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כדאי שלכל ילד, בן או בת - גם קטני קטנים - וגם רמבוגהים יריר סידוה )תפילר( פהטי משלו - לומה תפילר לרשם, חומש - חמישר חומשי תוהר )או ספה אחה של 
תוהר( משלו ללמוד בו כל יום תוהר, וכן לרבדיל קופת צדקר משלו - שלתוכר נותן צדקר )לבד משבת ויום טוב(, מכספו רפהטי )שניתן לו מרוהיו או שקיבל כפהס 
. . שבן יכול ריר לקנות חיי נפשו, ולרשתמש בו לצהכיו ראישיים, ושיכתבו על זר "לרשם ראהץ ומלואר" )או בהאשי תיבות "לר"ו"( בציהוף שמם - ודבהים אלו יריו 

בהשותו ואחהיותו ויניחם בחדהו, במקום בולט - את רקופר יש לקבוע בחדה על ידי מסמה וכדומר, ועל ידי זר רחדה כולו יירפך ל"חדה ובית של צדקר".

סדה רנחת תפילין

טוב לרהגיל עצמו לומה . . . נוסח זר מודר וכו' ועל ידי זר יזכוה את ר' 
רניצב 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  ורן  יד  של  רתפילין  על  רן  מכוונים  )באמיהתר  רהאשונר  רבהכר 
רקיבוהת  שהיה  על  רהצוער  רידוק  לפני  נאמהת  האש(  של  רתפילין 
של ריד רשמאלית )איטה, רכותב ביד שמאל מניח את רתפילין על יד 

ימין( באופן שרתפילין נוטות לעבה רגוף!

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  רנחת  בין  דיבה  אם  )הק  נאמהת  רשניר  רבהכר 
האש( לפני רידוק רהצוער על רהאש.

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
צהיך ליזרה בר מאוד ואסוה לדבה ולרוציא דבהי תוהר מפיו עד שיבהך.

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 לומה קודם רתפילר:

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

מצור לרתפלל בתפילין את כל תפילת שחהית כולל שיעוה תרלים כפי 
שמתחלק לימי רחודש.

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 לרניח תפילין במשך כל ריום כולו )מנץ רחמר או עלות רשחה, עד צאת רכוכבים או שקיעת רחמר(, רהי רזמן רמובחה לרנחת 
תפילין רוא בזמן תפילת שחהית, כמנרג ישהאל שמניחים תפילין ומתפללים ברם.

משיחת י"א שבט תשכ"ח
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 מזמוהי תרלים 

קכא
היאך יש מעלה בגן עדן התחתון ומשם עולה 

לגן עדן העליון והיאך הקב"ה משגיח:

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

ה ְוַעד־עֹוָלם. ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ

קכב
 מספר המשורר משבח ירושלים 

והניסים שנעשו בירושלים:

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

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

ה טֹוב ָלְך: ית־ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקׁשָ ּבֵ

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

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

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

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

העשר ספירות4.

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

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

 תוכן עניינים

מתורת רבותינו נשיאי חב"ד מאמרי ושיחות הרבי

מאמר דא"ח

ד"ה באתי לגני אחותי כלה, יו"ד שבט ה'תשכ"ג                      6

התוועדות

ר"ד ש"פ בא, ו' שבט, ה'תשי"ב                                             29

שיחת ש"פ בא, ו' שבט, ה'תשכ"ה                                        30

משיחות יום ד' פ' בא, ג' שבט וש"פ בא, ו' שבט, ה'תשנ"ב    35

לקוטי שיחות

בא, כרך טז, ג                                                                        48

יו"ד שבט, כרך טז                                                                 53

אדמו"ר הזקן

שולחן ערוך עם הערות וציונים                                      228

שולחן ערוך לפי לוח 'רב יומי'                                         229

תורה אור                                                                       232

אדמו"ר האמצעי

תורת חיים                                                                      234

אדמו"ר ה'צמח צדק'

דרך מצוותיך                                                                  236

אדמו"ר מוהר"ש

תורת שמואל תרל"ג                                                       236

אדמו"ר מוהרש"ב

ספר המאמרים - המשך תער"ב                                      237

אדמו"ר מוהריי"צ

ספר המאמרים - תרפ"ט                                                238

לקוטי דיבורים - בלה"ק                                                  239

אגרות קודש - כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ                             241

ילקוט לוי יצחק על התורה                                                    59

ילקוט גאולה ומשיח על הפרשה                                           61

נביאים וכתובים                                                                  189

עין יעקב - מסכת ברכות                                                     199

חומש לקריאה בציבור                                                        245

קריאת התורה למנחה בשבת קודש                                    253

לוח זמנים                                                                           254

סדר הדלקת נרות לערב שבת קודש                                    255

191 משניות עם ביאור קהתי - מסכת שבת/עירובין                   

גמרא עם ביאור - מסכת נדרים                                           200

גמרא עם ביאור - מסכת נזיר                                              212

שולחן ערוך הרב - לפי לוח 'רב יומי'                                    229

חומש יומי - פרשת בא                                                         62

לוח לתהלים היומי                                                                94

תניא יומי                                                                              95

לוח 'היום יום'                                                                     107

רמב"ם

110 הלכה יומית לעיון ברמב"ם                                                  

114 שלושה פרקים ליום                                                            

פרק אחד ליום                                                                    170

ספר המצוות                                                                       186

שיעורים יומיים ע"פ תקנת הבותינו נשיאינו

לימוד מחולק לפי ימים

הוספות

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

לקוטי דיבוהים בעמוד 239מדור חדש
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ר

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

ברוקלין, נ. י.

 אל אנ"ש, תלמידי התמימים, אל המקושרים

 או השייכים אל כ"ק מו"ח אדמו"ר

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

שלום וברכה!

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

בשבת קדש שלפני היארצייט ישתדלו לעלות לתורה.

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

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

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

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

בשעת התפלות ידלקו חמשה נרות.

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

בלחש - איזה שורות בתניא, קדיש דרבנן.

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

ולסיימו אחר תפלת מנחה.

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

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

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

במשך המעת לעת - ללמוד פרקי המשניות של אותיות השם.

במשך המעת לעת - לעשות התועדות.

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

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

באפשרי לעשות כל הנ"ל מתוך התועדות.

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

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

* * *

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

* * *

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

מנחם מענדל שניאורסאהן
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*b"kyz'd ,hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

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

מה  ההיּלּולא, ּבעל אדמֹו"ר וחמי ְְִִִַַַַַָָמֹורי

ּבּמדרׁש לגנּוני,3ּׁשאמרּו לגּני, ּבאתי ּבפירּוׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

ׁשכינה  ּדעיּקר ּבּתחּלה, עיּקרי ׁשהיה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָלמקֹום

ידי  על הּנה ּכ ואחר היתה, ְְְְִִֵֵַַַַַָָָּבּתחּתֹונים

זה  ּולאחרי הראׁשֹון, מאדם החל ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהחטאים,

הּׁשכינה  את סיּלקּו דֹורֹות, ׁשבעה ְְְְִִִֶֶֶַָָּבמׁש

אברהם  התחיל ּכ ואחר למעלה, ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָמּלמּטה

מׁשה, עד למּטה, מלמעלה הּׁשכינה את ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלהֹוריד

חביבין  הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, ׁשהֹוריד 4ׁשהּוא , ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ

ׁשאז  ׁשּזהּו לארץ , הראׁשֹון מרקיע הּׁשכינה ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת

ּבתֹוכם  וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו הּציּוּוי ,5נאמר ְְְְְֱִִִִֶַַַָָָָ

זה  וענין ּבּתחּתֹונים. הּׁשכינה ּדירת ענין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ּכהּדּיּוק  יׂשראל, ּבני עבֹודת ידי על ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָנעׂשה

ואחד  אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, ,6וׁשכנּתי ְְְְְִֶֶַָָָָָ

למּטה. ׁשֹוכנת הּׁשכינה  ׁשּתהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּממׁשיכים

1

2
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4

5

6

7

8

9
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בכתי"ק. שליט"א אדמו"ר כ"ק רשימת ע"פ ― (אֿז) מראהֿמקומות כמה צויינו בהמאמר בעיקרו 1)*) מיוסד זה מאמר

ה'שי"ת. לגני באתי מהמשך הי"ג הפרק א.2)על ה, עה"פ.3)שה"ש יא.4)שהש"ר פכ"ט, ח.5)ויק"ר כה, הובא 6)תרומה

פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו קרוב ו פרק האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא ר"פ בלקו"ת רז"ל בשם

.45 הערה 173 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א סט, של"ה ח. כה, תרומה אלשיך

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ל'כלה', אומר הוא ברוך הקדוש ובנמשל שה'דוד', השירים בשיר נאמר

ישראל: בני ובנמשל

È˙‡a1‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï2ÈÓÁÂ È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k ‡È·Óe . »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ
‡ÏelÈ‰‰ ÏÚa ¯"BÓ„‡ הסתלקותו יום הוא שבט שיו"ד הריי"צ הרבי «¿«««ƒ»

תש"י) e¯Ó‡M(בשנת ‰Ó«∆»¿
L¯„na3,Èp‚Ï È˙‡a Le¯ÈÙa «ƒ¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
,Èe‚Ï,שלי ההתייחדות מקום ƒ¿ƒ

חזרתי  היינו באתי, פירושו לגני' ו'באתי

,‰lÁza È¯wÈÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»
ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÈÚc¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ

,‰˙È‰ גילוי עיקר הבריאה, בתחילת »¿»
בעולם  דוקא היה השכינה והשראת

ביותר  והתחתון הנחות העולם הזה,

È„È ÏÚ ‰p‰ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ≈«¿≈
ÌÈ‡ËÁ‰ האדם בני במשך שחטאו «¬»ƒ

‰¯‡ÔBLהזמן, Ì„‡Ó ÏÁ‰»≈≈»»»ƒ
הדעת, עץ Ê‰בחטא È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆

˙B¯B„ ‰Ú·L CLÓa חטאים היו ¿∆∆ƒ¿»
‡˙החטאים e˜lÈÒנוספים, ƒ¿∆

‰ÈÎM‰ תעלה שהשכינה וגרמו «¿ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ החטא ידי על ƒ¿«»¿«¿»

לרקיע  מהארץ עלתה השכינה הראשון,

השכינה  השני, החטא ידי על הראשון,

וכן  לשני הראשון מהרקיע עלתה

לרקיע  ועלתה שנסתלקה עד הלאה

Ckהשביעי  ¯Á‡Â צדיקים שבעה ¿««»
בחזרה, השכינה הורדת את גרמו

˙‡ „È¯B‰Ï Ì‰¯·‡ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÎM‰ השישי לרקיע השביעי Ú„מהרקיע «¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»«

ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ,‰LÓֿאברהםֿיצחקֿיעקבֿלויֿקהת) אבינו, לאברהם …∆∆«¿ƒƒ
ÔÈ·È·Áעמרםֿמשה), ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ4 בתורה הכתוב על המדרש (כדברי ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ

לעולם, חביבין השביעין כל לחדש': באחד השביעי 'בחדש השנה ראש לגבי

וערבות  ומעון זבול ושחקים ורקיע השמים ושמי שמים חביב, השביעי למעלן

אדמה  ארץ חביבה, שביעית בארצות שמו", ביֿה בערבות לרוכב "סולו וכתיב

לאומים  ידין בצדק תבל ישפוט "והוא וכתיב תבל נשיה ציה גיא ארקא

חנוך  ירד מהללאל קינן אנוש שת אדם חביב, שביעית בדורות במישרים",

ויעקב  יצחק אברהם חביב, שביעי באבות האלקים", את חנוך "ויתהלך וכתיב

חביב, השביעי בבנים האלקים", אל עלה "ומשה וכתיב משה עמרם קהת לוי

דוד  בושת איש שאול חביב, השביעי במלכים השביעי", (הוא) "דוד שנאמר

וכתיב  אסא אביה רחבעם שלמה

שביעי  בשנים ה'", אל אסא "ויקרא

תשמטנה  "והשביעית שנאמר חביב,

חביב, שביעי בשמיטין ונטשתה",

את  "וקדשתם י) כה, (ויקרא שנאמר

חביב, שביעי בימים החמשים", שנת

יום  את אלקים "ויברך שנאמר

חביב, שביעי בחדשים השביעי",

באחד  השביעי "בחדש שנאמר

È¯B‰L„לחדש") רבינו , ‡˙משה ∆ƒ∆
ÔBL‡¯‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰«¿ƒ»≈»ƒ«»ƒ

Ê‡L e‰fL ,ı¯‡Ï משה בימי »»∆∆∆∆»
על ‰ÈeeÈvבתורהÓ‡¯רבינו  ∆¡««ƒ

מקדש  ובית משכן ÈÏעשיית eNÚÂ¿»ƒ
ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó5, ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

˙¯Èc ÔÈÚ ‡e‰L והשראת גילוי ∆ƒ¿«ƒ«
ÌÈBzÁza ‰ÈÎM‰ בארץ «¿ƒ»««¿ƒ

הבריאה  בתחילת שהיה כפי התחתונה,

היתה' בתחתונים שכינה ש'עיקר

לגני' 'באתי במאמרי וכמבואר

במתן  היתה לארץ השכינה שהמשכת

בקביעות, יהיה שהדבר כדי אבל תורה

מקדש'. לי 'ועשו ישראל בני נצטוו

‰Ê ÔÈÚÂ ברוך לקדוש 'דירה' של ¿ƒ¿»∆
בארץ  B·Ú„˙נפעלNÚ‰התחתונה הוא È„È ÏÚ של Èaה' «¬»«¿≈¬«¿≈

˜eic‰k ,Ï‡¯NÈ זה בפסוק ÌÎB˙a,שמדייקים ÈzÎLÂ שלכאורה ƒ¿»≈¿«ƒ¿»«¿ƒ¿»
'ושכנתי  לומר הכתוב צריך היה יחיד, לשון הוא ש'מקדש' בתוכו',מאחר

למדים ומכך  'בתוכם' היא שנאמר Á‡Â„שהכוונה „Á‡ Ïk CB˙a6 ¿»∆»¿∆»
ישראל, ומורידים ÌÈÎÈLÓnLמבני ממשיכים עבודתם ידי על ישראל בני ∆«¿ƒƒ

למטה  מלמעלה השכינה hÓÏ‰,את ˙ÎBL ‰ÈÎM‰ ‰È‰zL כפי ∆ƒ¿∆«¿ƒ»∆∆¿«»
להלן. עוד שיבואר
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ז

כלה  אחותי לגני באתי

על  קאי מקּדׁש לי ּדועׂשּו העבֹודה ּכללּות ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּדהּנה,

נאמר  זה ׁשעל הּמׁשּכן, את 7עׂשּיית ועׂשית ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

וכמבֹואר  עֹומדים, ׁשּטים עצי לּמׁשּכן ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָהּקרׁשים

ּבההמׁש לעׂשֹות 8ּבארּוּכה היא העבֹודה ׁשעיּקר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ּדעֹולם, ׁשטּות זה, ּדלעּוּמת (ׁשּטים) ְְְְִִִִֶַָמּׁשטּות

וזה  ּדקדּוּׁשה, ׁשטּות הּקרׁשים,ׁשּיהיה ענין ּגם ּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

העֹולם  ׁשּמּׁשקר היינּו, ׁשקר, אֹותּיֹות ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָקרׁש

.יתּבר לֹו ּומׁשּכן מקּדׁש ׁשּיהיה ּבנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָיעמידּו

(וׁשכנּתי  ואחד אחד ּדכל ּבעבֹודה ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָוענינֹו

הּקירּוב  הּוא ואחד) אחד ּכל ּבתֹו ְְְֵֶֶַָָָָּבתֹוכם,

היתה  ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעיּקר ׁשּזהּו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלאלקּות,

הּכחֹות  ּכל קירּוב  ענין ׁשהּוא הּקרּבנֹות, ְְֲִֵֶַַַַָָָֹעבֹודת

הּבחּיי  ׁשּכתב רזא 9(ּכמֹו עד ׁשעֹולים ּובאֹופן ,( ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

סֹוף  ּכ10ּדאין אחר נעׂשית זה ידי ועל , ְְְֲֵֵֵֶַַַַָ

רּוח  נחת ענין ׁשּזהּו למּטה, מלמעלה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָההמׁשכה

רצֹוני  ונעׂשה ׁשאמרּתי .11לפני ְְְְֲִִֶַַַָָָ

¯‡·Óeּבההמׁש ההיּלּולא ׁשּכדי 12ּבעל , ¿»≈ְְְִֵֵֶֶַַַַָ

ּוׁשטּות  העֹולם  ׁשּמּׁשקר  ְֲִֶֶֶַָָלעׂשֹות

זה  על הּנה ּבתֹוכם, וׁשכנּתי יהיה זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּדלעּוּמת

יׂשראל  ּבני ידי על ׁשּנעׂשית הּמלחמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהיא

הוי' צבאֹות ׁשּבתיבת 13ׁשּנקראים ׁשּמבאר ּוכפי , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

יׁשנם  ׁשּכּוּלם ּפירּוׁשים, ׁשלׁשה יׁשנם ְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹצבא

ּבעֹולמֹו. הּקּב"ה ׁשליחּות למּלא האדם ְְְֲִֵַַַַָָָָָָּבעבֹודת

ׁשּבׁשעת  ּומבאר, ּומסּביר ממׁשי זה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָּולאחר
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טו.7) כו, ואילך.8)תרומה (קט).9)פ"ה מו סימן הבהיר ספר וראה ט. א, ב.10)ויקרא כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה

ח.11) כח, פינחס ופרש"י ספרי שם. ויקרא ופרש"י מא.13)פ"יֿיא.12)תו"כ יב, בא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
È‡˜ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂc ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk ,‰p‰c מכווןÏÚ ¿ƒ≈¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»»≈«

,ÔkLn‰ ˙ÈiNÚ,המקדש בית נבנה יותר מאוחר בזמן כך, אחר ורק ¬ƒ««ƒ¿»
‰Ê ÏÚL המשכן עשיית ‡˙הציווי בתורה Ó‡7¯על ˙ÈNÚÂ ∆«∆∆¡«¿»ƒ»∆

‰ke¯‡a ¯‡B·ÓÎÂ ,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ¿ƒ¿«¿»«¬»
CLÓ‰‰a8 הבאים מאמרים קבוצת ¿«∆¿≈

'באתי  המתחיל דיבור אחד, בהמשך

ידו  על (שנמסר הריי"צ הרבי של לגני'

תש"י) שבט יו"ד יום לקראת לפרסום

‰„B·Ú‰ ¯wÈÚL עובד שהיהודי ∆ƒ«»¬»
הזה  בעולם ה' BNÚÏ˙את ‡È‰ƒ«¬

˙eËMÓ ודעת מטעם שעל (שלמטה ƒ¿
הכתוב  לשון רומז ÌÈhLƒƒ)כך

,‰Ê ˙neÚÏc הקדושה היפך של ƒ¿«∆
לשון  פי על זה' 'לעומת הנקראת

בטוב  היה טובה 'ביום בקהלת הכתוב

זה  לעומת זה את גם ראה רעה וביום

האלקים' ÌÏBÚc,עשה ˙eËL¿¿»
כדברי  האלוקי לרצון בניגוד שהיא

'באתי  במאמר (הנאמרים ז"ל חכמינו

עבירה  עובר אדם 'אין הנזכר) לגני'

שטות', רוח בו נכנס כן אם אלא

זו  שטות eËL˙להפוך ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿
,‰Me„˜c של שטות שבמקום ƒ¿»

תהיה  ודעת, מטעם למטה העולם,

דקדושה, שטות של באופן ה' עבודת

ודעת, מטעם ÔÈÚלמעלה Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«
של  הפנימי מעצי ‰ÌÈL¯wהתוכן «¿»ƒ

המשכן, נעשה שמהם ∆̃∆¯Lשיטים
¯˜L ˙Bi˙B‡,הסדר והיפוך בשינוי ƒ∆∆

ÌÏBÚ‰ ¯˜MnL ,eÈÈ‰ המעלים «¿∆ƒ∆∆»»
האלוקית האמת על e„ÈÓÚÈ«¬ƒומסתיר

BÏ ÔkLÓe Lc˜Ó ‰È‰iL ÔÈaƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿»
C¯a˙È בעולם יהיה ההעלם ובמקום ƒ¿»≈

אלוקות. גילוי

BÈÚÂביטוי לידי ובא משתקף שהוא כפי המשכן ÏÎcשל ‰„B·Úa ¿ƒ¿»»¬»¿»
) „Á‡Â „Á‡ יהיה המשכן עשיית ידי שעל הכתוב ÈzÎLÂכלשון ∆»¿∆»¿»«¿ƒ

·e¯Èw‰ ‡e‰ („Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a ,ÌÎB˙a מתקרב שהאדם ¿»¿»∆»¿∆»«≈
e‰fL ,˙e˜Ï‡Ï לכך הפנימי ‰B·Ú„‰הטעם ¯wÈÚL הכהנים שעבדו ∆¡…∆∆∆ƒ«»¬»

‡e‰L ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkLna של הרוחנית המשמעות «ƒ¿»»¿»¬««»¿»∆
היא  הקרבנות ˜e¯È·עבודת ÔÈÚ של (BÓkלאלוקות ˙BÁk‰ Ïk ƒ¿«≈»«…¿

ÈiÁa‰ ·˙kL9,לשונו ומדה וזה מדה כל והנה ..." דבריו: שאר בתוך ∆»««¿«≈

במדות  העליון הרוח ולהניח להמשיך והכוונה הקרבן, מן מסתפקת היתה

אמר  לא לי', להקריב 'תשמרו לשון וזהו היחוד, וזהו אליו המידות ולהקריב

קרבן  נקרא ולכך והמידות, הכחות לי להקריב כלומר להקריב, אלא לקרב

והמידות..." הכחות קירוב ÌÈÏBÚLשהוא ÔÙB‡·e המתקרבים ), הכחות ¿∆∆ƒ
¯Ê‡לאלקות  „Ú הסודÔÈ‡c «»»¿≈
ÛBÒ10 דקורבנא 'רזא הזוהר (כלשון

סוף'), דאין רזא עד È„Èעולה ÏÚÂ¿«¿≈
‰Ê שענינה הקרבנות הקרבת ידי על ∆

העלאה  בדרך לאלוקות התקרבות היא

שתחילתו  בתהליך למעלה, מלמטה

האדם, Ckמצד ¯Á‡ ˙ÈNÚ«¬≈««»
‰ÎLÓ‰‰ האלוקות של וגילוי ««¿»»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ בתהליך ƒ¿«¿»¿«»
האלוקות  מצד הוא ∆∆e‰fLשתחילתו

ÔÈÚ חכמינו דברי של הפנימי התוכן ƒ¿«
ניחוח' 'ריח נאמר הקרבנות שעל ז"ל

מעשה  על אומר הוא ברוך הקדוש כי

ÈÙÏהקרבנות Áe¯ ˙Á«««¿»«
ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L11, ∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ

בעבודת  האדם שמעשה והיינו

נחת  גורם למטה מלמעלה הקרבנות

המשכה  יש מזה וכתוצאה למעלה רוח

למטה. מלמעלה האלוקות של

‡ÏelÈ‰‰ ÏÚa ¯‡·Óe הרבי ¿»≈«««ƒ»
המשך ,CLÓ‰‰a12הריי"צ  ¿«∆¿≈

הנזכר  תש"י לגני 'באתי המאמרים

˙BNÚÏ È„kL לפעול¯˜MnL ∆¿≈«¬∆ƒ∆∆
,‰Ê ˙neÚÏc ˙eËLe ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿«∆

,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ ‰È‰È שזהו ƒ¿∆¿»«¿ƒ¿»
את  להפוך המשכן של הפנימי ענינו

ו'עצי  ל'קרש' וה'שטות' ה'שקר'

Ê‰שיטים', ÏÚ ‰p‰ להצליח כדי ƒ≈«∆
הזה  המהפך את È‰ƒ‡לבצע

‰ÓÁÏn‰ הרוחניתÏÚ ˙ÈNÚpL «ƒ¿»»∆«¬≈«
ÌÈ‡¯˜pL Ï‡¯NÈ Èa È„È בתורה'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ13ÈÙÎe , ¿≈¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒƒ¿¬»»¿ƒ

¯‡·nL הנזכר במאמר הריי"צ ÌLÈבמילה È˙aL·˙הרבי ‡·ˆ ∆¿»≈∆¿≈«»»∆¿»
,ÌÈLe¯Èt ‰LÏL ויופי צביון ולשון מוגבל זמן חיל, ÌlekLאנשי ¿…»≈ƒ∆»

ב'צבא' הפירושים שלושת lÓÏ‡כל Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÌLÈ∆¿»«¬«»»»¿«≈
‰"aw‰ ˙eÁÈÏL לבצע האדם על בהרחבה BÓÏBÚa,שהטיל כמבואר ¿ƒ«»»¿»

זה. מאמר המבארים הרבי ומאמרי תש"י שנת של לגני' 'באתי במאמר

CÈLÓÓ ‰Ê ¯Á‡Ïe הנזכר במאמר הריי"צ Óe·‡¯הרבי ¯ÈaÒÓe את ¿««∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈
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ה'תשכ"ג ח שבט, יו"ד

מבזּבז  ּבּמלחמה, לנּצח ּכדי הּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּמלחמה,

ּכלל   ׁשּבדר יקרים אֹוצרֹות אֹוצרֹותיו, את ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָהּמל

אינֹו אפיּלּו אּלא אֹותם, מבזּבז ׁשאינֹו רק ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹלא

ׁשּנאספּו היקרים האֹוצרֹות רק ולא אֹותם, ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹמראה

אבֹותיו  ׁשּצברּו האֹוצרֹות ּגם אּלא זה, ְְֲֶֶֶַָָָָָּבדֹור

נכלל  האֹוצרֹות ּבזּבּוז ׁשּבענין ועד דֹורֹות. ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמּדֹורי

ּכביכֹול, ּבסּכנה עצמֹו את מעמיד ׁשהּמל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָּגם

האֹוצר  נתינת ּבׁשביל והּנה, ּבּמלחמה. לנּצח ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכדי

