'òå ,úåòåùé çéîöî

ì"éåòäðäã ,êãàîå êùôðå êááì ìëá åìà úåáäà 'â ïéðòá
ùåãâå àìî 'éäé åáì ìëù åðééä êááì ìëá 'éô
àìî éðîéä ììç íéììç éðù åá ùé áìäù ïéðòäå ,'ä úáäàî
åéäé åìà íéììç 'á øùàëå íã àìî éìàîùä ììçå íééç çåø
,è"ô à"ç à"÷ìá î"ëå êááì ìëá åðééä 'ä úáäàî íéàéìî
òåãéå íã àìî àåä éìàîùä ììç äðäã àåä íéøáãä øåàéáå
àåä 'ä úãåáòá úåøåáâä åéäéùå úåøåáâ 'éçá àåä íãäã
êéà äðù 'ò åðéúåðù éîéá 'äî å÷åçéø ìò úåøéøîá 'éäéù
áåæòìå äñðøôá íééîùâ íéðéðòá åðéöôçå åðéúåîâî ìëù
äúéäù) æ"äåòá åúîùð äãøé äæ ìéáùá éëå åéøçà åéðáì
àéôëúà é"ò 'éìò êøåö äãéøé óåâá äãøéå 'ä éðôì úãîåò
äæá åú÷åùúå åúîâî ìë úåéäì éåàø 'éäå àëôäúàå
éðéðòá åöôçå åú÷åùú ìëù àåä êåôäðå 'åë àáàúùàì
'à ììçá åäæ êà ,ãàî åáì øîøîúé äæá ïðåáúéùëå (æ"äåò
úåøéøî 'éçá êùîð åðîîù íã àìîä éìàîùä ììçä àåä

éä ììçå ,äùåã÷ã úåøåáâå'éçá àåä íééç çåø àìî éðî
ùáìúðù 'úé ïåéìòä åðåöø íäù 'ä úåöîá ùôðä úçîù
úáäàå ïéðò åäæå ,åéùåòá ìàøùé çîùé øîàð æ"òå äéùòá
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'éäéù êé÷ìà 'éäé 'éåä 'éçáù 'éô êááì ìëá êé÷ìà 'éåä úà
íéàéìî åéäé áìä éììç 'áù é"ò åðééäå êìöà éåìéâ 'éçáá
éìàîùä ììçá 'äî å÷åçéøî úåøéøîä ì"ðä ã"ò 'ä úáäàî
êøãå ,éðîéä ììçá ö"îåúá 'ä úãåáòá ìë áåøî äçîùäå
íé÷éãöá íâ ë"îë úåéäì íéîøåâä íäå íéðåðéáá àåä äæ
ïëì íìöà ñåàî òøä íé÷éãöä éë øçà ïôåàá àåäù àìà
íéðåðéááù úåøéøîä ã"ò éîùâ úåøéøî íìöà 'éäéù êééù ïéà
éôìå åçåøá ìùåîù àìà ïééãò òøá ñàåî åðéàù éðôî àåäù
ì"ðë æ"ò ãàî øîøîúé ïëì úåéîùâ úååàúì ïééãò åú÷åùúù
íú÷åùú ìëå íìöà úîàá ñåàî òøäù íé÷éãöá ë"àùî
àåäù ÷ø ,ì"ðä úåøéøî íìöà úåéäì ë"ë êééù ïéà ë"à 'äì
'éçá àéä äçîùä ë"çàå åðåàâ øãäîå 'äî äàøéå ãçô 'éçá
ì"ðë áìä éììç 'áá êááì ìëá ïéðò åäæå 'åë íéâåðòúá äáäà
ù"îòå ,äîøä ïúìòî éôì ë"â íé÷éãöáå ïëøò éôì íéðåðéáá
äáäàä ïéá ùøôää ïéðòå ,äìë éúåçà éðéúááì ô"ò à"îá
ìëá 'éçáù àåä êãàî ìëáã äáäàä 'éçáì êùôð ìëáã
úåìòôúääù åðééäã äîöò ùôðä ãöîù äáäàä àåä êùôð
íéøáãá 'ä úìåãâá úåððåáúäá äâùää ãöî úëùîð äáäà
äàáä äáäàä àéä êãàî ìëá ìáà äáäàä úà íéøøåòîä
øéúñî ãàîù óåâá äãéøéä ãöî åðééäã ãâðîäå ÷åçéøä ãöî
äáøä äáäàä 'éäú ãâðîäå øúñää ãöîù 'ä úáäà ìò
úåîöòå úåäî ãöî àéäù äîî ãàî øúåé úøåáâúá
'÷ð ïëìå äìéã àøåòéù íåôì ùôðä úåìòôúäå úåððåáúä
ùôðä äðä éë ïéðòäå ,ìåáâ éìá åðééä ãàîù êãàî åæ äáäà
úìáâåî àéä î"î ìòîî äåìà ÷ìç àéäù úåéä íò úé÷ìà
úåìòôúä ïëå øåòéùå ìåáâá äúâùäù øåòéùå ìåáâá
åäæå äãîå ìåáâá äáäàä àéä åæ äâùäî êùîðä äáäàä
øå÷îî 'éìéã àøåòéù íåôì ãç ìë åðééäã êùôð ìëá 'éçá
äãîå ìåáâ éìá àåäù ãàî 'éçáì òéâäì äì à"àå ,åáöåç
ùôð é"ò àìà äìëúå äìçú åì ïéàù ä"á ñ"àá ììëúäìå
øùàëå 'ä úáäà ìò íéøéúñî íäù óåâäå à÷åã úéîäáä
äöéôç ë"â á"äðä 'éäúù à÷úéîì åøéøîî íéëôäð íä íâ
ø"äàä øøåòúú ÷åçéøä ãöîù åðééäå 'úé åá ä÷áãì ä÷éùçå
ìåáâ éìá 'éçáá àéä åæ äáäà äðä ,äæ øöéîå ÷åçéøî úàöì
íéîéùîù óã é"ò íúöåøî íéáëòîùë íéîä úöåøî ìùîëå
ë"çàå íëåìéä áëòîå òðåî àåäù íéîä íøæ êåìéä íå÷îá
æà íúöåøî áëòî 'éäù áåëéòäå øúñää íéò÷åá íéîäùë
ïéàì øúåéå øúåé äìåãâ äöåøîå úøåáâúá àåä äæ òå÷éá
é"ò äúòå èàì íéëìåä åéäù ïåùàøä íëåìéä êøòî øåòéù
ìëá úáäà ë"îë 'åë ìåãâ úøåáâúá êåìéää äùòð áåëéòä
úøåáâúá àéä 'äî å÷åçéøá úåððåáúä ãöî äàáù êãàî
äîöò ãöî ùôðäá 'éäù äáäàä øåòéù êøòî øúåé ìåãâ
äéìò êøåö äãéøé àéäù óåâá 'åîùðä úãéøé ïéðò åäæå 'åë
úåùáìúäá æ"äåòì äàåá íãå÷ äîùðä éë ïéðòäå ,òãåðë

éúãîò øùà 'ä éç ù"îë ãîåò 'éçáá äúéä éðôåâä øîåçá
äìòé àìå 'à äâéøãîá ãéîú àåäù àåä ãîåò ïéðòå åéðôì
íéãîåò íéàø÷ð íéëàìîä ïëå íìåòì åúâøãîî òøâé àìå
íéëìäî êì éúúðå ë"â ù"îëå íéãîåò íéèù éöò 'éçá ïäù
ãéîú íéãîåòù íéëàìîä ìò éà÷ íéãîåòã íéãîåòä ïéá
êùôð ìëáã äáäà 'éçá åðééäå ø"éåàá 'à äâéøãîá á"éåî
éôë äîùðäá åà êàìîä ùôðá ùéù äâùää çë éôëã
ë"àùî 'åë ø"éåàä úåìòôúä àåä êë äáöåç øå÷îî 'úìá÷
êùçä éë úåéäì óåâá äúãéøé ãöî ùôðä ìòôúúù ø"éåà
ïî úàöì úåìòôúäá øáâúú éæà äì øéúñî íåöîöäå
éìë ïéàù ãò éìëä úìáâäî 'òîìù úåìòôúä àåäå øúñää
éìá úåâøãîä éåìéòá êìéì ìëåúå äì øéúñî äìù ìéáâîä
äîùðä 'éùòð æ"éòå éìëä ìåáâ øãâî äúàöéù øçà øåòéù
'éçáá úåìòîä íåøá éåìéò øçà éåìéòá êìéì êìäî 'éçáá
åëìú éú÷çá íà ïéðòá ù"îëå íéëìäî êì éúúðå åäæå ñ"à
'éä íúãéøé íãå÷ù úåîùðä úãéøé úéìëú àéä úàæå 'åë
ò"ëîî 'éçáî øåòéùå ìåáâ 'éçáá íúàøéå íúáäàå íúâùä
íéëåæå óåâá íúãéøé é"òå 'éìéã àøåòéù íåôì ãç ìëì êùîðù
íéëìäî 'éçá íéùòð øúñää ãöî êãàî ìëáã äáäà 'éçáì
é"ò åðééäå â"òá éúìáä ò"ëåñ éåìéâ 'éçá éåìéò øçà éåìéòá
ì"æøà íâå ,ì"ðë ìåáâ éìá 'éçá ë"â àéäù êãàîã åæ ø"äà
'éçá ë"â àéä åòéâéî úúì ä÷ãöä éë êðåîî ìëá êãàî ìëá
'éçá àåä íúéìëúù úåöîä ìë ãåñé åäæå ïéàì ùéä ìåèéá
ù"îë äìòîì âåðòúå ÷åçö äùòð äæîù ïéà ùéî úåùòì
úøöé äæ ïúéåì ïéðòáå íé÷ìà éì äùò ÷åçö ïéðòá à"îá
ìëáã äáäà íâ éøä ïééãò äù÷ äøåàëì àìà ,'åë åá ÷çùì
éë úîàá ìåáâ éìá äáäà äðéà ÷åçéøä ãöî äàáä êãàî
'÷ðå åìù éìëä úìáâäî äìòîì àéäù ÷ø â"òá àåä íãàä
úìáâäî äìòîì àåä êìöàù ì"ø êìù ãàî êãàî êëì

øåòú êéà ë"àå àéä úìáâåî úîàá ìáà éìëäåæ äáäà ø
'éùòð äîùðä 'éäúù ãò éúéîàä ìåáâ éìá ä"á ñ"à 'éçáá
éìá àåäù ò"ëåñä éåìéâ 'éçáá ìéç ìà ìéçî êìäî 'éçáá
ò"ìãòúà ú"ìãòúàáù äî úîàá éë ïéðòä êà ,úîàá ìåáâ
ò"ìãòúà 'éäéù ÷"äçîá åðåöøá äìò êëù éôì àåä
ì"ö ë"ôòàù àìà íäéðéá êåøò ïéàù íâä ú"ìãòúàî
ïåéë ïëì 'åë äãîá ì"æø 'àîëå ò"ìãòúàä ïéòî ú"ìãòúàä
æ"éò êãàî åäæå ìåáâ éìá 'éçáá íãàä éáâì àåä åæ äáäàù
ãåòå .úîàá ìåáâ éìáù ñ"àä 'éçá éåìéâ äìòîì øøåòúî
ë"äáùá åìôðù íéöåöéð ç"ôøî àåä óåâäå á"äð ùøùã
êëì ñ"à 'éçáá åéä åäåúã úåøåàäù åäåúä íìåòî
øúåé äåáâ úåéîùâ ùøùã íåùî ãåòå ,íùøùá íéøøåòî
(ä"ë úåà) ìéòìãë ìåëé ìëä ò"ëåñ 'éçáî êùîðù 'éðçåøî
ãöî ç÷ìðä êãàîã äáäàä é"ò ïëìå úåëéøàá à"îá ù"îëå

:'åë øúåé äìòîì øøåòé óåâá äãéøéä
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â תרל"ג שמואל âתורת

בכסלו  בכ"ה

åäæå,úåøðä úà ïøäà úåìòäáå 'éúëã äøåðîä úåøð ïéðò
ïøäàå ,íãà úîùð 'ä øð 'éúëã é"ùð àåä úåøð 'éô
íéìåò úåéäì úåîùðã úåøðä úà äìòîä àåä àáø àðäë
à"îá øàåáîëå ,äìòîì úåìòì åòáè øðäù åîë äìòîì
ïëì éîåéä ìâìâ úçú äìòîì àåä ùàä ãåñé éë éðôî åäæù
é"ùð åìùîð êëå ,äìòîì êùîðå äìåò úåéäì ùàä òáè
éøä íãàáù á"äð íâå ,ìòîî ä÷ìà ÷ìç íúåéäì úåøðì
åùøù éøäù ,à"äðî äìòð øúåé ãåò äìòð ãàî äåáâ åùøù
øùàëå ,ë"äáùá ìôðù ÷ø ïå÷éúì íã÷ù åäúä 'éçáî àåä
úåìòì íòáèù úåøðì ìùîð ä"ä äãåáòä é"ò øøáúî
'éçá àåä â"äë ïøäàå ,íøå÷îå íùøùì äìòî äìòîì
úåîùðã úåøðä úà äìòîä àåä àúéðåøèîã àðéáùåù

.'åë ò"îìèîìî íéìåò úåéäì
äãåáòáåêááì ìëá êé÷ìà 'ä úà úáäàå 'éúëã ïéðò àåä

úáäàì áåùé ø"äöéä íâù êéøöé éðùá ì"æøàå
ù"÷áå ù"÷ éðôìù 'éðôì íéúùá úåððåáúä é"ò åðééäå ,'ä
'ãå õøàå 'éòé÷ø 'æá ãçà 'ä àåäù êéà 'åë òîù ÷åñôá
'éçáî àåä úåîìåòä úååäúä ìëù å"ìîëùáå ,íìåòä úåçåø
ì"ö úàæì éàå ,'úé åúåëìî 'éçá ìù ãåáë 'éçáî äøàäå íù
àì êîòå 'éîùá éì éî ù"îë ,úå÷ìàì ïåéìëå ä÷åùú 'éçáá
øå÷î 'éçá íäù íééç øå÷î êîò éë 'éçá 'éôàù ,éúöôç
ìèá êîò ÷ø íúåéäì ë"â õåôçé àì íéâåðòúä øå÷îå íééçä
áéèéä ÷ãä ïðåáúé øùàë úàæì éàå ,êì 'éçáì ãáì ìôèå
íäù íéâåðòúäå íééçä øå÷î 'éçáá íà øúåé õåôçé äîá
,åúåäîå åúåîöò ñ"à àåäù êì 'éçáá åà ,êì 'éçáì íéìèá
êîò 'éçáá éúöôç àì úåéäì êéøöù ì÷ð ïåáðì úòã øùà
.'åë ä"îåöò ñ"à 'éçáá 'éäé åú÷åùúå åöôç ø÷éò à"ë ì"ðä
äìåò úåéäì íãà úîùð 'ä øð 'éçá úåøðä úàìòä ò"æå
ãåçéä ïéðò åäæå .'åë 'éìéàî äìåòä úáäìù 'éçáá äìòîì
ìë øå÷îå ùøåù àåä 'ãà íùù ,'éåä 'ùá 'ãà 'ù áåìéùã
òãåîúùà úðà 'ìî àåä 'ãà 'ùù òãåðëå ,ò"éáã 'éàøáðä
úåìòäì àåä äøåðîã úåøðä úàìòäå ,'åë àìåë ìò ïåãà
äåäîä 'ãà 'ù áåìéù ò"äù 'éåä 'ù 'éçáá úåîùðã úåøðä

.'åë íöòä íù àåäù 'éåä 'ùá íéàøáð 'éçîå
ïëìåàåäù äçðîä âìôî äøåðîä úåøð úà 'é÷éìãî åéä

òãåð éë éðôî åðééäå ,äîçä úòé÷ù íãå÷ òáøå äòù
'éçáù 'é÷ìà 'ä ïâîå ùîù ù"îë 'éåä 'ùì æîøî ùîùä éë

'éçá àåä äæ áåìéù éë úåéäìå ,'éåä 'ùì ìùîð ùîùä
ãåòá úåøðä úàìòä ì"ö ïëì 'éåä 'ùá 'ãà 'ùã áåìéùä
àåäù 'éåä 'ùá íúééìò ìò úåøåäì õøàä ìò úçøåæ ùîùä
åæ äðååë ìò ááåñ ë"â àåä úáùã úåøð ïëå .'åë íöòä 'ù
äùòð æàù äëéùç íò ù"òá 'éøáãä ìë úééìò àåäù äîöò
'éöàá øùà 'éöàá äàéøá äìòúîù ãò úåîìåòä ìë úééìò
àéäù õøàä ìò úçøåæ ùîùä ãåòá ì"ö ïëì 'éåä 'ù øéàî

.'åë äøåðîä úåøð úàìòäá ì"ðä äðååë àéä
íðîàïéðò åðééäå ,úøçà äðååë ìò ááåñî äëåðç øð

íâù ,è"îìòîìî àåäù ,'ãà 'ùá 'éåä 'ù áåìéù
êùçä úà øéàäì ñ"àåà úëùîä êùîð 'éäé ò"éáá äèîì
åðà íòô éë ,àåä ïéðòäå .'úé åøåà øéàé íù íâù ò"éáã
éç ãéçé êìî à"à íòôå ,êìî 'éîìåòä éç ãéçé 'éøîåà
àåä ñ"àù 'éô êìî 'éîìåòä éç ãéçé éë åðééäå ,íéîìåòä
,êìî 'éçáî ÷ø 'éëùîð 'éîìåòä éç 'éçá ìëå ãçåéîå ãéçé
,ì"ðëå 'éîåöîö äîë é"ò êùîðå ,êìîä é÷ìà ïéðòá ì"ðëå
åðééä ãéçé êìî 'éôå .'åë ò"îìèîìî êîîåøà ì"ö úàæì éàå
'éçá éáâì äðåøçà 'éçá åúåéä íà ,'ìî 'éçá àåä êìî éë
,ãéçé 'éçáá àåä 'éàøáðä éáâì î"î ,ì"ðë ä"îåöò ñ"à
òãåðå ,äàéøáá ÷éúòå øúë äùòðù 'éöàã 'ìî 'éçá åðééäå
÷éúòå øúë 'éçáì úåëééù åì ùé äàéøáã ÷éúòå øúë éë
'éöàã 'ëçäù ,'éöàã øúëì 'éöàã 'ëç 'éçáî øúåé 'éöàã
ù"îëå äàéöî êøãá 'éöàã øúëã ïéà 'éçáî äúååäúä
òãåé åðéàù äàéöî àöåîä åîë åðééäå ,àöîú ïéàî 'ëçäå
úååäúä êë ,'åë íãå÷ äúéä éî ìùå øáãä åì àá ïéàî ììë
ù"îë 'ëç 'éçá àåä 'çî úéì éë úåéäì øúëã ïéàî 'ëçä
ïëì ,ììë 'éá àñéôú 'åë àìáåéå 'çî â"ê÷ã à"çæá
äàéøáã øúë ë"àùî .'åë äàéöîä 'éçáì äìùîð äúååäúä
çø÷ ç÷éå ä"ãá çø÷ 'ô ú"÷ìá ú"ðùîëå ,'éöàã øúë éáâì
'éçáî íùøù î"î å÷äî íéëùîðù ô"òàã 'éôé÷îä ïéðòá
ë"àå .å÷ä éðôìù ìåâéòä 'éçáî åðééäå ,å÷ä ïî äìòîìù
êøã øáåòù ÷ø àåä äàéøáá ãéçé äùòðù 'éöàã êìî 'éçá
éììëä ìåâéòå 'éöàã ãéçé 'éçáî åùøù ìáà 'éöàã 'ìî 'éçá
'ô î"÷îá ù"îë ãáì 'ãà 'ù 'éçá àåä äàéøáá î"îå .'åë
'éçá øùàë åðééäå ,äàéøáá àåä 'ãà 'ù ø÷éòù úéùàøá
úåøåàîä éðù 'éçáá íðéà æàù äàéøáá úøúúñî 'ìî
äùî úìë '÷ðù 'ìîáù éîéðôä óåöøô 'éçá åðééäã) 'éìåãâä
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éëì ò"äù ïè÷ä øåàîä úà 'éçáá à"ë ,('åë äúá äîàë
'éàøáðä 'éçá íä íéìòåùì ùàø úåéäì êîöò úà éèòîå
.íù øéàîù 'éöàá åîë 'éåä 'ù øéàî åðéà íù øùà ,ò"éáã
øåà 'éçá êéùîäì àåä 'ãà íùá 'éåä 'ù áåìéù ïéðò êà

êùçä úà øéàäì 'ãà 'ùá íâ ì"ðë éîöòä øåà àåäù 'éåä
äëùîä 'éçá àåäù ç"ð ïéðò ùøåù åäæå ,ë"â ò"éáá
'éçá êéùîäì åðééä êîîåøàá 'áä 'éô åäæå ,'åë è"îìòîìî

.'åë ò"éáá äèîì íâ úåîîåøä $
.ה 

מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

קרח, תער"ג ויקח קרח, ש"פ

(áî÷íðîàíìåò '÷ðå â"úàãò '÷ð ò"éá 'åîìåò 'â ë"ãá
ä"ã ú"÷ìá ù"îëå ,'åë éåìéâ 'éçáá ïäù äæä
øåàäã 'éöàä íìåò àåä ñ"ëúàãòå ,íëì ïúð 'ä éë åàø
øåà àåäù ùîùä øåà î"ãòå ,'åë ò"éáá éåìéâá ì"àà 'éöàã
úåìåòô ìòåôù ãò 'éìò íéøãìå õøàì øéàîù ãàî ìåãâ
,ùîù úåàåáú ãâîî ù"îë úåàåáúä ìë çéîöîù úåàìôð
åîöò äæå ,àøéö÷ éìãà àîåé éìãà ì"æøàîë íéìåç àôøî ïëå
éåáéø úîçîù ùîùäá ìëúñäì íéìåëé ïéàù äî úáñ àåä
é"ò àì íà åá ìëúñäì íéðéòä éìëì à"à øåàä úåøéäá
é"òå íäáù ïéâåìøèöàä éìë ïäù úåáø úåéëåëæ 'åàöîä
ùîî ïååéëá àì äæ íâå ,åøåà úåàøì ùîùäá íéèéáî
àéøì÷ôñà é"ò ÷øå ,åîöò ùîùäá øùé êøãá ìëúñäì
éåáéø àåä øáãä úáñå ,'åë úåàøì íéìåëé äøéàî éúìáä
äá ìëúñäì íéìåëé èòåî äøåàù äðáìä éøäù ,åáù øåàä
'éçáá àîâåãä ïáåé ë"åîëå .'åë ä÷æçå äàéøá 'éàø åì ùéù éî