ענין  ׁשּזהּו למּטה, ּכלי ּגם להיֹות  צרי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָמלמעלה

האדם  ּבעבֹודת ּדלמּטה ׁשאף 14האֹוצר ּומבאר . ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּפקידי  ידי על היא האֹוצרֹות ׁשּנתינת ּפי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָעל

ּבזה הּכּוונה הרי ׁשהם החיל, החיל אנׁשי הם ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּגם  מּובן ּומּזה הּנּצחֹון, את עֹוׂשים ְִִִֶֶֶַַַָָָּדוקא

ּכל  ׁשהרי ואחד, אחד ּבכל להיֹות צרי ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָהאֹוצר

הם  החיל, ּפקידי ׁשאינם אּלּו אפיּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׂשראל,

הוי'. ְֲִָָצבאֹות

ÏÈÁ˙Óe ּפי 15לבאר על למעלה, האֹוצר ענין  «¿ƒְְְְִִֵַַַָָָָ

זהר  הּתּקּוני סֹוף 16מאמר אין אֹור ֲִֵֵַַַַֹ

ּוכפי  ּתכלית, אין עד ּולמּטה קץ אין עד ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָלמעלה

ההמׁש ּבסּיּום הּוא 17ׁשּמבאר האֹוצר ׁשענין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

קץ, אין עד מעלה למעלה הּוא סֹוף אין ְְְֵֵֵֶַַַָָׁשאֹור

סֹוף  אין ּדאֹור העיּלּוי את להבין ׁשּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶָָָאּלא

ּדלמּטה  הענין לבאר מקּדים קץ, אין עד ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָלמעלה

אין  ּדאֹור מהענין למּטה ׁשהּוא ּתכלית, אין ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָעד

עד  ּדלמּטה ּומהעיּלּוי קץ, אין עד למעלה ְְְִִֵֵֵַַַַָָָסֹוף

קץ. אין עד ּדלמעלה העיּלּוי יּובן ּתכלית ְְְִִִֵֵֵַַַַָָאין
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ב.14) לג, ברכות סע"ג.16)בפי"ב.15)ראה לד, יתרו ז"ח ב). מ, ― יט תיקון שם (וראה נז תיקון פי"ז.17)סוף

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ממלחמה  משל פי על ה' בעבודת זו רוחנית מלחמה של ומהותה ענינה

ÓÁÏna‰,גשמית, ÁvÏ È„k ‰p‰ ,‰ÓÁÏn‰ ˙ÚLaL כיון ∆ƒ¿««ƒ¿»»ƒ≈¿≈¿«≈««ƒ¿»»
למדינה  מאד חשוב ‡ÂÈ˙B¯ˆBשהניצחון ˙‡ CÏn‰ ÊaÊ·Ó ומשתמש ¿«¿≈«∆∆∆¿»

הם  והאוצרות המלחמה, לצורכי ÌÈ¯˜Èבהם ˙B¯ˆB‡ מאדC¯„aL »¿»ƒ∆¿∆∆
ÊaÊ·Ó BÈ‡L ˜¯ ‡Ï ÏÏk¿»…«∆≈¿«¿≈

Ì˙B‡,בשלימותם אותם שומר אלא »
‡l‡ המלך‰‡¯Ó BÈ‡ elÈÙ‡ ∆»¬ƒ≈«¿∆
Ì˙B‡ אוצרות שהם מפני אחד, לאף »

ביותר, לו וחשובים ¯˜יקרים ‡ÏÂ¿…«
מבזבז  המלך המלחמה ניצחון שלצורך

eÙÒ‡pLאת  ÌÈ¯˜È‰ ˙B¯ˆB‡‰»»«¿»ƒ∆∆∆¿
‰Ê ¯B„a,אסף עצמו ‡l‡שהוא ¿∆∆»

מבזבז  המלך במלחמה הניצחון בשביל

Ìb אפילוe¯·vL ˙B¯ˆB‡‰ «»»∆»¿
„ÚÂ .˙B¯B„ È¯BcÓ ÂÈ˙B·‡ כדי ¬»ƒ≈¿«

הניצחון  לצורך האוצרות בזבוז הוא כך

ÊeaÊaבמלחמה  ÔÈÚaL∆¿ƒ¿«ƒ¿
CÏn‰L Ìb ÏÏÎ ˙B¯ˆB‡‰»»ƒ¿»«∆«∆∆
‰kÒa BÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚÓ«¬ƒ∆«¿¿«»»
‰ÓÁÏna ÁvÏ È„k ,ÏBÎÈ·kƒ¿»¿≈¿«≈««ƒ¿»»
וגם  עצמו את 'מבזבז' המלך וכביכול

בנמשל, גם וכך מסתכן, עצמו הוא

של  הרוחנית המלחמה ניצחון בשביל

הזה  העולם של והשטות השקר הפיכת

דקדושה, ולשטות המשכן של ל'קרש'

וכוחות  'אוצרות' מלמעלה נותנים

ולא  גנוזים הם כלל שבדרך מיוחדים

למטה. לאדם מתגלים

¯ˆB‡‰ ˙È˙ ÏÈ·La ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ«»»
כדי  הנחוצים וההשפעות הכוחות של

הנמשכים  האמורה במלחמה לנצח

BÈ‰Ï˙וניתנים  CÈ¯ˆ ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»»ƒƒ¿
,‰hÓÏ ÈÏk Ìb צריך מצידו האדם «¿ƒ¿«»

לקבל  ראוי להיות 'כלי' בעצמו להכין

הכוחות  את ולקלוט ולהכיל

הללו  ה'אוצרות' של וההשפעות

e‰fLהוא לכך הראוי B·Úa„˙הכלי ‰hÓÏc ¯ˆB‡‰ ÔÈÚ ∆∆ƒ¿«»»ƒ¿«»«¬«
Ì„‡‰14,אוצר שנקראת שמים יראת לגני', 'באתי במאמרי כמבואר והוא, »»»

יראת  של אוצר אלא גנזיו בבית הוא ברוך להקדוש לו "אין הגמרא כדברי

אוצרו". היא ה' יראת שנאמר שמים,

¯‡·Óe הנזכר במאמר הריי"צ ‰‡B¯ˆB˙הרבי ˙È˙pL Èt ÏÚ Û‡L ¿»≈∆««ƒ∆¿ƒ«»»
,ÏÈÁ‰ È„È˜t È„È ÏÚ ‡È‰ לצורך אוצרותיו את מוסר שהמלך למרות ƒ«¿≈¿ƒ≈««ƒ

הצבא, למפקדי במלחמה Êa‰הניצחון ‰Âek‰ È¯‰ האוצרות בנתינת ¬≈««»»»∆
בנתינת  מתכוין המלך שאליהם אלה אלא עצמם, המפקדים אינם למפקדים,

‰ÏÈÁהאוצרות  ÈL‡ Ì‰ בפועל הקרב בשדה הלוחמים Ì‰Lהחיילים ≈«¿≈««ƒ∆≈
בשטח  ‰ÔBÁvp,הלוחמים ˙‡ ÌÈNBÚ ‡˜Âc,המפקדים fÓe‰ולא «¿»ƒ∆«ƒ»ƒ∆

ÌbL Ô·eÓ במלחמה בנמשל, »∆«
ה', עבודת של שעל ‰‡Bˆ¯הרוחנית »»

במלחמה  הניצחון את משיגים ידו

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ בעלי אצל רק לא »ƒƒ¿
אלא  ה', בעבודת גבוהות «¿ÏÎaדרגות

Ïk È¯‰L ,„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»∆¬≈»
,Ï‡¯NÈ,הכלל מן יוצא בלי ƒ¿»≈

È„È˜t ÌÈ‡L el‡ elÈÙ‡¬ƒ≈∆≈»¿ƒ≈
,ÏÈÁ‰ אלא מפקדים שאינם אלה ««ƒ

פשוטים, ‰ÈÂ'חיילים ˙B‡·ˆ Ì‰≈ƒ¿¬»»
שייך  ישראל מבני ואחד אחד וכל

הרוחנית  המלחמה את הלוחם לצבא

הניצחון. את ומביא הזו

ÏÈÁ˙Óe הזנכר במאמר הריי"צ הרבי «¿ƒ
¯‡·Ï15‰ÏÚÓÏ ¯ˆB‡‰ ÔÈÚ ¿»≈ƒ¿«»»¿«¿»

‰Èewzבאלוקות, ¯Ó‡Ó Èt ÏÚ«ƒ«¬««ƒ≈
¯‰Ê16‰ÏÚÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ …«≈¿«¿»

ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú«≈≈¿«»«≈
,˙ÈÏÎz,סוף אין הוא שהאור כיון «¿ƒ

מתעלה  הוא כמה עד ומידה גבול אין

עד  ומידה גבול ואין למעלה, ונעלם

למטה, ומתגלה ונמשך יורד הוא כמה

ÌeiÒa ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈¿ƒ
CLÓ‰‰17¯ˆB‡‰ ÔÈÚL «∆¿≈∆ƒ¿«»»

באלוקות, למעלה שהוא כפי הגנוז,

‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L ‡e‰∆≈
‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ונעלם Ú„מתעלה ¿«¿»«¿»«

,ı˜ ÔÈ‡,ומידה גבול ‡l‡ללא ≈≈∆»
ÈelÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï È„kL∆¿≈¿»ƒ∆»ƒ

‡ ¯B‡c„Ú ‰ÏÚÓÏ ÛBÒ ÔÈ ¿≈¿«¿»«
,ı˜ ÔÈ‡ בלי וההתעלמות העליה ≈≈

Ï·‡¯גבול  ÌÈc˜Ó תחילה «¿ƒ¿»≈
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ גבול ללא והגילוי e‰L‡ההמשכה »ƒ¿»ƒ¿«»«≈«¿ƒ∆

,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c ÔÈÚ‰Ó ‰hÓÏ ההפלאה ¿«»≈»ƒ¿»¿≈¿«¿»«≈≈
ונעלה  מופלא ענין היא גבול בלי ונעלם מתעלה סוף אין שאור בכך והעילוי

גבול, בלי ומתגלה נמשך סוף אין שאור בכך והעילוי מההפלאה יותר

˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏc ÈelÈÚ‰Óe להבנה יותר קל ענין Ô·eÈשהוא ≈»ƒƒ¿«»«≈«¿ƒ«
ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏc ÈelÈÚ‰.מופלא ויותר נעלה יותר ענין שהוא »ƒƒ¿«¿»«≈≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט

 למלל ימא    9 

ט

כלה  אחותי לגני באתי

ּכפי  ּתכלית אין עד ּדלמּטה הענין לבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּומתחיל

מה  (ׁשּזהּו העֹולמֹות התהּוּות ּבענין ְְְִִֶֶֶַַַָָׁשהּוא

ׁשּלפני  ההיּלּולא ליֹום הּׁשּיי ּבּסעיף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּׁשּנתּבאר

ֶזה).

ענין ÛÈÚÒ·eב) לבאר ממׁשי (אח"ד) י"ג ¿»ƒְְְִִֵֶַָָָ

(לא  ּתכלית אין עד ּבּלמּטה ְְִֵַַַַָָֹנֹוסף

להתּפּׁשטּות  ּבנֹוגע אּלא) ההתהּוּות, לענין ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּבנֹוגע

ּׁשאֹומר  מה לׁשֹונֹו: וזה סֹוף, אין אֹור ְְְִֵֵֶֶַוגיּלּוי

הּגיּלּוי  על קאי ּתכלית, אין עד ְְִִֵֵַַַַַָָלמּטה

ּובלי  ׁשיעּור ואין סֹוף אין ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַוההתּפּׁשטּות

הּיֹותר  ּבּמדריגֹות מּטה, למּטה עד מּמׁש ְְְֵֵַַַַַַַָָָגבּול

סֹוף  אין אֹור וזהּו ּתחּתֹונֹות. והּיֹותר ְְְֲֵֵֶַַַאחרֹונֹות

הּוא  האֹור ׁשהתּפּׁשטּות ּתכלית, אין עד ְְְְִִֵֶַַַַָָלמּטה

מדריגה  עד ּכלל, גבּול ּובלי סֹוף אין ְְְְְִִִֵֵַַַָָּבבחינת

ׁשאין  והיינּו, לׁשֹונֹו). ּכאן (עד מּטה מּטה ְְְֵֵֶַַַַַָָָהּיֹותר

אין  עד הׁשּתלׁשל ּות ריּבּוי ׁשּיׁש רק ְְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכּוונה

ּכפי  אפיּלּו אּלא סֹוף, אין נקרא ולכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָּתכלית,

הּוא  ּגּופא ׁשם ּתכלית, אין עד למּטה ְְְִִֵֶַַַָָָָׁשּנמצא

ׁשהּׁשבח  ּבהּמאמר, ּוממׁשי סֹוף. אין ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָּבאֹופן

לבֹוא  ׁשּיכֹול סֹוף אין אֹור על ְִֵֶֶַָָׁשאֹומרים

התּפּׁשטּות, רק לא (היינּו, וגיּלּוי ְְְְְְְִִִַַַַֹּבהתּפּׁשטּות

אין  ּתכלית, אין עד מּטה למּטה ּגיּלּוי) ּגם ְְִִֵֵֶַַַַַָָָאּלא

סֹוף  האין ּבעֹולמֹות וגיּלּוי להתּפּׁשטּות ְְְְְִִֵַַַָָָָהּכּוונה

ׁשּבער ּפי על ּדאף האצילּות, ּבעֹולם ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָואפיּלּו

ועל  סֹוף האין עֹולמֹות ּגם הרי סֹוף אין ְֲֵֵֵַַָָאֹור

ּבׁשם  נקראים האצילּות עֹולם וכּמה ּכּמה ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָאחת

ׁשהּׁשבח 18עֹולמֹות  לֹומר אפׁשר אי מקֹום, מּכל , ְִִֶֶֶַַַָָָָ
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וש"נ.18) תקו. ע' ח"ב תרל"ג סה"מ ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï ÏÈÁ˙Óe והתגלות המשכת «¿ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ¿«»«≈«¿ƒ

גבול  בלי סוף (e‰fLהאין ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚa ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿ƒ¿«ƒ¿«»»∆∆
,‰Ê ÈÙlL ‡ÏelÈ‰‰ ÌBÈÏ CÈiM‰ ÛÈÚqa ¯‡a˙pM ‰Ó היינו «∆ƒ¿»≈«»ƒ««»¿«ƒ»∆ƒ¿≈∆

ביו"ד  שכן לגני', 'באתי המשך של י"ב סעיף הוא תשכ"ב, אשתקד, שבט יו"ד

'באתי  מאמר הרבי אמר תשי"א שבט

של  א' סעיף על בעיקרו שמיוסד לגני'

וכן  ב' סעיף על בתשי"ב ה'המשך',

שמאמר  כך בשנה, שנה מידי הלאה

מיוסד  תשכ"ב שנת של לגני' 'באתי

מיוסד  זה ומאמר י"ב פרק על בעיקרו

י"ג  פרק על ).בעיקרו
) ‚"È ÛÈÚÒ·e בגימטריא ·) ¿»ƒ

ÔÈÚ ¯‡·Ï CÈLÓÓ („"Á‡∆»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»
‡ÔÈועילוי  „Ú ‰hÓla ÛÒB»«¿«»«≈

˙ÈÏÎz האין וגילוי המשכת בענין «¿ƒ
גבול בלי למטה Ú‚Baסוף ‡Ï)…¿≈«
,˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚÏ מדובר שבזה ¿ƒ¿««ƒ¿«

י"ב, סעיף הקודם, «∆‡l‡)בסעיף
תכלית' אין עד 'למטה ענין הוא כיצד

¯B‡ ÈelÈ‚Â ˙eËMt˙‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ
BBLÏ ‰ÊÂ ,ÛBÒ ÔÈ‡ י"ג בסעיף ≈¿∆¿

תש"י: בשנת הריי"צ הרבי מאמר של

ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ ¯ÓB‡M ‰Ó«∆≈¿«»«≈
È‡˜ ,˙ÈÏÎz מכווןÈelÈb‰ ÏÚ «¿ƒ»≈««ƒ
˙eËMt˙‰‰Â סוף האין האור של ¿«ƒ¿«¿

ÔÈ‡Âהאלוקי  ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿≈
„Ú LnÓ Ïe·‚ ÈÏ·e ¯eÚÈLƒ¿ƒ¿«»«

,‰hÓ ‰hÓÏ סוף האין שאור ועד ¿«»«»
ומתגלה  ומאיר ויורד נמשך

˙BB¯Á‡ ¯˙Bi‰ ˙B‚È¯„na««¿≈«≈«¬
˙BBzÁz ¯˙Bi‰Â הדרגות ¿«≈«¿

בסדר  ביותר והתחתונות הנמוכות

ונמשך. יורד האור שבהן הדרגות

e‰ÊÂ האמירה של הפנימי התוכן ¿∆
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈¿«»«≈

˙eËMt˙‰L ,˙ÈÏÎz והתגלות «¿ƒ∆ƒ¿«¿
ÈÁ·a˙והמשכת  ‡e‰ ¯B‡‰»ƒ¿ƒ«

,ÏÏk Ïe·‚ ÈÏ·e ÛBÒ ÔÈ‡ ואין ≈¿ƒ¿¿»
ומאיר  ויורד נמשך האור אלא בה ומאיר יורד לא סוף האין שהאור »Ú„דרגה

‰hÓ ‰hÓ ¯˙Bi‰ ‰‚È¯„Ó הנמוך והתחתון ה'מטה' שהיא הדרגה «¿≈»«≈«»«»
ביותר  BBLÏ).והנחות Ô‡k „Ú)«»¿

ÔÈ‡ „Ú ˙eÏLÏzL‰ ÈeaÈ¯ LiL ˜¯ ‰Âek‰ ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆≈««»»«∆≈ƒƒ¿«¿¿«≈

,ÛBÒ ÔÈ‡ ‡¯˜ ÔÎÏÂ ,˙ÈÏÎz פירושו אין סוף' אין עד 'למטה כלומר «¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈
נקרא  ולכן בהן, ויורד נמשך האלוקי שהאור ודרגות בחינות סוף אין שיש רק

סוף' מזה,‡l‡'אין יותר פירושו סוף' אין עד למטה סוף אין 'אור אלא ∆»
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ ‡ˆÓpL ÈÙk elÈÙ‡ לדרגה כשירד גם ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«»«≈«¿ƒ

נחותה  והכי תחתונה Ùeb‡הכי ÌL»»
עצמה  זו בדרגה ÔÙB‡aהרי ‡e‰¿∆

ÛBÒ ÔÈ‡ ÏL להאיר שירד ולמרות ∆≈
סוף  אין להיות נשאר ביותר, למטה

כלל. מוגבל ובלתי

Á·M‰L ,¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««¬»∆«∆«
BÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÏÚ ÌÈ¯ÓB‡LÛ ∆¿ƒ«≈

˙eËMt˙‰a ‡B·Ï ÏBÎiL∆»»¿ƒ¿«¿
˜¯ ‡Ï ,eÈÈ‰) ÈelÈ‚Â¿ƒ«¿…«

˙eËMt˙‰ דבר כל של כטבעו ƒ¿«¿
בדרך  ממנו חוץ מתפשט שאורו מאיר

ÈelÈbממילא, Ìb ‡l‡ שהוא ∆»«ƒ
ומתגלה  מאיר hÓ‰עצמו ‰hÓÏ (¿«»«»

‰Âek‰ ÔÈ‡ ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ≈««»»
ÈelÈ‚Â ˙eËMt˙‰Ï,הדרגות בכל ¿ƒ¿«¿¿ƒ
הנחותות הדרגות «¿BÓÏBÚa˙גם

ÛBÒ ÔÈ‡‰ הלא העליונים העולמות »≈
מאיר  סוף שהאין עולמות מוגבלים,

בגילוי  ÌÏBÚaבהם elÈÙ‡Â«¬ƒ¿»
,˙eÏÈˆ‡‰ והנעלה הראשון העולם »¬ƒ

של  הכלליים העולמות מארבעת ביותר

אצילותֿבריאהֿ השתלשלות', 'סדר

האצילות  שבעולם יצירהֿעשיה,

האין  בעולמות מאשר פחותה ההארה

‡B¯סוף, C¯ÚaL Èt ÏÚ Û‡c¿««ƒ∆¿∆∆
ÛBÒ ÔÈ‡ האין האלוקי לאור ביחס ≈

לגמרי גבול ובלי Ìbסוף È¯‰ אפילו ¬≈«
ÛBÒ ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ האור שבהם »»≈
בגילוי  מאיר סוף ‡Á˙האין ÏÚÂ¿«««

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»»»¬ƒ
שבו  ההארה סוף, האין עולמות שלגבי

מ'סדר  חלק הוא כי פחותה

ÌLaהשתלשלות' ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈
˙BÓÏBÚ18, שנקראים וכיון »

סוף  אין שאור שהעובדה לומר אפשר היה לכאורה העלם, מלשון 'עולמות',

עד  'למטה מאיר סוף אין שאור האמירה ולכן וחידוש, פלא היא בהם מאיר

דבר  של לאמתו אבל האצילות, ועולם סוף האין לעולמות מתייחסת סוף' אין

שכן  וכל סוף, האין עולמות עצמו, סוף לאין שביחס למרות כי כן, לומר אין
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

י

 10   למלל ימא  

ה'תשכ"ג י שבט, יו"ד

קאי  ּתכלית אין עד למּטה הּוא סֹוף אין ְְִֵֵֵֶַַַָָׁשאֹור

"ּדהּנה  האצילּות, ועֹולם סֹוף האין עֹולמֹות ְְֲִִֵֵַָָָָעל

ועֹולם  הּצמצּום ׁשּלפני סֹוף האין ְְְִִֵֵֶַָָָעֹולמֹות

הרי  ּבגיּלּוי, סֹוף אין האֹור מאיר ּדׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵָָָהאצילּות

הרי  הּכלים ּדגם להיֹות סֹוף, אין לאֹור ּכלים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַהם

ּדהאֹור  ּכלל ּפלא אין ּכן ואם מּמׁש, אלקּות ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָֹהם

מה  ּפלא אין וכן ּבגיּלּוי, ׁשם מאיר סֹוף ְְִִֵֵֵֵֶֶַָאין

והיינּו, הּגלּוי", סֹוף אין אֹור לקּבל יכֹולים ְְְְִֵֵֵֶַַַָּׁשהם

להתּפּׁשט  יכֹול סֹוף אין ׁשהאֹור ּפלא זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשאין

יכֹול  סֹוף אין ׁשהאֹור ּפלא זה אין ואפיּלּו ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם,

ּבעֹולמֹות  ּכן ּׁשאין מה ּבגיּלּוי. ׁשם ְְְִִֵֵֶַָָלהיֹות

ג). סעיף (ּכדלקּמן עׂשּיה יצירה ְְְְֲִִִִִַָָָָָּבריאה

Ô·eÈÂ ׁשם הּבעל ּתֹורת ּפי על ּביאּור ּבתֹוספת ¿«ְִֵֵֶֶַַַַַ

ּבאֹור 19טֹוב  הּמּגיד הרב ידי על ְְְְִִֵֶַַַַָָׁשּנמסרה

הּכתּוב 20ּתֹורה  ּבפירּוׁש לּתיבה 21, ּתעׂשה צהר ְֲֵֵֶַַַַָָָֹ

ּכפי  ּתעׂשה, ּוׁשליׁשים ׁשנּיים ּתחּתּיים ְְְְֲִִִִִִִֶַַָּגֹו'

הּזקן, אדמֹו"ר ידי על ונתּבארה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָׁשהּובאה

ּפרׁשּיֹות  לג' תֹורה ּבלּקּוטי ּבּׁשל"ה א ונדּפסה :22 ְְְְְְִִִֵַָָָָָ

ׁש ׁשנּיים ׁשּתחּתּיים ּבריאה ּפירׁש הם ליׁשים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָ

עדן  נׁשמתֹו מהּמּגיד ּתֹורה ּובאֹור עׂשּיה. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָיצירה

טֹוב, ׁשם הּבעל ּבׁשם יֹותר ּבעֹומק ְְֵֵֵֵֵֶַַַּפירׁש

הּבחינֹות  ׁשלׁש הם ׁשליׁשים ׁשנּיים ְְְְִִִִִִִֵֶַַָֹׁשּתחּתּיים

ּבּזהר  אמרּו זה ׁשעל ואלקּות, נׁשמֹות 23עֹולמֹות ְְֱֶֶֶַַַָָָֹֹ

וזהּו הּוא. ּברי לקּודׁשא ליּה אית עלמין ְְְְְְִִִֵֶָָָּתלת

ּתיבֹות  על ּדקאי וגֹו', לּתיבה ּתעׂשה ְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹצהר

ׁשל  ּבאֹופן להיֹות ׁשּצריכים והּתֹורה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָהּתפּלה

האלקּות  עם העֹולמֹות מתקּׁשרים ואז ְְְְֱִִִִַָָָָֹּבהירּות,

ּומתקּׁשרים  ׁשעֹולים ּבאֹופן הּנׁשמֹות, ידי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָעל
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א).א) תריד, ג) (כרך נח באוה"ת לאח"ז (נדפס ב סג,

סע"ה.19) הריב"ש ב).20)צוואת (ז, נח טז.21)ס"פ ו, א.22)נח א.23)רעו, קנט, ח"ג

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
'עולמות', נקראים האצילות, ÓBÏ¯עולם ¯LÙ‡ È‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ∆¿»«

È‡˜ ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L Á·M‰L∆«∆«∆≈¿«»«≈«¿ƒ»≈
‰‡ˆeÏÈ˙,מכוון  ÌÏBÚÂ ÛBÒ ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÏÚ הדבר ובטעם «»»≈¿»»¬ƒ

במאמר  ‰ÌeˆÓvמבואר ÈÙlL ÛBÒ ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ‰p‰c"¿ƒ≈»»≈∆ƒ¿≈«ƒ¿
¯È‡Ó ÌLc ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÂ¿»»¬ƒ¿»≈ƒ
È¯‰ ,ÈelÈ‚a ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡‰»≈¿ƒ¬≈

ÌÈÏk Ì‰ ראוייםÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ï ≈≈ƒ¿≈
הארת  את ולהכיל לקבל ומסוגלים

סוף, האין Ì‚cוהתגלות ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«
‡e˜Ï˙אפילו  Ì‰ È¯‰ ÌÈÏk‰«≈ƒ¬≈≈¡…

,LnÓ אופן בחסידות, כמבואר «»
בעולמות  האלוקי האור הארת

וענינו  ב'כלים', מתלבשים שה'אורות'

שהאלוקות  הוא האצילות עולם של

שאפילו  כך כדי עד בגלוי בו מאירה

את  להגביל הוא שענינם הכלים

גם  והגבלה, במדידה שיאירו האורות

לאלוקות  ובטלים ממש' 'אלוקות הם

ÏÏkבתכלית  ‡Ït ÔÈ‡ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈∆∆¿»
ÌL ¯È‡Ó ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡‰c¿»≈≈ƒ»
האצילות  ובעולם סוף האין בעולמות

‰Ó ‡Ït ÔÈ‡ ÔÎÂ ,ÈelÈ‚a¿ƒ¿≈≈∆∆«
Ì‰M ועולם סוף האין עולמות ∆≈

Ïa˜Ïהאצילות  ÌÈÏBÎÈ לקלוט ¿ƒ¿«≈
‰ÈeÏb",ולהכיל  ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈«»

¯B‡‰L ‡Ït ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆≈∆∆∆∆»
ÌL ËMt˙‰Ï ÏBÎÈ ÛBÒ ÔÈ‡≈»¿ƒ¿«≈»

ממילא, בדרך elÈÙ‡Â«¬ƒבהתפשטות
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡‰L ‡Ït ‰Ê ÔÈ‡≈∆∆∆∆»≈

ÈelÈ‚a ÌL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ שניכר »ƒ¿»¿ƒ
בגלוי. אלו Ôkבעולמות ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈

‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
‰iNÚ מאצילות שלמטה העולמות ¬ƒ»

סוף  אין אור הארת אליהם שביחס

פלא  אכן היא סוף' אין עד 'למטה

‚)וחידוש  ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k) כפי ¿ƒ¿«»»ƒ
להלן. שיוסבר

Èt ÏÚ ¯e‡Èa ˙ÙÒB˙a Ô·eÈÂ¿«¿∆∆≈«ƒ
·BË ÌL ÏÚa‰ ˙¯Bz19 ««««≈

È„È ÏÚ ‰¯ÒÓpL מקומו וממלא ‰Èbn„תלמידו ממעזריטש ‰¯· ∆ƒ¿¿»«¿≈»«««ƒ

‰¯Bz ¯B‡a20·e˙k‰ Le¯ÈÙa נוח 21, תיבת לגבי ˆ‰¯בתורה ¿»¿≈«»…«
ÈÙk ,‰NÚz ÌÈLÈÏLe ÌÈiL ÌÈizÁz 'Bb ‰·ÈzÏ ‰NÚz«¬∆«≈»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ«¬∆»¿ƒ

‰¯‡a˙Â ‰‡·e‰L זו Òt„Â‰תורה ,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ È„È ÏÚ ∆¿»¿ƒ¿»¬»«¿≈«¿«»≈¿ƒ¿¿»
˙BiL¯t '‚Ï ‰¯B˙ ÈËewÏa המבוסס א מהר"ש הרבי של חסידות ספר ¿ƒ≈»¿»»ƒ

הזקן  אדמו"ר של החסידות מאמרי על

הפרשיות  ג' על אור' 'תורה בספר

לךֿ נח, בראשית, שבתורה הראשונות

ÏMa"‰לך  לוחות 22: שני בספר «¿»
ÌÈiLהברית  ÌÈizÁzL L¯Èt≈≈∆«¿ƒƒ¿ƒƒ

Ì‰ ÌÈLÈÏL העולמות שלוש כנגד ¿ƒƒ≈
iNÚ‰.הרוחניים  ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

B˙ÓL „Èbn‰Ó ‰¯Bz ¯B‡·e¿»≈««ƒƒ¿»
ÌLa ¯˙BÈ ˜ÓBÚa L¯Èt Ô„Ú≈∆≈≈¿∆≈¿≈
ÌÈizÁzL ,·BË ÌL ÏÚa‰«««≈∆«¿ƒƒ
LÏL Ì‰ ÌÈLÈÏL ÌÈiL¿ƒƒ¿ƒƒ≈»…
˙BÓL ˙BÓÏBÚ ˙BÈÁa‰«¿ƒ»¿»
e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,˙e˜Ï‡Â∆¡…∆«∆»¿

¯‰fa23dÈÏ ˙È‡ ÔÈÓÏÚ ˙Ïz «…«¿»»¿ƒƒ≈
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Ï שלוש ¿¿»¿ƒ

הוא  ברוך לקדוש לו יש עולמות

ברוך  שהקדוש שם: בזוהר (וממשיך

עולם  עולמות, בשלושה נסתר הוא

פרט  בו נודע ולא שנסתר עליון ראשון

שקשור  שני עולם בתוכו, גנוז שהוא לו

נודע  הוא ברוך והקדוש שלמעלה, בזה

והוא  מהם הנחות שלישי ועולם ממנו,

בו, שורים עליונים שמלאכים עולם

ואינו  בו נמצא הוא ברוך והקדוש

להסתכל  וכשרוצים כעת נמצא נמצא,

ואינו  מהם מסתלק אותו ולדעת

NÚz‰נראה...). ¯‰ˆ e‰ÊÂ¿∆…««¬∆
È‡˜c ,'B‚Â ‰·ÈzÏ שמכווןÏÚ «≈»¿¿»≈«

˙B·Èz של ‰lÙz‰המילים ≈«¿ƒ»
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ,‰¯Bz‰Â¿«»∆¿ƒƒƒ¿

Ê‡Â ,˙e¯È‰a ÏL ÔÙB‡a כאשר ¿∆∆¿ƒ¿»
הם  התורה ושל התפילה של המילים

‰BÓÏBÚ˙בבהירות, ÌÈ¯M˜˙Óƒ¿«¿ƒ»»
˙e˜Ï‡‰ ÌÚ,˙BÓLp‰ È„È ÏÚ ƒ»¡…«¿≈«¿»

ÌÈ¯M˜˙Óe ÌÈÏBÚL ÔÙB‡a¿∆∆ƒƒ¿«¿ƒ
‰Êa ‰Ê ÌÈ„ÁÈÈ˙Óe.בעולמות והנשמות בנשמות העולמות ƒ¿«¬ƒ∆»∆
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יא

כלה  אחותי לגני באתי

הּזקן, רּבינּו ּוממׁשי ּבזה. זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּומתייחדים

לקּודׁשא  ליּה אית עלמין ּתלת הּזהר ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשּבמאמר

ּפירׁש מל ּבּמקּדׁש ּפירּוׁשים: ׁשני יׁש הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַּברי

מה  ׁשּזהּו לֹומר וי ׁש יצירה. ּבריאה אצילּות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהם

ואלקּות, נׁשמֹות עֹולמֹות טֹוב ׁשם הּבעל ְֱֵֶֶַַַַָָָֹּׁשּכתב

ּבריאה, היינּו נׁשמֹות יצירה, היינּו ְְְְְִִַַָָָָעֹולמֹות

זּכּותא  מׁשה הרב א אצילּות. היינּו ְֱֲִֶֶַַַַָָֹֹואלקּות

יצירה  ּובריאה ואצילּות קדמֹון אדם ׁשהם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּפירׁש

לפירּוׁש מתאים זה ׁשּפירּוׁש [ּולהעיר, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָעׂשּיה

אּלא  עׂשּיה, יצירה ּבריאה על ּדקאי ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהּׁשל"ה

הּכללּיים, עׂשּיה יצירה לבריאה היא ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשהּכּוונה

סֹוף), האין (עֹולמֹות קדמֹון אדם ְְְֵַַָָָָּדהיינּו,

רּבינּו ּומבאר עׂשּיה]. יצירה ּובריאה ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָאצילּות

ׁשּפיר  אתי זּכּותא מׁשה הרב ּפירּוׁש ׁשּלפי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּזקן,

ׁשהם  עדן נׁשמתֹו טֹוב ׁשם הּבעל ּפירּוׁש ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָיֹותר

ואלקּות, נׁשמֹות עֹולמֹות הּבחינֹות ְְֱִֶַָָָֹֹׁשלׁש

מה  להׂשּכיל מּופלאת הׂשּכלה והיא ְְְְְִִִֵַַַָָ(ּומֹוסיף)

ענין  ׁשּזהּו מאצילּות , ּׁשּלמעלה למה אצילּות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּבין

הּנׁשמֹות  ּכי לאלקּות, נׁשמֹות ּבין ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹההפרׁש

ּכן  ּגם היֹותן ׁשעם ּדאצילּות, מּכלים ְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָנמׁשכים

חד  וגרמֹוהי איהּו אינן 24אלקּות, זה ּכל עם א , ְְֱִִִֵֶַַַָָֹ

עצמֹו וזהּו מּמׁש. אלקּות ׁשהם להאֹורֹות ְְְֱִֵֶֶַַָָֹּדֹומין

ּכלים, ּבחינת ׁשהּוא אצילּות, ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַההפרׁש

ּכלים לעֹולמֹות  מּבחינת למעלה ׁשהם סֹוף האין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ב).24) (ג, בהקדמה תקו"ז

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
¯‰f‰ ¯Ó‡ÓaL ,Ô˜f‰ eÈa¯ CÈLÓÓe הנזכר˙È‡ ÔÈÓÏÚ ˙Ïz «¿ƒ«≈«»≈∆¿«¬««…«¿»»¿ƒƒ

‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Ï dÈÏהוא ברוך לקדוש לו יש עולמות LÈשלושה ≈¿¿»¿ƒ≈
CÏÓ Lc˜na :ÌÈLe¯Èt ÈL רבי המקובל מאת הזוהר על פירוש ¿≈≈ƒ«ƒ¿«∆∆

בוזגלו  Ì‰Lשלום L¯Èt הם העולמות È¯a‡‰ששלושת ˙eÏÈˆ‡ ≈≈∆≈¬ƒ¿ƒ»
e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ .‰¯ÈˆÈ פירוש ¿ƒ»¿≈«∆∆

בריאהֿיצירהֿ לעולמות שהכוונה זה

ענין  אותו הוא kM˙·עשיה ‰Ó«∆»«
·BË ÌL ÏÚa‰ ששלושת «««≈

הם  BÓL˙העולמות ˙BÓÏBÚ»¿»
eÈÈ‰ ˙BÓÏBÚ ,˙e˜Ï‡Â∆¡…»«¿
‰‡È¯a eÈÈ‰ ˙BÓL ,‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¿»«¿¿ƒ»

מיצירה, ‰eÈÈשלמעלה ˙e˜Ï‡Â∆¡…«¿
˙eÏÈˆ‡ ביותר הנעלה העולם שהוא ¬ƒ

ממש. אלוקות LÓ‰והוא ·¯‰ C‡«»«…∆
‡˙ekÊ הזוהר על הרמ"ז פירוש בעל «»

Ì‰L L¯Èt העולמות ששלושת ≈≈∆≈
שלושת  הם הבאות הנזכרים הבחינות

˜„ÔBÓהראשונה  Ì„‡ ענינה שעל »»«¿
בחינה  שהיא הסוד בתורת מבואר

מהעולמות  למעלה באלוקות, עליונה

מסוגים  ואורות ספירות יש שבהם

'סדר  כל אלא מזה, זה ונבדלים שונים

וכל  העולמות וכל ההשתלשלות'

ימות  ועד שמהבריאה המאורעות

כמו  אחת. בסקירה בה נכללים המשיח

הבית  שכאשר בית לבנות הרוצה אדם

הפרטים  כל במחשבתו, לעלות מתחיל

נכללים  והדלתות הקירות הגג, של

על  מובא ובחסידות אחת. במחשבה

מאי  א) לא, (ברכות הגמרא מאמר כך

ולא  איש בה עבר לא בארץ דכתיב

ארץ  כל לך, לומר כו'. שם אדם ישב

לישוב  הראשון אדם עליה שגזר

נתי  לא לישוב הראשון אדם עליה גזר שלא ארץ וכל וגזירת נתישבה שבה.

היינו  קדמון. אדם של הכללית האחת הקדומה מחשבה הוא הראשון אדם

שעלה  כפי העליונה דהשגחה הגזרה פי על הם ועניניהם אדם בני מעשי דכל

סדר  של הרבות בדרגות מכן, שלאחר קדמון' ד'אדם הקדומה במחשבה

כלולים  כולם אבל רבים, פרטים ופרטי בפרטים ביטוי לידי באה השתלשלות,

השניה  והבחינה דא"ק', הקדומה האצילות eÏÈˆ‡Â˙ב'מחשבה עולם «¬ƒ
Ê‰והשלישית  Le¯ÈtL ,¯ÈÚ‰Ïe] ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·e של ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿»ƒ∆≈∆

È‡˜cהרמ"ז  ‰"ÏM‰ Le¯ÈÙÏ ÌÈ‡˙Ó הנזכרים העולמות ששלושת «¿ƒ¿≈«¿»¿»≈
הכוונה  ‰È‡בזוהר ‰Âek‰L ‡l‡ ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ÏÚ לא «¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆»∆««»»ƒ

אלא השתלשלות' שב'סדר הפרטיים בריאהֿיצירהֿעשיה «È¯·Ïƒ¿ƒ‡‰לעולמות
ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ) ÔBÓ„˜ Ì„‡ ,eÈÈ‰c ,ÌÈiÏÏk‰ ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿»ƒƒ¿«¿»»«¿»»≈

(ÛBÒ,הבריאה עולם כנגד היצירה ‡ˆeÏÈ˙שהוא עולם כנגד שהוא ¬ƒ
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·e העשיה עולם כנגד ¯eÈaשהם ¯‡·Óe .[ ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿»≈«≈

·¯‰ Le¯Èt ÈÙlL ,Ô˜f‰«»≈∆¿ƒ≈»«
¯ÈtL È˙‡ ‡˙ekÊ ‰LÓ בא …∆«»»≈«ƒ

מובן  היינו Le¯Ètהיטב, ¯˙BÈ≈≈
Ô„Ú B˙ÓL ·BË ÌL ÏÚa‰«««≈ƒ¿»≈∆
˙BÓÏBÚ ˙BÈÁa‰ LÏL Ì‰L∆≈»…«¿ƒ»
ÛÈÒBÓe) ,˙e˜Ï‡Â ˙BÓL¿»∆¡…ƒ

כך  על וכותב הזקן È‰Â‡אדמו"ר (¿ƒ
ÏÈkN‰Ï ˙‡ÏÙeÓ ‰ÏkN‰«¿»»¿≈¿«¿ƒ
‰ÓÏ ˙eÏÈˆ‡ ÔÈa ‰Ó«≈¬ƒ¿«
e‰fL ,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlM∆¿«¿»≈¬ƒ∆∆
למה  האצילות עולם בין ההבדל

מאצילות  ‰‰L¯Ùשלמעלה ÔÈÚƒ¿««∆¿≈
Èk ,˙e˜Ï‡Ï ˙BÓL ÔÈa≈¿»∆¡…ƒ
ÌÈÏkÓ ÌÈÎLÓ ˙BÓLp‰«¿»ƒ¿»ƒƒ≈ƒ
Ôk Ìb Ô˙BÈ‰ ÌÚL ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆ƒ¡»«≈

,˙e˜Ï‡ האצילות שבעולם למרות ¡…
את  להגביל הוא שענינם הכלים גם

וכמבואר  ממש, אלוקות הם האור

הזוהר  דברי על e‰È‡ƒבחסידות
„Á È‰BÓ¯‚Â24 הוא ברוך הקדוש ¿«¿ƒ«

אחד, דבר הם דאצילות והכלים בעצמו

בטלים  הכלים גם האצילות בעולם כי

ודבקים  מוחלט בביטול לאלוקות

באגרת  הזקן אדמו"ר (וכדברי באלוקות

וחיוהי  "איהו התניא: שבספר הקודש

(פירוש  בהון. חד וגרמוהי איהו חד,

הן  חיוהי דאצילות, ספירות עשר

שכולן  הכלים הן וגרמוהי האורות

בבריאהֿיצירהֿ כן מהשאין אלקות

הרי  הכלים, הן גרמוהי עם חד סוף האין איך היטב להבין וצריך כו'). עשיה

היא  הכוונה אמנם חיים'. ב'עץ שכתוב כמו ותכלית גבול בבחינת הן הכלים

השתלשלות  בבחינת ולא סוף האין כמו מאין יש לברוא אלקות שהן לומר

לבד"), ועלול Ê‰עילה Ïk ÌÚ C‡'ה'כלים של מעלתם גודל למרות «ƒ»∆
מקום מכל ÔÈÓBcדאצילות, ÔÈ‡'ה'כליםÌ‰L ˙B¯B‡‰Ï האורות ≈»ƒ¿»∆≈

BÓˆÚדווקא  e‰ÊÂ .LnÓ ˙e˜Ï‡ למעלה אצילות שבין זה הבדל ¡…«»¿∆«¿
וענין  תוכן גם הוא ÈÁa˙מהאצילות ‡e‰L ,˙eÏÈˆ‡ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈¬ƒ∆¿ƒ«

ÌÈÏk של בדרך באים האצילות בעולם המאירים הנעלים שהאורות ≈ƒ
בכלים, אורות ÏÚÓÏ‰התלבשות Ì‰L ÛBÒ ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚÏ¿»»≈∆≈¿«¿»
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ה'תשכ"ג יב שבט, יו"ד

לבאר  יׁש ּגם מּמׁש. אלקּות נקרא ולכן ְְְֱֲִִֵֵֵַַַָָָָֹּדאצילּות,

ההפרׁש ּכענין אּלּו, ּבחינֹות ׁשּתי ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַההפרׁש

ּדאיהּו הּיחּוד ּובין חד וחּיֹוהי ּדאיהּו הּיחּוד ְְְִִִִִֵֵַַַַּבין

חד  ּבריאה 25וגרמֹוהי עֹולמֹות הם מּזה ּולמּטה . ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

נפרדים) (ּדהיינּו נבראים ׁשהם עׂשּיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָיצירה

ַָמּמׁש.

ÔÈÚ‰Â ההיּלּולא ּדבעל ּבההמׁש ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

עֹולמֹות  חלּוקֹות: לׁשּתי הם ְֱֲִִֵֵֶָָנחלקים

ּבריאה  ועֹולמֹות האצילּות, ועֹולם סֹוף ְְְֲִִֵָָָָָהאין

ּבין  חיּלּוק  יׁש יֹותר  ּבפרטּיּות  א עׂשּיה. ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָיצירה

ּגּופא, האצילּות ועֹולם סֹוף האין ְֲִֵָָָָָעֹולמֹות

ּׁשאין  מה מּמׁש, אלקּות הם סֹוף האין ֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשעֹולמֹות

ענין  ויׁשנֹו להיֹות יכֹול ׁשּבֹו האצילּות עֹולם ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָּכן

ּבא  ׁשאלקּות ּבאֹופן ׁשּזהּו אּלא ּכלים, ְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָֹׁשל

עם  להתקּׁשר ׁשּיכֹול עד והתלּבׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָּבצמצּום

האין  עֹולמֹות ּבין ׁשהחיּלּוק  לעיל וכּנזּכר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכלים,

ּבין  החיּלּוק ּדר על הּוא האצילּות לעֹולם ְֲִִֵֶֶַַָָסֹוף

ּדאיהּו הּיחּוד ּובין חד וחּיֹוהי ּדאיהּו ְְְִִִִִֵַַַַהּיחּוד

מּכל  חד, הּוא ׁשּבׁשניהם ּדאף חד, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָוגרמֹוהי

ׁשּבׁשניהם  ּכיון אמנם, ּביניהם. חיּלּוק יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמקֹום

עׂשּיה  יצירה ּבריאה ּכבעֹולמֹות (ּדלא חד ְְְְֲִִִִַָָָָֹהּוא

מבאר  זה על הּנה נפרדים), ּבבחינת ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהם

ּבנֹוגע  וגם סֹוף האין לעֹולמֹות ּבנֹוגע ְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָּבהּמאמר

אין  ּדהאֹור ּכלל ּפלא ׁש"אין האצילּות, ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָלעֹולם

לאֹור  ּכלים הם ׁש"הרי ּבגיּלּוי", ׁשם מאיר ְְֲִִִֵֵֵֵֶָסֹוף
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ובכ"מ.25) שעח. ע' רד. ע' תרכ"ט סה"מ ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏk ˙ÈÁaÓ אלא זו בהגבלה מאירים לא האורות ובהם ƒ¿ƒ«≈ƒ«¬ƒ

סוף, אין ˜¯‡בבחינת ÔÎÏÂ מאצילות שלמעלה סוף האין עולמות ¿»≈ƒ¿»
.LnÓ ˙e˜Ï‡¡…«»

,el‡ ˙BÈÁa ÈzL ÔÈa L¯Ù‰‰ ¯‡·Ï LÈ Ìb ומה אצילות «≈¿»≈«∆¿≈≈¿≈¿ƒ≈
מאצילות, ‰‰L¯Ùשלמעלה ÔÈÚk¿ƒ¿««∆¿≈

„Á È‰BiÁÂ e‰È‡c „eÁi‰ ÔÈa≈«ƒ¿ƒ¿«ƒ«
È‰BÓ¯‚Â e‰È‡c „eÁi‰ ÔÈ·e≈«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

„Á25 מכך כי בחסידות כמבואר «
איהו  חד, וחיוהי 'איהו בזוהר שנאמר

וחיוהי  'איהו נאמר ולא חד', וגרמוהי

שגם  שאמנם להסיק יש חד', וגרמוהי

עם  מאוחדים הכלים הם 'גרמוהי',

יש ה  מכלֿמקום אבל עצמה, אלוקות

הכלים  של ההתאחדות בין הבדל

והביטול  האורות, של להתאחדות

באופן  הם האורות של וההתאחדות

הכלים. של מאשר יותר נעלה

‰fÓ ‰hÓÏe הדרגות משתי למטה ¿«»ƒ∆
שלמעלה  ומה אצילות של האמורות,

È¯a‡‰מאצילות, ˙BÓÏBÚ Ì‰≈»¿ƒ»
ÌÈ‡¯· Ì‰L ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ

LnÓ (ÌÈ„¯Ù eÈÈ‰c) כי ¿«¿ƒ¿»ƒ«»
בריאהֿיצירהֿעשיה, אלו, בעולמות

בעולם  שישנו לאלוקות הביטול אין

שמוגדרים  נבראים בהם ויש האצילות

נפרדים  היינו ממש', 'נבראים

וכפי  אותם, המהווה מהאלוקות

להלן. עוד שיוסבר

CLÓ‰‰a ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿«∆¿≈
Ì‰ ÌÈ˜ÏÁ ‡ÏelÈ‰‰ ÏÚ·c¿«««ƒ»∆¡»ƒ≈
באלוקות  למעלה השונות הדרגות

של  אופנים כמה הובאו (שלעיל

דרגות) לשלוש ≈¿ÈzLÏƒחלוקתם
:˙B˜eÏÁאחד BÓÏBÚ˙ענין ¬»

ÛBÒ ÔÈ‡‰ מאצילות שלמעלה »≈
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÂ הוא שגם ¿»»¬ƒ

שני  וענין סוף, האין עולמות עם אחד בסוג ונחשב «¿BÓÏBÚÂ˙אלוקות
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a.נפרדים נבראים של עולמות הם ‡Cשכאמור ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«

˜elÈÁ LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa הבדלÛBÒ ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÔÈa ƒ¿»ƒ≈≈ƒ≈»»≈
‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÂ אחד בסוג אינם יותר, לפרט באים ואם עצמם ¿»»¬ƒ»

כיון  ÔÈ‡Mממש, ‰Ó ,LnÓ ˙e˜Ï‡ Ì‰ ÛBÒ ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚL∆»»≈≈¡…«»«∆≈
ÌÈÏk ÏL ÔÈÚ BLÈÂ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BaL ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ôk≈»»¬ƒ∆»ƒ¿¿∆¿ƒ¿»∆≈ƒ

האור, את ומצמצמים מגבילים הכלים הכלים ‡l‡והרי גם מקום שמכל ∆»
לענין  באצילות שהוא כפי הכלים ענין דומה ואינו לאלוקות בטלים שבאצילות

כיון  מאצילות, שלמטה בריאהֿיצירהֿעשיה בעולמות שהוא כפי הכלים

e‰fL הוא באצילות הכלים ÌeˆÓˆaענין ‡a ˙e˜Ï‡L ÔÙB‡a ∆∆¿∆∆¡…»¿ƒ¿
ÏBÎiL „Ú ˙eLaÏ˙‰Â¿ƒ¿«¿«∆»

,ÌÈÏk ÌÚ ¯M˜˙‰Ï,כלומר ¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ
מלובשים  שבאצילות האורות אמנם

שהאלוקות  באופן זהו אבל בכלים,

ובהתלבשות  בצמצום מאירה עצמה

מתקשר  סוף האין שהאור כזו במידה

באמצעות  ומאיר הכלים עם ומתחבר

המהות  שינוי בו חל לא אבל כלים,

elÈÁ‰L˜לגמרי, ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ¿«ƒ¿»¿≈∆«ƒ
ÛBÒההבדל  ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÔÈa≈»»≈

השתלשלות' מ'סדר «¿ÌÏBÚÏשלמעלה
C¯c ÏÚ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«∆∆
e‰È‡c „eÁi‰ ÔÈa ˜elÈÁ‰«ƒ≈«ƒ¿ƒ

„Á È‰BiÁÂ האורות של ההתאחדות ¿«ƒ«
סוף  האין עם ‰eÁi„דאצילות ÔÈ·e≈«ƒ

,„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡c ההתאחדות ¿ƒ¿«¿ƒ«
סוף  האין עם דאצילות הכלים של