çá àåäù 'éåä ùîùøåàäã ,'éåä íù 'éçá àåä ë"ãáã 'éöà 'é
'éöàã 'ìîä 'éçá é"òù äî ÷øå ,ò"éáá éåìéâá ì"àà 'éöàã
ãöî åðééäå ,'åë 'éöàä 'éçá úà òãéì éåìéâ äæéà úåéäì ìåëé
ò"éá úåîìåòî íìòðå äñåëî æ"ä 'éöàã éåìéâäå øåàä íöåò
,â"úàãòå ñ"ëúàãò ïä 'ìîå à"æ 'éçá àôåâ 'éöàáå ,'åë
úåéäì ,'åë 'éåä ùåã÷ ò"åäå ò"éá éáâì ùåã÷ '÷ð à"æã òåãéëå
é÷îå ááåñ 'éçáá ÷ø àåä ë"ò ñ"àä íìåò óåñ àåä à"æãó

êùîðù úé÷ìàä äøàääå ,à"îá ù"îëå 'åë ò"éá éáâì
ñ"ëúàãò 'éçá ø÷éòå ,'åë 'éöàã 'ìî 'éçáî àåä ò"éáì
ãòå íìåòä ïî 'éôá øäæá ù"îëå ,äðéá 'éçá àåä àôåâ 'éöàá
'ìîì äðéáî åðééäã äàúú àîìòì äàìéò àîìòî íìåòä
íãàä øùàëù ïéàåø åðàù äîî î"ãò äæ ïáåéå .à"îá ù"îë
éìëù òãåðë àåä øáãä úáñå ,åéðéò íéëùçð øúåé íéðùá àá
äéúåçåø 'âîå ,úçà ãöî ãàî äøéàî úçà äãå÷ð àéä ïéòä
äñåëî ä"ä úéòöîàä äãå÷ðäå ,äøéàî éúìá àéä è"åîòîå
,ø"ãàá øäæá ù"îëå æ"âòæ íéìöá éãìâë íéáø íéåñëá

é"ò íéðùá àá íãàä øùàëå ,çåúðä éøôñî íâ òãåðëå
íéåñëä èòî èòî íéøñçð ïéòä éìëá äáøä ùîúùîù
éøäù ,úåàøì é"àù äáñ æ"ä øåàä éåáéøå ,áø øåàä äùòðå
÷øå éîùâ øáã úåàøì êøòá äðéà úîàá úåéðçåøä 'éàøä
,éîùâ øáã äàåø ä"ä øåàä íìòúîù íéåñëä é"ò
àöîðå ,'åë úåàøì é"à øåà éåáéø äùòðå íéåñëä íéøñçðùëå
úîçîù ,åîöò éáâì äæä ìùîá ïáåé úìåæä éáâì 'çîá åîë
äæáå .'åë åîöò éáâì íâ íìòä 'éçáá æ"ä øúåéá øåàä éåáéø
äæ 'åàëìù ,øåäð éâñ íùá àîåñì ì"æç åàø÷ù äî ïáåé
,øåàä éåáéø úáñî åäæù ïë àåä úîàá êà ,å"ç ùøì âòåìë
íéåñëä åøñçðù ãöî àåä 'éàøä øãòä úáñ áåøä ô"òù
àåäù 'éöàä íìåòá àåä äæî àîâåãäå .'åë øåà éåáéø äùòðå
ìò éà÷ã éãåáëìå éîùá '÷ðä ìë ù"îë 'éáë åîöòìù íìåò
'éöàã äðéá 'éçáå ,'åë ãçåéîä éîù 'éçáá àåäù 'éöàä íìåò
'÷ð äðéáù äî åäæå ,'åë àôåâ 'éöàá ñ"ëúàãò 'éçá àéä
ïéçåîå øå÷î ïä àîéàã é"äðã ,'åë íìòðå íåúñù àåää íåéá
,'åë ùîî àîéàã é"äð 'éçá íðéà à"æã ïéçåîã ,à"æì
ïäù íäáù é"äð 'éçá íâå ìëùáù úåãîã ä"ì÷ô ì"úðùîëå
íäìù ïéçåîä 'éçáî íâ úåãîäî 'òîì æ"ä ïéçåîä óåöøôã
'éçá ë"òå ,'åë úåãîäî 'òîìù 'éàã ïéçåî 'éçá ù"ëå ,'åë
úåáàäå ,'åë à"æ éáâì ñ"ëúàãò 'éçáá àéä ììëá äðéá
'éçáî åðééä äðåéìò øúåéä 'éøãîá ë"úàãò 'éçáî åëéùîäù
úå÷ìà éåìéâ 'éçáá òôùäå äëøáä éåáéø æ"ä 'éöàã äðéá
åìáéù ãò éã éìá ãò äëøá íëì éúå÷éøäå ò"æå .'åë úåîìåòá
éøä ,'åë éåìéâá øåàä 'ìúùää øå÷îî êùîð øùàëã ,'åë
,'åë øúåéá øåà éåáéø åäæù éã øîåìî åéúåúôù åìáé ìáâåîä
'éöàî êùîðù äî äãîä å÷ 'àî ô"ò 'ìúùä 'ñ ô"ò éøäù
,'åë äãìåú ìù øåà 'éçá ãáì äøàäã äøàä ÷ø ä"ä ò"éáì
äîåã åðéà æà íâù íâä 'ìúùää øå÷îî êùîð øùàëå
ô"ò î"î àéä äëùîää éøäù ,ò"éááù éåìéâäì 'éöàá éåìéâä
'ìúùää øå÷î åäæ éøäù ,'åë ò"éáà 'åîìåò 'ãã 'ìúùä 'ñ
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ì"úðùîë ãáì äøàä ÷ø àåä äëùîää úåììëã ô"ëò
úåëùîää éèøôá 'éøãî é÷åìéç äæá ùé àìéîîã æ"ì÷ô
'àî ô"òã ,'åë øúåéá øåà éåìéâ 'éçá æ"ä î"î ,'åë úåîìåòá
,ãáì äãìåú ìù øåà 'éçá àåä ò"éáá øéàîù äî äãîä å÷
íãå÷ åîëå .'åë 'éöàä øåà éåìéâ úåéäì àéä úåáàä úëùîäå
íéðåúçúá äðéëù ø÷éòã 'å÷ìà éåìéâ äèîì 'éäù ã"äò àèç
'ñ é"ôò ï"åæã áöîå ãîòîä é"ò æ"àù ì"öå ,'åë äúéä
ï"åæ åéä æàã çøéä èåòéî øòù ç"òá 'åáî éøäù ,'ìúùää
óåöøô 'éçáá äúéä 'ìî 'éçáã íâäå ,ïééãò à"áà 'éçáá
'éçáá ÷ø 'éä ìëä î"î ,à"æã úåðåùàøä ñ"äî íâ äìá÷å
àìà ,äèîì 'å÷ìà éåìéâ 'éäé æ"åùîã êøòá åðéàå à"æä éøåçà
àøáðù øåàä åîëå ,ø"äãàì øåà 'ñåú 'éçáá 'éä äæù ì"ö
,åôåñ ãòå íìåòä óåñî åá èéáî ø"äãà 'éäù ïåùàø íåéá
æ"ëã ,à"îá ù"îëå 'åë â"úàãòå ñ"ëúàãò 'éçá åðééäã
î"÷îá ù"îôò ì"é øùôàå .'åë øåà 'ñåú 'éçáá 'éäù äàøð
é"ò 'éä ø"äãà úååäúäã ì"æéøàäë íùá à"ò ä"ìã à"çæá
úåìâúäã íâäå ,'åë ô"áô 'éçáá à"åà éìëéäá ï"åæ âååéæ
à"áà 'éçáá åéäå íîå÷îì åãøéùë 'éä ø"äãà úîùð
êåøò ïéàá éåìéâäå øåàä åì 'éä æ"åùîã ì"é î"î ,ù"ùîë
íéðåúçúá äðéëù ø÷éòã äî åäæå ,'åë íìåòäáù éåìéâä éáâì
øåà 'ñåú 'éçáá à"ë äëùîää 'ñ ô"ò æ"àù ì"éã äúéä
úìçúá 'éäù åîë ñ"àåà éåìéâ åëéùîä úåáàä äðäå .'åë
åðééäå ,äæî äìòîì ãåòå ã"äò àèç íãå÷ äàéøáä
íéìåò ð"åæù åîë ÷ø àìå ,ú"åñùé ãåçé úðéçá åëéùîäù
éøä äàéøáä úìçúî éë ,ùîî à"åà ãåçé 'éçáî à"ë à"åàá
ò"öî 'éä äëùîääå äãåáò ïééãò 'éä àìù 'åë ïéà íãàå
'éøãîî åëéùîä ë"ò äãåáòä é"ò åëéùîä úåáàäå ,'åë

áã ïéà íãàå 'éô 'åáî à"îáå) 'åë øúåé äðåéìòåäæù ïéà 'éç
÷ø äæ éåìéâ ïééãò 'éä àì ,'åë íãà '÷ð åæ 'éçáã øåàä 'éçá

ô"òù äî åäæù ì"éå ,'åë ãáì íéìëä 'éçáî 'éä äëùîää
ìáà ,ò"éáì ï"øð íéùòð 'éöàã íéìë ÷ø éøä 'ìúùää 'ñ
íãå÷ íâå ,'åë ò"éáá øéàî åðéà å÷ä 'éðåöéç 'éçá íâ å÷ä øåà
åîë ð"åæ 'éçáî ÷ø æ"ä äèîì úå÷ìà éåìéâ 'éäù àèçä
ïä ììëá ï"åæ éøäå ,ì"ðë 'åë à"åàá íãåçéá øåàä åìá÷ù
åëéùîä úåáàäå ,'åë íéìëä úåøáâúä íùù éäåîøâ 'éçá
éúå÷éøäå åäæå .('åë éäåéç 'éçá åäæù à"åà 'éçáîå øåàä úà
åéúåúôù åìáé ìáâåîäù 'åë åìáéù ãò éã éìá ãò äëøá íëì
éåáéø æ"ä äëùîää øå÷îå ùøùî êùîð øùàëã ,éã øîåìî
øåàä éøä äâøãäå 'ñ ô"òã ,'åë øåà 'ñåú 'éçáá òôùä
áø èåòéî æ"ä ò"åòã 'éøãîá íâã 'éøãîì 'éøãîî èòîúî
ãàî 'òîì ä"ä ïéçåîä úìòîã ,'åë úåãîì ïéçåîî åîëå
àéä äëùîää äãîä å÷ 'àî ô"òù åäæå .'åë úåãîäî
ìáà ,ú"éùîëå äæá äáøä øåàä èòîúîù úåäîì úåäîî
äëùîää ïéà 'ìúùää øå÷îå ùøùî àåä äëùîää øùàë
åøå÷îá àåäù åîë øåàä êùîðå ,'åë äãîä å÷ 'àî ô"ò

.'åë äáåøî 'ñåú æ"ä åùøùå
.øåöé÷øéàî åðéàù ë"úàãò 'éöàå â"úàãò ò"éá ë"ãáå

à"ë åá ìëúñäì à"àù ùîùä øåà åîëå ,ò"éáá
,'ìîä é"ò ÷ø àåä 'éöà úøàä éåìéâ ë"åîë ,î"àùôñà
éåìéâ éåáéø éðôîù øéäð éâñ î"ãòå ,'éöàã äðéá àåä ø÷éòäå
'÷ðù 'éöàá ë"åîë ,åîöòá äàåø åðéà úåéðçåøä 'éàøä øåà
úåáàäå ,íìòðå äñåëî àéä äðéá 'éçá äðä éá ãçåéîä éîù
,'ìúùää øå÷î åëéùîäù åðééäå ,ò"éáá äðéáä éåìéâ åëéùîä
íéðåúçúá äðéëù ø÷éòã äìçúá åîëå ,éã éìá ãò äëøá ò"æå
ãåçé 'éäù éðôî ì"éå ,ïåùàø íåéá àøáðù øåà åîëå ,äúéä
ì"é íâ ,ùîî à"åà éåìéâ åëéùîä úåáàäå ,à"åà ìëéäá ð"åæ
,ïéà íãàå åäæå ,íéìëä 'éçáî ìëä 'éä 'éøáä úìçúáã

.à"åàã øåàä 'éçá åëéùîä úåáàäå

$
.ו 

מוהריי"צ  אדמו"ר - יצחק יוסף ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרפ"ט המאמרים âספר

תשבו  תרפ"ט בסוכות שמע"צ ,

(àìäðäåøúåéä 'éøãîä ìëá úåéìòä ìë äðä ïë úåéäì
ò"ëåñ åìéôà àìà ò"ëîî éòáî àì úåðåéìò
äãî 'éçáá àåä ìëäù éðôî äãéîò 'éçáá àåä ìëä äðä
ô"ò àìù ùîî ñ"à 'éçáá êåìéää àåä êìäî ìáà ,øåòéùå
íéåìéâä ìëî 'òîìù ñ"à úåîöò 'éçáá à÷åã äæå ììë å÷

è"äðå óåâá úùáìúîå äèîì äúãéøéá äîùðä äðä ïëìå
íéùáåìîä úåéùòî úåöîä íåé÷å äøåúä ãåîéìá ú÷ñåòå
úåîöòã úåîöòä úëùîä àåä äæá äðä íééîùâä íéðéðòá
äîùðä úãéøé ò"åä æ"òå ,íéåìéâä ìëî äìòîìù ä"á ñ"à
'éåä øð 'éúë äðäã .à÷åã äîùðá ïúéð äæ çëù éôì ,äèîì
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êùçäã êùçä úà øéàäì åðéðòã øðä åîëå íãà úîùð
,øð 'éåø÷ íãà ìù åúîùð ë"åîë äðä øåàì êôäð åîöò
íìåòã êùçä úà øéàäì àåä äèîì íãàä úàéøá úéìëúã
íòèå ,ìôåëîå ìåôë êùç àåä ïåúçúä íìåò äðäã ,ïåúçúä
éôì ìôåëîå ìåôë êùç '÷ð åðìù ïåúçúä íìåòù äî øáãä
åðéà 'é÷ìàäå ,íìåòä 'éøîåçå 'éîùâ ÷ø àåä åá äàøðù äîã
ïòî èòæ èìòåå ïéà ïà êéæ èòæ ñàåå ñàã ììë äìâðå äàøð
øòã æéà ñàã ñàåå 'é÷ìà çë øòã ïéà 'éøîåç ïåà 'éîùâ éã
äàåø ïéá ùøôä ùé äðäã ,ïà èéð êéæ èòæ úåéçä ø÷éò
,êéæðäòæðà ïåà ïòòæ ïùéååö ÷åìéç à ïàøàô æéà ñò ,äàøðì
äî àåä äàøðå áì úîéùá èéáîå äàåøùë àåä äàåøã
ì"ðë ïåúçúä íìåòá äðäå ,äðåùàø äô÷ùäá äàøðù
äðåùàø äô÷ùäá äàøðù äîã åðééä úåàéöî àåä úåèéùôä
ò"åäæå ,äìâðå äàøð åðéà 'é÷ìàäå ,'éøîåçäå úåùéä äàøð
'éçî äúàåã íâäå æ"ò áì úîéù 'éëéøöù úåùãçúäá àåäù
é÷ìà çë ùé øáã ìëáù äåäî àìà 'éçî ú"àå íìë úà
,åîåé÷å àøáðä ìù åúåäî ø÷éò àåäå íúåà 'éçîå äååäîä
íúåà 'éçîù úåéçäî 'éç àåäù åîöòá ùéâøî íãàù åîëå
à"ë ò"öî 'éç íöòá åðéà àåäù åîöòá òãåé íãàäù åðééäå

øáã ìëá äàåø àåä ïëå ,åúåà 'éçîä øáã äæéàî 'éç àåä
úåéçäù åìöà ùâøðå äàøð åðéà î"î ,'éç àåäù íìåòáù
,òáèä úâäðä ãöî àåä øáãä úáñå íòèå ,'å÷ìà àåä
íìåò 'àîëå ,èìòåå éã êéæ èøéô éåæà èà íìåòä 'àîëå
ùîùä å"éëáã âäåð åâäðîë íìåòäù äî äæã ,âäåð åâäðîë
é"ôò íéâäðúî íìåòä éðéðò ìëå áøòîá ò÷åùå çøæîá úçøåæ
äæá äðä èìòåå éã êéæ èøéô éåæà èà 'à ïôåàá ãéîú òáèä
åö êéæ è÷å÷'î æà æéà ,äìâðå äàøð åðéàù úå÷ìàä íìòúî
ìáà úå÷ìàä àåä ø÷éòäù úîà íòã ò÷àè ïòî èòæ
äæéà äùòð øùàë ïëìå äìâðå äàøð åðéà äðåùàø äô÷ùäá
òáèäî 'òîì ïäù íéúôåîå úåúåàá åîë íìåòá úåùãçúä

åäæã úå÷ìàã éåìéâä äàøð äæá ìèáúî òáèäùíéñðá
äàøð òáèä é"ôòù íéñðäá íâ íðîà ,òáèä éëøãî 'éàöåéä
úòåùé úà õøà éñôà ìë åàø ù"îëå úå÷ìà éåìéâ ë"â äæá
äàøð úå÷ìàä ïéà òáèä é"ôò ìëä âäðúîùë ìáà ,åðé÷ìà
æéà âàè òìà ñàåå òáèä úâäðä øòã ïéà ìééåå äæá äìâðå
èà ñàåå èéé÷ð÷åøè ïåà èéé÷èìà÷ øòã ïéà ïåà 'à ïôåàá
øúúñîå íìòúî àôåâ äæá äðä ,èìòåå éã êéæ èøéô éåæà

.é÷ìàä øåàä

$
â בלה"ק - דיבורים âלקוטי

‡‚È¯ ,‚"ˆ¯˙ ÂÏÒÎ Ë"È '‡ ÏÈÏ
.Ê בכך החל – נחום ר' דודנו כ"ק סיפר – המאסר

מאוחרת  בשעה ה', ליום אור תורה, שמחת שבמוצאי
זקננו  את לאסור מיוחדים צירים שבאו נודע בלילה,
שנוצרה  המהומה גודל על וסיפר לפטרבורג. ולהוליכו
רבנו, את אסרו ערב לעת ה' ביום החסידים. בתוככי
הוליכוהו  כך ואחר בביתו, ערבית להתפלל לו הרשו
נפלה  וחרדתֿמות מזויינים, שוטרים עם שחורה בעגלה

משפחתנו. כל על

שהיו  מאלה חסידים, קבוצת התאספה לילה באותו
בתוככי  נודעים היו (אשר וג' ב' א' ה"חדרים" תלמידי
החסידות) תורת קביעות לטובת שקידתם בגודל החסידים

המאורע. בדבר עצה לטכס

אנשים  כמה עוד [וכן כולם הם כי החליטה, האסיפה
מכל  אחד כאיש כולם יתפנו בשמותם] פורטו אשר
עצמם, את ויתנו וימסרו הפרטיים, ביתם ועניני עסקיהם
כ"ק  הצלת לשם ברכוש, להם אשר ובכל ונפשם בגופם

החסידות. והצלת הגדול רבנו

הנוגע  כל את ינהל אשר מיוחד, בועד בחרה האסיפה
והנהיג  קבע אשר ככל הסדר ולשמירת רבנו, כ"ק להצלת
בכל  החסידים רוח ולחזק החסידות על להגן רבנו, כ"ק

לקיים  מחוייבים גדול ועד מקטן אנ"ש וכל ואתר, אתר
יימחה  והממאן ומענה, טענה שום בלי הועד פקודות

החסידים. עדת מקהל ח"ו, שמו,

אנ"ש: לכל ופקודה צו וחתם כתב החליט, הועד

אסור: רבנו כ"ק אשר הימים כל א.

מי  (מלבד בציבור וחמישי שני אנ"ש כל יתענו א)
בהלכה). כמבואר לו אפשר שאי

מים  עם לחם רק אנ"ש יאכלו השבוע ימי כל ב)
רק  סעודה בכל ויום. לילה ובש"ק, חמים, מבושלים

אחד. תבשיל

ונישואין, אירוסין זמני יקבעו לא הזה הזמן בתוך ג)
כלי  בלי אבל בזמנם הנישואין יהיו נקבעו, שכבר ואלה
ובלי  אנשים, מעשרה יותר לא אחת סעודה ורק זמר,

בשר.

בכל  תהלים ויאמרו תלמידיו את יקבץ מלמד כל ד)
כי  הענין פרשת להם יבאר התהלים אמירת וקודם יום,
עליו. באו בעלילה ואשר הדור, עוון על נתפס הדור צדיק

ובנותיו  ובניו לאשתו יספר מאנ"ש אחד כל ה)
גודל  להם ויספר המאורע, מכל ביתו גרי וכל הקטנים
וגודל  המלשינים, של החטא וגודל התפוס, של היסורים

ח  תלמיד של בצערו המשתתפים של וצדיק.השכר כם
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חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

של  המעמדות לשלם ישמור מאנ"ש אחד כל ו)
ת"ו. הקדושה שבארצנו אחינו וקופת רבי בית החזקת

וזהב  כסף מכלי רשימה יערוך מאנ"ש אחד כל ז)
לו. שיש ותכשיטין

יתקבצו  זה, זמן במשך מאנ"ש מי ייעדר ח"ו אם ח)
והלבשתו  טהרתו ואחר למקוה וילכו אנ"ש של העדה כל
אשר  שליח, חבר בשבועת אותו ישביעו הנפטר של
והבעש"ט  המגיד הרב קודש בהיכלי תעלה נשמתו
נתונה  החסידות ותורת אסור, רבנו כ"ק כי ותודיעם
אחרי  פעמים, ג' ישביעוהו הלזאת ההשבעה את בסכנות.
הגולל, סתימת לפני הקברות, לבית בהביאו ההלבשה,

ההוא. ביום יתענו העדה וכל

מתעסקים: קבוצות ג' קבע הועד ב.

רבנו. כ"ק בהצלת יעסקו אשר אלה א)

הפדיה, לצרכי כספים באיסוף יעסקו אשר אלה ב)
הקדושה. ארצנו קופת רבי, בית החזקת

רוח  ולעודד החסידות על להגן יעסקו אשר אלה ג)
החסידים.