,„Á ‡e‰ Ì‰ÈLaL Û‡c¿«∆ƒ¿≈∆«
של  לשון אותו (בזוהר) נאמר ובשניהם

בטלים  הכלים גם כי התאחדות,

elÈÁ˜לאלוקות, LÈ ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈ƒ
Ì‰ÈÈa של הביטול  סוף וסוף ≈≈∆

ולכן  יותר עמוק ביטול הוא האורות

באופן  היא האורות של ההתאחדות

יותר. האמור ‡ÌÓ,נעלה למרות »¿»
האורות  של ההתאחדות בין הבדל שיש

הכלים, של להתאחדות האלוקות עם

שני  Ì‰ÈLaLמצד ÔÂÈk הן ≈»∆ƒ¿≈∆
בכלים  והן Á„באורות ‡e‰ ובעולם «

עם  אחד דבר הם הכלים גם האצילום

עצמה  האלוקות היינו …¿(Ïc‡'איהו',
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ·kƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»

Ì‰L ‰iNÚ נבראים בהם שיש ‰p‰עולמות ,(ÌÈ„¯Ù ˙ÈÁ·a ¬ƒ»∆≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ≈
‰Ê ÏÚ גם שהוא האצילות שבעולם האלוקות עם וההתאחדות הביטול על «∆

באורות  רק ולא ‰‡ÔÈבכלים ˙BÓÏBÚÏ Ú‚Ba ¯Ó‡n‰a ¯‡·Ó¿»≈¿««¬»¿≈«¿»»≈
Ì‚Â ,ÛBÒ ואפילוÏÏk ‡Ït ÔÈ‡"L ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÏ Ú‚Ba ¿«¿≈«¿»»¬ƒ∆≈∆∆¿»

ÌL ¯È‡Ó ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡‰cÌ‰ È¯‰"L ,"ÈelÈ‚a עולמות הן ¿»≈≈ƒ»¿ƒ∆¬≈≈
האצילות  עולם והן סוף ומתאימים ÌÈÏkהאין ÛBÒ",ראויים ÔÈ‡ ¯B‡Ï ≈ƒ¿≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יג

 למלל ימא    13 

יג

כלה  אחותי לגני באתי

ּכיון  האחדּות, ענין מּצד והיינּו, סֹוף", ְְְְִִֵֵַַַַָָאין

"ּגם  ׁשּלכן סֹוף, אין אֹור לקּבל ּכלי היא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשאחדּות

ׁשהרי  מּמׁש", אלקּות הם הרי (ּדאצילּות) ֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹהּכלים

ׁשהעיּלּוי  לֹומר אפׁשר אי ולכן חד. וגרמֹוהי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָאיהּו

קאי  ּתכלית אין עד למּטה ׁשהּוא סֹוף אין ְְְִֵֵֵֶַַַָָּדאֹור

סֹוף  האין ּבעֹולמֹות וההתּפּׁשטּות הּגיּלּוי ְְְְִִֵַַַַָָעל

ּכלל. ּפלא זה ׁשאין ּכיון האצילּות, ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָּובעֹולם

סֹוף ּבהּמא CÈLÓÓeג) אין ּדאֹור ׁשהענין מר, «¿ƒְְְֲִֵֶַַַָָ

על  קאי ּתכלית אין עד ְְִֵֵַַַַָָלמּטה

ׁש"עֹולמֹות  לפי עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְְֲִִִִֶָָָָָעֹולמֹות

מּטה, ּבחינת הם הרי עׂשּיה יצירה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָּבריאה

ּׁשאין  מה לנׁשמתא, ּכגּופא הם ּדאצילּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּדכלים

לבּוׁשים, ּבחינת הם עׂשּיה יצירה ּבריאה ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּכן

אלּיהּו ּבפתח ּתּקינת 26וכמבֹואר לבּוׁשין ּדכּמה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

עׂשּיה  יצירה ּבריאה על ּדקאי רק 27לֹון, ׁשהם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ּומֹוסיף: ּדאצילּות". הּכלים לאֹור ּבלבד ְְְֲִִִִִֵַַָלבּוׁשים

ּבכּורסּיא,28"ּכמאמר  מקּננא עיּלאה איּמא ְְְְְֲִִַַַַָָָָָ

הרי  ּדאצילּות, ּבינה ּבחינת הּוא עיּלאה ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָּדאיּמא

עֹולם  ׁשהּוא הּכּסא עֹולם ּבכֹורסּיא, מקּננא ְְְְִִֵֶַַַָָָָהיא

ּבעׂשּיה". ואֹופן ּביצירה ספירן ׁשית ְְְֲִִִִִִַַַָָָָהּבריאה,

ׁשעֹולמֹות  זה ׁשענין לבאר, ׁשּכּוונתֹו לֹומר, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש

לאֹור  לבּוׁשים הם עׂשּיה יצירה ְְְְֲִִִִֵָָָּבריאה

הּוא  הּבריאה ׁשעֹולם ּבאֹופן אינֹו ְְֲִִֵֶֶַָָָהאצילּות,
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א).26) (יז, בהקדמה ג).27)תקו"ז (יג, וירא תו"א א).28)ראה (כג, ת"ו תקו"ז

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙e„Á‡‰ ÔÈÚ „vÓ ,eÈÈ‰Â סוף האין עולמות אלו, בעולמות שיש ¿«¿ƒ«ƒ¿«»«¿

'נפרדים'), שהם בריאהֿיצירהֿעשיה מעולמות (בשונה האצילות «≈ÔÂÈkועולם
Ìb" ÔÎlL ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Ïa˜Ï ÈÏk ‡È‰ ˙e„Á‡L אפילו ∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈≈∆»≈«

e‰È‡ È¯‰L ,"LnÓ ˙e˜Ï‡ Ì‰ È¯‰ (˙eÏÈˆ‡c) ÌÈÏk‰«≈ƒ«¬ƒ¬≈≈¡…«»∆¬≈ƒ
„Á È‰BÓ¯‚Â גם באצילות כי ¿«¿ƒ«

עם  'איהו', עם באחדות הם הכלים

עצמה. מאחר ÔÎÏÂהאלוקות ¿»≈
האצילות  עולם וכן סוף האין שעולמות

סוף  אין אור להארת ראויים כלים הם

ÈelÈÚ‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»«∆»ƒ
‰hÓÏ ‡e‰L ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c¿≈∆¿«»

È‡˜ ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú מכווןÏÚ «≈«¿ƒ»≈«
˙eËMt˙‰‰Â ÈelÈb‰«ƒ¿«ƒ¿«¿
ÌÏBÚ·e ÛBÒ ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚa¿»»≈¿»
‡Ït ‰Ê ÔÈ‡L ÔÂÈk ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ≈»∆≈∆∆∆

ÏÏk האין האור מאיר אלו שבעולמות ¿»
מאיר  סוף אין שאור והאמירה סוף,

שהוא  לחדש באה קץ' אין עד 'למטה

שהיה  'למטה' כאלה בבחינות גם מאיר

וכפי  בהם, מאיר שאינו לומר מסתבר

להלן. עוד שיוסבר

CÈLÓÓe הרי"צ ‚) הרבי «¿ƒ
¯Ó‡n‰a,הנזכר לגני' 'באתי ¿««¬»

‰hÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿«¿≈¿«»
˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú לגבי מכוון אינו «≈«¿ƒ

האצילות  ועולם סוף האין עולמות

אלא  ב) בסעיף לעיל ≈̃«‡È(כמבואר
È¯a‡‰מכוון  ˙BÓÏBÚ ÏÚ«»¿ƒ»

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ הוא בדבר והחידוש ¿ƒ»¬ƒ»
ÏBÚ"L ÈÙÏ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓ ¿ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ»

,‰hÓ ˙ÈÁa Ì‰ È¯‰ ‰iNÚ¬ƒ»¬≈≈¿ƒ««»
תחתונות, eÏÈˆ‡c˙דרגות ÌÈÏÎc¿≈ƒ«¬ƒ

,‡˙ÓLÏ ‡Ùe‚k Ì‰ גוף כמו ≈¿»¿ƒ¿»»
הוא  דאצילות בכלים דאצילות האורות התלבשות אופן כלומר, לנשמה,

הגוף  באברי פנימית התלבשות שהיא בגוף הנשמה התלבשות »Ó‰עלֿדרך
,ÌÈLe·Ï ˙ÈÁa Ì‰ ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a Ôk ÔÈ‡M עלֿדרך ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ

שלא  כמובן אבל בהם מלובש הוא שאמנם בבגדים האדם התלבשות ענין

והלבוש  האדם בין עמוק פנימי חיבור ‡e‰iÏנוצר Á˙Ùa ¯‡B·ÓÎÂ26 ¿«¿»¿»«≈ƒ»
,ÔBÏ ˙Èwz ÔÈLe·Ï ‰nÎc ועשית תיקנת כלים, היינו 'לבושים', כמה ¿«»¿ƒ«ƒ«

העליונות) (לספירות לבושים È‡˜cלהם בבחינת הם שהכלים זה ודבר ¿»≈
בעולמות ÏÚמכוון  בכלים האורות iNÚ‰התלבשות ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a27 «¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏk‰ ¯B‡Ï „·Ïa ÌÈLe·Ï ˜¯ Ì‰L להאיר שיורד ∆≈«¿ƒƒ¿»¿«≈ƒ«¬ƒ

פנימית  התלבשות של באופן זה אין אבל בריאהֿיצירהֿעשיה, אלו, בעולמות

דאצילות". כלים לגבי שהוא כפי בגוף, המתלבשת הנשמה כמו

ÛÈÒBÓe עולם של) (הכלים שאור באמור ביאור לתוספת  הריי"צ הרבי ƒ
בריאהֿיצירהֿעשיה: בעולמות מתלבש הזוהר Ó‡Ók"28¯האצילות ¿«¬«

‰‡lÈÚ ‡nÈ‡'העליונה ה'אמא ƒ»ƒ»»
‡iÒ¯BÎa ‡p˜Ó היינו מקננת, ¿«¿»¿¿«»

ב'כסא' ושוכנת «nÈ‡c¿ƒ‡נמצאת
˙ÈÁa ‡e‰ ‰‡lÈÚ ספירת‰Èa ƒ»»¿ƒ«ƒ»

‡p˜Ó ‡È‰ È¯‰ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿«¿»
‡qk‰ ÌÏBÚ ,‡iÒ¯eÎa העולם ¿¿«»»«ƒ≈

הכבוד כסא נמצא ∆e‰L‡שבו
Ô¯ÈÙÒ ˙ÈL ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»
המידות  שש הן הספירות, שש

חסדֿגבורהֿת  פארתֿנצחֿהעליונות

'מקננות' ÔÙB‡Âהודֿיסוד ‰¯ÈˆÈaƒƒ»¿«
'מקננת' המלכות «iNÚa«¬ƒ‰".ספירת

המשכן  מקום הסוד, בתורת כמבואר

הוא  החכמה ספירת של העיקרי

המשכן  ומקום האצילות, בעולם

בעולם  הוא הבינה ספירת של העיקרי

הוא  כי "כורסיא" (הנקרא הבריאה

הכבוד). כסא נמצא שבו הכסא עולם

ו"אם", "אב" נקראים ובינה וחכמה

היא  השכל של ההשפעה תחילת כי

מהאם, היא השכל והתפתחות מהאב

ה"אב" הם והבינה שהחכמה ומשום

המידות  את המולידים וה"אם"

הספירות  עשר שכל ואף שבלב.

משכנה  עיקר העולמות, בכל נמצאות

ועיקר  באצילות הוא החכמה של

הוא  האצילות שבעולם השפע

השפע  עיקר ואילו החכמה, מספירת

מספירת  הוא הבריאה עולם של

לאלוקות  ביטול הוא ענינה כי באצילות, ושוכנת "מקננת" החכמה הבינה.

מה"), "ונחנו כמו ביטול, הוא (ו"מה" מה" "כח נקראת הביטול שם ועל

"אלוקות  הוא מקום מכל "עולם", היותו שעם האצילות עולם של ענינו וזה

הבריאה  בעולם השפע עיקר מאצילות, שלמטה בעולמות ואילו ממש".

מספירת  העשיה ובעולם מהמידות, היצירה בעולם הבינה, מספירת הוא

המלכות.

B˙ÂekL ,¯ÓBÏ LÈÂ היא זו בהוספה הריי"צ הרבי ÔÈÚLשל ,¯‡·Ï ¿≈«∆«»»¿»≈∆ƒ¿»
¯B‡Ï ÌÈLe·Ï Ì‰ ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚL ‰Ê∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈¿ƒ¿

,˙eÏÈˆ‡‰,לעיל ‰e‡כנזכר ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL ÔÙB‡a BÈ‡ »¬ƒ≈¿∆∆»«¿ƒ»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יד

 14   למלל ימא  

ה'תשכ"ג יד שבט, יו"ד

לבּוׁש הּוא ויצירה האצילּות, לעֹולם ְְְֲִִִָָָלבּוׁש

יׁש ׁשאז ליצירה, לבּוׁש הּוא ועׂשּיה ְְֲִִִִִֵֶַָָָָלבריאה,

סֹוף  אין ּדאֹור הּׁשבח ׁשּמסּפיק לֹומר ְְִֵֶֶַַַַָמקֹום

וגיּלּוי  להתּפּׁשטּות ּבנֹוגע ּתכלית אין עד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָלמּטה

ּדבר  הּוא זה ּגם ׁשהרי ּבלבד, הּבריאה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבעֹולם

ׁשּכל  ּבאֹופן הּוא הּלבּוׁשים ענין אּלא ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָּפלא,

נחׁשבים  עׂשּיה יצירה ּבריאה עֹולמֹות ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹׁשלׁשת

הּמאמר  ּבפירּוׁש לעיל [ּכּנזּכר אחד עֹולם ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּכמֹו

ׁשהם  הּוא, ּברי לקּודׁשא ליּה אית עלמין ְְְְְִִִֵֵֶָָָּתלת

ועֹולמֹות  האצילּות עֹולם סֹוף, האין ְֲִֵָָָָָעֹולמֹות

ּבריאה  ׁשעֹולמֹות היינּו, עׂשּיה, יצירה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָּבריאה

ׁשּכּוּלם  אחד], לעֹולם נחׁשבים עׂשּיה ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָיצירה

זה  ועל האצילּות. לעֹולם לבּוׁשים הם ְְְְֲִִֵֶַַַָָּביחד

(ּבינה  עיּלאה איּמא מהּמאמר ראיה ְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָמביא

ׁשית  הּבריאה ), (עֹולם ּבכּורסּיא מקּננן ְְְְְֲִִִַַַַָָָָּדאצילּות)

ּבעׂשּי ואֹופן ּביצירה ּבאֹופן ספירן זה ׁשאין ה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבעֹולם  ּדאצילּות ּבינה התלּבׁשּות ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָׁשּלאחרי

ּבעֹולם  הּבריאה עֹולם מתלּבׁש אזי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָהּבריאה,

הּספירֹות  ׁשּכל אם, ּכי ּבעׂשּיה, ויצירה ְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָהיצירה,

ספירן) (ׁשית אנּפין זעיר ּבינה ְְְֲִִִִִֵַַָָּדאצילּות,

מתלּבׁשים  אחת, קֹומה ׁשהם (אֹופן), ְְְִִֵֶַַַַַָּומלכּות

(אּלא  עׂשּיה יצירה ּבריאה עֹולמֹות ׁשלׁשת ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָֹּבכל

מקֹומּה ׁשּבינה ּבאֹופן היא זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָׁשהתלּבׁשּות

היצירה, ּבעֹולם אנּפין זעיר הּבריאה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָּבעֹולם

ׁשהענין  מּובן, ּומּזה העׂשּיה). ּבעֹולם ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָּומלכּות

ּכל  על קאי ּתכלית אין עד למּטה סֹוף אין ְְְִֵֵֵַַַַָָָּדאֹור

ּכפי  עׂשּיה יצירה ּבריאה העֹולמֹות ְְְְֲִִִִֶָָָָָֹׁשלׁשת

האצילּות. לאֹור לבּוׁשים הם יחד ְְֲִִֵֶַַָָׁשּכּוּלם

ּדבריאה CÈLÓÓeד) "ּובלבּוׁשין ּבהּמאמר: «¿ƒְְְֲִִִִַַָָ

אֹומר  עׂשּיה ּדמיּנייהּו26יצירה ְְְֲִִִֵַָָ

ויׁש הּנׁשמֹות". ׁשהם נׁשא לבני נׁשמתין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּפרחין

ׁשּבכללּות  ּדכיון הענינים, המׁש ּבביאּור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלֹומר

יׂשראל  נׁשמֹות אֹודֹות מדּוּבר ההּלּולא ְְְְִִִֵֵֶַָָָהמׁש

עיּקר  [ׁשהרי למּטה אלקּות ּבהמׁשכת ְְְֱֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹועבֹודתם
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,‰‡È¯·Ï Le·Ï ‡e‰ ‰¯ÈˆÈÂ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÏ Le·Ï¿¿»»¬ƒƒƒ»¿ƒ¿ƒ»

,‰¯ÈˆÈÏ Le·Ï ‡e‰ ‰iNÚÂ בעולם מאיר האצילות אור זה, ולפי «¬ƒ»¿ƒƒ»
הבריאה ובעולם היצירה בעולם גם להאיר יורד אינו אבל LÈהבריאה Ê‡L∆»≈

Á·M‰ ˜ÈtÒnL ¯ÓBÏ ÌB˜Ó והעילוי‰hÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c »«∆«¿ƒ«∆«¿≈¿«»
Ú‚Ba ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ¿≈«

ÈelÈ‚Â ˙eËMt˙‰Ï אי סוף האור ן ¿ƒ¿«¿¿ƒ
È¯‰L ,„·Ïa ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»ƒ¿»∆¬≈

‰Ê Ìb להאיר יורד האצילות שאור «∆
הבריאה  Ït‡,בעולם ¯·c ‡e‰ כי ¿«∆∆

מאוחד  שהוא האצילות לעולם ביחס

הבריאה  עולם גם עצמה, האלוקות עם

'נפרד' ‰ÌÈLe·lהוא ÔÈÚ ‡l‡∆»ƒ¿««¿ƒ
בעולמות  מתלבש האצילות שאור

ÔÙB‡aבריאהֿיצירהֿעשיה  ‡e‰¿∆
‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ ˙LÏL ÏkL∆»¿…∆»¿ƒ»

ÌÈ·LÁ ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ זה לענין ¿ƒ»¬ƒ»∆¿»ƒ
ÏÈÚÏ ¯kÊpk] „Á‡ ÌÏBÚ BÓk¿»∆»«ƒ¿»¿≈

¯Ó‡n‰ Le¯ÈÙa בזוהר האמור ¿≈««¬»
dÈÏ ˙È‡ ÔÈÓÏÚ ˙Ïz¿»»¿ƒƒ≈

,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Ï שלושה ¿¿»¿ƒ
הוא  ברוך לקדוש לו יש עולמות

Ì‰L אחד ‰‡ÔÈעולם ˙BÓÏBÚ ∆≈»»≈
,ÛBÒ שני ‰‡ˆeÏÈ˙עולם ÌÏBÚ»»¬ƒ

שלישי  È¯a‡‰ועולם ˙BÓÏBÚÂ¿»¿ƒ»
,eÈÈ‰ ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚL∆»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ ביניהם החילוקים למרות ¬ƒ»
ÌÏBÚÏ ÌÈ·LÁ וענין,[„Á‡ ∆¿»ƒ¿»∆»

ÌlekL העולמות שלושת כל ∆»
‰Ìבריאהֿיצירהֿעשיה  „ÁÈa¿««≈

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÏ ÌÈLe·Ï ולפי ¿ƒ¿»»¬ƒ
להאיר  ונמשך יורד האצילות אור זה,

גם  אלא הבריאה בעולם רק לא

ועשיה. יצירה בעולמות

‡È·Ó ‰Ê ÏÚÂ הריי"צ ¯‡È‰הרבי ¿«∆≈ƒ¿»»
¯Ó‡n‰Ó הזוהר ‡nÈ‡של ≈««¬»ƒ»

‰‡lÈÚ העליונה (Èa‰האמא ƒ»»ƒ»
‡iÒ¯eÎa Ôp˜Ó (˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿«¿»¿¿«»

בכסא  ‰È¯a‡‰),שוכנת ÌÏBÚ)»«¿ƒ»
Ô¯ÈÙÒ ˙ÈL העליונות המידות שש ƒ¿ƒ»

האצילות  עולם ÔÙB‡Âשל ,‰¯ÈˆÈaƒƒ»¿«
האצילות  עולם של המלכות ספירת

ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L ,‰iNÚa«¬ƒ»∆≈∆¿∆
˙‰ È¯Á‡lL‰Èa ˙eLaÏ ∆¿«¬≈ƒ¿«¿ƒ»

ÈÊ‡ ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿»«¿ƒ»¬«

‰iNÚa ‰¯ÈˆÈÂ ,‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚa ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ LaÏ˙Ó כן ואם ƒ¿«≈»«¿ƒ»¿»«¿ƒ»ƒƒ»«¬ƒ»
הבריאה  בעולם שלו) הבינה (ספירת האצילות עולם של והתגלות הארה רק יש

מזה, למטה ולא ‡Ì,בלבד  Èk היא הכוונה ‰B¯ÈÙq˙אלא ÏkL ƒƒ∆»«¿ƒ
ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ ,‰Èa ,˙eÏÈˆ‡c ביחס כי קטנות' 'פנים הנקראות המידות «¬ƒƒ»¿≈«¿ƒ

הגילוי  במוחין, האלוקת לגילוי

ומצומצם  קטן הוא ÈL)ƒ˙שבמידות
Ô¯ÈÙÒ הספירות eÎÏÓe˙שש ( ¿ƒ»«¿

˙Á‡ ‰ÓB˜ Ì‰L ,(ÔÙB‡)«∆≈»««
כולם  אבל שונים מחלקים שמורכבת

אחד, ÏÎaכולם ÌÈLaÏ˙Óענין ƒ¿«¿ƒ¿»
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ ˙LÏL¿…∆»¿ƒ»¿ƒ»
BÊ ˙eLaÏ˙‰L ‡l‡) ‰iNÚ¬ƒ»∆»∆ƒ¿«¿

dÓB˜Ó ‰ÈaL ÔÙB‡a ‡È‰ הוא ƒ¿∆∆ƒ»¿»
ÈÚÊ¯בעיקר  ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¿≈
ÔÈt‡ בעיקר ÌÏBÚaמקומו «¿ƒ¿»

˙eÎÏÓe ,‰¯ÈˆÈ‰ בעיקר מקומה «¿ƒ»«¿
,Ô·eÓ ‰fÓe .(‰iNÚ‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ»ƒ∆»
‰hÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿≈¿«»

È‡˜ ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú מכווןÏk ÏÚ «≈«¿ƒ»≈«»
‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ‰ ˙LÏL¿…∆»»¿ƒ»
„ÁÈ ÌlekL ÈÙk ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ∆»««
˙eÏÈˆ‡‰ ¯B‡Ï ÌÈLe·Ï Ì‰≈¿ƒ¿»¬ƒ
שאור  הוא שבדבר והעילוי והחידוש

ומשם  האצילות בעולם מאיר סוף האין

אין  עד 'למטה ונמשכת יורדת ההארה

העשיה. לעולם גם תכלית',

CÈLÓÓe הריי"צ „) הרבי «¿ƒ
¯Ó‡n‰a:הנזכר לגני' 'באתי ¿««¬»

‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·c ÔÈLe·Ï·e"ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»
¯ÓB‡ ,‰iNÚ26'אליהו ב'פתח ¬ƒ»≈

e‰ÈÈpÈÓc שמהםÔÈÁ¯t ¿ƒ«¿»¿ƒ
ÔÈ˙ÓL נשמות È·Ïפורחות ƒ¿»ƒƒ¿≈

‡L אדם ‰BÓLp˙לבני Ì‰L »»∆≈«¿»
נמשכות  שהנשמות והיינו

e‡È·a¯מהספירות  ¯ÓBÏ LÈÂ ."¿≈«¿≈
ÔÂÈÎc ,ÌÈÈÚ‰ CLÓ‰∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈»
‡Ïel‰‰ CLÓ‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»∆¿≈«ƒ»
לגני' 'באתי מאמר של הכללי בתוכן

הרבי  כי ההילולא' 'המשך הנקרא

ליום  לפרסום זה מאמר מסר הריי"צ

אם  סבתו, הסתלקות (יום שבט יו"ד

הוא  מכן ולאחר רבקה) הרבנית אביו,

זה  ביום הסתלק «¿ae„Ó¯עצמו
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙B„B‡ƒ¿ƒ¿»≈

Ì˙„B·ÚÂ ישראל נשמות של «¬»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טו

 למלל ימא    15 

טו

כלה  אחותי לגני באתי

הּזה  עֹולם ּדהיינּו היתה, ּבּתחּתֹונים ְְְְְִִֶַַַַָָָָׁשכינה

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין ּבמדריגה הּתחּתֹון ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ּבּתניא  (ּכמבֹואר הּמאמר 29מּמּנּו ּובלׁשֹון ( ְְְֲִִֶַַַַַָָָ

ּתחּתֹונֹות"], והּיֹותר אחרֹונֹות הּיֹותר ְְְֲֵֵֵַַַַַַ"ּבּמדריג ֹות

ּבני  אצל ּגם יׁשנם הענינים ׁשּכל לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהכרח

ּדבריאה  לבּוׁשים ׁשענין מבאר ולכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָיׂשראל,

ּכי, יׂשראל, לנׁשמֹות ׁשּיי עׂשּיה ְְְְֲִִִִִֵַָָָָיצירה

ּדמיּנייהּו אֹומר עׂשּיה יצירה ּדבריאה ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָּבלבּוׁשין

הּנׁשמֹות. ׁשהם נׁשא לבני נׁשמתין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּפרחין

נׁשמֹות  הן הּנׁשמֹות ׁש"רֹוב לבאר, ְְְְִֵֵֶַַָָָּוממׁשי

ּבּדֹורֹות  ּבדרא חד ורק עׂשּיה, יצירה ְְְְֲִִִִַַַָָָָָּדבריאה

רֹוב  אבל ּדאצילּות, נׁשמֹות הם ְֲֲִִִֵַָָָהראׁשֹונים

עׂשּיה". יצירה ּדבריאה נׁשמֹות הם ְְְְֲִִִִֵַָָָָָהּנׁשמֹות

ÔÈÚ‰Âרּב ׁשּמבאר ּכפי ּבארּוּכה ּבזה, הּזקן ינּו ¿»ƒ¿»ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

תֹורה  ּבלּקּוטי מׁשה ב יֹותר ׁשּנׁשמת , ְְִִֵֵֶֶַָֹ

מקֹור  ׁשּזהּו עיּלאה, חכמה מעצמּיּות ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָׁשרׁשּה

חכמת  ׁשהרי מהּתֹורה, למעלה (היינּו, ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָהּתֹורה

ּכמאמר  מעלה, ׁשל חכמה נֹובלֹות היא ְְְְֲִֶַַַַָָָָהּתֹורה

ּומּׁשּום 30רז"ל  ּתֹורה, ׁשּלמעלה חכמה נֹובלֹות ְְְְִֶַַַָָָָ

נאמר  ׁשּלכן ּדוקא), ידֹו על הּתֹורה ניּתנה ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

לׁשֹון  ּוכבד ּפה ּכבד ׁשהיה ּכדאיתא 31ּבמׁשה , ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ

ּוכבד 32ּבּזהר  ּפה ּדבעל אֹורייתא לגּבי ּפה ּכבד ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָֹ

יכֹול  היה ׁשּלא ׁשּבכתב, ּתֹורה לגּבי ְְִֵֶֶַָָָָָָֹלׁשֹון

הּתֹורה  מּמּנּו נמׁש להיֹות עצמֹו את ְְְְְִִִִֶֶַַַָָלהׁשּפיל

ׁשם, ּוממׁשי כּו'. חכמה נֹובלֹות ּבחינת ְְְְִִִֶַַָָָׁשהיא

ּכן  ּגם יׁש כן ּכמֹו א מ ׁשה, ּבחינת ׁשּזהּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשהגם

מׁשה, מּבחינת ּבהם ׁשּיׁש מאד ּגבֹוהֹות ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹנׁשמֹות

קאמרּת ׁשּפיר מׁשה לרבא ספרא רב ׁשאמר ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוזהּו

ורעים 33כּו' אחים ׁשּנקראֹות הּנׁשמֹות והן ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
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ואילך).ב) א יט, (שה"ש יונתי ע"פ הדברים ביאור עוד

ה.30)פל"ו.29) פי"ז, י.31)ב"ר ד, א.32)שמות כח, ב.33)ח"ג קא, שבת

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙ÎLÓ‰aוגילוי˙e˜Ï‡ מלמעלהÈ¯‰L] ‰hÓÏ,הבריאה בתחילת ¿«¿»«¡…¿«»∆¬≈

השכינה, סילוק את שגרמו החטאים ÌÈBzÁzaלפני ‰ÈÎL ¯wÈÚƒ«¿ƒ»««¿ƒ
‰‚È¯„Óa ÔBzÁz‰ ‡e‰L ‰f‰ ÌÏBÚ eÈÈ‰c ,‰˙È‰ כל מבין »¿»¿«¿»«∆∆««¿¿«¿≈»

Èza‡העולמות  ¯‡B·Ók) epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L29( ∆≈«¿¿«»ƒ∆«¿»««¿»
˙B‚È¯„na" ¯Ó‡n‰ ÔBLÏ·eƒ¿««¬»««¿≈
¯˙Bi‰Â ˙BB¯Á‡ ¯˙Bi‰«≈«¬¿«≈
¯ÓBÏ Á¯Î‰a ,["˙BBzÁz«¿¿∆¿≈««

ÌÈÈÚ‰ ÏkL למעלה שישנם ∆»»ƒ¿»ƒ
Èaבאלוקות  Ïˆ‡ Ìb ÌLÈ∆¿»«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ את פועלים בעבודתם שהם ƒ¿»≈

למטה, האלוקות ≈«¿ÔÎÏÂהמשכת
ÌÈLe·Ï ÔÈÚL ¯‡·Ó¿»≈∆ƒ¿«¿ƒ
CÈiL ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«»

Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ הנמשכות ¿ƒ¿ƒ¿»≈
אלו, (כלים) Èkƒ,מלבושים

‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·c ÔÈLe·Ïaƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»
¯ÓB‡ ,‰iNÚ'אליהו ב'פתח ¬ƒ»≈

È·Ï ÔÈ˙ÓL ÔÈÁ¯t e‰ÈÈpÈÓc¿ƒ«¿»¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈
.˙BÓLp‰ Ì‰L ‡L»»∆≈«¿»

·B¯"L ,¯‡·Ï CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈∆
‰‡È¯·c ˙BÓL Ô‰ ˙BÓLp‰«¿»≈¿»ƒ¿ƒ»
‡¯„a „Á ˜¯Â ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿««¿»»

בדור  ‰¯‡ÌÈBLאחד ˙B¯Bca«»ƒƒ
יותר  גבוהות דרגות ובעלי נעלים שהיו

האחרונים  BÓL˙מהדורות Ì‰≈¿»
˙BÓLp‰ ·B¯ Ï·‡ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¬»«¿»
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·c ˙BÓL Ì‰≈¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

,"‰iNÚ.להלן עוד שיוסבר כפי ¬ƒ»
¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
¯˙BÈ ‰ke¯‡a Ô˜f‰ eÈa«̄≈«»≈«¬»≈

‰¯B˙ ÈËewÏa ב˙ÓLpL , ¿ƒ≈»∆ƒ¿«
˙eiÓˆÚÓ dL¯L ‰LÓ…∆»¿»≈«¿ƒ

,‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ החכמה של העצם »¿»ƒ»»
העליונה, מדריגת e‰fLהאלוקית ∆∆

האלוקית  ‰Bz¯‰החכמה ¯B˜Ó¿«»
,‰¯Bz‰Ó ‰ÏÚÓÏ ,eÈÈ‰) שכן «¿¿«¿»≈«»

עצמו  מהדבר נעלה דבר של מקורו

‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ È¯‰L∆¬≈»¿««»ƒ
˙BÏ·B מענין והארה הסתעפות ¿

¯Ó‡Ók ,‰ÏÚÓ ÏL ‰ÓÎÁ»¿»∆«¿»¿«¬«

Ï"Ê¯30 במדרש‰¯Bz ‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁ ˙BÏ·B:המדרש לשון וזה ««¿»¿»∆¿«¿»»
שבת... – הבא העולם נובלת חלום, – נבואה נובלת שינה, – מיתה "נובלת

תורה" – מעלה של חכמה נובלת חמה, גלגל - מעלה של אורה ),נובלת
‰Ê ÌeMÓe,העליונה מהחכמה היא משה של נשמתו ששורש מאחר ƒ∆

התורה, נובעת «¿zÈƒ‰שממנה
B„È ÏÚ ‰¯Bz‰ משה ידי על «»«»

ÔÎlL ,(‡˜Âc של שייכותו בגלל «¿»∆»≈
לתורה  È‰L‰משה ‰LÓa ¯Ó‡∆¡«¿…∆∆»»

ÔBLÏ „·Îe ‰t „·k31, ¿«∆¿«»
‡˙È‡„k שמובא fa32‰¯כפי ƒ¿ƒ»«…«

ÏÚ·c ‡˙ÈÈ¯B‡ Èa‚Ï ‰t „·k¿«∆¿«≈«¿»ƒ¿«
‰t פה שבעל ÔBLÏתורה „·Îe ∆¿«»

‡lL ,·˙ÎaL ‰¯Bz Èa‚Ï¿«≈»∆ƒ¿»∆…
ÏBÎÈ ‰È‰ רבי ÏÈtL‰Ïנו משה »»»¿«¿ƒ

epnÓ CLÓ ˙BÈ‰Ï BÓˆÚ ˙‡∆«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
ÈÁa˙בגילוי  ‡È‰L ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿ƒ«

'eÎ ‰ÓÎÁ ˙BÏ·B גודל ומפני ¿»¿»
התורה  והמשכת גילוי התורה, מעלת

ובכבדות. בקושי לו CÈLÓÓe«¿ƒבא
הריי"צ  בהמשך ÌLהרבי במאמר, »

האצילות  שמעולם נשמות בין הביאור

יצירה  בריאה שמעולמות לנשמות

ÈÁa˙עשיה  e‰fL Ì‚‰L∆¬«∆∆¿ƒ«
,‰LÓ אמורים אלה דברים אמנם …∆

ששורש  משה בחינת על במיוחד

של  העליונה מהחכמה הוא נשמתו

האצילות, הכוונה ‡Cעולם אין «
אלא  בלבד Ìbלמשה LÈ ÔÎ BÓk¿≈≈«

LiL „‡Ó ˙B‰B·b ˙BÓL Ôk≈¿»¿¿…∆≈
,‰LÓ ˙ÈÁaÓ Ì‰a שאמנם »∆ƒ¿ƒ«…∆

בהם  יש אבל עצמו משה בדרגת אינם

משה  מבחינת מסוימת) ∆¿e‰ÊÂ(הארה
בגמרא  ÙÒ¯‡שמצינו ·¯ ¯Ó‡L∆»«««¿»

‡·¯Ï הלכה אמר שרבא לאחר ¿»»
˜‡z¯Óמסוימת  ¯ÈtL ‰LÓ…∆«ƒ»»¿«¿

'eÎ33, לרבא קרא ספרא שרב הרי

שמו, זה שאין פי על אף 'משה', בשם

הארה  בו שיש ברבא ראה ספרא רב כי

משה  גבוהות Ô‰Âמבחינת נשמות ¿≈
משה  מבחינת הארה בהם שיש אלו
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ה'תשכ"ג טז שבט, יו"ד

ואּמא 34לּמקֹום  אּבא מּיחּוד ׁשּנמׁשכּו והיינּו, , ְְְְְִִִִֶַַַָָָ

אנּפין  לזעיר אחים נקראים ולכן ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָּדאצילּות,

אמנם  ּתֹורה. מּבחינת למעלה והם ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּדאצילּות,

ונּוקבא  אנּפין זעיר מּזיּוּוג הּנמׁשכים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָהּנׁשמֹות

ואף  הּבריאה. לעֹולם הּוא לידּתם הרי ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָּדאצילּות,

זעיר  מּזיּוּוג ׁשּגם אחר ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפי

ּכן  ּגם ונמׁשכים נֹולדים ּדאצילּות ונּוקבא ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאנּפין

נׁשמֹות  הּנקראֹות מאד ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ְְְְְְִִִַָָָָֹלפעמים

מּזיּוּוג  ׁשּׁשרׁשן ּכיון מקֹום, מּכל מּמׁש, ְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּדאצילּות

אּלא  אינן ּכן אם ּדאצילּות, ונּוקבא אנּפין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָזעיר

אנּפין  ּדזעיר מּמֹוחין הּנמׁשכת אחת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָטיּפה

ּב חכמה עצם היא והּתֹורה ּדעת ונּוקבא, ינה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

אחת  ועל מּמׁש. ּדאצילּות ונּוקבא אנּפין ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָּדזעיר

נׁשמֹות  ׁשהם הּנׁשמֹות ׁשאר ּכל וכּמה ְְְְֵֶַַַָָָָָָּכּמה

למּטה  ׁשהם ּבוּדאי מּמׁש, עׂשּיה יצירה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּדבריאה

אמרּו זה ועל הּתֹורה, מתקּׁשראן 35מן יׂשראל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּבהּמאמר, ּׁשּמבאר מה ּכן ּגם וזהּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָּבאֹורייתא.

יצירה  ּדבריאה נׁשמֹות הן הּנׁשמֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָׁש"רֹוב

הם  הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ּבדרא חד ורק ְְֲִִִֵַַַָָָָעׂשּיה,

הרי  אּלה ּבדֹורֹותינּו ּובפרט ּדאצילּות", ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָנׁשמֹות

עֹומד  ׁשעליו חד היינּו, ּבדרא, חד רק ּבוּדאי ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָזה

ּכנגד  ׁשקּול ׁשהיה ּבדֹורֹו מׁשה ּכמֹו הּדֹור, ְְְֶֶֶֶַָָָָֹּכל

יׂשראל  ּבני ריּבֹוא ּבמקֹום 36ׁשּׁשים וכמבֹואר , ְְְְְִִִִֵֵַָָָ

הּכתּוב 37אחר  ּכל 38ּבפירּוׁש את הריתי האנכי ְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

הּיֹונק, את האֹומן יּׂשא ּכאׁשר ּגֹו' הּזה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעם

ריּבֹוא  ׁשּׁשים ּבֹו ּכלּולים ׁשהיּו לפי ְְִִִִִֶֶֶָׁשּזהּו

ּבנֹוגע  ּגם הּוא וכן יׂשראל. ּכללּות ׁשהם ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָנׁשמֹות,
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פ'34) הזהר ביאורי גם וראה ע"ב. ד"ז ח"ג סע"ב צ"ד וד' סע"ב דקכ"א ח"ב זהר ע' מציין: שם בלקו"ת הצ"צ בהגהת

ואילך. תקמו ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד קיד, האמצעי לאדמו"ר א.35)פינחס עג, זח"ג מכילתא 36)ראה ראה

פ"ב. המוחין) הארת (שער לב שער חיים עץ וראה ועוד. א. יח, יתרו והנהגה)37)ופרש"י מהות (שער ח שער פרדס ראה

יב.38)פכ"ב. יא, בהעלותך

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙B‡¯˜pL ˙BÓLp‰בזוהרÌB˜nÏ ÌÈÚ¯Â ÌÈÁ‡34,eÈÈ‰Â , «¿»∆ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«»¿«¿

„eÁiÓ eÎLÓpL של והפנימיות מהעומק המשכה שגורמת התאחדות ∆ƒ¿¿ƒƒ
‡n‡Â ‡a‡ ובינה ÌÈ‡¯˜חכמה ÔÎÏÂ ,˙eÏÈˆ‡c הנשמות «»¿ƒ»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

זה  מ'יחוד' ו'נולדו' ‡ÔÈtשנמשכו ¯ÈÚÊÏ ÌÈÁ‡ העליונות המידות «ƒƒ¿≈«¿ƒ
˙eÏÈˆ‡c המידות 'הולדת' גם שהרי «¬ƒ

ובינה, מחכמה נשמות Ì‰Âהיא ¿≈
אלו  ÈÁaÓ˙גבוהות ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«

‰¯Bz מקור שהיא בחכמה שורשם כי »
התורה. ‰BÓLp˙ושורש ÌÓ‡»¿»«¿»

ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ ‚eeÈfÓ ÌÈÎLÓp‰«ƒ¿»ƒƒƒ¿≈«¿ƒ
‡·˜eÂ מיחוד ו'נולדו' שנמשכו ¿¿»

המקבלת  המלכות וספירת המידות

שם  ועל ממנה שלמעלה מהספירות

'נוקבא', נקראת מקבל בחינת שהיא

Ìz„ÈÏ È¯‰ ,˙eÏÈˆ‡c של «¬ƒ¬≈ƒ¿»
אלו  ÌÏBÚÏנשמות ‡e‰¿»

‰‡È¯a‰ נחשבות לא אלו ונשמות «¿ƒ»
מנשמת  (בשונה דאצילות' 'נשמות

הגבוהות  והנשמות רבינו משה

ורעים'). 'אחים הנקראות

ÌB˜Óa ¯‡a˙pM ‰Ó ÈÙÏ Û‡Â¿«¿ƒ«∆ƒ¿»≈¿»
ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ ‚eeÈfÓ ÌbL ¯Á‡«≈∆«ƒƒ¿≈«¿ƒ

‡·˜eÂ המלכות וספירת המידות ¿¿»
ÌÈÎLÓÂ ÌÈ„ÏB ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ

Ôk Ìb רק אלא תמיד לא כי אם «≈
„‡Ó ˙B‰B·b ˙BÓL ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¿»¿¿…
˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL ˙B‡¯˜p‰«ƒ¿»¿»«¬ƒ

,LnÓ לעיל לאמור סתירה זו אין «»
חכמה  מיחוד שנמשכו נשמות שרק

כי  דאצילות' 'נשמות נחשבות ובינה

ÔL¯ML ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ של ƒ»»≈»∆»¿»
אלו  ‡ÔÈtנשמות ¯ÈÚÊ ‚eeÈfÓƒƒ¿≈«¿ƒ
‡·˜eÂ המלכות וספירת המידות ¿¿»

,˙eÏÈˆ‡c,ובינה חכמה מיחוד ולא «¬ƒ
˙Á‡ ‰tÈË ‡l‡ ÔÈ‡ Ôk Ì‡ƒ≈≈»∆»ƒ»««

ביותר הארה  ומצומצמת מועטת

¯ÈÚÊc ÔÈÁBnÓ ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆ƒƒƒ¿≈
,‡·˜eÂ ÔÈt‡ מהמוחין הלידה  את הגורמת ההמשכה לידה, בכל כמו «¿ƒ¿¿»

שבמידות  המוחין של להשפעה הכוונה ומלכות, המידות ביחוד כשמדובר וגם

בלבד  אחת' ב'טיפה מדובר זה ‰È‡מהמוחיןובאופן ‰¯Bz‰Â טיפה' לא ¿«»ƒ
אלא  מועטת eÂ˜·‡אחת' ÔÈt‡ ¯ÈÚÊc ˙Úc ‰Èa ‰ÓÎÁ ÌˆÚ∆∆»¿»ƒ»««ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»

LnÓ ˙eÏÈˆ‡c חלק לפחות (או דאצילות נשמות שאפילו ונמצא «¬ƒ«»
התורה. ממדריגת שלמטה במדריגה הן דאצילות) ‡Á˙מנשמות ÏÚÂ¿«««

‰nÎÂ ‰nk נשמות' אפילו ואם «»¿«»
קל  מהתורה, למטה הן דאצילות'

Ì‰Lוחומר  ˙BÓLp‰ ¯‡L Ïk»¿»«¿»∆≈
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·c ˙BÓL¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

LnÓ,כלל דאצילות' 'נשמות ולא «»
ÔÓ ‰hÓÏ Ì‰L È‡cÂa¿««∆≈¿«»ƒ

e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,‰¯Bz‰35 בזוהר «»¿«∆»¿
‡˙ÈÈ¯B‡a Ô‡¯M˜˙Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¿»¿«¿»
היינו  בתורה, מתקשרים ישראל בני

ומתקשרות  מתעלות ישראל שנשמות

התורה. Ó‰עם Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«
·B¯"L ,¯Ó‡n‰a ¯‡·nM∆¿»≈¿««¬»∆
‰‡È¯·c ˙BÓL Ô‰ ˙BÓLp‰«¿»≈¿»ƒ¿ƒ»
‡¯„a „Á ˜¯Â ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿««¿»»

בדור  ‰¯‡ÌÈBLאחד ˙B¯Bca«»ƒƒ
,"˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL Ì‰≈¿»«¬ƒ

‰l‡ eÈ˙B¯B„a Ë¯Ù·e הדורות ƒ¿»¿≈≈∆
במדריגה  למטה שהם האחרונים

הראשונים  Ê‰מהדורות È¯‰ נשמה ¬≈∆
'נשמה  ¯˜דאצילות'שהיא È‡cÂa¿«««

,eÈÈ‰ ,‡¯„a „Á את לפרש ויש «¿»»«¿
'חד  האחד Á„בדרא'המושג «

BÓk ,¯Bc‰ Ïk „ÓBÚ ÂÈÏÚL∆»»≈»«¿
Ïe˜L ‰È‰L B¯B„a ‰LÓ…∆¿∆»»»
Èa ‡BaÈ¯ ÌÈML „‚k¿∆∆ƒƒƒ¿≈

Ï‡¯NÈ36, הכתוב על רש"י כפירוש ƒ¿»≈
את  משה חותן מדין כהן יתרו "וישמע

אש  ולישראל כל למשה אלקים עשה ר

משה  שקול - ולישראל "למשה עמו",

ישראל" כל «¿»¿B·ÓÎÂ‡¯כנגד
¯Á‡ ÌB˜Óa37 הסוד בתורת ¿»«≈

·e˙k‰ Le¯ÈÙa38 משה שאמר ¿≈«»
ישראל  בני על ‰¯È˙Èרבינו ÈÎ‡‰∆»…ƒ»ƒƒ

e‰fL ,˜Bi‰ ˙‡ ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡k 'Bb ‰f‰ ÌÚ‰ Ïk ˙‡≈»»»«∆«¬∆ƒ»»≈∆«≈∆∆
Ba ÌÈÏeÏk eÈ‰L ÈÙÏ רבינו Ì‰Lבמשה ,˙BÓL ‡BaÈ¯ ÌÈML ¿ƒ∆»¿ƒƒƒƒ¿»∆≈
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יז

כלה  אחותי לגני באתי

ודרא  ּדרא ׁשּבכל ּדמׁשה נׂשיאי 39לאתּפּׁשטּותא , ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹ

לנׂשיא  עד ּבדֹורֹו, ונׂשיא נׂשיא ּכל ְְְְִִִִִֵַָָָָיׂשראל,

נׁשמֹות  הם ׁשּבּדֹור הּנׁשמֹות ּכל אבל ְְֲֵֵֶַַָָָָדֹורנּו.

לבּוׁשין  נאמר ועליהם עׂשּיה, יצירה ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָּדבריאה

נׁשא. לבני נׁשמתין ּפרחין ּדמיּנייהּו לֹון ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּתּקינת

CÈLÓÓe יצירה ׁשּבבריאה "אּלא ּבהּמאמר, «¿ƒְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

הם  הּנׁשמֹות הּנה ּגּופא ְֲִִֵֵַָָָעׂשּיה

הם  ועֹולמֹות חיצֹוני ּות, ּומלאכים ְְְִִִִִֵַָָּפנימיּות,

(ּדלכאֹורה  ּבזה והענין ּדחיצֹוניּות". ְְְְְִִִִִִֶָָָָחיצֹוניּות

ּתֹוכן  ּכל ּדהּנה, זה), ענין ּנֹוגע מה מּובן ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו

להׁשּתּמׁש היא ׁשהּתכלית הּוא, הּמאמר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָנקּוּדת

ׁשליחּותּה למּלא ּתּוכל ׁשהּנׁשמה ּכדי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּבה"אֹוצר "

עֹומדים  ׁשּטים עצי מהעֹולם לעׂשֹות ְֲֲִִִֵֵַָָָָּבעֹולם

הם  הּנׁשמֹות ּגם הרי ולכאֹורה, לּמׁשּכן, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּוקרׁשים

והם  לבּוׁשים, רק ׁשהם  עׂשּיה יצירה  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָמּבריאה

נעׂש ידם על ּדוקא הּנה מקֹום, ּומּכל ית נפרדים, ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ

ועל  ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ּדועׂשּו ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָהעבֹודה

הם  הּנׁשמֹות הּנה ועֹולם עֹולם ׁשּבכל מבאר, ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָזה

חיצֹונּיּות  הם עצמם והעֹולמֹות העֹולם, ְְְִִִִֵַָָָָָּפנימיּות

העֹולם, ּפנימיּות ׁשהם הּנׁשמֹות ולכן ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּדחיצֹונּיּות,

ׁשהם  ּבהעֹולמֹות הּׁשליחּות מיּלּוי ְְֲִִִֵֶַָָּפֹועלים

הּמלאכים  ּבאמצעּות  ּדחיצֹונּיּות, ְְְְִִִִִֶַַָָחיצֹונּיּות

העֹולם. חיצֹוניּות ׁשהם ׁשלּוחים), ְְִִִִֵֶָָ(מּלׁשֹון

Ô·eÈÂ הּמּגיד הרב ּתֹורת ּפי מאמר ג על ּבביאּור ¿«ְֲִִֵַַַַַַַָ

עד 40רז"ל  ׁשירה אֹומרים הּמלאכים אין ְְִִִֵַַַַַָָ

ׁשּנאמר  ׁשירה, אֹומרים יחד 41ׁשּיׂשראל ּברן ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ
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ואילך).ג) ד (סה, בתחלתו לתהלים תורה רמזי

א).39) קיד, א. (קיב, תס"ט ז.40)תקו"ז פכ"ג, שמו"ר וראה סע"ב. צא, ז.41)חולין לח, איוב

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ï‡¯NÈ ˙eÏÏk כלליות נשמות רבוא שישים הם ישראל שבני כמבואר ¿»ƒ¿»≈

רבוא  משישים וניצוצות פרטים הם הנשמות שאר הכלליות.וכל ≈¿ÔÎÂהנשמות
‡¯„Â ‡¯c ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËMt˙‡Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰39, «¿≈«¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»»»¿»»

דור  בכל רבינו ממשה מסוימת, הארה היינו 'התפשטות', יש הזוהר, כדברי

והם  Ïkודור ,Ï‡¯NÈ È‡ÈN¿ƒ≈ƒ¿»≈»
„Ú ,B¯B„a ‡ÈNÂ ‡ÈN»ƒ¿»ƒ¿«

e¯B„ ‡ÈNÏ ה'אתפשטותא שהוא ƒ¿ƒ≈
שהם  אלו נשיאים ועל בדורנו. דמשה'

שהם  נאמר דור, בכל בדרא' ה'חד

דאצילות' Ïk'נשמות Ï·‡ שאר ¬»»
˙BÓL Ì‰ ¯BcaL ˙BÓLp‰«¿»∆«≈¿»
,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

Ì‰ÈÏÚÂ ששורשם הנשמות על «¬≈∆
בריאהֿיצירהֿעשיה  »¡∆Ó‡¯מעולמות

e‰ÈÈpÈÓc ÔBÏ ˙Èwz ÔÈLe·Ï¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«¿
‡L È·Ï ÔÈ˙ÓL ÔÈÁ¯t»¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»»
שהנשמות  היא הכוונה לעיל וכמבואר

אלו. שבעולמות מהספירות נמשכו

‡l‡" ,¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««¬»∆»
‡Ùeb ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·aL∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»»
נשמות  רוב מקור הוא ששם עצמם,

שהם  הגבוהות הנשמות מלבד ישראל,

דאצילות', ‰BÓLp˙'נשמות ‰p‰ƒ≈«¿»
˙eÈÓÈt Ì‰ הוא ושורשם מקורם ≈¿ƒƒ

אלו, עולמות ÌÈÎ‡ÏÓe«¿»ƒמפנימיות
˙eÈBˆÈÁ הוא ושורשם מקורם ƒƒ

‰Ìמהחיצוניות, ˙BÓÏBÚÂ¿»≈
˙eÈBˆÈÁc ˙eÈBˆÈÁ שורשם ƒƒ¿ƒƒ

היא  שלהם והחיות ומקורם

עולמות  של שבחיצוניות מהחיצוניות

וכפי  בריאהֿיצירהֿעשיה", אלו

ומבאר. שממשיך

BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc) ‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»≈
‰Ê ÔÈÚ Ú‚Bp ‰Ó Ô·eÓ לנושא »«≈«ƒ¿»∆

ÔÎBzהמדובר  Ïk ,‰p‰c ,(¿ƒ≈»∆
,‡e‰ ¯Ó‡n‰ ˙ce˜¿«««¬»

˙ÈÏÎz‰L של והמטרה הכוונה ∆««¿ƒ
הזה  בעולם ישראל בני של ה' B‡"‰aˆ¯"עבודת LnzL‰Ï ‡È‰ של ƒ¿ƒ¿«≈¿»»

שמים  המלחמה)יראת ניצחון עבור 'מבזבז' ÓLp‰L‰(שהמלך È„k¿≈∆«¿»»
ÌÏBÚ‰Ó ˙BNÚÏ ÌÏBÚa d˙eÁÈÏL ‡lÓÏ ÏÎez,התחתון שהזה «¿«≈¿ƒ»»»«¬≈»»

האלוקי  האור על ומסתיר ÌÈL¯˜eהמעלים ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ¬≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÔkLnÏ,למשכן קרש מה'שקר' לעשות היא והתכלית שהכוונה לעיל כנזכר «ƒ¿»

דקדושה, שטות זה, דלעומת יכולות B‡ÎÏÂ¯‰ומהשטות כיצד להתפלא יש ¿ƒ¿»
למלא  זו,הנשמות ‰BÓLp˙שליחות Ìb È¯‰ עצמן‰‡È¯aÓ Ì‰ ¬≈««¿»≈ƒ¿ƒ»

˜¯ Ì‰L ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆≈«
,ÌÈLe·Ï'שה'לבושים וכאמור ¿ƒ

השורש  הם אלו, עולמות של הספירות

הנשמות  רוב של ≈¿Ì‰Âוהמקור
,ÌÈ„¯Ù כמו לאלוקות בטלים ואינם ƒ¿»ƒ

באצילות, עולם של «ÏkÓeƒהספירות
Ì„È ÏÚ ‡˜Âc ‰p‰ ,ÌB˜Ó על »ƒ≈«¿»«»»

הנשמות  ‰B·Ú„‰ידי ˙ÈNÚ«¬≈»¬»
ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂcƒ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

ÌÎB˙a,הנשמות של השליחות וזו ¿»
את  ולעשות בעולם אלוקות להמשיך

ונשאלת העו  לאלוקות, 'דירה' לם

לעשות  הנשמות בכוח יש איך השאלה

זאת.?