ויסדרו  הקבוצה, מחברי אחד כל בשם קרא הועד ג.
רבנו, כ"ק בהצלת העוסקים א', קבוצה אופנו על דבר כל

ראשים: לג' יתחלקו

כפי  ולהשתדל הנעשה מכל לידע בפטרבורג ישבו א)
הענין. צורך

דעת  למען ובהסתר) (בחשאי בוילנה ישבו ב)
המנגדים. אצל מהנעשה

כנ"ל. בשקלוב גם ישבו ג)

צירים  ידי על רק ביניהן יתדברו אלו מערכות שלש
בסוד  יהיו מעשיהם וכל הדואר, ידי על ולא מיוחדים

גמור.

לצרכי  כספים לאסוף המדינה בכל יסעו ב' קבוצה
הפדיה:

בפטרבורג, היושבים של הנסיעות על שדרוש מה א)
ובשקלוב. בוילנה

רבי. בית להוצאות שדרוש מה ב)

לידי  הרמבעה"ן קופת של המעמדות להביא ג)
גוביינא.

הנאמן  במעמד הערכה פי על יהיה האיסוף אופן
ההוא: המקום של אנ"ש מזקני ושנים

מזומן. כסף א)

וזהב, כסף כלי (מכל הרשימות כל את יבקרו ב)
מאנ"ש) אחד כל אצל הנמצא ערך דבר וכל תכשיטים
מבעלי  ויקחו בעין, הכל ישנם אם הנאמן, אצל הנמצאות
אם  אשר ויודיעום החפצים, על מכירה שטרי החפצים
חייבים  אסור, עדיין יהיה רבנו וכ"ק זמן איזה יעבור ח"ו

שאם  כך הנאמן, ביד למשמרת הנ"ל כל להביא כולם
מניעה. שום תהיה לא כספים יידרשו

נדוניא  כספי מכל רשימה יעשו מעמד באותו ג)
אשר  פתקאות מהם ויקבלו אנ"ש אברכי אצל הנמצאים
כספי  של ההשלשות לקבל הנאמן יוכל באמצעותו

הנדוניא.

וה  להנאמן יימסרו והפתקאות הרשימה יישלח ד) עתק
הועד. אל

וחיזוק  החסידות בהגנת המתעסקים ג', קבוצה
למושב, וממושב לכפר מכפר לעיר, מעיר יסעו החסידים,
לחזור  ברבים, ולפרסם החסידות תורת את לגלות
קהל  כל אשר למען להם, ולהסביר ההמון לפני ה"תורות"

הרבי  של שיטתו את ידעו ישראל ויקרבו 8עדת מליאזנא
חדשים. חסידים

מקום  שבכל כך האיזורים, את חילקו ועידה באותה
האפשרי  ובמקום ביחד, שלושה או שנים יהיו נסיעתם
ושהנסיעות  יותר, זמן משך ישאר אחד אשר יותר טוב

למנגדים. המפורסמים למקומות גם יהיו

.Á על שהשפעתי האמורות ברשימות קראתי הרבה
לפתע  אך להעתיק. אותן לי לתת הרז"א הרה"ח דודי
– ההיא בשנה אשר (וכידוע כללי ענין נתעורר פתאום
את  – השחורה המאה – ישראל צוררי הבאישו – תרס"ו
ובכל  הממשלה, במוסדות הגבוהות בספירות ישראל שם
ה"י), בישראל פרעות ח"ו, תפרוצנה, אשר עלול היה יום
לארץ  לחוץ לנסוע אז הוכרחתי נחוצה שליחות ולרגל
רשימות  מספר מלבד להעתיק שאוכל מילתא אסתייע ולא
הרז"א  הרה"ח מדודי ששמעתי ממה ורשימותיי קצרות,

נ"ע.

לפני  אחדים ימים תרס"ט, מרחשון בחודש
הכתבים  כל הרז"א הרה"ח דודי שרף הסתלקותו,
ניירות  חבילות הרבה עם ידו בכתב לו שהיו והרשימות
לבן, בד של בכיס וישימם האפר את ויצבור וכו', בהנחות
ואת  ז"ל מרדכי מאיר ר' החסיד ביתנו ידיד את ויקרא
זלמן  שניאור ר' הגאון של (אחיו יצחק לוי ר' הישיש
הקטנה, החבילה את ידם על וימסור ז"ל, נ"ע) מלובלין
יותר  כתבתי אשר מהניירות אפר זה להם, ויאמר
חסד  אתו יעשו אשר מהם הוא ומבקש שנה, משלושים
לו  יבטיחו ואשר עמו, אתו השקית את ויניחו אמת, של

מזה. ידע לא ושאיש זאת לקיים

מליובאוויטש, תרע"ו מרחשון ט"ז א' ביום ביציאתנו
י"ט  ד' ביום באנו שלשם לאראל, ימים ג' אז ונסענו
(קרון  ברכבת בשבתנו הרי בערב, שש בשעה מרחשון
שנים  ושתים מאה הרה"ק: אאמו"ר כ"ק אמר ב') מחלקה
מחודש  שנים ושתים מאה בליובאוויטש, משפחתנו היתה
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התיישב  האמצעי אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק לחודש.
אנחנו  תרע"ו ובמרחשון תקע"ד, במרחשון בליובאוויטש
באיזו  המספרים, בענין אז ודיבר ליובאוויטש. את עוזבים
אורות  בענין המבואר פי (על הם מדריגה ובאיזו בחינה
מספר  ולפעמים למעלה, המרובה מספר שלפעמים וכלים,

המאמר  בביאור והאריך למעלה) דומה 9המועט "אינו
פעמים  מאה פרקו לשונה פעמים מאה פרקו שונה
ערך  לפי שלא מק"א מרובה ק"ב שהמספר וסיים ואחת",
וכ"ב  יסו"ד בגימטריא הוא ק"ב כי אחד, במספר ההוספה
יסוד  עשתה השנים ושתים במאה ליובאוויטש אותיות.

כמבואר  אז, נאמרו דברים (והרבה אותיות כ"ב עם מוסד
ברשימה).

מניעזין  נחום ר' דודנו כ"ק כי הזכיר לענין ומענין
אדמו"ר  אאזמו"ר כ"ק ללידת שנה ק"ב במלאות נסתלק
הרה"ח  דודי בכתבי שקרא הסיפורים על ונזכר האמצעי,
דודי  של הספרים כל קניתי אנכי כי ובידעו נ"ע, הרז"א
וסיפרתי  הכתבים, אודות על שאלני נ"ע, הרז"א הרה"ח
אם  נו... ואמר: הרשימות, את שרף הסתלקותו שלפני לו

צורך. אין – רצו לא

$
âנ"ע מושקא חיה הרבנית לבתו הריי"צ מהרבי קודש âאגרת

מאידיש  תרגום

ב  חלק

ר' הצדיק הרב הקדוש הרב אל עבר  קאליסק מקושרי החסידים יתר כמו זיסל, שמחה ר'
הקדוש  הרב אצל קרובות לעתים להיות באפשרותו היה מהורודוק, לאיש חתן והיה היות מענדל,
גדול, לא מוחין ובעל מזג, חם בטבעו, התפעלות בעל בהיותו אבל מענדל, ר' החסיד הרב
לא  אך הקודמת, בדרכו ונשאר מענדל, ר' הצדיק הרב הקדוש הרב תורות את להבין התקשה
ה'. בעבודת קבוע סדר לו היה לא כי רבות סבל אך בעבר. שנהג התנהגות וללא כזו, בפראות

- מענדל ר' הצדיק הרב הקדוש והרב אברהם ר' הצדיק הרב רבותיו של שהרבי ידע הוא
שהוא  בדרך היש ביטול צורת ואת ההתפעלות דרך את אסר - ממעזריטש המגיד אומרת זאת
לא  מענדל ר' הצדיק הרב הקדוש הרב אצל שראה העבודה סדר את ואילו שנים, כמה התנהג
בדרכי  עצמו את לסדר יוכל איך דרך, כל לו הייתה לא טוב, לא לו היה כן ועל להשיג. יכל

ית'. השם בעבודת עבודה

במסגרות  עסק יד, אומן מלאכה, בעל היה הוא טוב, די זיסל שמחה לר' היה בגשמיות
תנור  בנה חדרון, לעצמו גדר בביתו ומחרשה. מלזג מספוא, לקצירת מגל לתקן ידע וכן ופחחות

פרנסתו. והוציא חימום

מהרב  וקיימא חייא בזרעא להיוושע ברכות לו היו - זיסל שמחה לר' - לו היו לא בנים אך
המגיד  בפני אותו הזכירו גם והם מענדל, ר' הצדיק הרב הקדוש ומהרב אברהם ר' הצדיק
שמחה  ר' - עצמו הוא לו, היו לא בנים לאֿעלינו, אך חלפו, השנים הועיל. ללא אך ממעזריטש,
הצער  - זה הרי שמח בטבעו ובהיותו באהבה, זאת קבל זאת בכל אך גדול בצער היה - זיסל
זאת  לעצור יכלה לא - חוה היה ששמה - זוגתו אבל עליו. ניכר היה לא - ילדים לו  שאין
ליתומים  עניה, ליולדת עזרה טובים, מעשים הרבה עשתה היא בבכי. מיררה הימים וכל בקרבה,

צדקה. חילקה שתיוושע, לקוות שיכלה ידועים בימים וחולים.

מרגישה  שעדיין נכון ארבעים, לגיל מתקרבים שניהם חולפות, השנים הועיל, לא זה כל אבל
עובר. הזמן אבל בטוב, עצמה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

גמה

 לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי   245 

גמה

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

הרב  הקדוש הרב המלאך בנו הסתלקות ולאחר ממעזריטש המגיד של הסתלקותו לאחר
יותר  קרובות לעיתים להגיע הזקן] [=אדמו"ר הרבי החל אברהם, ר' החסיד הרב הצדיק

להורודוק,

הרב  תלמידי קדישא החברייא מינו תקל"ג כסלו בי"ט ממעזריטש המגיד הסתלקות עם
החברייא  מצב נשיא, היה שבו הזמן לרבם. אברהם ר' החסיד הרב הצדיק הרב [=בנו] את המגיד
צריך  איך דעות, חילוקי היו קדישא החברייא בין - הפנימית המחלוקת מצב זמן, באותו קדישא
הם  אלו כל המתנגדים, עם החיצונית המחלוקת ומצב - החסידות בדרכי ההנהגה סדר להיות

- ומלאה מיוחדת כתיבה מצריך לעיל המנויים מהנושאים דבר כל ואשר נפרדות, מסכתות

רב, זמן נמשכה לא הקדוש המלאך החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש הרב של נשיאותו
המלאך  הצדיק הרב הקדוש הרב נסתלק תקל"ה ובשנת שנתיים בערך נמשכה היא לצערנו,

הקדוש.

- כמנהלם אחד פה בו בחרה קדישא שהחברייא כך על הבט מבלי הזקן] [=אדמו"ר הרבי
שהיה  כמו קדישא החברייא כל [=עבור כולם עבור אחד שרבי היה נראה קדישא החברייא אצל
מבין  לעצמם לבחור - בנפרד אחד כל - צריכים הצעירים התלמידים בנמצא. אינו עכשיו] עד
[=את  - כהונתו במקום אחד כל צריך התלמידים וכלל ומנהיג, מדריך יותר המבוגרים התלמידים
נמצא  שבו לאיזור לפלוש לו אסור תלמיד ואף כהונתו תהא ששם תלמיד לכל חילקו הערים
והדרך  הסדר פי על המגיד והרב הבעלֿשםֿטוב מורנו של תורתם את לפרסם [- אחר תלמיד
וצריכים  מראש, שייקבעו במקומות יחדיו להתאסף צריכים ידועים ובזמנים לנכון. ימצא אשר
שיהיה  חייבים זה] [=ולכל מהמתנגדים עצמם על להגן מנת על חזקים כחות להניח לראות

- החברייא כמנהל אחד פה בחרו הם הזקן אדמו"ר ואת מנהל, לחברייא

הרב  הצדיק הרב הקדוש להרב מקושר ונהיה הוא, בדרכו הלך הזקן] [=אדמו"ר הרבי אך
להאראדאק. קרובות לעתים מגיע והיה מענדל, ר' החסיד

וכן  כנ"ל, ה', בעבודת דרך לו הייתה לא כי הרוחני, ממצבו ממורמר שהיה זיסל שמחה ר'
ייחד  וגם אצלו שיתאכסן הזקן באדמו"ר הפציר לו, אין בנים כי הגשמי, ממצבו ממורמר היה

זאת. קבל והרבי טוב, חדר לו

חשיבות  על לזוגתו סיפר זיסל שמחה ור' זיסל, שמחה ר' של לאכסניא הרבי עבר כאשר
לכתוב  עליו ציוה - ממעזריטש המגיד - הרביים של הרבי וכי מליאזנא, המגיד שהוא האורח
- זיסל שמחה ר' של זוגתו החלה הרביים. כל של עינם לבבת נחשב עכשיו וגם שולחןֿערוך,
הרב  הקדוש הרב אל שתלך הרבי לה ענה בבן, שיברכם הזקן] [=אדמו"ר ברבי להפציר - חוה
מר  בבכי פרצה להועיל. יכול אינו הזקן] [אדמו"ר עצמו הוא מענדל, ר' החסיד הרב הצדיק

בבן. שייפקדו עליה שירחם ובקשה

בה'. בבטחון ושיתחזקו להם יעזור בודאי ית' שהשם נחמה הזקן] [=אדמו"ר הרבי

תקל"הֿז  משנת להורודוק, יותר קרובות לעתים הגיע הזקן] [=אדמו"ר שהרבי שנים במשך
ה' עבודת דרכי אחר עקב זיסל שמחה ור' זיסל שמחה ר' של בביתו תמיד והתאכסן תקל"ח או
טובה  להם שיעשה והפצירה בכתה הבית ובעלת הזקן], [=לאדמו"ר אליו נתקשר רבנו, של

בבן. וייפקדו
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הבין  עליהם, שחל הדין מגזר בנפשו שבור זאת עם ויחד אמיד בהיותו זיסל שמחה ר'
הועיל, ללא אך שונות, וסגולות צמחים שתו רבים, רופאים אצל בקרו הם פשוט, אינו שהדבר
וכן  מענדל ר' הצדיק הרב הקדוש מהרב וכן מקאליסק אברהם הרב הצדיק מהרב התברכו הם
שגזר  ניכר ישועה. שום עתה עד פעל לא זאת וכל ממעזריטש הגדול המגיד אצל אותם הזכירו
בעירו  רב ממון - זמן באותו - פיזר כן על וצדקה. תפלה תשובה, לזה: והעצה ביותר חמור הדין

תורה. בני להחזקת לעירו  ומחוץ

ויותר  יותר זיסל שמחה ר' מתקשר בהורודוק, מבקר הזקן שאדמו"ר לעת ומעת לפעם מפעם
שהרב  בעת אומרת: זאת מענדל. ר' הצדיק הרב הקדוש הרב דברי להבין מתחיל והוא לרבי,
כך, אחר אך עדיין. מבין אינו הוא תורה, דברי אומר מענדל ר' החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש
תענוג  לו ויש היטב מבין הוא והסבר, ביאור דברי ומוסיף דבריו על חוזר הזקן אדמו"ר כאשר

זאת. לשמוע

לזה  צריך חסיד להיות כדי אך מחסידיו, ולהיות לרבינו להתקשר מחליט זיסל שמחה ר'
חסיד. להיות צריך ואיך רבי זה מה וידעו דעה דור היה עדיין אז הכנה,

לרבו, ביותר מתגעגע החל זיסל שמחה ור' בהורודוק, לבקר הרבי בא לא בה תקופה עברה
ליאזנא. לעיר הרבי אל ללכת שברצונו שמחליט עד ועולה, מתגבר צמאונו ליום ומיום

מחליט  והוא הזקן, האדמו"ר הרבי אל להתקשר רצונו אודות בדעתו שוקל זיסל שמחה ר'
ארוכה  תקופה שזה לו ויספר מענדל, ר' החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש הרב עם להתייעץ שעליו
מבקר  הזקן] מליאזנאֿאדמו"ר [=המגיד הוא וכאשר מליאזנא, המגיד אחרי נמשך שליבו

שה  תורות על וחוזר אומר,בהורודוק - מענדל ר' החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש הרב - רבי
אחר, איש להיות שמחה ר' הופך הזקן] [=אדמו"ר הרבי של ה' בעבודת הנהגתו את ורואה

מענדל. ר' הרב לו יאמר מה וישמע

להרב  יום באותו להיכנס יכול שהוא בנפשו הרגיש זיסל שמחה ר' כאשר הימים, באחד
ליחידות. מענדל ר' החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש

בשני  מסויימת נפשית הכנה מלבד הרי הרבי, אצל ליחידות שכניסה הבינו ההיא בתקופה -
הסכם  ולעשות במידות, והן במוחין הן הידועים הנפש מכאובי את לרבי לספר צריך עניינים,
יום  אותו צריך מזה חוץ הרי נפש, במסירות זאת ולקיים הרבי, דברי לקיים שחייבים בנפשו חזק
חשבון  עם המיטה שעל שמע קריאת קראו יום, אותו שלפני בערב ליחידות. ראוי יום להיות
השכינה  וגלות המקדש חורבן על זה שהרגש אומרת זאת ברגש, חצות תיקון לערוך קמו נפש.
בית  הרי בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו נאמר שעליו הפרטי המקדש כבית בעצמו, בו מורגש
מחשבות  ועם בגלות, נמצאת זו נפש הרי אלקית, נפש לו שניתנה וזה ושומם, חרב זה מקדש
לטהר  הולך תורה, לימוד כך ואחר המר לבבו נקודת מעומק חצות תיקון אומר הוא הרי כאלו
מהשם  מבקש וליבו, ראשו עם מתפלל התפילה לפני קבוע חסידות שיעור לומד במקווה, עצמו
לרבי  ללכת הראוי יום זה הרי אז בתורה ועוסק יום באותו צם תשובה, לעשות שיעזור ית'

- היחידות תועיל שאכן  תקוה יש ואז ליחידות,

קיבל  ליחידות מענדל ר' החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש להרב זיסל שמחה ר' נכנס כאשר
וחמש  עשרים במשך איתו  שקרה מה כל  במחשבתו עברה  רגע באותו לבבו, והתכווץ סחרחורת
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ואחר  החסידות דרכי על נפשו את מסר הוא מקאליסק, הרבי ממקושרי היה ארוכות שנים שנה,
הכריחו  בעצמו אברהם ר' הצדיק הרב רבו אך מאד, קשה לו היה זה זו. דרך לעזוב הוכרח כך
ר' החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש הרב ממקושרי שהוא שנים לשש קרוב זה הזו. דרך לעזוב
אופן  ואת מבין אינו התורות את טוב; אחד שבוע לו היה לא הללו השנים ששת ובכל מענדל
- המוח עבודת - מענדל ר' החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש הרב שמלמד מה כפי ה' עבודת
על  תקפוהו ופחד אימה פנימית ובושה חרפה הקלע, בכף חי הוא ממנו? יהא מה משיג. אינו
עבודתו  בסדר טעם מוצא שאינו מענדל, ר' החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש להרב לספר שבא כך
של  חסיד להיות רוצה הוא הרי ולכן מענדל] ר' החסיד הרב הצדיק הרב הקדוש הרב [=של
בבכי  ופרץ טוב לא מאוד נהיה - זיסל שמחה לר' - עצמו לו - הזקן] [=אדמו"ר מליאזנא המגיד

מר.

$
âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות

[á"ôøú ç"î òöîà]

ä"á

'éù éáö ä"åî íéîúä

.äëøáå íåìù

åìà íéîé 'éúìá÷ øùà úà 'ëî ìá÷é äæá øâñåî

ìò øåîàä ñòøãà ìò (åëåìéä êøãá øçàúä äàøðë øùà)

éôë åçìùì áéèéé ë"ò øùà ,çìùîä úåòèá ,äôèòîä

.øåîàä

,íãàì ïîãæäù äî ìë øùà øîåà è"ùòáä åðéáø

ìù åøæòá úåéäì ,áåè øáãá íâ äîå ,ïéáäìå òãéì êéøö

,ìàøùé úéá áø÷î ïåéáà ìãçéå ,åîò 'ä íçøé ,áàëå éðò

åæìä 'éðòäì ïúéì äù÷áá .äìéìç ,ãåò äáàãì åôéñåé àìå

óñëä éîåëñî äæ ç÷åéå ,íúðéãî óñëá ë"åø äàî êñ

ìò äàöåä øôñá úàæ íåùøì àðå .éðåáùç ìò 'éëééùä

.éìù ïåáùç

.íùá

.(øàâ ù"ò àâéøì äøæç çìùé äôèòîä íò 'ëîä)

$
  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

ה'תש"א  פורים  מאמר  שילמדו  שיחיו  לאנ"ש  הצעתי  שלפניהם  והש"ק  הפורים  ...לימי 
ההולך ונדפס עתה )ונדפס בקונטרס ק' בשעתו( בספר המאמרים תש"א, וכן השיחה דפורים תש"א 
)הנדפסה עתה בספר השיחות תש"א, השייך למר ליסנער שי'( ונדפסה ג"כ בשעתו בחוברת מיוחדה 

בפ"ע, ובבקשה לפרסם את זה באופן המתאים במחנם הט'.

בברכה לפורים שמח המחכה לבשו"ט.
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  אגרות קודש - מתורגם מאנגלית 
)מתוך הספג "פגופ' רגין - שלום ובגכה" בהוצאת בית חב"ד המגכזי באג שבע(

 ב"ה.  כ"ה תשרי תשל"ו
ברוקלין, ניו יורק

גברת פנינה מרים גרין

ברכה ושלום:

שמחתי לקבל את מכתבך מיום 15 בספטמבר בו את כותבת אודות הלימודים שלך בעתיד.

אם לשפוט לפי רוח הדברים במכתבך, בוודאי מיותר להזכיר לך את מאמר חז"ל שמטרת 
בחיים  הכללית  וההתנהלות  המצוות  קיום   – אומרת  זאת  במעשים,  אותו  ליישם  היא  הלימוד 
היומיומיים בהתאם לתורה. ומכיוון שלגבי התורה והמצוות נאמר "כי הם חיינו ואורך ימינו", 
ברור שכאשר מדובר בחיים, אסור שתהיה הפרעה כלשהי, חס ושלום. מתוך היכרותי את הרקע 
תשרי,  של  החגים  וימי  הנוראים  הימים  שכל  וכיון  זו.  בנקודה  להרחיב  צורך  אין  בוודאי  שלך, 
הפותחים את השנה החדשה, נחתמים בנימה השמחה של "זמן שמחתנו", יתן ה' שתעשי את כל 
הנזכר לעיל ברוח שמחה ובטוב לבב, ובמידה הגדולה ביותר, מכיוון שזו שנה מעוברת ויש לה את 

מספר הימים הגדול ביותר האפשרי בלוח העברי, כפי שמוסבר במקום אחר.