ÌÏBÚ ÏÎaL ,¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆¿»»
Ì‰ ˙BÓLp‰ ‰p‰ ÌÏBÚÂ¿»ƒ≈«¿»≈

,ÌÏBÚ‰ ˙eÈÓÈt של הפנימיות ¿ƒƒ»»
עולם  באותו המאירה האלוקות

Ì‰ ÌÓˆÚ ˙BÓÏBÚ‰Â רק ¿»»«¿»≈
˙eiBˆÈÁc ˙eiBˆÈÁ אותו של ƒƒ¿ƒƒ

Ì‰Lעולם, ˙BÓLp‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿»∆≈
ÌÈÏÚBt ,ÌÏBÚ‰ ˙eÈÓÈt¿ƒƒ»»¬ƒ

˙eÁÈÏM‰ ÈelÈÓ'דירה' לעשות ƒ«¿ƒ
לאלוקות  Ì‰Lומשכן ˙BÓÏBÚ‰a¿»»∆≈

˙eiBˆÈÁc ˙eiBˆÈÁ שיומשך ƒƒ¿ƒƒ
השליחות  ואת מהפנימיות, בהם ויאיר

ממלאות  הנשמות «¿∆¿eÚˆÓ‡a˙הזו
,(ÌÈÁeÏL ÔBLlÓ) ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒƒ¿¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙eÈBˆÈÁ Ì‰L לא אבל ∆≈ƒƒ»»
להם  ויש שבחיצוניות' 'חיצוניות

מאשר  יותר לפנימיות שייכות

להלן. עוד שיוסבר וכפי העולמות,

·¯‰ ˙¯Bz Èt ÏÚ Ô·eÈÂ¿««ƒ«»«
„Èbn‰ ממעזריטש גÏ"Ê¯ ¯Ó‡Ó ¯e‡È·a40 בגמראÔÈ‡ ««ƒ¿≈«¬«««≈

‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÎ‡Ïn‰ הוא ברוך Ï‡¯NiLלהקדוש „Ú ««¿»ƒ¿ƒƒ»«∆ƒ¿»≈
¯Ó‡pL ,‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡41 באיוב¯˜· È·ÎBk „ÁÈ Ô¯a ופירש ¿ƒƒ»∆∆¡«¿»««¿≈…∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יח

 18   למלל ימא  

ה'תשכ"ג יח שבט, יו"ד

ּדצרי אלקים, ּבני ּכל וּיריעּו (והדר) בקר ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּכֹוכבי

הּמלאכים  ׁשּממּתינים ההמּתנה ענין מהּו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָלהבין

הקּדמה  ּפי על לפר ׁש ויׁש יׂשראל. ׁשּיתחילּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעד

ּתחּלה  ּבמחׁשבה עלּו ׁשּיׂשראל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהּידּוע

העׂשרים 42להּבראֹות  ּכל יׁש ּבּמחׁשבה ּכי, , ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

ּומּׁשם  הּפה, מֹוצאֹות וחמּׁשה אֹותּיֹות ְְֲִִִִֶַַַָָּוׁשּתים

ּדיּבּור  מֹוציא האדם אין ּכי האֹותּיֹות, ּכל ִִִִֵֶָָָָָׁשֹורׁש

מֹוציא  וכאׁשר ּתחיּלה, יחׁשֹוב לא אם ְְֲֲִִִִִֶַַָֹמּפיו

מחּוּסר  הּוא הּדיּבּור מחׁשבה, ּבלי ּדיּבּור ְְֲִִִֵֶַַָָָאיזה

הּנקראים  הּיׂשראל ּכי נמצא וׂשכל, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָחכמה

כּו' ּומלאכים העֹולמֹות ּכל ׁשֹורׁש הם ְִִֵֵֶַָָָָראׁשית

הּמלאכים  אין ולכן הּדיּבּור), ידי על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ(ׁשּנתּגּלּו

ׁשהם  יׂשראל ּבלי ּדיּבּור ׁשּום להֹוציא ְְְְִִִִִֵֵֶָיכֹולים

ּכי  נמצא הּמחׁשבה. עיּקר הם ּכי ּכּוּלם, ְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשֹורׁש

להם  י ׁש ׁשירה, לֹומר  מתחילין יׂשראל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכאׁשר

ׁשּנאמר  וזהּו ׁשירה. ּכן ּגם לֹומר ּכח 43לּמלאכים ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּגֹורם  יׂשראל ׁשל ׁשיר לֹומר רצֹונֹו הּׁשירים, ְְִִִִִֵֵֶַַָׁשיר

מה  ּגם וזהּו העליֹונים. ׁשל הרּבה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשירים

ועל ּׁש ּפנימיּות, הם ׁשהּנׁשמֹות ּבהּמאמר, ּנתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבהחיצֹונּיּות, ּגם הענינים נפעלים הּפנימּיּות ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָידי

ׁשהם  ּדחיצֹונּיּות, ּובחיצֹונּיּות הּמלאכים, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשהם

ָָהעֹולמֹות.

אין ‰) עד למּטה סֹוף אין אֹור ענין ְְְִֵֵֶַַַָוזהּו

וההתּפּׁשטּות  הּגיּלּוי על ּדקאי ְְְְְִִִֵַַַַַָּתכלית,

ּבּמדריגֹות  מּטה, למּטה עד סֹוף אין ְְְִִֵֵַַַַַַָָּבבחינת

ּדהיינּו ּתחּתֹונֹות, והּיֹותר אחרֹונֹות ְְְְֲֵֵַַַַַהּיֹותר

ּבחינת  ׁשהם עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָּבעֹולמֹות

טֹוב  ׁשם הּבעל ּדתֹורת ּבהּקיּצּור וכמבֹואר ְְְְִֵַַַַַַַָָמּטה.

ּפרׁשּיֹות  לג' תֹורה עלמין א ׁשּבלּקּוטי ׁשּבתלת , ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָ

אדם  ּדהיינּו, ּדכללּות, עׂשּיה יצירה ּבריאה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָׁשהם

ּובריאה  ואצילּות סֹוף) האין (עֹולמֹות ְְֲִִֵַַָָָקדמֹון

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

ד.42) פ"א, ב"ר א.43)ראה א, שה"ש

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
לכוכבים" המשולים ישראל - בוקר "כוכבי לאחר (Â‰„¯רש"י: כך, ואחר ¿»«

בשירתם  מרננים ישראל ‡ÌÈ˜Ïשבני Èa Ïk eÚÈ¯iÂ המלאכים,) הם «»ƒ»¿≈¡…ƒ
‰‰ ÔÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆcÌÈÎ‡Ïn‰ ÌÈÈzÓnL ‰zÓ ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«««¿»»∆«¿ƒƒ««¿»ƒ

שירה  Ï‡¯NÈמלומר eÏÈÁ˙iL „Ú?.שירה לומר «∆«¿ƒƒ¿»≈
‰Óc˜‰ Èt ÏÚ L¯ÙÏ LÈÂ¿≈¿»≈«ƒ«¿»»
eÏÚ Ï‡¯NiL Úe„i‰«»«∆ƒ¿»≈¬

˙B‡¯a‰Ï ‰lÁz ‰·LÁÓa42, ¿«¬»»¿ƒ»¿ƒ»¿
ישראל  של 'מחשבתן המדרש כדברי

דבר', לכל LÁna·‰קדמה ,Èkƒ««¬»»
ÌÈzLe ÌÈ¯NÚ‰ Ïk LÈ≈»»∆¿ƒ¿«ƒ
˙B‡ˆBÓ ‰MÓÁÂ ˙Bi˙B‡ƒ«¬ƒ»¿

ÌMÓe ,‰t‰ מהמחשבהL¯BL «∆ƒ»∆
˙Bi˙B‡‰ Ïk,הדיבור ‡ÔÈשל Èk »»ƒƒ≈

Ì‡ ÂÈtÓ ¯eaÈc ‡ÈˆBÓ Ì„‡‰»»»ƒƒƒƒƒ
¯L‡ÎÂ ,‰lÈÁz ·BLÁÈ ‡Ï…«¬¿ƒ»¿«¬∆
ÈÏa ¯eaÈc ‰ÊÈ‡ ‡ÈˆBÓƒ≈∆ƒ¿ƒ

‰·LÁÓ,לדיבור ‰eaÈc¯שקדמה «¬»»«ƒ
,ÏÎNÂ ‰ÓÎÁ ¯qeÁÓ ‡e‰¿»»¿»»≈∆
ÌÈ‡¯˜p‰ Ï‡¯Ni‰ Èk ‡ˆÓƒ¿»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ

˙ÈL‡¯,ראשונים במחשבה ועלו ≈ƒ
הנבראים, וכל העולמות כל ≈‰Ìלפני

ÌÈÎ‡ÏÓe ˙BÓÏBÚ‰ Ïk L¯BL∆»»»«¿»ƒ
elb˙pL) 'eÎ כך È„Èאחר ÏÚ ∆ƒ¿««¿≈

¯eaÈc‰ המחשבה אחרי ),שבא «ƒ
ÔÎÏÂ רק לבוא יכול שהדיבור כיון ¿»≈

לו  הקודמת המחשבה ≈‡ÔÈאחרי
‡ÈˆB‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

¯eaÈc ÌeL לומר יכולים ואינם ƒ
Ì‰Lשירה  Ï‡¯NÈ ÈÏa נשמות ¿ƒƒ¿»≈∆≈

והם  ראשונים במחשבה שעלו ישראל

Ìlek L¯BL,הנבראים כל של ∆»
המלאכים, ‰Ìכולל Èk נשמות ƒ≈

‰LÁn·‰ישראל  ¯wÈÚ שממנה ƒ«««¬»»
מתהווים  שממנו הדיבור כך אחר בא

הנבראים. L‡k¯כל Èk ‡ˆÓƒ¿»ƒ«¬∆
,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿ƒƒ«ƒ»
המחשבה  בחינת של התגלות ויש

ישראל  נשמות שורש Ì‰Ïשהיא LÈ≈»∆
Ôk Ìb ¯ÓBÏ Ák ÌÈÎ‡ÏnÏ««¿»ƒ…«««≈

¯Ó‡pL e‰ÊÂ .‰¯ÈL43¯ÈL ƒ»¿∆∆∆¡«ƒ
È¯ÈM‰¯ÓBÏ BBˆ¯ ,Ì פירוש «ƒƒ¿«

אשר  השירים 'שיר את הפותח זה לשון

‰ÌÈBÈÏÚלשלמה' ÏL ‰a¯‰ ÌÈ¯ÈL Ì¯Bb Ï‡¯NÈ ÏL ¯ÈLƒ∆ƒ¿»≈≈ƒƒ«¿≈∆»∆¿ƒ
שירה. אומרים ישראל שבני לאחר רק שירה שאומרים המלאכים הם

e‰ÊÂ עלו שהנשמות כיון המלאכים על הנשמות מעלת אודות לעיל האמור ¿∆
הדיבור, מבחינת שהם העולמות כל ולפני הנבראים כל לפני תחילה, במחשבה

a˙pM‡¯הוא  ‰Ó Ìb««∆ƒ¿»≈
,¯Ó‡n‰a,לעיל ונזכר ¿««¬»

˙eÈÓÈt Ì‰ ˙BÓLp‰L שהרי ∆«¿»≈¿ƒƒ
יותר  פנימי ענין היא המחשבה

‰eiÓÈt˙מהדיבור, È„È ÏÚÂ¿«¿≈«¿ƒƒ
Ìb ÌÈÈÚ‰ ÌÈÏÚÙƒ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ«
Ì‰L ,˙eiBˆÈÁ‰a¿«ƒƒ∆≈

,ÌÈÎ‡Ïn‰ הדברים כך ואחר ««¿»ƒ
עוד ונמשכים eiBˆÈÁ·e«ƒƒ˙יורדים

˙BÓÏBÚ‰ Ì‰L ,˙eiBˆÈÁc¿ƒƒ∆≈»»
מהמלאכים. למטה שהם

ÔÈÚ e‰ÊÂ מאמר ‰) של המשמעות ¿∆ƒ¿«
האמור ÛBÒהזוהר ÔÈ‡ ¯B‡≈

,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ פי שעל ¿«»«≈«¿ƒ
שהכוונה  באריכות לעיל המבואר

ונמשך  יורד סוף אין שאור לחדש

מובן  היא È‡˜cלמטה, שהכוונה ¿»≈
˙eËMt˙‰‰Â ÈelÈb‰ ÏÚ של ««ƒ¿«ƒ¿«¿

האלוקי  ÛBÒהאור ÔÈ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈
˙B‚È¯„na ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»««¿≈
¯˙Bi‰Â ˙BB¯Á‡ ¯˙Bi‰«≈«¬¿«≈

eÈÈ‰c ,˙BBzÁz והארת המשכת «¿¿«¿
סוף  È¯a‡‰האין ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»

Ì‰L ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ אלו עולמות ¿ƒ»¬ƒ»∆≈
אחרונות  היותר ה'מדריגות שהם

תחתונות' hÓ‰והיותר ˙ÈÁa¿ƒ««»
ביותר.והיינו  התחתון ה'מטה'

˙¯B˙c ¯evÈw‰a ¯‡B·ÓÎÂ¿«¿»¿«ƒ¿«
ÈËewÏaL ·BË ÌL ÏÚa‰«««≈∆¿ƒ≈

˙BiL¯t '‚Ï ‰¯B˙ המובא ,א »¿»»ƒ
ב  בסעיף ÔÈÓÏÚלעיל ˙Ï˙aL∆ƒ¿»»¿ƒ

העולמות  È¯a‡‰בשלוש Ì‰L∆≈¿ƒ»
˙eÏÏÎc ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ בשונה) ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿»

הפרטיים  מבריאהֿיצירהֿעשיה

השתלשלות'), ¿»¿eÈÈ‰c,שב'סדר
אחד  (BÓÏBÚ˙עולם ÔBÓ„˜ Ì„‡»»«¿»

(ÛBÒ ÔÈ‡‰ שני eÏÈˆ‡Â˙עולם »≈«¬ƒ
שלישי  ÈˆÈ¯‰ועולם ‰‡È¯·e¿ƒ»¿ƒ»
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יט

כלה  אחותי לגני באתי

יצירה  ּבריאה לעֹולמֹות ּבנֹוגע הּנה עׂשּיה, ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָיצירה

ּכתיב  הפסיק 44עׂשּיה אף עׂשיתיו, ּכי 45אף , ְְֲֲִִִִִִִַַָ

ּדפרּודא  עלמא נקרא עׂשּיה יצירה .46ּבריאה ְְְְְֲִִִִֵָָָָָָָ

ÌÓ‡ לעֹולמֹות ּבנֹוגע רק (לא הּוא זה ענין »¿»ְְְִֵֶַַָָֹ

לּנׁשמֹות, ּבנֹוגע אפיּלּו אּלא) ְְְֲִִֵֶַַַָָָּומלאכים,

יצירה  ּדבריאה נׁשמֹות ׁשהן הּנׁשמֹות רֹוב ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָּדהיינּו

ׁשּבאים  ּבהענינים נכללים הם ׁשּגם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָעׂשּיה,

יׁשנּה לזה, ונֹוסף עׂשיתיו. ּדאף ההפסק ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָלאחרי

יֹותר. למּטה ירידה ׁשל ּבאֹופן האֹור המׁשכת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּגם

ּבהּמאמר, ׁשּממׁשי ּכפי ּבזה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָוהענין

עׂשּיה  יצירה ּבבריאה האֹור ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָׁשהׁשּתלׁשלּות

הּוא  הּמדריגֹות ּבריּבּוי למדריגה ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָמּמדריגה

מּמדריגה  האֹור ּומסּתּתר ׁשּמתעּלם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבאֹופן

הּגלּגּלים  לעֹולם האֹור ׁשּבהּגיע עד ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָלמדריגה,

ּכל  ולכן ּומתּגּׁשם, מתעּבה הּוא הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּמּזלֹות

ועֹולם  הּתחּתֹון ּבעֹולם  והּגיּלּוי ְְְְִַַַַַָָָָָההׁשּפעה

הּגלּגּלים  ידי על הּוא הּזה ּדעֹולם ְְְְִִֵֶַַַַַַַָהּגׁשמי

ׁשּנאמר  ּוכמֹו ׁשמׁש47והּמּזלֹות, ּתבּואֹות ּומּמגד ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ

ּוכמאמר  ירחים, ּגרׁש עׂשב 48ּומּמגד ל אין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ואֹומר  ּבֹו הּמּכה מלמעלה מּזל לֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּלמּטה

ׁשּׁשֹופע  האלקי וחּיּות מאֹור ּבא ׁשהּוא ּגדל, ְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹלֹו

אינֹו ׁשּלכאֹורה והיינּו, ּומּזלֹות. הּגלּגּלים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָּדר

העׂשב  להתהּוּות ּבנֹוגע ּדבׁשלמא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָמּובן,

הּגׁשמי, הּזה לעֹולם הּמתאים ּבאֹופן ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיתהּווה

אבל  הּמּזל. ידי על להיֹות צרי זה ׁשענין ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָמּובן,

רּבינּו ׁשּמדּייק ּכפי ― העׂשב לגיּדּול ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבנֹוגע

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

ז.44) מג, ובכ"מ.45)ישעי' בלק. ר"פ לקו"ת להדרוש.46)ראה בהקדמה עולמות) ציור (שער מג שער חיים עץ ראה

יד.47)ובכ"מ. לג, ועוד.48)ברכה (בהשמטות). א רנא, ח"א זהר ו. פ"י, ב"ר ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
·È˙k ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ Ú‚Ba ‰p‰ ,‰iNÚ44 ¬ƒ»ƒ≈¿≈«¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ

יצרתיו" בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא "כל בישעיה ÂÈ˙ÈNÚ,בפסוק Û‡«¬ƒƒ
˜ÈÒÙ‰ Û‡45,'עשיתיו' המילה לפני 'אף' שהמילה בחסידות כמבואר «ƒ¿ƒ

המרומזות  מהבחינות יותר, נמוכה שונה, לבחינה רומז ש'עשיתיו' מלמדת

מבואר  כלל (ובדרך הכתוב בתחילת

עולמות  בין להבדיל היא שהכוונה

ב'בראתיו  הרמוזים ויצירה, בריאה

הנרמז  העשיה לעולם יצרתיו'

חלוקה  על שמדובר כאן אך ב'עשיתיו',

ועולמות  האצילות עולם קדמון, לאדם

'עשיתיו' הרי בריאהֿיצירהֿעשיה,

בריאהֿיצירהֿ העולמות לשלושת רומז

יחד) ÈˆÈ¯‰עשיה ‰‡È¯a Èkƒ¿ƒ»¿ƒ»
‡ÓÏÚ ‡¯˜ ,‰iNÚ¬ƒ»ƒ¿»»¿»

‡„e¯Ùc46ֿמהאין נפרדים עולמות ¿≈»
'מטה' נחשבים הם ולכן הבורא, סוף

אין  עד 'למטה סוף האין וירידת

אלו, בעולמות להארתו מכוונת תכלית'

לעיל. כאמור בריאהֿיצירהֿעשיה,

‰Ê ÔÈÚ ÌÓ‡ֿבריאה שהעולמות »¿»ƒ¿»∆
הם  שבהם והנבראים יצירהֿעשיה

שבהם  והתחתונות האחרונות המדרגות

סוף  האין ¯˜מאיר ‡Ï) ‡e‰…«
˙BÓÏBÚÏ Ú‚Baֿבריאהֿיצירה ¿≈«¿»

עצמם  שנמצאים ÌÈÎ‡ÏÓeעשיה «¿»ƒ
אלו, ‡elÈÙבעולמות (‡l‡∆»¬ƒ

·B¯ eÈÈ‰c ,˙BÓLpÏ Ú‚Ba¿≈««¿»¿«¿
˙BÓL Ô‰L ˙BÓLp‰«¿»∆≈¿»

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·c כמבואר ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
הן  ביותר מעטות נשמות שרק לעיל

דאצילות' ‰Ì'נשמות ÌbL הנשמות ∆«≈
ÌÈÏÏÎƒ¿»ƒדבריאהֿיצירהֿעשיה 

ÌÈÈÚ‰a והנחותים האחרונים ¿»ƒ¿»ƒ
Û‡c ˜ÒÙ‰‰ È¯Á‡Ï ÌÈ‡aL∆»ƒ¿«¬≈«∆¿≈¿«

.ÂÈ˙ÈNÚ¬ƒƒ
˙ÎLÓ‰ Ìb dLÈ ,‰ÊÏ ÛÒBÂ¿«»∆∆¿»««¿»«

¯B‡‰ סוף ÏLהאין ÔÙB‡a »¿∆∆
‰hÓÏ ‰„È¯È עוד¯˙BÈ וזהו לבריאהֿיצירהֿעשיה ההמשכה מאשר ¿ƒ»¿«»≈

שממשיך  כפי תכלית', אין עד 'למטה סוף האין המשכת בענין נוסף חידוש

ומבאר.