בכתוב למעלה נכללת כמובן מצוות ואהבת לרעך כמוך, הכלל הגדול בתורתנו, ממנו נגזרת 
החובה והזכות של כל יהודי לקרב יהודים אחרים לה', לתורתו ולמצוותיו. אני מקווה שתשתמשי 
בהשפעה הטובה שלך בכיוון זה, הן על־ידי דיבור, ובמיוחד על ידי שתראי דוגמה חיה, שזהו אופן 

ההשפעה המועיל ביותר.

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי

והשמדות  הסתגים  כל ההעלמות  יתבגך, שלמגות  ולהלל להשם  להודות  עליו 
גחמנא-לצלן הצליחו השם יתבגך בבן יושב על התוגה והעבודה מקיים תכלית 

בגיאתו של האדם שהוא לשמש את קונו
ממכתב כ"ה שבט, תשט"ו

אם יש עניינים שבאים בקושי ובפגט בענייני פגנסה . . על ידי התחזקות בביטחון 
בהשם יתבגך הזן ומפגנס לכול בחסד ובגחמים ממעטים הקישויים בזה, וסוף 

סוף משתפג רם המצב של הפגנסה
ממכתב כ"ה שבט, תשט"ו
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נקודה משיחת קודש מעובדת

ְּבׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ֶׁשל ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ָהיּו ִרּמֹוִנים ּוַפֲעמֹוֵני ָזָהב. ַמְּטַרת ַהַּפֲעמֹוִנים ָהְיָתה ְלַצְלֵצל ּוְלַהְׁשִמיַע 
ָּכְך  ָּכל  ָהָיה  ֶזה  ְּבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש.  אֹו  ַּבִּמְׁשָּכן  ְלָׁשֵרת  ְמַסֵּים  אֹו  ִנְכָנס  ָהָיה  ַהָּגדֹול  ַהֹּכֵהן  ַּכֲאֶׁשר  קֹול, 
ָחׁשּוב ַעד ֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת "ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש ִלְפֵני ה' ּוְבֵצאתֹו ְוֹלא ָימּות". ִאם ֲחֵסִרים 

ַהַּפֲעמֹוִנים ַּבְּמִעיל, ֶזה ָעׂשּוי ִלְגֹרם ַלֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְלֶהֶפְך ַהַחִּיים, ָחִליָלה.

ָלָּמה ֶזה ָּכל ָּכְך ָחׁשּוב ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹול ַּפֲעמֹוֵני ַהֹּכֵהן ְּכֶׁשהּוא ִנְכָנס ַלֲעבֹוָדתֹו, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשַהַחִּיים ֶׁשּלֹו 
ְּתלּוִיים ָּבֶזה?

ָצִריְך  ֶׁשֹּלא  ֶאָחד  הּוא  ַצִּדיק  ְּתׁשּוָבה.  ּוַבֲעֵלי  ַצִּדיִקים  סּוִגים:  ְׁשֵני  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבַעם  ַמְסִּביר  ָהַרִּבי 
ם. ָלֵכן ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו ְיכֹוָלה ְלֵהָעׂשֹות ִּבְמִתינּות  ַלֲעׂשֹות ַרַעׁש ְמֻיָחד. הּוא ָּכל ַהְּזַמן ָּדבּוק ְוָקרֹוב ְלַהּׁשֵ

ּוְבַלַחׁש. 

ְלִהָּנֵצל  ַה'ְּתׁשּוָבה',  ֲעבֹוַדת  ִהיא  ַוֲעבֹוָדתֹו  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ִעם  ִמְלָחָמה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָרִגיל  ָאָדם  ֹזאת,  ְלֻעַּמת 
ם – ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו ִהיא ִמּתֹוְך ְּתנּוָעה ְוַרַעׁש, ְּכָאָדם ַהּבֹוֵרַח ֵמַהַּסָּכָנה. ְוִלְבֹרַח ֵמָהַרע ְוָלׁשּוב ֶאל ַהּשֵׁ

ְּכֶׁשַהֹּכֵהן ָהָיה ִנְכָנס ַלֲעֹבד ְּבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש הּוא ָעָׂשה ֹזאת ְּכָׁשִליַח ּוְכָנִציג ֶׁשל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל. 'ׁשּוֵלי 
ַהְּמִעיל' ֶׁשל ַהּכֵֹהן ְמַיְּצִגים ְיהּוִדים ַהִּנְמָצִאים ַּב'ּׁשּוַלִים', ְּבָמקֹום ָנמּוְך ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית. ָלֵכן ְּבׁשּוֵלי 
ַהְּמִעיל ָהיּו ְקבּוִעים ַהַּפֲעמֹוִנים, ֶׁשָהיּו ְמַצְלְצִלים ְּבֵעת ְּכִניָסתֹו ְוַגם ָּכל ֶמֶׁשְך ְזַמן ֲעבֹוָדתֹו. ָּכְך הּוא ִיֵּצג 

ִּבְׁשַעת ָהֲעבֹוָדה ַּגם ֶאת ַהְּיהּוִדים ֶׁשָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלֶהם ִהיא ְּב'ַרַעׁש' – ֲעבֹוַדת ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה.

ִאם ַלּכֵֹהן ֶיְחְסרּו ַהַּפֲעמֹוִנים ֶזה ְמַסֵּמל ֶׁשהּוא ָחִליָלה ִנֵּתק ַעְצמֹו ֵמאֹוָתם ְיהּוִדים ְוֶזה ָעלּול ַלֲעלֹות לֹו 
ְּבַחָּייו, ִּכי ָּכל ִעְנָינֹו ֶׁשל ַהֹּכֵהן הּוא ְלַיֵּצג ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ּוְלַהְכִניס אֹוָתם ִעּמֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש.

ֶאת ִׂשיָחה זֹו ָאַמר ָהַרִּבי ִּבְׁשַנת תשל"ה, ִמְסַּפר ֳחָדִׁשים ַאֲחֵרי ֶׁשֵהֵחּלּו ָלֵצאת ִעם 'ַטְנֵקי ַהִּמְצוֹות' ְלָהִפיץ 
יָחה ִהְזִּכיר  ֶאת ַה'ִּמְבָצִעים' ָּבֶהם ָיָצא ָהַרִּבי, ְּכמֹו 'ִמְבַצע ְּתִפִּלין' ּו'ִמְבַצע ֵנרֹות ַׁשַּבת ֹקֶדׁש'. ְּבִסּיּום ַהּׂשִ
ָהַרִּבי ֶׁשֵּיׁש ּׁשֹוֲאִלים ָלָּמה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַרַעׁש ָּגדֹול ְּכֵדי ִלְגֹרם ִליהּוִדים ְלַקֵּים ִמְצוֹות... ַהְּתׁשּוָבה ִהיא 
ֶׁשַהְּזַמן ֶׁשל ּדֹוֵרנּו ְׁשִּנְקָרא ַּבְּגָמָרא ְּבֵׁשם 'ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא', הּוא ְּכמֹו 'ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל'. ִּבְתקּוָפה זֹו ָצִריְך 
ֶאת ַרַעׁש 'ַּפֲעמֹוֵני ַהְּמִעיל', ְּכֵדי ְלַהְכִניס ֶאל ַהֹּקֶדׁש ַּגם ְיהּוִדים ַהְּזקּוִקים ַלֲעבֹוַדת ַהְּתׁשּוָבה; ָלֵצאת 
ָלְרחֹוב ּוְלַהְכִריז ְּבקֹול ַרַעׁש ֶׁשָּצִריְך ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין, ִלְקֹּבַע ְמזּוזֹות ְּבֶפַתח ַהַּבִית, ָלֵתת ְצָדָקה ְוַכּדֹוֶמה.

ִנְזֶּכה  ָּכְך  ַרַעׁש ּוִפְרסּום ָּגדֹול.  ַהְּדָבִרים ַהֹּלא טֹוִבים ָּבעֹוָלם ֶׁשעֹוִׂשים ִמּתֹוְך  ְלַבֵּטל ֶאת  ַהֶּדֶרְך  ַּגם  זֹו 
ר ְואֹוֵמר" – ִּבְבׂשֹוַרת ַהְּגֻאָּלה ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש. ר ְמַבּׂשֵ ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש ְל"קֹול ְמַבּׂשֵ

)ע"פ לקוטי שיחות טז עמ' 336. מתוך 'נשמתא דאורייתא'(

ְנֻקָּדה ְמִׂשיַחת ֹקֶדׁש

ַרַעׁש ֶׁשל ְקֻדָּׁשה
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שני גנ ראשון, - כח כז, - תצוה פרשת - בציבור לקריאה חומש

æëëäzàåïåùàøéìà eç÷éå ìûøNé éða-úà | äeözE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹
æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìräì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

àëúãrä-ìr øLà úëøtì õeçî ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
ýåýé éðôì ø÷a-ãr áørî åéðáe ïøäà Búà Cøré©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®

:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçñ ª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
çëàéìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà EE §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹

ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéða-úàå§¤¨¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ
:ïøäà éða øîúéàå øærìà àeäéáàå áãð̈¨¯©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ

áéçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNråãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìeâáì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå §¦§¨«¤§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½

ïøäà éãâa-úà eNrå äîëç çeø åéúàlî øLà£¤¬¦¥¦−´©¨§®̈§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ
:éì-Bðäëì BLc÷ìãeNré øLà íéãâaä älàå §©§−§©«£¦«§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À

èðáàå úôðöî õaLz úðúëe ìérîe ãBôàå ïLç³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá eNrå:éì-Bðäëì åéðáìe E §¨¸¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«

ä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤
:LMä-úàå éðMä úrìBz-úàå ïîbøàä(éåì)ô ¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

åúrìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNrå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©
:áLç äNrî øæLî LLå éðLæúôúë ézL ¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«§¥¯§¥´Ÿ

:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáççáLçå «Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«§¥³¤
áäæ äéäé epnî eäNrîk åéìr øLà Búcôà£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

èíäéìr zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL(ìàøùé)éìr íúîMî äML §−§¥¬¦§¨¥«¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−

-ìr íéøúBpä äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä̈¤´¤¨«¤®̈§¤§º©¦¨¯©«¨¦²©
:íúãìBúk úéðMä ïáàäàéïáà Løç äNrî ¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«©«£¥´¨©»¤¼¤¼

úîL-ìr íéðáàä ézL-úà çzôz íúç éçezt¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´¨«£¨¦½©§−Ÿ
:íúà äNrz áäæ úBöaLî úañî ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈©«£¤¬Ÿ¨«

áéãôàä úôúk ìr íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìûøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìr ýåýé éðôìñìåçá ë"ò
äåöúúùøô

¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ

ãקודש משיחות ãנקודות
˙B¯O‰ ˙B¯‚BÁL . . ¯ÈÒ ÔÈÓk . . ‡e‰L ,ÈÏ ¯ÓB‡ ÈaÏÂ¿ƒƒ≈ƒ∆¿ƒƒ»∆¿«»

ד) כח, ִַ(רׁש"י

סּוס  על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י ראה ׁשּפעם ְִֶֶֶַַַַָָָָָֻמסּפר,

ׁשראה  ּכ על הצטער ּבתחּלה ּבסינר. חגּורה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהיא

זה  ּכי ּדעּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו את ּכׁשּכתב א ּכזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמראה

ׁשרמז  ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האפֹוד. מעׂשה את להבין לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָסּיע

" מּמארע ÈaÏÂרׁש"י חּיּובי ּדבר להֹוציא הּכח לי": אֹומר ִַ¿ƒƒְְִִִִִֵַַָָָֹֹ

האלקית, הּנפׁש ׁשל העצם 'יחידה', מּדרּגת נֹובע ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלילי

ּבּלב. מׁשּכנּה ְְִֵֶַָָׁשּמקֹום

(198 עמ' כו כרך שיחות (לקוטי

éðùâé:áäæ úöaLî úéNråãéáäæ úøLøL ézLe §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«§¥³©§§ŸÆ¨¨´
äzúðå úár äNrî íúà äNrz úìaâî øBäè̈½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²

:úöaLnä-ìr úúárä úøLøL-úàñ ¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ
åèî ètLî ïLç úéNråäNrîk áLç äNr §¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNrz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²
:Búà äNrz øæLî LLåæèúøæ ìeôk äéäé reáø §¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«¨¬©¦«§¤−¨®¤¬¤

:Baçø úøæå Bkøàæéïáà úàlî Bá úàlîe ¨§−§¤¬¤¨§«¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤
ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà íéøeè äraøà©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤

:ãçàä øehäçé:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå ©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ
èéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íLëøehäå §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ

áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éréáøä̈«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²
:íúàelîa eéäéàëúîL-ìr ïééäz íéðáàäå ¦«§−§¦«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ

éçezt íúîL-ìr äøNr íézL ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ®̈¦¥³
ì ïééäz BîL-ìr Léà íúBç:èáL øNr éðL ¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤

áëúár äNrî úìáb úLøL ïLçä-ìr úéNrå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæâëúBòaè ézL ïLçä-ìr úéNrå ¨−̈¨«§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´

úBö÷ éðL-ìr úBòahä ézL-úà zúðå áäæ̈®̈§¨«©À̈¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬
:ïLçäãë-ìr áäfä úúár ézL-úà äzúðå ©«¤§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©

:ïLçä úBö÷-ìà úòahä ézLäëézL úàå §¥−©©¨®Ÿ¤§−©«¤§¥̧§¥³
úBöaLnä ézL-ìr ïzz úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´©¦§§®
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìr äzúðå§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

 חומש לקגיאה בציבוג 

פגשת תצוה
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גנא

רביעי  שלישי, - כט - תצוה פרשת - בציבור לקריאה חומש

åëéðL-ìr íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNrå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øár-ìà øLà BúôN-ìr ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéaæëíúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¨«§¨§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìr©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìrnî Bzøaçî únrìçëeñkøéå §ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«§¦§§´
ïLçä-úàáéúëåúòáèîéø÷úòaè-ìà åéúòahî ¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ

ãBôàä áLç-ìr úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä̈«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®
:ãBôàä ìrî ïLçä çfé-àìåèëïøäà àNðå §«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«§¨¨´©«Â£ÂŸ

Baì-ìr ètLnä ïLça ìûøNé-éða úBîL-úà¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²©¦−
:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

ì-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìr eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®
Baì-ìr ìûøNé-éða ètLî-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²

:ãéîz ýåýé éðôìñ ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
ãקודש משיחות ãנקודות

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»
'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·zŒÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

. . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

. . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ּבלּבנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאין

ועד" א)לעֹולם נו, וכ"ה (פסחים הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

אֹותּיֹות  וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ּכתף ׁשל ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהאֹותּיֹות

ּכתף  ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת יׂשראל'; 'ׁשמע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשל

ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד  הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׂשמאל

הּכֹולל). ִֵַ(עם

(151 עמ' לו כרך שיחות (לקוטי

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©
âìúrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr úéNrå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©

L-ìr éðL:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìe ¨¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«
ãìéìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå áäæ ïîrt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬

:áéáñ ìérnääìì ïøäà-ìr äéäåòîLðå úøL ©§¦−¨¦«§¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´
àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà Bàáa BìB÷ÂÂ§Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ

:úeîéñåìåéìr zçzôe øBäè áäæ õév úéNrå ¨«§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ
:ýåýéì Lã÷ íúç éçeztæì-ìr Búà zîNå ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©

-éðt ìeî-ìà úôðönä-ìr äéäå úìëz ìéút§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§¨®¤¤¬§¥«
:äéäé úôðönäçìàNðå ïøäà çöî-ìr äéäå ©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧

ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½
ãéîz Bçöî-ìr äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½

:ýåýé éðôì íäì ïBöøìèìLL úðúkä zöaLå §¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½
:í÷ø äNrî äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

îíäì úéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−
ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−

:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½
íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²

:éì-eðäëå íúà zLc÷åáî-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥
íéðúnî äåør øNa úBqëì ãáíéëøé-ãrå ½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦

:eéäéâî-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå ¦«§«§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤
ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãrBî ìäàúøL ´Ÿ¤¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´

Bì íìBò úwç eúîå ïår eàNé-àìå Lãwa©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−
:åéøçà Bòøæìeñ §©§¬©«£¨«

ãקודש משיחות ãנקודות
L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓLÂ(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆

ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָאדם

הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ּכבֹורח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובסערה,

קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשרֹומזים

היא  עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ׁשהּגיע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ה'". ּברעׁש "לא ּדּקה", ּדממה ְְַַַָָָָֹּב"קֹול

(337 עמ' טז כרך שיחות (לקוטי

éòéáøèëàíäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²
ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

:íîéîz íéðL íìéàåáúvî úlçå úBvî íçìå §¥¦¬§©−¦§¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ
úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤

:íúà äNrz íéhçâãçà ìñ-ìr íúBà zúðå ¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa íúà záø÷äå§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®§¤̧©½̈§¥−§¥¬

:íìéàäãçút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå ¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©
:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäàä-úà zç÷ìå ´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤

úàå úðzkä-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ
Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìérî§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½
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:ãôàä áLçaåBLàø-ìr úôðönä zîNå §¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®
:úôðönä-ìr Lãwä øæð-úà zúðåæzç÷ìå §¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ

öéå äçLnä ïîL-úàzçLîe BLàø-ìr z÷ ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®¨«©§−̈
:Búàç:úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

èíäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®

:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeéøtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈
íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−

:øtä Làø-ìràéýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¬Ÿ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®
:ãrBî ìäà çútáéäzúðå øtä ícî zç÷ìå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²

ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä úðø÷-ìr©©§¬Ÿ©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´
:çaænä ãBñé-ìà CtLzâé-ìk-úà zç÷ìå ¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨

-ìr úøúiä úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìrãéøtä øNa-úàå £¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨§¤§©³©¨Æ
õeçî Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½¦−

:àeä úàhç äðçnìåèçwz ãçàä ìéàä-úàå ©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

æèz÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨®̈¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìræéðz ìéàä-úàååéçúðì çz ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨®̈

-ìrå åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈§©
:BLàøçéäìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬

:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«
ãקודש משיחות ãנקודות

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆
˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«
Y ÔÓM‰ הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז זהּו ÈÂÈ˙ונּצחּום. Û"Îa ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה – ְְִֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֶָָֹ

ּבׂשפתם k˙¯ּתבֹות להׁשּתּמׁש ואף הּיונים את לנּצח נּתן , ֵ∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמׁשיחה. לצר ְְְִִֶַָָֹֻּבקדּׁשה,

(246 עמ' כו כרך שיחות (לקוטי

éùéîçèéïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ

:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáeëzèçLå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´
ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤
íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìrå ïøäà©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤

:áéáñ çaænä-ìr ícäàëícä-ïî zç÷ìå ©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¨«©§º̈¦©¨̧
-ìr úéfäå äçLnä ïîMîe çaænä-ìr øLà£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼§¦¥¨³©
Bzà åéðá éãâa-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìrå ïøäà©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®
:Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«

áë-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå§¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤
ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä | áìçä©¥´¤©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ
ïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL | úàå§¥´§¥´©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiä ÷BL úàåâëøkëå §¥−´©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«§¦©̧
ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®

:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqîãëìkä zîNå ¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ
íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà étk ìr©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²

:ýåýé éðôì äôeðzäëíãiî íúà zç÷ìå §−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈
äìòä-ìr äçaænä zøè÷äåéðôì çBçéð çéøì §¦§©§¨¬©¦§¥−¨©¨«Ÿ®̈§¥³©¦¸©Æ¦§¥´

:ýåýéì àeä äMà ýåýéåëäæçä-úà zç÷ìå §Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À
äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈

:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôìæëäæç | úà zLc÷å ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´
ðeä øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzäøLàå ó ©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬©−©«£¤´

øLàîe ïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬
:åéðáìçëúàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå §¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ

úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

èëåéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£®̈
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîììúráL §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«¦§©´

àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé̈¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãrBî ìäà-ìà:Lãwa úøLàììéà úàå ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤§¥²¥¬

:Lã÷ í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ¨«
áìíçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤

:ãrBî ìäà çút ìqa øLàâìíúà eìëàå £¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³Ÿ¨Æ
íúà Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´Ÿ¨®
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גנר

שביעי  שישי, - ל - תצוה פרשת - בציבור לקריאה חומש

íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå:ãìøNaî øúeé-íàå §¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º¦§©¯
-úà zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤

:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpääìúéNrå ©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«§¨¦¹¨
äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ®̈¨

:íãé àlîz íéîé úráLåìäNrz úàhç øôe ¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«©̧©¹̈©«£¤³
Eøtëa çaænä-ìr úàhçå íéøtkä-ìr íBiì©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−

:BLc÷ì Búà zçLîe åéìræìíéîé úráL ¨®̈¨«©§¨¬Ÿ−§©§«¦§©´¨¦À
çaænä äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìr øtëz§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³©¦§¥̧©Æ

:Lc÷é çaæna râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ñ ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«
ãקודש משיחות ãנקודות

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»

‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

הּטהֹורים  ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון הּקדּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלגבּול

לא  רז"ל ּכמאמר . . מעׂשית הּמצוה נעׂשית ׁשּבהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּומּתרים

אתרֹוג  וכן ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻֻהכׁשר

ּבהם". וכּיֹוצא ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ערלה, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינֹו

(187 עמ' א תשמ"ח השיחות (ספר

éùéùçìíéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯
:ãéîz íBiì íéðL äðL-éðaèìNákä-úà §¥«¨¨²§©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤

äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz ãçàä̈«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−
:íéaørä ïéaîúéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå ¥¬¨«©§¨«¦§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáø Cñðå ïéää òáø¤´©©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«
àîíéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦

ççéð çéøì dl-äNrz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì äMàáîçút íëéúøãì ãéîz úìò ¦¤−©«Ÿ̈«Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©

änL íëì ãreà øLà ýåýé éðôì ãrBî-ìäà«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨
éìà øaãì:íL EâîìûøNé éðáì änL ézãrðå §©¥¬¥¤−¨«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®

c÷ðå:éãáëa LãîãrBî ìäà-úà ézLc÷å §¦§©−¦§Ÿ¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−
ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬

:éìäîíäì éúééäå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
:íéýìûìåîøLà íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå ¥«Ÿ¦«§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧

ì íéøöî õøàî íúà éúàöBäéðà íëBúá éðëL ¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−
:íýéýìà ýåýéô §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÎB˙a ÈÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»

dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«
עיּקר  האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯Ba˙ענינֹו ‰ÈÎM‰אֹו‰˜¯·˙ ˙ÁeÓ ׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈
ּבׁשביל  אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְֲִִִִִִַַָָָוהּפלּוגּתא

ּכאן  הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשראת

ּכאן). ּבחּיי רּבנּו ּגם ְְֵֵֵַַַָ(ּוראה

(194 עמ' לו שיחות (לקוטי

éòéáùìàéör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬
:Búà äNrz íéhLáBaçø änàå Bkøà änà ¦¦−©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàå äéäé reáø̈´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«
âåéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²

æ Bl úéNrå åéúðø÷-úàå áéáñ:áéáñ áäæ ø ¨¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
ãìr Bøæì úçzî | Bl-äNrz áäæ úòaè ézLe§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ

íézáì äéäå åécö éðL-ìr äNrz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦®̈§¨¨Æ§¨¦´
:änäa Búà úàNì íécáìä-úà úéNrå §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨§¨¦¬¨¤

:áäæ íúà úétöå íéhL éör íécaäåäzúðå ©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¨«©¨³
éðôì úãrä ïøà-ìr øLà úëøtä éðôì BúàŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´
:änL Eì ãreà øLà úãrä-ìr øLà úøtkä©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−¨«¨

æø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäaçïøäà úìräáe §¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ

ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä ïéa úøpä-úà¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²
:íëéúøãì ýåýé éðôìèúøè÷ åéìr eìrú-àì ¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤

:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîe äìòå äøæéøtëå ¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³
úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr ïøäà©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ttt «Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
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 äéîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥
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: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
øåëæúùøô

§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBB

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤

:íéøönî íëúàöaçéápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³
éøçà íéìLçpä-ìk Eaér äzàå Eàìå râéå ó §Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ

:íéýìû àøéèééýìû ýåýé çéðäa äéäåE|Eì ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â
éáéà-ìkîéýìû-ýåýé øLà õøàa áéáqî EE ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈«Â¡Ÿ¤Â

øëæ *øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúðŸ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤
:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîr£¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

.(ìåâñá) øëæ éðùáå (äøéöá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåà (*¥«¤¤«¤

.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

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì øåëæ úùøôì äøèôäåè à-ìàåîù

åèá÷ìîr äNr-øLà úà ézã÷t úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¨©¾§¦¥²£¤¨¨¬£¨¥−
:íéøönî Búìra Cøca Bì íN-øLà ìûøNéìâCì äzr §¦§¨¥®£¤¨¬Æ©¤½¤©«£Ÿ−¦¦§¨«¦©¨Á¥̧

מרים  עטרת
áézã÷t úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¨©¾§¦

éðà øëBæ÷ìîr äNr-øLà úà ¥£¦¥²£¤¨¨¬£¨¥−
Bì íN-øLà ìûøNéìíéáøàî §¦§¨¥®£¤¨¬Æ©£¨¦

úBìéçå:íéøönî Búìra Cøca §¥©¤½¤©«£Ÿ−¦¦§¨«¦
â÷ìîr-úà äúékäå Cì äzr©¨Á¥̧§¦¦¹̈¤£¨¥À
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גנה

-úà ízîøçäå ÷ìîr-úà äúékäå§¦¦¹̈¤£¨¥À§©«£©§¤Æ¤
äzîäå åéìr ìîçú àìå Bì-øLà-ìk̈£¤½§¬Ÿ©§−Ÿ¨¨®§¥«©º̈
øBMî ÷ðBé-ãrå ììòî äMà-ãr Léàî¥¦´©¦À̈¥«Ÿ¥Æ§©¥½¦´

:øBîç-ãrå ìîbî äN-ãråãònLéå §©¤½¦¨−̈§©£«©§©©³
íéàìha íã÷ôiå írä-úà ìeàL̈Æ¤¨½̈©¦§§¥Æ©§¨¦½
íéôìà úøNrå éìâø óìà íéúàî̈©¬¦¤−¤©§¦®©«£¤¬¤£¨¦−

:äãeäé Léà-úàäøér-ãr ìeàL àáiå ¤¦¬§¨«©¨¬Ÿ¨−©¦´
:ìçpa áøiå ÷ìîrå-ìà ìeàL øîàiå £¨¥®©−̈¤©¨«©©´Ÿ¤¨´¤

é÷ìîr CBzî eãø eøq eëì éðéwä©¥¦¿§Áª̧§¹¦´£¨«¥¦À
ãñç äúéNr äzàå Bnr Eôñà-ït¤Ÿ¦«§Æ¦½§©º̈¨¦³¨¤̧¤Æ
íéøönî íúBìra ìàøNé éða-ìk-ír¦¨§¥´¦§¨¥½©«£¨−¦¦§¨®¦

:÷ìîr CBzî éðé÷ øñiåæiåìeàL C ©¨¬©¥¦−¦¬£¨¥«©©¬¨−
øLà øeL EàBa äìéåçî ÷ìîr-úà¤£¨¥®¥«£¦¨Æ«£´½£¤−

:íéøöî éðt-ìrçââà-úà Ntúiå ©§¥¬¦§¨«¦©¦§²Ÿ¤£©¬
íéøçä írä-ìk-úàå éç ÷ìîr-Cìî¤«¤£¨¥−¨®§¤¨¨−̈¤«¡¦¬

:áøç-éôìè-ìr íräå ìeàL ìîçiå §¦¨«¤©©§ŸÁÁ¨¸§¨¹̈©
-ìk-ìrå íéøkä-ìrå íéðLnäå ø÷aäå ïàvä áèéî-ìrå ââà£À̈§©¥©´©ŸÁÁ§©¨¨̧§©¦§¦³§©©¨¦Æ§©¨
dúà ñîðå äæáîð äëàìnä-ìëå íîéøçä eáà àìå áBhä©½§¬Ÿ¨−©«£¦¨®§¨©§¨¨²§¦§¨¬§¨¥−Ÿ¨¬

:eîéøçäé:øîàì ìûeîL-ìà ýåýé-øác éäéåàéézîçð ¤«¡¦«©«§¦Æ§©§Ÿ̈½¤§¥−¥«Ÿ¦©À§¦
àì éøác-úàå éøçàî áL-ék Cìîì ìeàL-úà ézëìîä-ék¦«¦§©³§¦¤¨Æ§¤½¤¦¨Æ¥©«£©½§¤§¨©−´Ÿ

ì øçiå íé÷äL:äìélä-ìk ýåýé-ìà ÷ræiå ìàeîáéíkLiå ¥¦®©¦̧©Æ¦§¥½©¦§©¬¤§Ÿ̈−¨©¨«§¨©©§¥¯
ì ãbiå ø÷aa ìeàL úàø÷ì ìûeîLìeàL-àa øîàì ìûeîL §¥²¦§©¬¨−©®Ÿ¤©ª©̧¦§¥¹¥ÀŸ¨«¨³

:ìbìbä ãøiå øáriå áqiå ãé Bì áévî äpäå äìîøkäâéàáiå ©©§¤̧¨Æ§¦¥̧©¦¬Æ½̈©¦ŸÆ©©«£½Ÿ©¥−¤©¦§¨«©¨¬Ÿ
ýåýéì äzà Ceøa ìeàL Bì øîàiå ìeàL-ìà ìûeîL§¥−¤¨®©Ÿ̄¤´¨À¨³©¨Æ©«Ÿ̈½

למורא  שי
,ízîøçäå (â.eúéøëúå,'åâå äN ãòå øBMîíépLîe ,íéôLk éìòa eéäL §©£©§¤§©§¦¦§©¤¤¨©£¥§¨¦§©¦

.äîäáì íéîBc úBéäì íîöò úà,ònLéå (ãìB÷ úòîLä éãé ìò äôñà ïéðò ¤©§¨¦§¦¦§¥¨©§©©¦§©£¥¨©§¥©§¨©

.óqàîä,íéàìha íã÷ôiåìL Bðàvî äìè çwiL ãçàå ãçà ìëì øîà ©§©¥©¦§§¥©§¨¦¨©§¨¤¨§¤¨¤¦©¨¤¦Ÿ¤

ía øîàpL ,ìàøNé úà úBðîì øeñàL éôì .íéàìhä úà äðî Ck øçàå ,Cìnä©¤¤§©©¨¨¨¤©§¨¦§¦¤¨¦§¤¦§¨¥¤¤¡©¨

"áøî øôqé àì".(ai,al ziy`xa) Ÿ¦¨¥¥Ÿ

,éìâø.ìâø éëìBä,äãeäé Léà úà ©§¦§¥¤¤¤¦§¨
eøkæpL ïëzéå) .äãeäé èáMî eéä øLà£¤¨¦¥¤§¨§¦¨¥¤¦§§

.(eéä íéøBabL CBzî ícáìáøiå (ä §©¨¦¤¦¦¨©¨¤
,ìçpaìò ,eøîà ì"æøå .ìçpa íçliå ©¨©©¦¨¤©©©§¨§©

äîe ,Bîöò úà ïãå áø ìçð é÷ñò¦§¥©©¨§¨¤©§©

óøò äøBz äøîà úçà Lôð ìéáLa¦§¦¤¤©©¨§¨¨£Ÿ

eìlä úBLôpä ìk ìéáLa ,ìçpa äìâò¤§¨©©©¦§¦¨©§¨©¨

äî úBîäa ,àèç íãà íà .ïkL-ìk àìŸ¨¤¥¦¨¨¨¨§¥¤

,ìeàL ,Bì äøîàå ìB÷ úa äàöé .eàèç̈§¨§¨©§¨§¨¨

.EàøBaî øúBé "äaøä ÷écö éäz ìà"©§¦©¦©§¥¥¦©£

,éðéwä (å,Bøúé éðaî ,éðéwä úçtLî ©¥¦¦§©©©¥¦¦§¥¦§

.íL íéáLBé eéäL,Eôñàì,ïBélk ïBL ¤¨§¦¨Ÿ¦§§¦¨

"äôqz ït" Bîk.(fi,hi ziy`xa)ãñç §¤¦¨¤¤¤
,ìàøNé éða ìk íòeðäpL ¦¨§¥¦§¨¥¤¤¡

,ìàøNé éð÷æ ìëå ïøäàå äùî Búãeòqî¦§¨Ÿ¤§©£Ÿ§¨¦§¥¦§¨¥

ìk íò ãñç äNò elàk åéìò äìòîe©£¤¨¨§¦¨¨¤¤¦¨

.ìàøNé éða,øeL EàBa (æøLà ãò §¥¦§¨¥£©£¤

ì àBáz.øeL,íéðLnäå (èúBîäaä ¨§§©¦§¦©§¥

.ïkøòa íéðL ét úBìeôëe ,úBàéøaä©§¦§¦§©¦§¤§¨

,íéøkä.íéðîMä íéNákäìëå ©¨¦©§¨¦©§¥¦§¨
,äëàìnäLnLnL äð÷nä ìëå ©§¨¨§¨©¦§¤¤§©¥

.äëàìîì,ñîðå äæáîð.úçLðå äæáð ¦§¨¨§¦§¨§¨¥¦§¤§¦§¨

,ãé Bì áévî (áéíB÷î íL Bì ïéëî ©¦¨¥¦¨¨

.äfaä úà ÷lçìe ìéçä úà úBðçäì§©£¤©©¦§©¥¤©¦¨

,ìeàL ìà (âéíL äéäL ìbìbä ìà ¤¨¤©¦§¨¤¨¨¨

מרים  עטרת
ízîøçäåäúéøëe ïBélk ïéðòåéìr ìîçú àìå Bì-øLà-ìk-úà §©«£©§¤Æ¦§©¦¨§¦¨¤¨£¤½§¬Ÿ©§−Ÿ¨®̈

ìîbî äN-ãrå øBMî ÷ðBé-ãrå ììòî äMà-ãr Léàî äzîäå§¥«©º̈¥¦´©¦À̈¥«Ÿ¥Æ§©¥½¦´§©¤½¦¨−̈
:øBîç-ãråãònLéåóBñàiåíã÷ôiå írä-úà ìeàLíúBà äðî §©£«©§©©³©¤¡¨Æ¤¨½̈©¦§§¥Æ¨¨¨

íéàìhaúìbìâì ìàøNé úà úBðîì øeñàL éôì (á áë àîåé) Lnîíéúàî ©§¨¦½©¨§¦¤¨¦§¤¦§¨¥§ª§Ÿ¤¨©¬¦
éìâø óìàíéáëBø àì ,ìâø éëìBä ¤−¤©§¦®§¥¤¤Ÿ§¦

Léà-úà íéôìà úøNrå©«£¤¬¤£¨¦−¤¦¬
:äãeäéäøér-ãr ìeàL àáiå §¨«©¨¬Ÿ¨−©¦´

áøiå ÷ìîríçliå:ìçpaåøîàiå £¨¥®©−̈¤©¦¨¥©¨«©©´Ÿ¤
éðéwä-ìà ìeàL,Bøúé éðaeëì ¨´¤©¥¦¿§¥¦§§Á

eãø eøqeãøtäé÷ìîr CBzîék ª̧§¹¦¨§¦´£¨«¥¦À¦

,ãøò áâða äãeäé øaãîa ïéáLBé eéä̈§¦§¦§©§¨§¤¤£¨

÷ìîò àeä ãøòåBnr Eôñà-ït ©£¨£¨¥¤Ÿ¦«§Æ¦½
íîéøçà úòaãñç äúéNr äzàå §¥©£¦¥§©º̈¨¦³¨¤̧¤Æ

ìàøNé éða-ìk-írøîàé Bøúé ìò ¦¨§¥´¦§¨¥½©¦§Ÿ©

íéèôBL ãéîòäì õòiLíúBìra ¤¨©§©£¦§¦©«£−̈
CBzî éðé÷ øñiå íéøönî¦¦§®̈¦©¨¬©¥¦−¦¬

:÷ìîræiå÷ìîr-úà ìeàL C £¨¥«©©¬¨−¤£¨¥®
EàBa äìéåçîàBáz øLà ãò ¥«£¦¨Æ«£´©£¤¨

ì:íéøöî éðt-ìr øLà øeL §½£¤−©§¥¬¦§¨«¦
ç÷ìîr-Cìî ââà-úà Ntúiå©¦§²Ÿ¤£©¬¤«¤£¨¥−

-éôì íéøçä írä-ìk-úàå éç̈®§¤¨¨−̈¤«¡¦¬§¦
:áøçèìîçiåeìîçìeàL ¨«¤©©§ŸÁÁ¨§¨¸

áèéî-ìrå ââà-ìr íräåììMä §¨¹̈©£À̈§©¥©´©¨¨

íéðLnäå ø÷aäå ïàväøNáa ©ŸÁÁ§©¨¨̧§©¦§¦³§¨¨

íéðîLeíéøkä-ìråíéNákä §¥¦§©©¨¦Æ©§¨¦

íéðîMäeáà àìå áBhä-ìk-ìrå ©§¥¦§©¨©½§¬Ÿ¨−
eöø àìåäëàìnä-ìëå íîéøçä §Ÿ¨©«£¦®̈§¨©§¨¨²

äð÷nääæáîðäéeæañîðåúçLpä ©¦§¤§¦§¨¬§¨§¨¥−©¦§¨

:eîéøçä dúàéýåýé-øác éäéå Ÿ¨¬¤«¡¦«©«§¦Æ§©§Ÿ̈½
:øîàì ìûeîL-ìààéézîçð ¤§¥−¥«Ÿ¦©À§¦

éaìa äúìò äáLçî Cetä-ék ¦©£¨¨¨§¨§¦¦¦«
-ék Cìîì ìeàL-úà ézëìîä¦§©³§¦¤¨Æ§¤½¤¦
íé÷ä àì éøác-úàå éøçàî áL̈Æ¥©«£©½§¤§¨©−´Ÿ¥¦®

ì øçiåLìàeîBîöò ìò ñòk ©¦̧©Æ¦§¥½¨©©©§

÷ræiåìeàL ìò äléôúaýåýé-ìà ©¦§©¬¦§¦¨©¨¤§Ÿ̈−
:äìélä-ìkáéìûeîL íkLiå ¨©¨«§¨©©§¥¯§¥²

úëììãbiå ø÷aa ìeàL úàø÷ì ¨¤¤¦§©¬¨−©®Ÿ¤©ª©̧
ììeàL-àa øîàì ìûeîL ¦§¥¹¥ÀŸ¨«¨³

áévî äpäå äìîøkäãéîòîBì ©©§¤̧¨Æ§¦¥̧©¦¬©£¦Æ
ãé÷lçì íB÷î Bîöòì íL äNBò ½̈¤¥§©§¨§©¥

äfaäáqiåáBqé íMîeãøiå øáriå ©¦¨©¦ŸÆ¦¨¦©©«£½Ÿ©¥−¤
ìbìbäì ãbeä äæ ìkìàeîL: ©¦§¨«¨¤©¦§¥

âéìeàL-ìà ìûeîL àáiå©¨¬Ÿ§¥−¤¨®
äzà Ceøa ìeàL Bì øîàiå©Ÿ̄¤´¨À¨³©¨Æ
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גנו

:ýåýé øác-úà éúîé÷äãéøîàiå £¦−Ÿ¦¤§©¬§Ÿ̈«©´Ÿ¤
éðæàa äfä ïàvä-ìB÷ äîe ìàeîL§¥½¤²«©¬Ÿ©¤−§¨§¨®

:rîL éëðà øLà ø÷aä ìB÷ååèøîàiå §´©¨½̈£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©¸Ÿ¤
ìîç øLà íeàéáä é÷ìîrî ìeàL̈¹¥«£¨«¥¦´¡¦À£¤̧¨©³
ïrîì ø÷aäå ïàvä áèéî-ìr írä̈¨Æ©¥©³©ŸÆ§©¨½̈§©¬©

éäìà ýåýéì çáæøúBiä-úàå E §−Ÿ©©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¤©¥−
:eðîøçäæèìeàL-ìà ìàeîL øîàiå ¤«¡©«§©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½

ýåýé øac øLà úà El äãébàå óøä¤µ¤§©¦´¨§½¥Á£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²
:øac Bì øîàiå äìélä éìàæéøîàiå ¥©−©¨®§¨©¬Ÿ¤−©¥«©´Ÿ¤

éðéra äzà ïè÷-íà àBìä ìàeîLE §¥½£À¦¨³Ÿ©¨Æ§¥¤½
:ìàøNé-ìr Cìîì ýåýé EçLîiå äzà ìûøNé éèáL Làø²Ÿ¦§¥¬¦§¨¥−¨®¨©¦§¨«£¯§Ÿ̈²§¤−¤©¦§¨¥«

çéíéàhçä-úà äzîøçäå Cì øîàiå Cøãa ýåýé EçìLiå©¦§¨«£¬§Ÿ̈−§¨®¤©ÀŸ¤¥´§©«£©§º̈¤©«©¨¦Æ
:íúà íúBlk ãr Bá zîçìðå ÷ìîr-úàèézrîL-àì änìå ¤£¨¥½§¦§©§¨´½©¬©¨−Ÿ¨«§¨¬¨«Ÿ¨©−§¨

:ýåýé éðéra òøä Nrzå ììMä-ìà èrzå ýåýé ìB÷aëøîàiå §´§Ÿ̈®©©̧©Æ¤©¨½̈©©¬©¨©−§¥¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤
Cøca Cìàå ýåýé ìB÷a ézrîL øLà ìûeîL-ìà ìeàL̈¹¤§¥À£¤³¨©̧§¦Æ§´§Ÿ̈½¨«¥¥¾©¤−¤
÷ìîr-úàå ÷ìîr Cìî ââà-úà àéáàå ýåýé éðçìL-øLà£¤§¨©´¦§Ÿ̈®¨«¨¦À¤£©Æ¤´¤£¨¥½§¤£¨¥−

:ézîøçäàëíøçä úéLàø ø÷áe ïàö ììMäî írä çwiå ¤«¡©«§¦©¦©̧¨¨¯¥«©¨¨²¬Ÿ¨¨−¥¦´©¥®¤
éäìà ýåýéì çaæì:ìbìba Eáëýåýéì õôçä ìûeîL øîàiå ¦§²Ÿ©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨«©´Ÿ¤§¥À©¥³¤©«Ÿ̈Æ

ìB÷a rîLk íéçáæe úBìòaáBè çáfî rîL äpä ýåýé §Ÿ´§¨¦½¦§−Ÿ©§´§Ÿ̈®¦¥³§¸Ÿ©Æ¦¤´©½
:íéìéà áìçî áéL÷äìâëíéôøúe ïåàå éøî íñ÷-úàhç ék §©§¦−¥¥¬¤¥¦«¦³©©¤̧¤Æ¤½¦§¨¬¤§¨¦−

:Cìnî Eñàîiå ýåýé øác-úà zñàî ïré øöôäãëøîàiå ©§©®©À©¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§−¦¤«¤©¸Ÿ¤
-úàå ýåýé-ét-úà ézøár-ék éúàèç ìàeîL-ìà ìeàL̈³¤§¥Æ¨½̈¦¦«¨©¬§¦¤¦§Ÿ̈−§¤

למורא  שי
.ìeàL,óøä (æèéøeacî áæò.Eéðéòa äzà ïè÷ íà àìä (æé,'åâå E ¨¤¤£Ÿ¦¦¤£Ÿ¦¨Ÿ©¨§¥¤

äöø àìå ,àeä àìå ìîç íòä øîBìk ,"íòä ìîç øLà" ìeàL Bì øîàL éôì§¦¤¨©¨£¤¨©¨¨§©¨¨¨©§Ÿ§Ÿ¨¨

éðéòa äzà ïè÷ íà àBìä ,ìàeîL Bì øîà .íòðîìäzàL ét-ìò-óà øîBìk ,E §¨§¨¨©§¥£¦¨Ÿ©¨§¥¤§©©©¦¤©¨

éðéòa ïè÷ìàøNé éèáL Làø àìä ,íòðîìe íòä ìò ìcbúäì úéöø àìå Eäzà ¨Ÿ§¥¤§Ÿ¨¦¨§¦§©¥©¨¨§¨§¨£ŸŸ¦§¥¦§¨¥©¨

íäéìò Cìîì 'ä EçLî Cëéôìe§¦¨§¨£§¤¤£¥¤

íòðîìe äøLéä Cøcä ìò íâéäðäì§©§¦¨©©¤¤©§¨¨§¨§¨

éàå ,äøáòäîìò øáòì íúBà zçpä C ¥¨£¥¨§¥¦©§¨¨©£Ÿ©

.'ä éøác,íúBà íúBlk ãò (çé ¦§¥©©¨¨
.íúBà elëé Ezà øLà íòäL ãò©¤¨¨£¤¦§§©¨

,'åâå ézòîL øLà (ëàì ,øîBìk £¤¨©§¦§©Ÿ

ìB÷a ézòîL àlà ,øîBà äzàL éôk§¦¤©¨¥¤¨¨©§¦§

.'åëå,íøçä úéLàø (àëáèéî ¥¦©¥¤¥©

.íøçä,éøî íñ÷ úàhç ék (âë ©¥¤¦©©¤¤¤¦
ék ,ìBãb àèç àeä íñ÷ àèçL Bîk§¤¥§¤¤¥§¨¦

Bçèáî íNå ä"á÷äî BðBçèa øéñî àeä¥¦¦§¥§¨¦§©

éî ,éønä àèç àeä ìBãb äëk ;íñwa©¤¤¨¨¨¥§©¤¦¦

.äevM äî äNBò Bðéàå 'ä ét äøînL¤©§¤¦§¥¤©¤ª¨

,øöôä íéôøúe ïåàåøác Bîëe §¨¤§¨¦©§©§§©

àeä äëk ;íéôøza LiL eäzäå ø÷Mä©¤¤§©Ÿ¤¥©§¨¦¨¨

.íéøeacä éeaø àeäL ,øöôäa§©§©¤¦©¦¦

מרים  עטרת
ýåýéìEúBà Cøáé 'äýåýé øác-úà éúîé÷ääàa úeëfäå ,éðúéeö øLà ©«Ÿ̈½§¨¥§£¦−Ÿ¦¤§©¬§Ÿ̈«£¤¦¦¨¦§©§¨¨

Eãé ìò:ãéìàeîL øîàiå'ä øác zîi÷ íàåäfä ïàvä-ìB÷ äîe ©¨§©Ÿ́¤§¥½§¦¦©§¨§©¤²«©¬Ÿ©¤−
rîL éëðà øLà ø÷aä ìB÷å éðæàa÷ìîòî änä íàä:åèøîàiå §¨§®̈§´©¨½̈£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©¦¥¨¥£¨¥©¸Ÿ¤

ìeàLúîà ïäïàvä áèéî-ìr írä ìîç øLà íeàéáä é÷ìîrî ¨¹¥¡¤¥«£¨«¥¦´¡¦À£¤̧¨©³¨¨Æ©¥©³©ŸÆ
éäìà ýåýéì çáæ ïrîì ø÷aäåE §©¨½̈§©¬©§−Ÿ©©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®

ïîöòì ÷éæçäì àìåøúBiä-úàå §Ÿ§©£¦§©§¨§¤©¥−
çBaæì íéeàø íðéàL:eðîøçä ¤¥¨§¦¦§©¤«¡©«§

æèìeàL-ìà ìàeîL øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½
óøäïzîäøLà úà El äãébàå ¤µ¤©§¥§©¦´¨§½¥Á£¤̧

Bì øîàiå äìélä éìà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²¥©−©®̈§¨©¬Ÿ¤−
:øacæéàBìä ìàeîL øîàiåóà ©¥«©Ÿ́¤§¥½£À©

äzà ïè÷-íàáLçðéðéraEíB÷î ¦¨³Ÿ©¨Æ¤§¨§¥¤½¨

àìäLàøìk ìò CìBnä Làøä £Ÿ²Ÿ¨Ÿ©¥©¨

äzà ìûøNé éèáLãBòå ¦§¥¬¦§¨¥−®̈¨§

ìàøNé-ìr Cìîì ýåýé EçLîiå©¦§¨«£¯§Ÿ̈²§¤−¤©¦§¨¥«
òecîe ,íäéìò äôéwz Eãé ïk íàå§¦¥¨§©¦¨£¥¤©©

ììMî úç÷ì íãéa úéçî àì ïk-íà¦¥Ÿ¦¦¨§¨¨¨©©¦§©

÷ìîò:çéàìäýåýé EçìLiå £¨¥£Ÿ©¦§¨«£¬§Ÿ̈−
Cøãaäfääzîøçäå Cì øîàiå §®̈¤©¤©ÀŸ¤¥´§©«£©§º̈

÷ìîr-úà íéàhçä-úà¤©«©¨¦Æ¤£¨¥½
:íúà íúBlk ãr Bá zîçìðå§¦§©§¨´½©¬©−̈Ÿ¨«

èéýåýé ìB÷a zrîL-àì änìå§¨¬¨«Ÿ¨©−§¨§´§Ÿ̈®
íòä éøác øeáòáe ,ìëå ìkî íîéøçäì§©£¦¨¦Ÿ¨Ÿ©£¦§¥¨¨

'ä ìB÷a zòîL àìèrzåzøäî Ÿ¨©§¨§©©̧©Æ¦©§¨

éðéra òøä Nrzå ììMä-ìà¤©¨½̈©©¬©¨©−§¥¥¬
:ýåýéë-ìà ìeàL øîàiå §Ÿ̈«©¸Ÿ¤¨¹¤

ìûeîLàlà ,äzà øîàz øLàk àì §¥ÀŸ©£¤Ÿ©©¨¤¨

øLàïkýåýé ìB÷a ézrîL £¤³¥¨©̧§¦Æ§´§Ÿ̈½
ýåýé éðçìL-øLà Cøca Cìàå̈«¥¥¾©¤−¤£¤§¨©´¦§Ÿ̈®

÷ìîr Cìî ââà-úà àéáàåíò ¨«¨¦À¤£©Æ¤´¤£¨¥½¦

åézçlL àì íB÷î-ìkî ,åézâøä àlL¤Ÿ£©§¦¦¨¨Ÿ¦©§¦

úò ìëa Bâøäì éãéáe BLôðì-úàå §©§§¨¦§¨§§¨¥§¤
:ézîøçä ÷ìîràëììMäî óàå £¨¥−¤«¡©«§¦§©¥©¨¨

àlà äîeàî éðà ézç÷ì àìçwiå Ÿ¨©§¦£¦§¨¤¨©¦©̧
úéLàø ø÷áe ïàö ììMäî írä̈¨¯¥«©¨¨²¬Ÿ¨−̈¥¦´

íøçääáBè äðeëì äæåçaæì ©¥®¤§¤§©¨¨¨¦§²Ÿ©
éäìà ýåýéì:ìbìba Eáëøîàiå ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨«©Ÿ́¤

ýåýéì õôçä ìûeîLïBöø éëå §¥À©¥³¤©«Ÿ̈Æ§¦§

'äìB÷a rîLk íéçáæe úBìòa§Ÿ´§¨¦½¦§−Ÿ©§´
ýåýéøácä ïë àìrîL äpä §Ÿ̈®Ÿ¥©¨¨¦¥³§¸Ÿ©Æ

áBè àeä 'ä úåöîìáBè çáfî §¦§©¦¤´©½
áéL÷äìåéðôì áBè ,Bøáãìíéìéà áìçî'ä çaæî ìò:âëéøî íñ÷-úàhç ékLðBòk ,íñ÷ úàhçk äåL 'ä eäevM äî äNBò BðéàL éønä úàhç §©§¦−¦§¨§¨¨¥¥¬¤¥¦«©¦§©¦³©©¤̧¤Æ¤½¦©©©¤¦¤¥¤©¤¦¨¨¤§©©¤¤§¤

ìLíéôøúe ïåàåìL LðBò ïkøöôäEzòãa ÷éæçäì øéöôî äzàM äîaCìnî Eñàîiå ýåýé øác-úà zñàî ïréðBòa Eúeëìî øñeúåE:ãëøîàiå ¤§¨¬¤§¨¦−¥¤¤©§©®§©¤©¨©§¦§©£¦§©§§©À©¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§−¦¤«¤§©©§§©£¤©¸Ÿ¤
éøác-úàå ýåýé-ét-úà ézøár-ék éúàèç ìàeîL-ìà ìeàLEéøîàî øBzñì íéøác äaøî éðàM äîa'åëå ézòîL øLà øîBìå Eéúàøé ék ¨³¤§¥Æ¨½̈¦¦«¨©¬§¦¤¦§Ÿ̈−§¤§¨¤®§©¤£¦©§¤§¨¦¦§©£¨¤§©£¤¨©§¦¦³¨¥̧¦Æ
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גנז

éøácòîLàå írä-úà éúàøé ék E §¨¤®¦³¨¥̧¦Æ¤¨½̈¨«¤§©−
:íìB÷aäëéúàhç-úà àð àN äzrå §¨«§©¾̈¨¬−̈¤©¨¦®

:ýåýéì äåçzLàå énr áeLååëøîàiå §´¦¦½§¤§©«£¤−©«Ÿ̈«©³Ÿ¤
ék Cnr áeLà àì ìeàL-ìà ìàeîL§¥Æ¤¨½¬Ÿ¨−¦¨®¦³
ýåýé Eñàîiå ýåýé øác-úà äzñàî̈©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§´§Ÿ̈½

:ìàøNé-ìr Cìî úBéäîæëáqiå ¦«§¬¤−¤©¦§¨¥«©¦¬Ÿ
ðëa ÷æçiå úëìì ìûeîLBìérî-ó §¥−¨¤®¤©©«£¥¬¦§©§¦−

:òøwiåçëòø÷ ìàeîL åéìà øîàiå ©¦¨©«©³Ÿ¤¥¨Æ§¥½¨©̧
éìrî ìûøNé úeëìîî-úà ýåýéíBiä E §Ÿ̈¹¤©§§¯¦§¨¥²¥«¨¤−©®

:jnî áBhä Erøì dðúðeèëçöð íâå §¨¾̈§¥«£−©¬¦¤«¨§©Æ¥´©
:íçpäì àeä íãà àì ék íçpé àìå øwLé àì ìàøNéìøîàiå ¦§¨¥½¬Ÿ§©¥−§´Ÿ¦¨¥®¦´¬Ÿ¨¨²−§¦¨¥«©´Ÿ¤

énr áeLå ìûøNé ãâðå énr-éð÷æ ãâð àð éðãak äzr éúàèç̈½̈¦©À̈©§¥¬¦¨²¤¬¤¦§¥«©¦−§¤¤́¦§¨¥®§´¦¦½
éäìà ýåýéì éúéåçzLäå:EàììeàL éøçà ìàeîL áLiå §¦§©«£¥−¦©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤«©¨¬¨§¥−©«£¥´¨®

:ýåýéì ìeàL eçzLiåáìââà-úà éìà eLébä ìûeîL øîàiå ©¦§©¬¨−©«Ÿ̈«©Ÿ́¤§¥À©¦³¥©Æ¤£©Æ
øñ ïëà ââà øîàiå úpãrî ââà åéìà Cìiå ÷ìîr Cìî¤´¤£¨¥½©¥¤́¥½̈£©−©«£©®Ÿ©Ÿ́¤£½̈¨¥−¨¬

:úånä-øîâì-ïk Eaøç íéLð äìkL øLàk ìàeîL øîàiå ©©¨«¤©Ÿ́¤§¥½©«£¤̧¦§¨³¨¦Æ©§¤½¥
:ìbìba ýåýé éðôì ââà-úà ìûeîL óqLéå Enà íéLpî ìkLz¦§©¬¦¨¦−¦¤®©§©¥̧§¥¯¤£¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨«

ãì:ìeàL úráb Búéa-ìà äìr ìeàLå äúîøä ìûeîL Cìiå©¥¬¤§¥−¨«¨¨®¨§¨²¨¨¬¤¥−¦§©¬¨«

למורא  שי
ðëa ÷æçiå (æë,òøwiå Bìéòî óðëa æçà ìeàLBòðîì ìàeîL ìL Bìéòî ó ©©£¥¦§©§¦©¦¨©¨¨©¦§©§¦¤§¥§¨§

ðkä òø÷ð æàå ,úëìlî,ìeàL ìéòîa òø÷ ìàeîML íéøîBà Lé ,BLøãî éôìe .ó ¦¨¤¤§¨¦§©©¨¨§¦¦§¨¥§¦¤§¥¨©¦§¦¨

ðk úà úøëiL énL Bì æîøåòø÷ ìàeîML íéøîBà Léå .åézçz Cìîé Bìéòî ó §¨©¤¦¤¦§Ÿ¤§©§¦¦§Ÿ©§¨§¥§¦¤§¥¨©

.úeìáà ïîéñì Bîöò ìL ìéònä,ìàøNé çöð (èëìL BðBçöð àeäL ä"á÷ä ©§¦¤©§§¦©£¥¥©¦§¨¥¤¦§¤

.ìàøNé,íçpé àìå øwLé àìïåék ¦§¨¥Ÿ§©¥§Ÿ¦¨¥¥¨

øwLé àì ,øçàì äëeìnä äðzð øákL¤§¨¦§¨©§¨§©¥Ÿ§©¥

ìò äáLçî Côäì íçpé àìå Búçèáäî¥©§¨¨§Ÿ¦¨¥©£Ÿ©£¨¨©

.äæ,'åâå éúàèç øîàiå (ì,øîBìk ¤©Ÿ¤¨¨¦§©

.'åâå àð éðãak ,éúàèçL ét-ìò-óà©©¦¤¨¨¦©§¥¦¨

,úpãòî (áììLa øeL÷ìL úBàìL ©£©Ÿ¨§©§§¨¤

äçîNa åéìà Cìä ,øçà Leøt .ìæøa©§¤¥©¥¨©¥¨§¦§¨

.åéiçî BúBî øça ék ,âeðòúáeøî øñ §©£¦¨©¥©¨¨©
,úånä.úånä úeøéøî åéìà áø÷å øñ ©¨¤¨§¨©¥¨§¦©¨¤

,Eaøç íéLð äìkL øLàk (âì©£¤¦§¨¨¦©§¤
,íäéða íò íéLðà zâøä EaøçaL éôk§¦¤§©§§¨©§¨£¨¦¦§¥¤

.ïäéðaîe ïäéìòaî úBìekL íäéLð eéäå§¨§¥¤©¦©£¥¤¦§¥¤

,Enà íéLpî ìkLz ïkïéòk ¥¦§©¦¨¦¦¤§¥

Enà äéäz ,ïäì äîBãå ïää íéLpä©¨¦¨¥§¨¨¤¦§¤¦§

.Enî äìekL,óqLéå.òwáéå Bîk ©¨¦§©§©¥§©§©©

,ìeàL úòáb.ìeàL úòáâì ¦§©¨§¦§©¨

מרים  עטרת
íìB÷a òîLàå írä-úà'ä ét úBøîäì éúàèç äæ éãé ìòå:äëäzrå ¤¨½̈¨«¤§©−§¨«§©§¥¤¨¨¦§©§¦§©¾̈

éøác ézøáòL ìòEéúàhç-úà àð àN'ä ét ézøáòL ìòåénr áeLå ©¤¨©§¦§¨¤¨¬−̈¤©¨¦®§©¤¨©§¦¦§´¦¦½
:ýåýéì äåçzLàååëCnr áeLà àì ìeàL-ìà ìàeîL øîàiå §¤§©«£¤−©«Ÿ̈«©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½¬Ÿ¨−¦®̈
éà ,Ea ñàî 'ä íàåEnò áeLà CEñàîiå ýåýé øác-úà äzñàî ék §¦¨©§¥¨¦§¦³¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§´

:ìàøNé-ìr Cìî úBéäî ýåýé§Ÿ̈½¦«§¬¤−¤©¦§¨¥«
æëúëìì ìûeîL áqiåìeàL íòî ©¦¬Ÿ§¥−¨¤®¤¥©¨

÷æçiåæçà ìeàLðëaBìérî-óìL ©©«£¥¬¨¨©¦§©§¦−¤

Bnòî úëìlî Bòðîì ìàeîLòøwiå §¥§¨§¦¨¤¤¥¦©¦¨©«
ðkä òø÷ðó:çëåéìà øîàiå ¦§¨©¨¨©³Ÿ¤¥¨Æ

ìàeîLïîéñì àéä ,àéää äòéøwä §¥½©§¦¨©¦¦§¦¨

øákLúeëìîî-úà ýåýé òø÷ ¤§¨¨©̧§Ÿ̈¹¤©§§¯
éìrî ìûøNédðúðe íBiä E ¦§¨¥²¥«¨¤−©®§¨¾̈

jnî áBhä Erøìãåc eäæ: §¥«£−©¬¦¤«¨¤¨¦

èëdðúð øák ék äëeìnä zãaà øák§¨¦©§¨©§¨¦§¨§¨¨

øçàììàøNé çöð íâå-LBãwä §©¥§©Æ¥´©¦§¨¥½©¨

ìàøNé ìL BðBçöð àeäL àeä-Ceøaàì ¨¤¦§¤¦§¨¥¬Ÿ
øwLé,Búçèáäaíçpé àìåøçàì §©¥−§©§¨¨§´Ÿ¦¨¥®§©©

ïîæ:íçpäì àeä íãà àì ék §©¦´¬Ÿ¨¨²−§¦¨¥«
ìøîàiåék óàéúàèçúàæ ìk íò ©Ÿ́¤©¦¨½̈¦¦¨Ÿ

énr-éð÷æ ãâð àð éðãak äzr©À̈©§¥¬¦¨²¤¬¤¦§¥«©¦−
énr áeLå ìûøNé ãâðå§¤´¤¦§¨¥®§´¦¦½

éäìà ýåýéì éúéåçzLäå:E §¦§©«£¥−¦©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
àììeàL éøçà ìàeîL áLiå Ÿ©¨¬¨§¥−©«£¥´¨®

:ýåýéì ìeàL eçzLiå©¦§©¬¨−©«Ÿ̈«
áìéìà eLébä ìûeîL øîàiå©Ÿ́¤§¥À©¦³¥©Æ

åéìà Cìiå ÷ìîr Cìî ââà-úà¤£©Æ¤´¤£¨¥½©¥´¤¥½̈
úpãrî ââàìLa øeL÷úBàìL £©−©«£©®Ÿ¨§©§§¨

ïëà ââà øîàiåúîàa-øî øñ ©Ÿ́¤£½̈¨¥−¤¡¤¨¬©
úånäæeaä éiç íéøOä éðéòa ék ,éìàî ©¨«¤¥¥©¦§¥¥©¨¦©¥©

ïî øúBé äL÷ úånä úBôéìç úeãáòäå§¨©§£¦©¨¤¨¤¥¦

úånä:âìøLàk ìàeîL øîàiå ©¨¤©´Ÿ¤§¥½©«£¤̧
Eaøç íéLð äìkLíáéLBäì ¦§¨³¨¦Æ©§¤½§¦¨

ïäéðaîe ïäéìòaî úBðîìàìkLz-ïk ©§¨¦©§¥¤¦§¥¤¥¦§©¬
íéLpîäéäzEnàEnî äìekL ¦¨¦−¦§¤¦¤®©¨¦§

óqLéåò÷áiåââà-úà ìûeîL ©§©¥̧©¦§©§¥¯¤£¨²
ìíéðL:ìbìba ýåýé éðôìãì:ìeàL úráb Búéa-ìà äìr ìeàLå äúîøä ìûeîL Cìiå ¦§©¦¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨«©¥¬¤§¥−¨«¨¨®¨§¨²¨¨¬¤¥−¦§©¬¨«

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
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גנח

ú"åîùì äåöú úùøôì äøèôä

âî ÷øô ìà÷æçéá

é-úà ìàøNé-úéa-úà ãbä íãà-ïá äzà©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«¦§¨¥Æ¤

:úéðëz-úà eããîe íäéúBðBrî eîìkéå úéaä©©½¦§¦¨«§−¥«£«¥¤®¨«§−¤¨§¦«

àéúéaä úøeö eùr-øLà ìkî eîìëð-íàå§¦¦§§º¦´Ÿ£¤¨ÀŸ©´©©¿¦

úàå åéúøeö-ìëå åéàáBîe åéàöBîe Búðeëúe§«¨¿«¨¿̈«¨¨´§¨«Ÿ¿̈§¥´

òãBä åéúøBz-ìëå åéúøeö-ìëå åéúwç-ìk̈ªŸ¨Á§¨«Ÿ¨³§¨«Ÿ¨Æ©´

Búøeö-ìk-úà eøîLéå íäéðérì áúëe íúBà½̈§−Ÿ§¥¥¤®§¦§§º¤¨«¨²

:íúBà eùrå åéúwç-ìk-úàåáéúøBz úàæ §¤¨ªŸ−̈§¨¬Ÿ¨«−Ÿ©´

למורא  שי
,íäéúBðåòî eîìkéå (é,ãéúòä Lc÷nä úéa ïéða ìò íäì øtñzL úòa ék §¦¨§¥£Ÿ¥¤¦§¥¤§©¥¨¤©¦§©¥©¦§¨¤¨¦

.äæa eîìkéå íäéúBðåòa áøçpL ïBLàøä ïéðaa eøëfé,úéðëz úà eããîe ¦¨§©¦§¨¨¦¤¤¡©©£Ÿ¥¤§¦¨§¨¤¨§¤¨§¦
.ïéðaä ïBaLç ïëz úà íäì äøBî äzàL Eãé ìò eãcîéåeîìëð íàå (àé §¦§§©¨§¤©¨¤¨¤¤Ÿ¤¤§©¦§¨§¦¦§§

,eNò øLà ìkîúà íäì òãBä æà ,eNòL íéòøä íéNònä ìkî eîìké íà ¦Ÿ£¤¨¦¦¨§¦¨©©£¦¨¨¦¤¨¨©¨¤¤

ïéðáa íäì úBNòì ãéúò éðàM äî©¤£¦¨¦©£¨¤§¦§©

.Lc÷nä,Búðeëúeåéàz ïBaLç ©¦§¨§¨¤§¨¨

ìå.åéúBëL,åéàáBîe åéàöBîeúcî §¦§¨¨¨¨¨¦©

.íkøc íéàáe íéàöBiL ,íéçútäìëå ©§¨¦¤§¦¨¦©§¨§¨
,åéúBøeö.øãçå øãç ìk úøeöúàå ¨©¨¤¤§¤¤§¥

,åéúBwç ìkLnzLäì éeàøM äî ¨ª¨©¤¨§¦§©¥

.øãçå øãç ìëa,åéúBøeö ìëåúøeö §¨¤¤§¤¤§¨¨©

.úBøéwä ìòL íéçeztäìëå ©¦¦¤©©¦§¨
,åéúBøBzíéðäkä úãéîò íB÷î ¨§£¦©©Ÿ£¦

.íòäå,íäéðéòì áúëeìk úà §¨¨§Ÿ§¥¥¤¤¨

éãk ,íäéðéòì áúk älàä íéøácä©§¨¦¨¥¤§Ÿ§¥¥¤§¥

.Ba eãîìiLLã÷ áéáñ áéáñ (áé ¤¦§§¨¦¨¦Ÿ¤
,íéLã÷ìL úBîB÷nä ìkL ïåék ¨¨¦¥¨¤¨©§¤

,"Lã÷" eàø÷ð íiåìäå íéðäkä úBfçà£ª©Ÿ£¦§©§¦¦¦§§Ÿ¤

"Lãwä úîeøz" áeúkL Bîkl`wfgi) §¤¨§©©Ÿ¤

מרים  עטרת
éúéaä-úà ìàøNé-úéa-úà ãbä íãà-ïá äzàúéaä ïéða øetñ úà ©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«¦§¨¥Æ¤©©½¦¤¦¦§©©©¦

ïëìå ,íéákòî íäéúBðBòL ÷ø 'ä éðôì ïBëð ãîBòå ììëeLîe éeða úéàøL¤¨¦¨¨§§¨§¥¨¦§¥©¤£¥¤§©§¦§¨¥

íäéúBðBrî eîìkéåì eøäîéåBãBáëa ãéúòä úéa äàøúé æàå ,äáeLúa áeL §¦¨«§−¥«£«¥¤®¦©£¨¦§¨§¨¦§¨¤©¦¤¨¦¦§

eããîeéãé ìò eããîé æàåEúéðëz-úàïéðaä ïBaLç ïëBz úà: ¨«§−§¨¦§§©¨¤¤¨§¦«¤¤¤§©¦§¨

àéeîìëð-íàåíéîìëð eéäé íà §¦¦§§º¦¦§¦§¨¦

eùr-øLà ìkîíúBà òãBä æà ¦´Ÿ£¤¨ÀŸ¨©¨

úéaä úøeöøä úîBçî íéðôlM äî ©´©©¿¦©¤¦§¦¥©©

ììëa úéaäBúðeëúeBðéða úBðeëz ©©¦¦§¨§«¨¿§¦§¨

ìaíéàúáe úBëLåéàáBîe åéàöBîe ¦§¨§¨¦«¨¿̈«¨¨´
íéøkæpä íéøòMaåéúøeö-ìëåúøeö ©§¨¦©¦§¨¦§¨«Ÿ¿̈©

Bîöò éðôa úéa ìkåéúwç-ìk úàå ¨©¦¦§¥©§§¥´¨ªŸ¨Á
úBðçìLáe íézáa ønzLäì éeàøM äî©¤¨§¦§©¥§¨¦§ª§¨

ìáeúBëLåéúøeö-ìëåúøeö ¦§¨§¨«Ÿ¨³©

.úBøéwä ìòL íéçeztäåéúøBz-ìëå ©¦¦¤©©¦§¨«Ÿ¨Æ
íéLpìå ìàøNéìe íéðäkì úBøæòä ÷ìç¥¤¨£¨©Ÿ£¦§¦§¨¥§©¨¦

íúBà òãBäBúøeöå úéaä úBðeëz ©´½̈§©©¦§¨

íäéðérì áúëeúéaä ïéða eàøé íäå §−Ÿ§¥¥¤®§¥¦§¦§©©©¦

ãéúòìeøîLéåíaìa-ìk-úà ¤¨¦§¦§§º§¦¨¤¨
åéúwç-ìk-úàå BúøeöéeàøM äî «¨²§¤¨ªŸ¨−©¤¨

ãBîòì ekæé æàå ,øãç ìëa LnzLäì§¦§©¥§¨¤¤§¨¦§©£

äiçzaíúBà eùråãéúòì:áéúéaä úøBz úàæäéäé ìëéää ,äìòîì úøkæpäáéáñ Bìáb-ìk øää Làø-ìr|áéáñàeäíéLã÷ Lã÷ãâðk ¦§¦¨§¨¬Ÿ¨«¤¨¦−Ÿ©´©®̈¦©¦§¤¤§©§¨©¥¨¦§¤©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº¨¦³¨¦Æ´Ÿ¤¨«¨¦½§¤¤

ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨
:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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גנט

áéáñ Bìáb-ìk øää Làø-ìr úéaä|áéáñ ©¨®¦©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº¨¦³¨¦Æ

:úéaä úøBz úàæ-äpä íéLã÷ Lã÷âéälàå ´Ÿ¤¨«¨¦½¦¥−Ÿ©¬©¨«¦§¥̧¤

÷éçå çôèå änà änà úBnàa çaænä úBcî¦³©¦§¥̧©Æ¨«©½©¨¬©−̈¨®Ÿ©§¥̧

áéáñ dúôN-ìà dìeáâe áçø-änàå änàä̈«©¹̈§©¨ÀŸ©§¨̧¤§¨¨³¨¦Æ

:çaænä áb äæå ãçàä úøæãéõøàä ÷éçîe ¤¤́¨«¤½̈§¤−©¬©¦§¥«©¥¥̧¨¹̈¤

áçøå úBnà íézL äðBzçzä äøærä-ãr©¨«£¨¨³©©§¨Æ§©´¦©½§−Ÿ©

äøærä-ãr äpèwä äøæräîe úçà änà©¨´¤®̈¥¨«£¨¨̧©§©¹̈©¨«£¨¨³

:änàä áçøå úBnà òaøà äìBãbä©§¨Æ©§©´©½§−Ÿ©¨«©¨«

åèäìrîìe ìûéøàäîe úBnà òaøà ìûøääå§©«©§¥−©§©´©®¥¨«£¦¥´§©½§¨

:òaøà úBðøwäæèäøNr íézL ìûéøàäå ©§¨−©§©«§¨«£¦¥À§¥³¤§¥Æ

úraøà ìà reáø áçø äøNr íézLa Cøà½Ÿ¤¦§¥¬¤§¥−®Ÿ©¨¾©¤−©§©¬©

:åéráøæéCøà äøNr òaøà äøæräåòaøàa §¨¨«§¨«£¨º̈©§©¯¤§¥´ÀŸ¤§©§©³

áéáñ ìeábäå äéráø úraøà ìà áçø äøNr¤§¥Æ½Ÿ©¤−©§©´©§¨¤®¨§©§Á¨¦̧

áéáñ änà dì-÷éçäå änàä éöç dúBà¹̈£¦´¨«©À̈§©¥«¨³©¨Æ¨¦½

:íéã÷ úBðt eäúìrîeçéíãà-ïa éìà øîàiå ©«£Ÿ¥−§¬¨¦«©Ÿ́¤¥©À¤¨¨Æ

íBéa çaænä úBwç älà ýåýé éðãà øîà äk³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¥µ¤ª´©¦§¥½©§−

למורא  שי
(gi,gn.íúnòì "íéLã÷ Lã÷" úéaä øä àøwé ïëì ,,çôèå änà änà (âé ¨¥¦¨¥©©©¦Ÿ¤¨¨¦§ª¨¨©¨©¨¨Ÿ©

.íéçôè äMîç úa änàa çôèå änà àéäL ,íéçôè äML úa änàa÷éçå §©¨©¦¨§¨¦¤¦©¨§¤©§©¨©£¦¨§¨¦§¥
,änàä.íéçôè äMîç úa äèeLtä änàä úcîa äéä ,ãBñéä úiìò dáb ìáà ¨©¨£¨Ÿ©£¦©©§¨¨§¦©¨©¨©§¨©£¦¨§¨¦

,áçø änàåúa änàa äúéä ,çaænä ìL ááBqä úñéðk áçø ìL änàä ïëå §©¨Ÿ©§¥¨©¨¤Ÿ©§¦©©¥¤©¦§¥©¨§¨§©¨©

.íéçôè äMîçdúôN ìà dìeáâe £¦¨§¨¦§¨¤§¨¨
,ãçàä úøæ áéáñúBðøwä ïëå ¨¦¤¤¨¤¨§¥©§¨

,úBptä òaøàa áéáqî dìeáâa eéäL¤¨¦§¨¦¨¦§©§©©¦

úçà úøæ ïø÷ ìk ìL äcnä äúéä̈§¨©¦¨¤¨¤¤¤¤©©

úBðøwä eéä ,äæ éôìe .ïøwä òöîàî¥¤§©©¤¤§¦¤¨©§¨

.úBúøæ ézL änàä ék ,änà ìò änà©¨©©¨¦¨©¨§¥§¨

.íéçôè äMîç úa änàa ïk íb eéäå§¨©¥§©¨©£¦¨§¨¦

,çaænä áb äæåänà ìL Bæ äcîáe §¤©©¦§¥©§¦¨¤©¨

áäfä çaæî áb äéäé íéçôè äMîç úa©£¦¨§¨¦¦§¤©¦§©©¨¨

.änà ìò änà àeäL÷éçîe (ãé ¤©¨©©¨¥¥
,õøàäçaænä ìL ãBñéä úìçúäî ¨¨¤¥©§¨©©§¤©¦§¥©

.ò÷øwäî ïBöéçääøæòä ãò ©¦¥©©§©©¨£¨¨
,äðBzçzääèéìaä dáb óBñ ãò ©©§¨©Ÿ©©§¦¨

áLçð àeäL ,çaænä ìL äðBzçzä©©§¨¤©¦§¥©¤¤¡¨

.çaænä ãBñéì,úçà änà áçøå ¦©¦§¥©§Ÿ©©¨¤¨
änà çaænä ãBñé ìL äèéìaä áçøå§Ÿ©©§¦¨¤§©¦§¥©©¨

.úçàãò äpèwä äøæòäîe ©©¥¨£¨¨©§©¨©
,úBnà òaøà äìBãbä äøæòä̈£¨¨©§¨©§©©
"ááBq"ä âb ãò çaænä ãBñé ìL âbäî¥©©¤§©¦§¥©©©©¥

.dáb úBnà òaøà äéäé çaænä ìL¤©¦§¥©¦§¤©§©©Ÿ©

,änàä áçøåìL ááBqä áçøå §Ÿ©¨©¨§Ÿ©©¥¤

änà áçøa íéðôì ñðëð äéäé çaænä©¦§¥©¦§¤¦§¨¦§¦§Ÿ©©¨

.íéçôè äMîç úa,ìàøääå (åè ©£¦¨§¨¦§©©§¥
.äìòîìe ááBqä ïî çaænä dáb àeäŸ©©¦§¥©¦©¥§©§¨

,úBnà òaøàíéîcä ,øîBìk ©§©©§©©¨¦

íúeLø ìeáb ,çaænä úBðø÷a íéðzpä©¦¨¦§©§©¦§¥©§§¨

.úBnà òaøà ähîìe çaænä âbî àeä¦©©¦§¥©§©¨©§©©

íéðzpä íéîc ïéáì äìòîì íéðzpä íéîc ïéa ìécáäì "àø÷qä èeç" àeä íLå§¨©¦§¨§©§¦¥¨¦©¦¨¦§©§¨§¥¨¦©¦¨¦

.ähîì,òaøà úBðøwä äìòîìe ìéàøàäîeeéä çaænä âbî äìòîì §©¨¥¨£¦¥§©§¨©§¨©§©§©§¨¦©©¦§¥©¨

.úBptä òaøàa úBðø÷ òaøà,Cøà äøNò íézL ìéàøàäå (æèçèL ©§©§¨§©§©©¦§¨£¦¥§¥¤§¥Ÿ¤¤©

.änà äøNò íézL ìò änà äøNò íézL äéä ,äëøònä íB÷î àeäL çaænä©¦§¥©¤§©©£¨¨¨¨§¥¤§¥©¨©§¥¤§¥©¨

òaøàå íéøNò ìò úBnà òaøàå íéøNò äéä ïk íàå ,ãö ìëì Búéòöîàî eäæå§¤¥¤§¨¦§¨©§¦¥¨¨¤§¦§©§©©©¤§¦§©§©

.úBnà,åéòáø úòaøà ìàìëì änà äøNò íézL ããBî àeä òöîàänL ©¤©§©©§¨¨¤¥¨¤§©¥§¥¤§¥©¨§¨

.ãö,äøæòäå (æé.íéðäkä éìâø íB÷î íòå úBðøwä íB÷î íò çaænä âbìà ©§¨£¨¨©©¦§¥©¦§©§¨§¦§©§¥©Ÿ£¦¤
,äéòáø úòaøàïk íàå .ãö ìëì òöîàäî änà äøNò òaøà ããBî àeäL ©§©©§¨¤¨¤¥©§©¤§¥©¨¥¨¤§©§¨©§¦¥

.úBnà äðBîLe íéøNò ìò úBnà äðBîLe íéøNò äéä,ìeábäåeéäL úBðøwä ¨¨¤§¦§¤©©¤§¦§¤©§©§©§¨¤¨

.úBptä òaøàa dì áéáqî dìeáâa,änàä éöçòöîàäî áçø änà éöç eéä ¦§¨¦¨¦¨§©§©©¦£¦¨©¨¨£¦©¨Ÿ©¥¨¤§©

.änà ìò änà eéä ïk íàå ,ãö ìëì,áéáñ änà dì ÷éçäåãéúòì ,øîBìk §¨©§¦¥¨©¨©©¨§©¥¨©¨¨¦§©¤¨¦

äéäL éôk àìå .íéããvä ìëì áéáqî änà èìBa çaænä ìL ãBñéä äéäéíãwî ¦§¤©§¤©¦§¥©¥©¨¦¨¦§¨©§¨¦§Ÿ§¦¤¨¨¦Ÿ¤

ì ãçéî Lc÷nä íB÷î äéäé àì ãéúòìå .ïéîéða úìçða äæ çèL äéä àlL íeMî çøæî ãöáe íBøc ãöa èìBa ãBñé çaænì äéä àlL.èáL íeLúBðt eäúBìòîe ¤Ÿ¨¨©¦§¥©§¥§©¨§©¦§¨¦¤Ÿ¨¨¤©¤§©£©¦§¨¦§¤¨¦Ÿ¦§¤§©¦§¨§ª¨§¥¤©£¥§
,íéã÷.ïéîé Cøc íä úBiðtä ìkL ,çøæî ãöì ("íéã÷") äðBt Ba äìBòä äéäiL éãk ,íBøca äéäé ,Ba íéìBòL Lákäå,çaænä úBwç älà (çéíéøeîàä älà ¨¦§©¤¤¤¦¦§¤©¨§¥¤¦§¤¨¤¤¨¦§©¦§¨¤¨©§¦¥¤¤¨¦¥¤ª©¦§¥©¥¤¨£¦

מרים  עטרת
àeä øéácäå çaæî Lc÷î íB÷î Bîöò øäáe ,Lã÷ dlek íéìLeøé ék ,íéìLeøé§¨©¦¦§¨©¦¨Ÿ¤¨¨©§§¦§¨¦§¥©§©§¦

íéLãwä Lã÷úéaä úøBz úàæ-äpäèøôa äìòîì úøkæpä:âéälàå Ÿ¤©¢¨¦¦¥−Ÿ©¬©¨«¦©¦§¤¤§©§¨¦§¨§¥̧¤
çaænä úBcîBì eäàøäL äìBòäúBnàaìëaL ,úBìBãbänàLéänà ¦³©¦§¥̧©Æ¨¨¤¤§¨¨«©½§¤§¨©¨¬¥©−̈

íéçôè äMîç úa àéäL ìBç ìL úçàçôèå,ãçà÷éçåãBñéä úiìò dáBâå ©©¤¤¦©£¦¨§¨¦¨®Ÿ©¤¨§¥̧§©£¦©©§

úcîa äéäänàä'ä úa äèeLtä ¨¨§¦©¨«©¹̈©§¨©

íéçôèáçø-änàåááBqä úñéðk §¨¦§©¨ÀŸ©§¦©©¥

äèeLt änàa äéädìeáâeúBðøwä ¨¨§©¨§¨§¨̧©§¨

dìeáâa eéäLáéáñ dúôN-ìà ¤¨¦§¨¤§¨¨³¨¦Æ
eéä úBòBö÷nä úòaøàaãçàä úøæ §©§©©©¦§¨¤¤́¨«¤½̈

änà ïk-íà eéäå ,çeø ìëì íúéòöîàî¥¤§¨¦¨§¨©§¨¦¥©¨

änà ìòçaænä áb äæåíB÷î ©©¨§¤−©¬©¦§¥«©§

änà çaænä ìò dBáb äéäL äëøònä©©£¨¨¤¨¨¨©©©¦§¥©©¨

áb Bàø÷ Cëéôì:ãéõøàä ÷éçîe §¦¨§¨©¥¥̧¨¹̈¤
çaænä ãBñéä úìçúäîøærä-ãrä ¥©§¨©©§©¦§¥©©¨«£¨¨³

äðBzçzääðBzçzä äñéðkä eðéä ©©§¨Æ©§©§¦¨©©§¨

,ááBqä ìéçúäå änà çaænä ñðëpL¤¦§©©¦§¥©©¨§¦§¦©¥

äéäúBnà íézL,ãBñéä dáBb ¨¨§©´¦©½©©§

úçà änà áçøåïî ãBñéä ìL §−Ÿ©©¨´¤®̈¤©§¦

,ááBqä-ãr äpèwä äøæräîe ©¥¥¨«£¨¨̧©§©¹̈©
äìBãbä äøærääñéðkäî eðéä ¨«£¨¨³©§¨Æ©§¥©§¦¨

ñðkL äðBéìòä äñéðkä ãò äðBzçzä©©§¨©©§¦¨¨¤§¨¤¨©

äéä ááBqä ïî äìòîì änà úéðL¥¦©¨§©§¨¦©¥¨¨

änàä áçøå úBnà òaøààeä ©§©´©½§−Ÿ©¨«©¨«
ááBqä úñéðk:åèìûøääåàeä §¦©©¥§©«©§¥−

äìòîìe ááBqä ïî çaænä âb dáBb©©©¦§¥©¦©¥§©§¨

ìûéøàäîe úBnà òaøà©§©´©®¥¨«£¦¥´
äìrîìeeéäòaøà úBðøwä §©½§¨¨©§¨−©§©«

úBòBö÷nä úòaøàa:æèìûéøàäå §©§©©©¦§§¨«£¦¥À
äëøònä íB÷î àeä çaænä çèL¤©©¦§¥©§©©£¨¨

íézLa Cøà äøNr íézL§¥³¤§¥Æ½Ÿ¤¦§¥¬
áçø äøNrìëì Búéòöîàî eäæå ¤§¥−®Ÿ©§¤¥¤§¨¦§¨

.ã"ë ìò ã"ë ïk-íà äéäå ,çeøåéráø úraøà ìà reáøòaeøî äéä ©§¨¨¦¥©¨¾©¤−©§©¬©§¨¨«¨¨§¨

åéããö úòaøàa:æéäøæräåíB÷î íò .äëøònä íB÷î çaænä âb ñeôc àeä §©§©©§¨¨§¨«£¨º̈§©©¦§¥©§©©£¨¨¦§

äéä úBðøwäå íéðäkä éìâø CelääøNr òaøàa Cøà äøNr òaøà ¦©§¥©Ÿ£¦§©§¨¨¨©§©¯¤§¥´ÀŸ¤§©§©³¤§¥Æ
äéráø úraøà ìà áçøìò ç"ë ïk-íà äéäå ,çeø ìëì Búéòöîàî eäæå ½Ÿ©¤−©§©´©§¨¤®¨§¤¥¤§¨¦§¨©§¨¨¦¥©

.ç"ëìeábäådìeáâa eéäL úBðøwädúBà áéáñúBòBö÷nä úòaøàaéöç §©§Á©§¨¤¨¦§¨¨¦̧¹̈§©§©©©¦§£¦´
änàäänà ìò änà ïk-íà eéäå ,çeø ìëì dúéòöîàîdì-÷éçäåãBñé àeä ¨«©À̈¥¤§¨¦¨§¨©§¨¦¥©¨©©¨§©¥«¨³§

éLéìL ïéðáa èìa çaænäeäúìrîe áéáñ änàçaænä ìà eìòL íéLákä ©¦§¥©¨©§¦§¨§¦¦©¨Æ¨¦½©«£Ÿ¥−©§¨¦¤¨¤©¦§¥©

eéä íäå ,ááBqì äðt ãçàå ãBñéì äðt ãçàå ìBãbä Lák ãçà ,eéä äùìLúBðt §Ÿ¨¨¤¨¤¤©¨§¤¨¨¨©§§¤¨¨¨©¥§¥¨§¬
íéã÷(áñ íéçáæ) çaænä ìà äðôé íäa äìBòä øLà çeøa úBðeúð:çéøîàiå ¨¦«§¨©£¤¨¤¨¤¦§¤¤©¦§¥©©´Ÿ¤

íBéa çaænä úBwç älà ýåýé éðãà øîà äk íãà-ïa éìà¥©À¤¨¨Æ³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¥µ¤ª´©¦§¥½©§−
räBúBNéeàøå ïeâä àäé Bzëàìî íìLzL íBiaäìBò åéìr úBìräì ¥«¨®©¤¦§©§©§§¥¨§¨§©«£³¨¨Æ½̈
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גס

ìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøáéàOú ék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´¦º̈
Léà eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´

ì BLôð øôkíäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýé ¯Ÿ¤©§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«

åéìr ÷øæìå äìBò åéìr úBìräì BúBNrä¥«¨®§©«£³¨¨Æ½̈§¦§¬Ÿ¨−̈

:ícèéíä øLà íiåìä íéðäkä-ìà äzúðå ¨«§¨«©¨´¤©«Ÿ£¦´©«§¦¦¿£¤´¥Á

ýåýé éðãà íàð éìà íéáøwä ÷Bãö òøfî¦¤̧©¨¹©§Ÿ¦´¥©À§ª²£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−

ì:úàhçì ø÷a-ïa øt éðúøLëBîcî zç÷ìå §¨«§¥®¦©¬¤¨−̈§©¨«§¨«©§¨´¦¨À

úBpt òaøà-ìàå åéúðø÷ òaøà-ìr äzúðå§¨«¸©¹̈©©§©³©§Ÿ¨Æ§¤©§©Æ¦´

BúBà úàhçå áéáñ ìeábä-ìàå äøærä̈«£¨½̈§¤©§−¨¦®§¦¥¨¬−

:eäzøtëåàëúàhçä øtä úà zç÷ìå §¦©§¨«§¨´©§½̈¥−©¨´©«©®̈
:Lc÷nì õeçî úéaä ã÷ôîa BôøNe§¨Æ§¦§©´©©½¦¦−©¦§¨«

áëíéîz íéfr-øérN áéø÷z éðMä íBiáe©Æ©¥¦½©§¦²§¦«¦¦¬¨¦−

eàhç øLàk çaænä-úà eàhçå úàhçì§©¨®§¦§Æ¤©¦§¥½©©«£¤¬¦§−

:øtaâëø÷a-ïa øt áéø÷z àhçî EúBlëa ©¨«§©«§−¥«©¥®©§¦Æ©´¤¨¨´
:íéîz ïàvä-ïî ìéàå íéîzãëíéðäkä eëéìLäå ýåýé éðôì ízáø÷äå ¨¦½§©¬¦¦©−Ÿ¨¦«§¦§©§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¦§¦̧©«Ÿ£¦³

ìr:ýåýéì äìò íúBà eìräå çìî íäéäëäNrz íéîé úráL £¥¤Æ¤½©§¤«¡¬¨²Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§©´¨¦½©«£¤¬

íéîéîz ïàvä-ïî ìéàå ø÷a-ïa øôe íBiì úàhç-øérN:eùréåëúráL §¦«©−̈©®©¯¤¨¨²§©¬¦¦©−Ÿ§¦¦¬©«£«Ÿ¦§©´

:åéãé eàìîe Búà eøäèå çaænä-úà eøtëé íéîéæëíéîiä-úà elëéå ¨¦À§©§Æ¤©¦§¥½©§¦«£−Ÿ®¦§−¨¨«¦«©−¤©¨¦®

íëéúBìBò-úà çaænä-ìr íéðäkä eùré äàìäå éðéîMä íBiá äéäå§¨¨Á©¸©§¦¦¹¨À̈§¨©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦³©©¦§¥̧©Æ¤«¥¤Æ

:ýåýé éðãà íàð íëúà éúàöøå íëéîìL-úàå§¤©§¥¤½§¨¦´¦¤§¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

למורא  שי
.BúiNò úîìLä íBéa Bëðçì çaænä éètLî íä ïläì,íiåìä íéðäkä (èé §©¨¥¦§§¥©¦§¥©§¨§§©§¨©£¦¨©Ÿ£¦©§¦¦

.éåì èáMî íéàaä íéðäkä,÷Bãö òøfîïBLàøä ìBãbä ïäkä äéä àeä ©Ÿ£¦©¨¦¦¥¤¥¦¦¤©¨¨¨©Ÿ¥©¨¨¦

.BîL ìò eàø÷ð Cëéôì ,äîìL éîéa Lc÷nä úéáa LnMLø÷a ïa øt ¤¦¥§¥©¦§¨¦¥§ŸŸ§¦¨¦§§©§©¤¨¨
,úàhçì."'åâå íéðäkä ìà äzúðå" ìò áñeîìàå åéúBðø÷ òaøà ìò (ë §©¨¨©§¨©¨¤©Ÿ£¦©©§©©§¨§¤

,äøæòä úBpt òaøàòaøà ìò ©§©¦¨£¨¨©©§©

ìL úBiåfä òaøà ìòå çaænä úBðø÷©§©¦§¥©§©©§©©¨¦¤

.çaænä âb ïéða,áéáñ ìeábä ìàå ¦§©©©¦§¥©§¤©§¨¦
àeäL ,ãBñéä ìò øîàð äfL ïëzé¦¨¥¤¤¤¡©©©§¤

.çaænä ìeáâa.(cec zcevn)úàhçå ¦§©¦§¥©§¦¥¨
,eäzøtëå BúBàúà øäèz äæa §¦©§¨¨¤§©¥¤

úBéäì äMã÷a Bñéðëäì eäwðúe çaænä©¦§¥©§©¥§©§¦¦§ª¨¦§

.àaäìe ïàkî åéìò øtëì éeàø̈§©¥¨¨¦¨§©¨

,úéaä ã÷ôîa (àëúéaäL íB÷îa §¦§©©©¦§¨¤©©¦

.úéaì õeçî LBã÷ íB÷îa ,øîBìk .äìk̈¤§©§¨¨¦©©¦

,'ä éðôì ízáø÷äå (ãëàéä Bæ §¦§©§¨¦§¥¦

.çaænä ìòL äøè÷ääeëéìLäå ©©§¨¨¤©©¦§¥©§¦§¦
,çìî íäéìò íéðäkäáeúkk ©Ÿ£¦£¥¤¤©©¨

ðaø÷ ìk ìò" äøBza"çìî áéø÷z E ©¨©¨¨§¨§©§¦¤©

.(bi,a `xwie),eNòé íéîéîz (äë§¦¦©£
.ìéàä úàå øtä úà äìBò ïaø÷ì§¨§©¨¤©¨§¤¨©¦

,åéãé eàìîe (åëúà eëðçé äæa ¦§¨¨¨¤©§§¤

.çaænä©¦§¥©

מרים  עטרת
:íc åéìr ÷øæìåèéòøfî íä øLà íiåìä íéðäkä-ìà äzúðå §¦§¬Ÿ¨−̈¨«§¨«©¨´¤©«Ÿ£¦´©«§¦¦¿£¤´¥Á¦¤̧©

÷Bãöïäkäéìà íéáøwääiçza ãBîòiL BøNa ,äøæ-äãBáò eãáò àlL ¨¹©Ÿ¥©§Ÿ¦´¥©À¤Ÿ¨§£¨¨¨¦§¤©£©§¦¨

Bãé ìò äNòð Cepçä äéäéåì äåäé éðãà íàðø÷a-ïa øt éðúøL §¦§¤©¦©£¤©¨§ª²£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−§¨«§¥®¦©¬¤¨−̈
:úàhçìëåéúðø÷ òaøà-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìåçaænä ìL §©¨«§¨«©§¨´¦¨À§¨«¸©¹̈©©§©³©§Ÿ¨Æ¤©¦§¥©

äøærä úBpt òaøà-ìàåâb §¤©§©Æ¦´¨«£¨½̈©

çaænäúàhçå áéáñ ìeábä-ìàå ©¦§¥©§¤©§−¨¦®§¦¥¨¬
BúBàçaænä úà øäèz äæa −¨¤§©¥¤©¦§¥©

eäzøtëåäMeã÷a Bñéðëäì: §¦©§¨«§©§¦¦§¨

àëúàhçä øtä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−©¨´©«©®̈
ã÷ôîa BôøNeúåöîaúéaä §¨Æ§¦§©´§¦§©©©½¦

LBã÷ íB÷îaLc÷nì õeçîíB÷î §¨¨¦−©¦§¨«¨

úîBçî íéðôì ,íéôøNpä úôéøNì ïëeî¨¦§¥©©¦§¨¦¦§¦¥©

úéaä øä:áëáéø÷z éðMä íBiáe ©©©¦©Æ©¥¦½©§¦²
úàhçì íéîz íéfr-øérN§¦«¦¦¬¨¦−§©®̈

eàhçåeøäèé ícä é÷øBæ-úà §¦§Æ§¥©¨§©£¤
çaænäøéòOä íc ú÷éøæaøLàk ©¦§¥½©¦§¦©©©¨¦©«£¤¬
eàhçïBLàø íBéaøtaíc ú÷éøæa ¦§−§¦©¨«¦§¦©©

øtä:âëàhçî EúBlëaøLàk ©¨§©«§−¥«©¥®©£¤

íc ú÷éøæa çaænä úà øäèì íéìLz©§¦§©¥¤©¦§¥©¦§¦©©

øéòOäáéø÷zäøæòä ìà-ïa øt ©¨¦©§¦Æ¤¨£¨¨©´¤
íéîz ø÷aíeî éìaî-ïî ìéàå ¨¨´¨¦½¦§¦§©¬¦¦

:íéîz ïàväãëízáø÷äåìò ©−Ÿ¨¦«§¦§©§−̈©

çaænäeëéìLäå ýåýé éðôì ©¦§¥©¦§¥´§Ÿ̈®§¦§¦̧
ìr íéðäkäçìî íäéìò áéúëãk ©«Ÿ£¦³£¥¤Æ¤½©§¦§¦©

ðaø÷ ìk('á àø÷éå) çìî áéø÷z E ¨¨§¨§©§¦¤©

:ýåýéì äìò íúBà eìräå§¤«¡¬¨²Ÿ−̈©«Ÿ̈«
äëäNrz íéîé úráLCøãk ¦§©´¨¦½©«£¤¬§¤¤

éðMä íBia eNòLúàhç-øérN ¤¨©©¥¦§¦«©−̈
ïàvä-ïî ìéàå ø÷a-ïa øôe íBiì©®©¯¤¨¨²§©¬¦¦©−Ÿ

íéîéîzeùréúBìBòì:åëúráL §¦¦¬©«£«Ÿ§¦§©´
çaænä-úà eøtëé íéîéíãa ¨¦À§©§Æ¤©¦§¥½©§©

øéòOäBúà eøäèåãéa àîèpL éôì ©¨¦§¦«£−Ÿ®§¦¤¦§¨§©

:õøàä ééBbåéãé eàìîeúáø÷äa ¥¨¨¤¦§−¨¨«§©§¨©

çaænä úà eëðçé äæáe äìBòä:æëelëéåíéðäkä eîéìLé øLàkúàúòáLíéîiä-øãqä äæ ìòçaænä-ìr íéðäkä eùré äàìäå éðéîMä íBiá äéäå ¨¨¨¤©§§¤©¦§¥©¦«©−©£¤©§¦©Ÿ£¦¤¦§©©¨¦®©¤©¥¤§¨¨Á©¸©§¦¦¹¨À̈§¨©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦³©©¦§¥̧©Æ
íëúà éúàöøå íëéîìL-úàå íëéúBìBò-úàeìlä úBðaøwä éãé-ìò íëì äveøî äéäà:ýåýé éðãà íàð ¤«¥¤Æ§¤©§¥¤½§¨¦´¦¤§¤½¤§¤§¤¨¤©§¥©¨§¨©¨§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

 קגיאת התוגה למנחת שבת קודש 
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גסא

 ולדמנ פנהלפ רלת נ י נ והיי   261 

גסא

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 çaænä:ýåýéì äMà øéè÷äì úøLàëeöçøå ©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«§¨«£²
-÷ç íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯¨

:íúøãì Bòøæìe Bì íìBòô ¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«

  אגרות קודש 

 ב"ה,  אדר"ח אדר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

אף כי באיחור זמן הנני בזה לאשר קבלת שלשת מכתביו מערב חנוכה, ט' וח"י שבט עם 
הפ"נ המוסגר שקראתיו בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע...

ג( נהניתי ממ"ש ע"ד חלוקת הש"ס בכ"ד טבת העבר יום הילולא דרבינו הזקן וכן אודות 
לימודו ברבים, וידוע פסק רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו.

ד( מ"ש שיוכל לסדר מקוה טהרה מתאים להוראת כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, הנה אם 
בטוח הדבר שיבוא לפועל, הרי בטח תעזור בזה אגו"ח ת"ו בהסכום שמזכיר היינו לערך ק"ן לא"י.

ה( בטח ממשיך בלימודו דא"ח בביה"נ שמזכיר במכתבו...

בשאלתו בבני חו"ל הבאים לאה"ק ת"ו ודעתם לחזור איך ינהגו ביו"ט שני, ושהוא הורה 
להם שינהגו כמנהג מקומם עתה היינו כבני אה"ק ת"ו ע"פ המבואר בשו"ע רבינו מהדו"ת סי' 
א' סעיף ח' ודלא כמ"ש במשמרת שלום סי' לב - להרה"צ מקיידאנוב - ומציין ג"כ למ"ש בשער 

הכולל פרק א'.

הורה  אשר  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוראת  אלא  לנו  אין  אנו  הנה 
לכמה מבני ארץ ישראל שבאו לכאן ודעתם היתה לחזור, שינהגו כמנהג בני ארץ ישראל ומובן 

אשר במילא כן הוא הדין ג"כ להיפך.

בברכת הצלחה ולבריאות הנכונה.
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גסב

 262   רה  ילתדמ 

לוח זמנים לשבוע פגשת תצוה - בעגים שונות בעולם גסב
זמני יום גאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוגף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:116:058:278:239:018:5710:009:5712:2412:2317:3617:4118:0218:0717:2018:17באר שבע )ח(

6:126:058:268:229:018:569:599:5612:2312:2217:3717:4218:0118:0617:0818:16חיפה )ח(

6:106:038:258:218:598:559:589:5512:2212:2117:3917:4418:0018:0517:0318:15ירושלים )ח(

6:126:058:278:239:018:5710:009:5712:2412:2317:3617:4118:0218:0717:1818:17תל אביב )ח(

6:426:318:398:339:239:1710:1910:1512:3712:3617:3317:4318:0718:1617:2318:29אוסטריה, וינה )ח(

7:017:079:369:3910:1510:1711:2211:2314:0614:0420:0619:5720:3420:2519:4020:36אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:436:328:428:369:259:1910:2110:1712:4012:3917:3817:4718:1018:1917:2718:31אוקראינה, אודסה )ח(

6:166:058:138:078:578:519:549:4912:1212:1117:0817:1717:4117:5016:5718:03אוקראינה, דונייצק )ח(

6:286:168:248:189:099:0210:0510:0012:2312:2217:1817:2817:5218:0117:0818:14אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:566:448:498:439:359:2910:3110:2612:4812:4717:4117:5118:1618:2617:3218:40אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:496:368:428:359:289:2110:2410:1912:4112:4017:3417:4418:0918:1917:2418:32אוקראינה, קייב )ח(

6:486:439:089:059:409:3710:4010:3713:0513:0418:2318:2618:4818:5118:0619:00איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:086:579:089:039:509:4410:4710:4313:0613:0518:0818:1618:3718:4517:5418:58איטליה, מילאנו )ח(

6:236:228:548:539:239:2210:2610:2512:5712:5618:3018:2918:5318:5118:1119:00אקוואדור, קיטו )ח(

6:386:439:149:169:509:5210:5710:5813:3913:3719:3519:2820:0219:5419:1020:05ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:237:309:5710:0110:3810:4111:4611:4814:3114:2920:3320:2321:0320:5320:0721:05ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:446:358:528:479:309:2510:2810:2412:4912:4817:5518:0218:2418:3017:4318:42ארה״ב, בולטימור )ח(

6:346:258:418:369:209:1510:1710:1412:3912:3717:4317:5018:1318:1917:3118:31ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:356:268:428:379:209:1510:1810:1412:3912:3817:4417:5118:1318:2017:3218:31ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:137:039:189:129:579:5210:5410:5013:1513:1418:1818:2518:4818:5518:0619:07ארה״ב, דטרויט )ח(

6:516:449:079:049:419:3710:4010:3713:0413:0318:1918:2318:4418:4818:0418:58ארה״ב, האוסטון )ח(

6:246:178:388:349:139:0810:1110:0812:3512:3417:4617:5118:1318:1817:3218:28ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:476:419:069:039:389:3510:3810:3613:0413:0318:2118:2418:4618:4918:0618:58ארה״ב, מיאמי )ח(

6:316:228:378:329:169:1110:1410:1012:3512:3317:3917:4618:0818:1517:2718:27ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:586:499:069:019:449:3910:4210:3813:0313:0218:0818:1518:3718:4417:5518:55ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:306:218:368:319:159:1010:1310:0912:3312:3217:3717:4418:0718:1417:2518:26ארה״ב, שיקגו )ח(

6:326:339:069:079:369:3710:4110:4013:1713:1518:5918:5519:2219:1818:3819:27בוליביה, לה-פס )ח(

7:347:219:269:1910:1310:0611:0911:0413:2513:2418:1718:2818:5319:0318:0819:17בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:347:219:269:2010:1310:0611:0911:0413:2513:2418:1818:2818:5319:0318:0819:17בלגיה, בריסל )ח(

6:006:038:368:379:089:0910:1310:1312:5112:5018:4318:3719:0318:5718:1619:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:495:528:248:268:568:5710:0110:0112:3912:3818:2618:2118:5018:4518:0418:54ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:536:408:448:379:319:2410:2710:2212:4312:4217:3617:4718:1118:2117:2918:35בריטניה, לונדון )ח(

7:046:518:528:449:419:3410:3610:3112:5212:5117:4017:5218:1818:2917:3518:44בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:006:478:508:439:389:3110:3310:2812:4912:4817:4117:5218:1618:2717:3118:41גרמניה, ברלין )ח(

7:167:039:099:039:559:4810:5110:4613:0813:0718:0218:1218:3718:4617:5219:00גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:596:028:358:369:079:0910:1310:1312:5212:5018:4818:4219:0619:0018:1819:10דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:006:569:249:219:549:5110:5410:5213:2113:2018:4318:4519:0619:0818:2719:17הודו, מומבאי )ח(

6:566:529:209:179:509:4710:5010:4813:1813:1618:3918:4119:0319:0518:2319:14הודו, פונה )ח(

6:316:198:288:229:129:0610:0810:0412:2712:2517:2317:3217:5618:0517:1318:18הונגריה, בודפשט )ח(

 לוח זמנים 
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גסר

 רה  ילתדמ   263 

גסר

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פגשת תצוה - בעגים שונות בעולם 
זמני יום גאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוגף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:406:318:468:419:259:2010:2210:1912:4312:4217:4717:5418:1718:2417:3518:35טורקיה, איסטנבול )ח(

7:026:539:119:069:489:4310:4610:4313:0813:0718:1518:2118:4318:4918:0219:00יוון, אתונה )ח(

6:516:408:508:439:329:2610:2910:2412:4812:4617:4517:5418:1818:2617:3418:39מולדובה, קישינב )ח(

6:586:539:219:189:519:4810:5210:4913:1913:1718:4018:4219:0419:0618:2419:15מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:006:098:348:399:199:2310:2810:3013:1613:1419:2319:1319:5619:4518:5719:58ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:326:268:508:469:229:1910:2210:1912:4712:4518:0218:0618:2718:3117:4718:40נפאל, קטמנדו )ח(

6:536:449:008:559:389:3310:3610:3212:5712:5618:0218:0918:3118:3717:4818:49סין, בייג'ין )ח(

7:157:149:469:4410:1410:1311:1711:1613:4813:4719:2019:1919:4219:4119:0119:50סינגפור, סינגפור )ח(

6:306:168:198:129:079:0010:039:5812:1912:1817:0917:2017:4617:5617:0018:10פולין, ורשא )ח(

6:106:118:448:449:149:1310:1710:1712:5212:5118:3218:2918:5518:5118:1119:00פרו, לימה )ח(

7:257:159:269:2010:0810:0211:0411:0013:2413:2218:2318:3118:5519:0318:1219:15צרפת, ליאון )ח(

7:397:279:359:2910:2010:1311:1611:1113:3413:3218:3018:4019:0319:1218:1919:25צרפת, פריז )ח(

6:096:078:388:379:079:0610:0910:0812:3912:3818:1018:0918:3218:3217:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

6:596:499:038:579:439:3710:4010:3613:0012:5918:0518:1218:3318:4017:5118:52קנדה, טורונטו )ח(

6:386:288:398:339:219:1510:1810:1312:3712:3617:3817:4618:0918:1717:2618:29קנדה, מונטריאול )ח(

6:196:128:328:279:079:0310:0510:0212:2812:2717:3817:4318:0518:1017:2518:21קפריסין, לרנקה )ח(

7:547:409:399:3110:3010:2211:2411:1913:3913:3818:2518:3719:0419:1618:1719:31רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:297:149:129:0410:049:5610:5810:5313:1213:1118:0018:1318:3718:4917:4919:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:086:579:069:009:499:4310:4610:4113:0413:0318:0118:1018:3418:4317:5118:55רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:127:019:119:049:549:4810:5010:4613:0913:0818:1018:1918:3918:4717:5519:00שוויץ, ציריך )ח(

6:366:339:029:009:329:3010:3310:3113:0113:0018:2618:2718:4918:5018:0918:59תאילנד, בנגקוק )ח(

סדג מצות הדלקת נגות לעגב שבת קודש 
מצוה זו שייכת גם לבנות ישראל, ועד לילדה קטנה ... אפילו אם היא בת שנה וכבר מתחילה לדבר ויכולה להדליק ולברך ... ביחד 

עם אחיותי', ועל אחת כמה וכמה אמה שמדליקה לאחריהן, כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר.

תורת מנחם תשמ"ט חלק ד' עמ' 378

ויש להשפיע גם על בנות קטנות שהגיעו לחינוך, שגם הן תדלקנה נרות שבת וחג, כמדובר כמה פעמים. ואפילו אם הדבר מוטל 

בספק, אם היא כבר הגיעה לחינוך או לא - גם אז כדאי שיאיר מזלה שבוע קודם או כמה ימים קודם!

משיחת י"ג תשרי תשד"מ סכ"ח - התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 162

זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר זמן זה.

מנהגן הטוב של בנות ישראל ... להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות - כמובן כאשר הדלקת הנרות היא ביום חול. אסור לטלטל 

ח"ו את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני כניסת השבת ולפני ההדלקה[ במקום שתישאר 

שם עד לאחרי הבדלה.

מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזורתו אולגה שרח בת תמג

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזורתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזורתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון
יהושע הלוי וזורתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת הגה"ח ג' טובי' ב"ג יעקב ע"ה

תפילת הדגך

03-9601001
DvarMalchus.org

חפשו 'דבר מלכות' בעמדות נדרים פלוס

Office@Chazak.co.il :הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל

Israel@DvarMalchus.org :לבקשות ושינויים

USA@DvarMalchus.org :בארה"ב וקנדה

Lahak.orgChasidut.tvOtzar770.com

ללימוד שיחות קודש ומאמרים: 

צגיך לאומגה כשהחזיק בדגך חוץ לעיג ביום גאשון כשנוסע מביתו, וטוב לומג מעומד אם אפשג בקל. ובשאג הימים שמתעכב 

בדגך עד שובו לביתו יאמג אותה בכל בוקג אפילו במלון ויחתום בגוך אתה שומע תפלה בלי הזכגת שם:

לֹום ְוִתְסְמֵכנּו  לֹום ְוַתְדִריֵכנּו ְלׁשָ ֵדנוּ ְלׁשָ לֹום ְוַתְצִעִ ּתֹוִליֵכנּו ְלׁשָ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
יֵלנּו  לֹום(, ְוַתּצִ לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְלׁשָ
ָרָכה  ַלח ּבְ ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם. ְוִתׁשְ ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ
ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל־רֹוֵאינּו, ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ ֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד וְּלַרֲחִמים ּבְ ה ָיֵדינוּ, ְוִתּתְ ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ קֹול ּתְ
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