¯B‡‰ ˙eÏLÏzL‰L ,¯Ó‡n‰a CÈLÓnL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆«¿ƒ¿««¬»∆ƒ¿«¿¿»
סוף  iNÚ‰האין ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a ירידת ידי על שמתאפשר דבר ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

למטה  מלמעלה סוף האין האור ÈeaÈ¯aוהמשכת ‰‚È¯„ÓÏ ‰‚È¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»¿ƒ
˙B‚È¯„n‰ בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות שנמשך ÔÙB‡aעד ‡e‰ ««¿≈¿∆

¯B‡‰ ¯zzÒÓe ÌlÚ˙nL∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈»
,‰‚È¯„ÓÏ ‰‚È¯„nÓ היינו ƒ«¿≈»¿«¿≈»

דרגה  יותר שבכל האור יותר, למטה

נסתר  ויותר ÚÈb‰aLנעלם „Ú«∆¿«ƒ«
¯B‡‰ סוף ÌÏBÚÏהאין »¿»

‡e‰ È¯‰ ˙BÏfn‰Â ÌÈlbÏb‰««¿«ƒ¿««»¬≈
,ÌMb˙Óe ‰aÚ˙Ó לאחר כי ƒ¿«∆ƒ¿«≈

יותר, והסתתר נעלם לדרגה שמדרגה

'עבה' נעשה הירידות ריבוי אחרי

‰‰ÚtL‰ו'מגושם' Ïk ÔÎÏÂ¿»≈»««¿»»
ÈelÈb‰Â האלוקית והחיות האור של ¿«ƒ

ÌÏBÚÂ ÔBzÁz‰ ÌÏBÚa»»««¿¿»
ÏÚ ‡e‰ ‰f‰ ÌÏBÚc ÈÓLb‰««¿ƒ¿»«∆«

,˙BÏfn‰Â ÌÈlbÏb‰ È„È שדרכם ¿≈««¿«ƒ¿««»
והחיות  האור ¿BÓÎeנמשכים

¯Ó‡pL47בתורה„‚nÓe ∆∆¡«ƒ∆∆
L¯b „‚nÓe LÓL ˙B‡e·z¿»∆ƒ∆∆∆∆

,ÌÈÁ¯È אומר הכתוב פשוטו, לפי ¿»ƒ
ידי  על היא התבואה וצמחית שגידול

הדברים  פנימיות ולפי והירח, השמש

לעולם  באים והשפע שהחיות הכוונה

והמזלות  הגלגלים Ó‡ÓÎe48¯דרך ¿«¬«
hÓlÓ‰המדרש ·NÚ EÏ ÔÈ‡≈¿≈∆ƒ¿«»

הזה  ÏfÓבעולם BÏ ÔÈ‡L∆≈«»
BÏ ¯ÓB‡Â Ba ‰kn‰ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»««∆¿≈

‡e‰L ,Ï„b שהוא הרוחני המזל ¿«∆
הצמיחה  eiÁÂ˙שורש ¯B‡Ó ‡a»≈¿ƒ

È˜Ï‡‰ לעולם ÚÙBMLהיורד »¡…ƒ∆≈«
.˙BÏfÓe ÌÈlbÏb‰ C¯c∆∆««¿«ƒ«»
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎlL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»≈»

‡ÓÏL·c,כלומר בשלום, מילולית ¿ƒ¿»»
ומתקבל  מובן »≈¿Ú‚Baהדבר

˙ee‰˙‰Ï ובריאת·NÚ‰ ¿ƒ¿«»≈∆
‰ÈÓLb,מלכתחילה  ‰f‰ ÌÏBÚÏ ÌÈ‡˙n‰ ÔÙB‡a ‰Âe‰˙iL∆ƒ¿«∆¿∆««¿ƒ»»«∆««¿ƒ

Ïfn‰ È„È ÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈÚL ,Ô·eÓ.העליון הרוחני »∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿«¿≈««»
ÏecÈ‚Ï Ú‚Ba Ï·‡וצמיחתeÈa¯ ˜Èi„nL ÈÙk Z ·NÚ‰ ¬»¿≈«¿ƒ»≈∆¿ƒ∆¿«≈«≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כ

 20   למלל ימא  

ה'תשכ"ג כ שבט, יו"ד

הּקדׁש ּבאּגרת ּגדל ד הּזקן ואֹומר הּמּכה ׁשהּמּזל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

לֹו אֹומר ואינֹו העׂשב, צמח ׁשּכבר לאחר ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָהיינּו

אבל  כּו', לגֹודל מּקֹוטן אּלא ליׁש, מאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָלצמֹוח

עׂשב  לכל ּומּזל מּזל ּכל יאמר למי יצמח, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבטרם

צרי לּמה מּובן אינֹו ― ּפרטּיּות ּבפרטי ְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָועׂשב

מבאר  זה ועל הּמּזל. ידי על זה ענין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָלהיֹות

מתעּבה  הּוא האֹור  ׁשּבירידת ׁשּכיון ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבהּמאמר,

הּזה  ּבעֹולם הׁשּפעה ׁשל ענין ּכל לכן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּומתּגּׁשם,

ּבנֹוגע  ּגם אּלא הּדבר, להתהּוּות ּבנֹוגע רק ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹ(לא

והּמּזלֹות. הּגלּגּלים ידי על היא ְְְְִִִֵַַַַַַָלגיּדּולֹו)

מה  ּגדֹולה הׁשּפלה ׁשּזהּו ּבהּמאמר, ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָּוממׁשי

,ּכ ּכל ּגדֹול והסּתר ּבהעלם ּבא ְְְְֱֵֵֶֶֶָָָָָֹּׁשהאלקּות

ההׁשּתלׁשלּות  ּדריּבּוי והסּתרים העלמֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַּבריּבּוי

ּבהׁשּפעה  ׁשּבא עד עׂשּיה יצירה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּדבריאה

ׁשּזֹוהי  ׁשּכיון מּובן, ּומּזה וגׁשמית. ְְִִִִִֵֶֶֶַָָחיצֹונית

היא  זה  ּבענין הּנה ּביֹותר , ּגדֹולה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָירידה

עד  למּטה  הּוא סֹוף  אין  ׁשאֹור  והּפלא ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָההפלאה

ּתכלית. ְִֵַאין

למּטה p‰Â‰ו) היא לעיל הּנזּכרת ׁשּירידה אף ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

ירידה  ּגם מקֹום, מּכל ּתכלית, אין ְְִִִֵַַַָָָעד

ׁשהם  ּבּדרגֹות אּלא אינּה זֹו ּתחּתֹונה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהכי

ּפנים  ּכל על ׁשּׁשּייכים אֹו הּקדּוּׁשה ְְִִִִֶַַַַָָָָּבבחינת

ּתחּתֹונה  הכי ירידה זֹו ואין הּקדּוּׁשה, ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָלבחינת

ׁשּי ּבהּמאמר, ממׁשי זה ועל ירידה מּמׁש. ׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

צמצּומים  ּבהריּבּוי ׁשּבא "ּכמֹו יֹותר, ְְְְִִִֵֶָָָּגדֹולה

ההיפ ּדבר להיֹות ׁשּיכֹול עד והסּתרים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעלמֹות

לגמרי  הוי' על לׁשּכֹוח והיינּו, לגמרי, ְְְְְְְֱֲִֵֵֵַַַַַָָֹמאלקּות

ּבּקליּפה  ׁשהּוא ּכמֹו ׁשּכן ּומּכל וׁשלֹום, ְְְִִֵֶֶַַָָָחס
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
L„w‰ ˙¯b‡a Ô˜f‰ התניא ד ÓB‡Â¯שבספר ‰kn‰ Ïfn‰L «»≈¿ƒ∆∆«…∆∆««»««∆¿≈

ˆÁÓלעשב  ¯·kL ¯Á‡Ï eÈÈ‰ ,Ï„b והתהווהBÈ‡Â ,·NÚ‰ ¿««¿¿««∆¿»»«»≈∆¿≈
BÏ ¯ÓB‡ לעשב 'אומר' המזל ולהתהוות ÁBÓˆÏואין ÔÈ‡Óלהיברא ≈ƒ¿«≈«ƒ

ˆÈ Ì¯Ëa Ï·‡ ,'eÎ Ï„B‚Ï ÔËBwÓ ‡l‡ ,LÈÏ,ÁÓ שהעשב לפני ¿≈∆»ƒ∆¿∆¬»¿∆∆ƒ¿«
ונברא  Ïkהתהווה ¯Ó‡È ÈÓÏ¿ƒ…«»

·NÚÂ ·NÚ ÏÎÏ ÏfÓe ÏfÓ«»«»¿»≈∆»≈∆
Z ˙eiË¯t ÈË¯Ùa שעדיין וכיון ƒ¿»≈¿»ƒ

כל  'יאמר' למי קיימים, העשבים אין

דברי  משמעות והרי לצמוח, מזל

פרטי  מזל יש עשב שלכל היא המדרש

ˆ¯CÈמשלו, ‰nÏ Ô·eÓ BÈ‡≈»»»»ƒ
‰Ê ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï צמיחת של ƒ¿ƒ¿»∆

לגדלות  מקטנות È„Èהעשבים ÏÚ«¿≈
,Ïfn‰ התהווה כבר העשב והרי ««»

ונברא.?

,¯Ó‡n‰a ¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈¿««¬»
¯B‡‰ ˙„È¯ÈaL ÔÂÈkL סוף האין ∆≈»∆ƒƒ«»

ריבוי  ידי על הרי למדריגה, ממדריגה

∆»¿aÚ˙Óƒ‰האור ‰e‡הירידות 
ÏL ÔÈÚ Ïk ÔÎÏ ,ÌMb˙Óeƒ¿«≈»≈»ƒ¿»∆
˜¯ ‡Ï) ‰f‰ ÌÏBÚa ‰ÚtL‰«¿»»»»«∆…«
‡l‡ ,¯·c‰ ˙ee‰˙‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««»»∆»

BÏecÈ‚Ï Ú‚Ba Ìb של וצמיחתו «¿≈«¿ƒ
התהווה  שכבר È„Èהדבר ÏÚ ‡È‰ (ƒ«¿≈

˙BÏfn‰Â ÌÈlbÏb‰,שלמעלה ««¿«ƒ¿««»
התעבו  ולא למטה ירדו שלא

והתגשמו.

e‰fL ,¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««¬»∆∆
‰ÏtL‰ וירידה‰Ó ‰ÏB„b «¿»»¿»«

˙e˜Ï‡‰M סוף האין a‡באור ∆»¡…»
zÒ‰Â¯ונמשך ויורד  ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈

ÈeaÈ¯a ,Ck Ïk ÏB„b»»»¿ƒ
ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ שעם כאמור ∆¿≈¿∆¿≈ƒ

האור  נוספת, מדריגה של ירידה כל

וההעלמות  יותר, ומסתתר יותר נעלם

מהירידות  הן ÈeaÈ¯c¿ƒוההסתרות
˙eÏLÏzL‰‰ של המדריגות בכל «ƒ¿«¿¿

הנפרדים  «È¯·cƒ¿ƒ‡‰העולמות
‡aL „Ú ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«∆»
˙ÈÓL‚Â ˙ÈBˆÈÁ ‰ÚtL‰a לנבראים חיות ולהשפיע לברוא ¿«¿»»ƒƒ¿«¿ƒ

גשמית. מציאות עצמה, מהאלוקות חיצונית Ô·eÓ,ולמציאות ‰fÓeƒ∆»

È‰BfL ÔÂÈkL הירידה ובמיוחד בכלל לבריאהֿיצירהֿעשיה הירידה ∆≈»∆ƒ
הגשמית  ‰È‡למציאות ‰Ê ÔÈÚa ‰p‰ ,¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰„È¯È¿ƒ»¿»¿≈ƒ≈¿ƒ¿»∆ƒ

‡Ït‰Â ‰‡ÏÙ‰‰ והעילוי ‰e‡הגדול ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L יורד ««¿»»¿«∆∆∆≈
ÈÏÎz˙.ונמשך  ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ

‰„È¯iL Û‡ ‰p‰Â (Â האור של ¿ƒ≈«∆¿ƒ»
סוף  ÏÈÚÏהאין ˙¯kÊp‰ הירידה «ƒ¿∆∆¿≈

והירידה  בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות

הגשמית  ירידה ‰È‡למציאות אכן ƒ
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ כי ¿«»«≈«¿ƒ

אחרונות  הכי למדרגות בירידה מדובר

לעיל  כמבואר תחתונות, והכי

È¯È„‰באריכות, Ìb ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»«¿ƒ»
‡l‡ dÈ‡ BÊ ‰BzÁz ÈÎ‰¬ƒ«¿»≈»∆»
˙ÈÁ·a Ì‰L ˙B‚¯ca«¿»∆≈ƒ¿ƒ«

‰Me„w‰ העליונות הספירות כמו «¿»
בריאהֿיצירהֿעשיה  ‡Bשבעולמות

ÌÈt Ïk ÏÚ ÌÈÎÈiML∆«»ƒ«»»ƒ
BÊ ÔÈ‡Â ,‰Me„w‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¿»¿≈
LnÓ ‰BzÁz ÈÎ‰ ‰„È¯È¿ƒ»¬ƒ«¿»«»
הנחותה  למציאות ירידה זו אין ועדיין

בצד  שאיננה המציאות שהיא ביותר

CÈLÓÓהקדושה. ‰Ê ÏÚÂ¿«∆«¿ƒ
‰ÏB„b ‰„È¯È LiL ,¯Ó‡n‰a¿««¬»∆≈¿ƒ»¿»

¯˙BÈ הנמוכות לדרגות הירידה מאשר ≈
ששייך  במה או עצמה בקדושה ביותר

והיינו  aL‡לקדושה, BÓk" האור ¿∆»
ויורד  סוף ÈeaÈ¯‰a¿»ƒהאין

ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ ÌÈÓeˆÓƒ̂¿ƒ∆¿≈¿∆¿≈ƒ
רבות  ירידות ÏBÎiLעוד „Ú«∆»

˙e˜Ï‡Ó CÙÈ‰‰ ¯·c ˙BÈ‰Ïƒ¿»»«≈∆≈¡…
ÏÚ ÁBkLÏ ,eÈÈ‰Â ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«¿ƒ¿««
ÏkÓe ,ÌBÏLÂ ÒÁ È¯Ó‚Ï 'ÈÂ‰¬»»¿«¿≈«¿»ƒ»

ÔkL עוד היא שהירידה וחומר וקל ∆≈
עד  היא הירידה כאשר גדולה יותר

לגמרי, הקדושה e‰L‡להיפך BÓk¿∆
‡¯Á‡ ‡¯ËÒÂ ‰tÈÏwa הכוחות «¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»

'קליפה' הנקראים לקדושה המנגדים

על ( ומסתירים שמעלימים שם על

על  שמסתירה קליפה כמו הקדושה

פרעה  אודות ביחזקאל הכתוב וכלשון הקדושה, צד שאינו אחר', ו'צד הפרי)

מצרים  עצמוÓ‡Ï¯מלך על אמר È¯B‡Èאשר ÈÏ הנילוס יאור את לי יש ≈…ƒ¿ƒ
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כא

כלה  אחותי לגני באתי

עׂשיתיני  ואני יאֹורי לי לאמר אחרא ,49וסטרא ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַָָֹ

ּדויבר הּוא ּדהאמת מּמׁש, האמת היפ ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּזהּו

ּפרעה  את הּובא 50יעקב ּבתנחּומא (ואיתא ְְְְֲִֶַַַָָָֹֹ

ׁשּיעלה  ּברכֹו ּברכֹו, ּובּמה ּבמקֹומֹו) ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַּברׁש"י

העליֹון  הּטֹוב הׁשּפעת והּוא לקראתֹו, ְְְְִִֶַַַָָָנילּוס

הּוא  ּוגבּולים הּמצרים מל ּפרעה הּנה ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנמׁש

עׂשיתיני, ואני יאֹורי לי ואֹומר טֹובה ּכפּוי ְְְֲֲִִִִִִֵַָעֹוד

ּגם  ּדהּנה, ּבזה, והענין האמת". היפ ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא

אין  ּדאֹור החּיּות נמׁש אחרא וסטרא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּבּקליּפֹות

ּכתיב  ּכּלם את מחּיה ואּתה ׁשהרי אּלא 51סֹוף, , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

ּדר וׁשֹופע  ּומתּגּׁשם ּומתעּבה יֹורד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשהחּיּות

ההיפ ּדבר להיֹות ׁשּיכֹול עד והּמּזלֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּגלּגּלים

ׁשהּוא  ּדבר ּגם ּדהּנה, זאת, ועֹוד מּמׁש. ְְֱִֵֵֶַַָָָֹֹמאלקּות

יֹודע  ׁשאינֹו ּבאֹופן להיֹות יכֹול מאלקּות, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָֹהיפ

ּכפּוי  אינֹו ׁשאז ּבֹו, למרֹוד ּומכּוין רּבֹונֹו ְְְִִֵֵֶֶַָאת

ׁשּיֹודע  מּזה, למּטה אֹופן ויׁשנֹו .ּכ ּכל ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָטֹובה

ּבֹו מֹורד מקֹום ּומּכל רּבֹונֹו, יאֹורי 52את לי לֹומר ְִִִִֵֶַָָ

וזהּו טֹובה. ּכפּוי ּגם הּוא ׁשאז עׂשיתיני, ְְֲֲִִִִֶֶַַָָואני

ׁשּידע  ׁשאף מּפרעה, הּדּוגמא ּבהּמאמר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמביא

יעקב, ּברּכת מּצד היא לקראתֹו הּנילּוס ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָֹׁשעלּיית 

ּומציאּות  יׁש להיֹות טֹובה ּכפּוי היה מקֹום, ְְְִִִֵָָָָָמּכל

יאֹורי  לי לֹומר ּגם) אּלא עצמֹו, ּבפני רק ְְְִִִֵֶַַַַָֹ(לא

עׂשיתיני. ֲֲִִִִַואני

Ô·eÈÂ ּפי על ׁשּבזה, הירידה ּגֹודל יֹותר ּבעֹומק ¿«ְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

חּיים  ּבתֹורת האמצעי אדמֹו"ר ה ּביאּור ְְְִִֵֶַַַָָ

ּופרעה  ימים ׁשנתים מּקץ ויהי הּמתחיל ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹּדיּבּור
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ג.49) כט, י.50)יחזקאל מז, רפי"ד.51)ויגש בההמשך וראה ו. ט, יד.52)נחמי' כו, בחוקותי תו"כ ― חז"ל לשון ע"ד

יג. יג, לך לך ט. י, נח שם. בחוקותי פרש"י

ב.ה) פח, מקץ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
השמים  מן למטר זקוק ÈÈ˙ÈNÚואינני È‡Â49,עצמי את עשיתי ואני «¬ƒ¬ƒƒƒ

‡e‰ ˙Ó‡‰c ,LnÓ ˙Ó‡‰ CÙÈ‰ e‰fL בתורה שכתוב כמו ∆∆≈∆»¡∆«»¿»¡∆
‰Ú¯t ˙‡ ·˜ÚÈ C¯·ÈÂc50‡˙È‡Â) ומובא‡ÓeÁ˙a במדרש ¿«¿»∆«¬…∆«¿…¿ƒ»¿«¿»

BÎ¯aתנחומא  ‰n·e (BÓB˜Óa È"L¯a ‡·e‰ פרעה את אבינו יעקב »¿«ƒƒ¿«∆≈¿
מצרים, ÒeÏÈמלך ‰ÏÚiL BÎ¯a≈¿∆«¬∆ƒ
,B˙‡¯˜Ï היא האמת כי ונמצא ƒ¿»

לא  הנילוס ממי נהנים ועמו שפרעה

אלא  פרעה של ומעלתו גדולתו בגלל

אבינו  יעקב של מברכתו כתוצאה

ÔBÈÏÚ‰ ·Bh‰ ˙ÚtL‰ ‡e‰Â¿«¿»««»∆¿
את CLÓpLהאלוקי  ומאפשר למטה ∆ƒ¿»

הנילוס, במי Ú¯t‰השימוש ‰p‰ƒ≈«¿…
CÏÓ את המסמלת ‰ÌÈ¯ˆnמצרים ∆∆«¿»ƒ

ÌÈÏe·‚e על ומסתירים המעלימים ¿ƒ
את ‰e‡האלוקות  מכחיש רק לא

אלא  עוד BÚ„האמת הוא לזה בנוסף

È¯B‡È ÈÏ ¯ÓB‡Â ‰·BË ÈeÙk¿»¿≈ƒ¿ƒ
CÙÈ‰ ‡e‰L ,ÈÈ˙ÈNÚ È‡Â«¬ƒ¬ƒƒƒ∆≈∆

."˙Ó‡‰»¡∆
את  ביאור בתוספת ומבאר וממשיך

לקליפות  גם סוף האין האור ירידת ענין

נוסף  שלב שהוא אחרא, וסטרא

סוף  אין האור בירידת נוסף וחידוש

תכלית'. אין עד 'למטה

Ìb ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
,‡¯Á‡ ‡¯ËÒÂ ˙BtÈÏwa«¿ƒ¿ƒ¿»«¬»
,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c ˙eiÁ‰ CLÓƒ¿»«ƒ¿≈
Ìlk ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â È¯‰L∆¬≈¿«»¿«∆∆À»

·È˙k51,,דבר ושום נחמיה, בספר ¿ƒ
דבר  ואפילו ביותר, הנחות אפילו

להתהוות  יכול לא לקדושה, המנגד

אלוקית, חיות ללא «∆‡l‡ולהתקיים
˙eiÁ‰L סוף ירידות BÈ¯„מהאין ∆«ƒ≈
מאד  ÌMb˙Óeרבות ‰aÚ˙Óeƒ¿«∆ƒ¿«≈
ÚÙBLÂ חיות C¯cוממשיך ¿≈«∆∆

ÏBÎiL „Ú ˙BÏfn‰Â ÌÈlbÏb‰««¿«ƒ¿««»«∆»
˙BÈ‰Ï הללו הרבות הירידות כל LnÓ.אחרי ˙e˜Ï‡Ó CÙÈ‰‰ ¯·c ƒ¿»»«≈∆≈¡…«»

היפך  שהוא דבר שנעשה עד ירידה של עצמו זה בענין כיצד ומפרט וממשיך

גדולה. יותר עוד ירידה להיות יכולה האלוקות,

Ìb ,‰p‰c ,˙‡Ê „BÚÂ אפילוÏBÎÈ ,˙e˜Ï‡Ó CÙÈ‰ ‡e‰L ¯·c ¿…¿ƒ≈«»»∆≈∆≈¡…»
Ê‡L ,Ba „B¯ÓÏ ÔÈeÎÓe BBa¯ ˙‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆≈≈«∆ƒ¿«≈ƒ¿∆»
למרוד  כוונה לו ואין הוא, ברוך הקדוש רבונו , את ומכיר יודע איננו כאשר

מקום  מכל האלוקות, היפך אכן שהוא למרות אזי הוא, ברוך ≈‡BÈבקדוש
BLÈÂ .Ck Ïk ‰·BË ÈeÙk¿»»»¿∆¿

,‰fÓ ‰hÓÏ ÔÙB‡ יותר עוד ∆¿«»ƒ∆
¯BBa,נחות, ˙‡ Ú„BiL יודע ∆≈«∆ƒ

ברוך  הקדוש של במציאותו ומכיר

Baהוא, „¯BÓ ÌB˜Ó ÏkÓe52 ƒ»»≈
,ÈÈ˙ÈNÚ È‡Â È¯B‡È ÈÏ ¯ÓBÏ«ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒƒƒ
לו  גם הידועה באמת להודות ובמקום

הרי  הוא, ברוך הקדוש ידי על שנברא

(חס  עצמו את עשה שהוא טוען הוא

‰e‡ושלום) Ê‡L מציאות רק לא ∆»
אלא  האלוקות היפך של »Ìbדבר

‰·BË ÈeÙk שהקדוש הטובה על ¿»
הטובה  ועל אותו ברא הוא ברוך

הוא  ברוך הקדוש יעקב ברכת שבזכות

כמבואר  לקראתו, יעלה שהנילוס עשה

לכך e‰ÊÂלעיל. È·nL‡הטעם ¿∆∆≈ƒ
,‰Ú¯tÓ ‡Ó‚ec‰ ¯Ó‡n‰a¿««¬»«¿»ƒ«¿…

Ú„iL Û‡L פרעה˙ÈiÏÚL ∆«∆»«∆¬ƒ«
„vÓ ‡È‰ B˙‡¯˜Ï ÒeÏÈp‰«ƒƒ¿»ƒƒ«
‰È‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,·˜ÚÈ ˙k¯aƒ¿««¬…ƒ»»»»

‰·BË ÈeÙk בטובה הכיר ולא ¿»
ולעמו, לו עושה הוא ברוך שהקדוש

˜¯ ‡Ï) ˙e‡ÈˆÓe LÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿ƒ…«
,BÓˆÚ ÈÙa,לעצמו מציאות להיות ƒ¿≈«¿

מהאלוקות, נפרד Ìb)כדבר ‡l‡∆»«
ÈÈ˙ÈNÚ È‡Â È¯B‡È ÈÏ ¯ÓBÏ«ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒƒƒ
ו'מציאות' 'יש' יותר עוד נעשה שבכך

גם  סוף האין האור שירידת ומובן

גדולה  ירידה היא זו נחותה לדרגה

תכלית'. אין עד 'למטה ביותר,

Ï„Bb ¯˙BÈ ˜ÓBÚa Ô·eÈÂ¿«¿∆≈∆
,‰ÊaL ‰„È¯È‰ האין האור בירידת «¿ƒ»∆»∆

לדרגת  ואפילו האלוקות, היפך שהם לדרגות אפילו תכלית' אין עד 'למטה סוף

עשיתיני' ואני יאורי 'לי שאמר ‡„BÓ"¯פרעה ¯e‡Èa Èt ÏÚ«ƒ≈«¿
ÌÈiÁ ˙¯B˙a ÈÚˆÓ‡‰ במאמר הÏÈÁ˙n‰ ¯eaÈc בפסוק הפותח »∆¿»ƒ¿««ƒƒ««¿ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כב

 22   למלל ימא  

ה'תשכ"ג כב שבט, יו"ד

הּנילּוס  ּבענין היאֹור, על עֹומד והּנה ְְְְִִִֵֵֵַַַַחֹולם

ׁשּמרּמ את [ׁשּזהּו יעקב ויבר ּבענין ּבהּמאמר ז ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

לקראתֹו, נילּוס ׁשּיעלה ּברכֹו ּברכֹו, ּבּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹּפרעה,

יכֹול  היה ׁשהרי זה, ּפרט נֹוגע לא ׁשּלכאֹורה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאף

ּדהּנה, מצרים ], ארץ טּוב ׁשּיהיה ׁשּברכֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַלֹומר

הּנהר  ׁשהּוא נילּוס, נהר הּוא הּזה ְְִֶֶַַַַָָהיאֹור

ׁשּיֹוצא  מּנהר ׁשּיֹוצאין נהרֹות ּבארּבעה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹון

ּׁשּנאמר  מה והּוא הּגן, להׁשקֹות ּומּׁשם 53מעדן ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפיׁשֹון, האחד ׁשם ראׁשים לארּבעה והיה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָיּפרד

ׁשּיֹוצא  ּבּנהר ּומתאחד ּכלּול היה עדיין זה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנהר

ארּבעת  ׁשּכללּות ּדאף [והיינּו, מּמׁש ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָמעדן

מקֹום, מּכל יּפרד, ׁשּמּׁשם לאחרי הם ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנהרֹות

ּכלּול  עדיין הּוא הרי הראׁשֹון, הּנהר ְֲֲִִִֵַַָָָָלהיֹותֹו

זה  ּדנהר מּמׁש], מעדן ׁשּיֹוצא ּבּנהר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומתאחד

ועל  ּבּגן, הּנטּוע כּו' נחמד עץ לכל מׁשקה ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָהיה

ּכל  הּמצמיח ּכח ּבֹו ׁשּיׁש ּבהכרח זה נהר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכן

עץ  ּכל ּכמֹו ּבעצם הּטֹוב העליֹון עֹונג ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָּבחינת

ּבברּכת  העיּלּוי ּגֹודל מּובן ּומּזה כּו'. וטֹוב ְְְְִִִֶֶֶַָָָנחמד

זֹו ׁשאין לקראתֹו, נילּוס  ׁשּיעלה לפרעה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹיעקב

ּתכלית  ּביֹותר, נעלית ּברכה אּלא סתם, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּברכה

ׁשּכלּולה  מּבחינה המׁשכה ּדהיינּו, ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהּברכה,

ענין  ׁשהּוא  מּמׁש, מעדן ׁשּיֹוצא ּבּנהר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּומתאחדת

העליֹון. ְֲֶַָּתענּוג

LÈÂ ׁשּנמׁשכה הּטֹובה מעלת ּבביאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ׁשּמבאר  ּכפי לפרעה, יעקב ּברּכת ידי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹעל

הּתֹורה  ּבאֹור צדק הּכתּוב ו הּצמח 54ּבפירּוׁש ְְֵֶֶֶַַַַָָ

למצרים. זה ּכבד אבל ּגֹו' האטד ּגרן עד ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוּיבֹואּו

הּזהר  קּוׁשיית מּבעי 55ּובהקּדם יׂשראל אבל הא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
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ב.ו) תיח, ויחי

יֿיא.53) ב, יֿיא.54)בראשית נ, א.55)ויחי רמט, ח"א

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÏÚ „ÓBÚ ‰p‰Â ÌÏBÁ ‰Ú¯Ùe ÌÈÓÈ ÌÈ˙L ıwÓ È‰ÈÂ«¿ƒƒ≈¿»«ƒ»ƒ«¿…≈¿ƒ≈≈«

Ên¯nL e‰fL] ÒeÏÈp‰ ÔÈÚa ,¯B‡È‰ הריי"צ Ó‡n‰a¯הרבי «¿¿ƒ¿««ƒ∆∆∆¿«≈¿««¬»
הנזכר  לגני' 'באתי המתחיל Ú¯t‰,דיבור ˙‡ ·˜ÚÈ C¯·ÈÂ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»∆«¬…∆«¿…

‡Ï ‰¯B‡ÎlL Û‡ ,B˙‡¯˜Ï ÒeÏÈ ‰ÏÚiL BÎ¯a ,BÎ¯a ‰na«∆≈¿≈¿∆«¬∆ƒƒ¿»«∆ƒ¿»…
‰Ê Ë¯t Ú‚B יעקב שברכת דווקא ≈«¿»∆

אודות  הנילוס,היתה מי ≈¬∆È¯‰Lעליית
BÎ¯aL ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰È‰»»»«∆≈¿
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eË ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿«ƒ
מי  לעליית ברכה על שמדובר והפירוט

ירידת  בענין שהביאור רמז הוא הנילוס

תכלית' אין עד 'למטה סוף האין האור

שממשיך  כפי הנילוס, של בענינו קשור

האמצעי  אדמו"ר מדברי ],ומביא
‰f‰ ¯B‡È‰ ,‰p‰c נאמר שעליו ¿ƒ≈«¿«∆

היאור' על עומד והנה חולם 'ופרעה

¯‰p‰ ‡e‰L ,ÒeÏÈ ¯‰ ‡e‰¿«ƒ∆«»»
˙B¯‰ ‰Úa¯‡a ÔBL‡¯‰»ƒ¿«¿»»¿»
Ô„ÚÓ ‡ˆBiL ¯‰pÓ ÔÈ‡ˆBiL∆¿ƒƒ»»∆≈≈≈∆

,Ôb‰ ˙B˜L‰Ï בתורה ככתוב ¿«¿«»
¯Ó‡pM ‰Ó ‡e‰Â53 על בתורה ¿«∆∆¡«

עדן  מגן היוצא tÈ¯„הנהר ÌMÓeƒ»ƒ»≈
ÌÈL‡¯ ‰Úa¯‡Ï ‰È‰Â של ¿»»¿«¿»»»ƒ

שונים  נהרות הנהר ÌLארבעה ≈
‰Ê ¯‰pL ,ÔBLÈt „Á‡‰ הנהר »∆»ƒ∆»»∆

ÏeÏkהראשון ‰È‰ ÔÈÈ„Ú¬«ƒ»»»
Ô„ÚÓ ‡ˆBiL ¯‰pa „Á‡˙Óeƒ¿«≈«»»∆≈≈≈∆
˙eÏÏkL Û‡c ,eÈÈ‰Â] LnÓ«»¿«¿¿«∆¿»

˙B¯‰p‰ ˙Úa¯‡ הנהר גם כולל «¿«««¿»
ÌMnLהראשון È¯Á‡Ï Ì‰≈¿«¬≈∆ƒ»
„¯tÈ מהנהר ממש חלק אינם כן ואם ƒ»≈

מעדן, ÌB˜Ó,שיוצא ÏkÓƒ»»
B˙BÈ‰Ï הוא 'פישון', זה, שנהר כיון ƒ¿

,ÔBL‡¯‰ ¯‰p‰ ההסתעפות «»»»ƒ
עדן  מגן היוצא הנהר של הראשונה

‡e‰ È¯‰ האמור הראשון הנהר ¬≈
¯‰pa „Á‡˙Óe ÏeÏk ÔÈÈ„Ú¬«ƒ»ƒ¿«≈«»»
¯‰c ,[LnÓ Ô„ÚÓ ‡ˆBiL∆≈≈≈∆«»¿»»

‰Ê מעדן היוצא LÓ˜‰הנהר ‰È‰ ∆»»«¿∆
ÚeËp‰ 'eÎ „ÓÁ ıÚ ÏÎÏ¿»≈∆¿»«»«

,Ôba להשקות מעדן יוצא "ונהר לפסוק הקודם בפסוק בתורה שכתוב כמו «»

האדמה  מן אלקים ה' "ויצמח – ראשים" לארבעה והיה יפרד ומשם הגן את

הגן...", בתוך החיים ועץ למאכל וטוב למראה נחמד עץ ‰¯כל Ôk ÏÚÂ¿«≈»»
‰Ê בו וכלול עדן שבגן מהנהר שיצא הראשון הנהר הנהר והוא אתו, ומאוחד ∆

הנילוס, יאור ÈÁa˙שנהיה Ïk ÁÈÓˆn‰ Ák Ba LiL Á¯Î‰a¿∆¿≈«∆≈…«««¿ƒ«»¿ƒ«
ÌˆÚa ·Bh‰ ÔBÈÏÚ‰ ‚BÚ∆»∆¿«¿∆∆
.'eÎ ·BËÂ „ÓÁ ıÚ Ïk BÓk¿»≈∆¿»¿

‰fÓe יש הנילוס שביאור מהאמור ƒ∆
כמו  תענוג מיני כל להצמיח הכוח את

עדן  בגן שהיו Ï„Bbהצמחים Ô·eÓ»∆
‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ˙k¯·a ÈelÈÚ‰»ƒ¿ƒ¿««¬…¿«¿…
ÔÈ‡L ,B˙‡¯˜Ï ÒeÏÈ ‰ÏÚiL∆«¬∆ƒƒ¿»∆≈
‰Î¯a ‡l‡ ,Ì˙Ò ‰Î¯a BÊ¿»»¿»∆»¿»»

˙ÈÏÎz ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ושיא «¬≈¿≈«¿ƒ
‰ÎLÓ‰ ,eÈÈ‰c ,‰Î¯a‰«¿»»¿«¿«¿»»
˙„Á‡˙Óe ‰ÏeÏkL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿»ƒ¿«∆∆
,LnÓ Ô„ÚÓ ‡ˆBiL ¯‰pa«»»∆≈≈≈∆«»

‡e‰L'עדן' eÚz‚בחינת ÔÈÚ ∆ƒ¿««¬
ÔBÈÏÚ‰ ונמצא האלוקי, התענוג »∆¿

גדולה  טובה לפרעה נתן שיעקב

דברי  כמה עד מובן (ומזה ועצומה

ועד  טובה, כפיות הם יאורי' 'לי פרעה

סוף  האין האור של הירידה גדולה כמה

יורד  כשהוא תכלית', אין עד 'למטה

פרעה). לבחינת

˙ÏÚÓ ¯e‡È·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈«¬«
È„È ÏÚ ‰ÎLÓpL ‰·Bh‰«»∆ƒ¿¿»«¿≈
ÈÙk ,‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ˙k¯aƒ¿««¬…¿«¿…¿ƒ
¯B‡a ˜„ˆ ÁÓv‰ ¯‡·nL∆¿»≈«∆«∆∆¿

‰¯Bz‰ ו·e˙k‰ Le¯ÈÙa54 «»¿≈«»
יעקב  קבורת אודות בתורה האמור

ישראל  Ô¯bבארץ „Ú e‡B·iÂ«»«…∆
‰Ê „·k Ï·‡ 'Bb „Ë‡‰»»»≈∆»≈∆

ÌÈ¯ˆÓÏ וירא" הכתוב: (ובלשון ¿ƒ¿»ƒ
בגורן  האבל את הכנעני הארץ יושב

על  למצרים זה כבד אבל ויאמרו האטד

בעבר  אשר מצרים אבל שמה קרא כן

˜ÈÈLe˙הירדן"). Ìc˜‰·e¿∆¿≈¿«
¯‰f‰55Ï‡¯NÈ Ï·‡ ‡‰ «…«»≈∆ƒ¿»≈

‡ÓÚË È‡Ó ,dÈÏ ÈÚaÓƒ»≈≈««¿»
,ÌÈ¯ˆÓÏ שהאבל נאמר טעם מה לומר) (לכתוב לו צריך ישראל' 'אבל הרי ¿ƒ¿«ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כג

 למלל ימא    23 

כג

כלה  אחותי לגני באתי

ּכל  אמרּו, הכי אּלא למצרים, טעמא מאי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָליּה,

ארעא  אתּבר ּבמצרים יעקב ּדהוה זמנא ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָֹההּוא

אבילּותא,ּב עבדּו מצראי ּדא ועל כּו' גיניּה ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָ

הּברכה  הסּתּלקּות על היה ׁשהאבל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָוהיינּו,

את  יעקב ויבר ׁשּנאמר ּכמֹו מּיעקב, ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּנמׁשכת

יעקב  ׁשּברּכת צדק, הּצמח ּומבאר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּפרעה.

יׂשראל  ּבגלל הּמצרי ּבית ׁשּיתּבר היתה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלפרעה

ּבּזהר  (ּכדאיתא ּביׂשראל יׁשּתעּבדּו 55וׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹ

עּמא  אית לא ּבעלמא קּיים  ּדיעקב ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹּדבזמנא

וטֹוב  למצרים טֹוב היה ׁשאז ּבנֹוי), על ְְְְְְִִֶַַָָָָָּדׁשלטא

זה  לפני ׁשּנאמר (ּכמֹו הּניצֹוצים ויעלּו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָליׂשראל,

מהּׁשבירה  מלמעלה המׁשכה היא זֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּברכה

הּניצֹוצים  העלאת להיֹות יּוכל ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָוהּתיּקּון

היה  (להּמצרּיים) להם וגם ּבמצרים), ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּנפלּו

רז"ל  [ּכמאמר לזה לצוות ּדר על ּכל 56עלּיה, ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(ּדקאי  לזה לצוות אּלא נברא לא ּכּוּלֹו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹהעֹולם

ּבׁשבילי  לֹומר אדם חּייב ׁשהרי אחד, ּכל ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָעל

העֹולם  הרמּב"ם 57נברא ׁשּמארי ּוכפי ,( ְְְֲִִִֶַַַָָָָ

הּמׁשניֹות  העֹולם 58ּבפירּוׁש ּבריאת ׁשּתכלית ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

לאיׁש וחברּותא צוות להיֹות ּבׁשביל היא ְְְְִִִִִֶֶַָָּכּוּלֹו

הּנה  החכם, טֹובת ׁשּמּלבד ּומּובן, כּו', ְִִֵֶֶֶַַָָָָָהחכם

אל  צוות ׁשּנע ׂשה ּבמי ּגם עיּלּוי ּפֹועל זה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַחיּבּור

יעקב, הסּתּלקּות אחר ּכן ּׁשאין מה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹהחכם].

להם  זה ּגרם ּביׂשראל, הּמצרים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנׁשּתעּבדּו

כּו' ּבאצּבע לקּו ּכּמה מּכֹות, עׂשרה ,59ׁשהּוּכּו ְְֲֶֶַַַָָָָ

ּכן. ּגם למצרים אבל היה האטד ּבגֹורן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָולכן

ּבׁשני  היתה יעקב ּדברּכת ׁשהּפעּוּלה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹונמצא,

והסּתר  העלם יהיה ׁשּלא הראׁשֹון, ענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹענינים.

יׁשּתעּבדּו ׁשהּמצרים זה ידי על קדּוּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָעל
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סע"ב.56) ו, א.57)ברכות לז, סנהדרין ראה).58)משנה אח"כ (ד"ה למשניות הגדה 59)בהקדמתו לא. יד, בשלח מכילתא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
'למצרים', ‰Îהיה ‡l‡·˜ÚÈ ‰Â‰c ‡ÓÊ ‡e‰‰ Ïk ,e¯Ó‡ È ∆»»ƒ»¿»«ƒ¿»«¬»«¬…

e„·Ú È‡¯ˆÓ ‡c ÏÚÂ 'eÎ dÈÈ‚a ‡Ú¯‡ C¯a˙‡ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒƒ¿»««¿»¿ƒ≈¿«»ƒ¿»≈¬«
,‡˙eÏÈ·‡ התברכה במצרים יעקב שהיה הזמן אותו כל אמרו, כך אלא ¬≈»

אבילות, המצרים עשו זה ועל בגללו... ÏÚהארץ ‰È‰ Ï·‡‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆»≈∆»»«
˙ÎLÓp‰ ‰Î¯a‰ ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿«¿»»«ƒ¿∆∆
C¯·ÈÂ ¯Ó‡pL BÓk ,·˜ÚiÓƒ«¬…¿∆∆¡««¿»∆

‰Ú¯t ˙‡ ·˜ÚÈ כאשר שכעת, «¬…∆«¿…
נפסקה, זו ברכה עמיו, אל נאסף יעקב

ומפרט. שממשיך ≈«¿Óe·‡¯כפי
·˜ÚÈ ˙k¯aL ,˜„ˆ ÁÓv‰«∆«∆∆∆ƒ¿««¬…
˙Èa C¯a˙iL ‰˙È‰ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»¿»∆ƒ¿»≈≈

È¯ˆn‰ מצרים בתי כללות היינו «ƒ¿ƒ
e„aÚzLÈ ‡lLÂ Ï‡¯NÈ ÏÏ‚aƒ¿«ƒ¿»≈¿∆…ƒ¿«¿¿

Ï‡¯NÈa את ישעבדו לא והמצרים ¿ƒ¿»≈
ישראל  שמובא (È‡„k˙‡בני כפי ƒ¿ƒ»

¯‰fa55ÌÈi˜ ·˜ÚÈc ‡ÓÊ·c «…«ƒ¿ƒ¿»¿«¬…«»
‡nÚ ˙È‡ ‡Ï ‡ÓÏÚa¿»¿»»ƒ«»

ÈBa ÏÚ ‡ËÏLc שיעקב שבזמן ¿»¿»«¿
בניו  על ששולט עם אין בעולם ),קיים

Ê‡L משעבדים היו לא המצרים אילו ∆»
ישראל  בני את BË·ומעבידים ‰È‰»»

,Ï‡¯NÈÏ ·BËÂ ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿»≈
eÏÚÈÂ ומקורם לשורשם ויחזרו ¿«¬

ÌÈˆBˆÈp‰ הקדושה ניצוצות «ƒƒ
למצרים  שנפלו ¿(BÓkהאלוקיים

‰Ê ÈÙÏ ¯Ó‡pL של זה במאמר ∆∆¡«ƒ¿≈∆
צדק  הצמח BÊאדמו"ר ‰Î¯aL∆¿»»

פרעה  את יעקב È‰ƒ‡שבירך
‰ÎLÓ‰ אלוקי אור ÏÚÓÏÓ‰של «¿»»ƒ¿«¿»

ÔewÈz‰Â ‰¯È·M‰Ó מדרגה ≈«¿ƒ»¿«ƒ
של  מהדרגות למעלה נעלית, אלוקית

הניצוצות  נפלו שבה הכלים' 'שבירת

התיקון  מעולם גם ולמעלה למטה,

המשכה  יש ובו ה'שבירה' לאחר שבא

בצורה  בכלים בהתלבשות האורות של

הכלים', 'שבירת גורמת ∆¿È‰iL∆ƒ‰שלא
˙‡ÏÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ«ƒ¿«¬»«
,(ÌÈ¯ˆÓa eÏÙpL ÌÈˆBˆÈp‰«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿«ƒ
‰È‰ (ÌÈi¯ˆn‰Ï) Ì‰Ï Ì‚Â¿«»∆¿«ƒ¿ƒƒ»»
‰ÊÏ ˙ÂÂˆÏ C¯c ÏÚ ,‰iÏÚ¬ƒ»«∆∆¿∆∆»∆

מציאותם  גם בהעלאת שהרי ועבודתם ישראל בני לצורך היא המצרים של

מתעלים  היו המצרים גם הניצוצות, את מעלים היו ישראל בני ואם הניצוצות,

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók]56(שמים יראת בו שיש אדם (לגבי ‰ÌÏBÚבגמרא Ïk ¿«¬«««»»»
‰ÊÏ ˙ÂÂˆÏ ‡l‡ ‡¯· ‡Ï Blek ולחברותא לצוותא לו להיות …ƒ¿»∆»¿∆∆»∆

È‡˜c) היא לזה" "לצוות הגמרא בדברי È¯‰Lוהכוונה ,„Á‡ Ïk ÏÚ ¿»≈«»∆»∆¬≈
‰ÌÏBÚהמשנה כדברי  ‡¯· ÈÏÈ·La ¯ÓBÏ Ì„‡ ·ÈiÁ57ÈÙÎe ,( «»»»«ƒ¿ƒƒƒ¿»»»¿ƒ

Le¯ÈÙa Ì"aÓ¯‰ CÈ¯‡nL∆«¬ƒ»«¿«¿≈
˙BÈLn‰58˙‡È¯a ˙ÈÏÎzL «ƒ¿»∆«¿ƒ¿ƒ«

ÏÈ·La ‡È‰ Blek ÌÏBÚ‰»»ƒƒ¿ƒ
LÈ‡Ï ‡˙e¯·ÁÂ ˙ÂÂˆ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆¿«¿»»ƒ
„·lnL ,Ô·eÓe ,'eÎ ÌÎÁ‰∆»»»∆ƒ¿«

ÌÎÁ‰ ˙·BË שמתחברים זה ידי על «∆»»
ÏÚBtאליו, ‰Ê ¯eaÈÁ ‰p‰ƒ≈ƒ∆≈

˙ÂÂˆ ‰NÚpL ÈÓa Ìb ÈelÈÚƒ«¿ƒ∆«¬∆∆∆
‰ÌÎÁ].וחיבור  Ï‡ הטובה וכל ∆∆»»

ידי  על למצרים להיות יכולה היתה הזו

יעקב  של Ôkברכתו ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
,·˜ÚÈ ˙e˜lzÒ‰ ¯Á‡««ƒ¿«¿«¬…
Ï‡¯NÈa ÌÈ¯ˆn‰ e„aÚzLpL∆ƒ¿«¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
פרך, בעבודת ישראל בני את והעבידו

Ì‰Ï ‰Ê Ì¯b המצרים של מעשיהם »«∆»∆
למצרים  גרמו ישראל בני את ששעבדו

,˙BkÓ ‰¯NÚ eke‰L ולמעשה ∆¬»»«
מכות  מעשר יותר e˜Ïלקו ‰nk«»»

'eÎ Úaˆ‡a59, שדרשו כפי ¿∆¿«
על  פסח) של בהגדה הובא (במכילתא,

הגדולה" היד את ישראל "וירא הכתוב

שאם  סוף, ים קריעת אחרי שנאמר

אמרו  מכות עשר כשלקו במצרים

"אצבע שזו הרי החרטומים אלוקים",

המצרים  לקו ה', "יד" שהיתה הים על

חמש  יש ביד שכן מכות, חמישים

חמש, פי שלקו להורות אצבעות,

ÔÎÏÂ נפסקה יעקב שבהסתלקות כיון ¿»≈
למצרים, יעקב ‰‡Ë„ברכת Ô¯B‚a¿∆»»»

Ôk Ìb ÌÈ¯ˆÓÏ Ï·‡ ‰È‰ ולא »»≈∆¿ƒ¿«ƒ«≈
שממשיך  וכפי ישראל, לבני אבל רק

ומבאר.

‰leÚt‰L ,‡ˆÓÂ והתוצאה ¿ƒ¿»∆«¿»
·˜ÚÈ ˙k¯·cלפרעה‰˙È‰ לפי ¿ƒ¿««¬…»¿»
הדברים  ÌÈÈÚ.פנימיות ÈLaƒ¿≈ƒ¿»ƒ

‰È‰È ‡lL ,ÔBL‡¯‰ ÔÈÚƒ¿»»ƒ∆…ƒ¿∆
e„aÚzLÈ ÌÈ¯ˆn‰L ‰Ê È„È ÏÚ ‰Me„˜ ÏÚ ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈«¿»«¿≈∆∆«ƒ¿ƒƒ¿«¿¿

,ÌBÏLÂ ÒÁ Ï‡¯NÈa אין ישראל בני את משעבדים המצרים כאשר כי ¿ƒ¿»≈«¿»
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ה'תשכ"ג כד שבט, יו"ד

להם  ׁשּיהיה אּדרּבה, אּלא וׁשלֹום, חס ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּביׂשראל

ניצֹוצֹות  את לברר ויּוכלּו מצרים, ארץ טּוב ְְְְִִִֵֶֶֶַָָּכל

ידי  ׁשעל הּׁשני, וענין מצרים. ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּקדּוּׁשה

ּתֹועל  ּתהיה ארץ זה ולכללּות לפרעה ּגם ת ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ענינים  ּבכל מבֹורכת ארץ ׁשּתהיה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָמצרים,

ׁשּנסּתּלקה  יעקב, הסּתּלקּות אחר ולכן, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּגׁשמּיים.

להׁשּתעּבד  הּמצרּיים התחילּו יעקב, ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַֹּברּכת

לא  סֹוף ּכל סֹוף הפסידּו זה ידי ועל ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹּביׂשראל,

ּדלצוות  הענין ידי על ׁשּנעׂשה העיּלּוי את ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָרק

כו', מּכֹות ּבעׂשר ׁשּלקּו זאת, עֹוד אּלא ְֶֶֶֶֶַָָָֹלזה,

אּלא  סתם, אבל רק (ולא אבל זה היה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹולכן

למצרים. ּכבד ְְִִֵֵֶַָאבל)

‰fÓeּבהמׁש להמבֹואר ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְְְֵֵֶַַַָָ

עד  למּטה סֹוף אין אֹור ּבענין ְְְִִֵַַַַָָההיּלּולא

ּכפי  ּביֹותר למּטה הירידה על ׁשּקאי ּתכלית, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאין

ואני  יאֹורי  לי ׁשאמר ּפרעה אצל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהיתה

את  יעקב ׁשויבר הּוא ׁשהאמת ּדאף ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹעׂשיתיני,

ׁשהּוא  לקראתֹו, נילּוס ׁשּיעלה ׁשּברכֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹּפרעה,

ּדקדּוּׁשה  העליֹון הּטֹוב ּתכלית הׁשּפעת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָענין

ׁשּנמׁש ּובאֹופן מעדן, ׁשּיֹוצא מהּנהר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנמׁש

ערות  היֹותּה ׁשּתמּורת מצרים, לארץ עד ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָלמּטה

אל 60הארץ  להתחּבר לזה, לצוות ענינּה יהיה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

מּכל  ּדקדּוּׁשה, הּטֹוב לתכלית עד ְְְְִִִַַַַָָָהּקדּוּׁשה,

יאֹורי  לי לֹומר ּפרעה אצל ּפעל זה הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹום,

טֹובה  ּכפּוי ׁשל הנהגה ׁשּזֹוהי עׂשיתיני, ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָואני

הענין  יׁשנֹו זֹו ּתחּתֹונה הכי ּבדרּגא וגם ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָּבתכלית.

ּתכלית. אין עד למּטה סֹוף אין ְְְִֵֵַַַָּדאֹור

הּוא p‰Â‰ז) ההיּלּולא המׁש ּכללּות ׁשּתֹוכן ד) (סעיף לעיל האמּור ּפי על ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּיי ּפרעה אֹודֹות המדּוּבר ׁשּגם מּובן הרי האדם, לעבֹודת ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּבנֹוגע

ּבעבֹודה  ּגם יׁשנֹו כן ּכמֹו "אׁשר ּבהּמאמר: ׁשּממׁשי וזהּו האדם. ְְְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבעבֹודת

הּוא  עסקים "ּדבבעלי ּומבאר, אֹוהל". ויֹוׁשבי עסקים ּבבעלי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבכל
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אומר. הגלילי יוסי רבי פיסקא פסח (בסופו).60)של ד פ"א, רבה קהלת יב. שם, ט. מב, מקץ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ברוחניות  ישראל בני על המצרים של התגברות אלא בגשמיות שעבוד רק זה

הקדושה  על והסתר העלם זה Ì‰Ïוהרי ‰È‰iL ,‰a¯c‡ ‡l‡ לבני ∆»«¿«»∆ƒ¿∆»∆
eÏÎeÈÂישראל  ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eË Ïk ישראל ולהעלות Ï·¯¯בני »∆∆ƒ¿«ƒ¿¿¿»≈

ÈM‰ ÔÈÚÂ .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡aL ‰Me„w‰ ˙BˆBˆÈ על ‡˙ שנפעל ∆ƒ«¿»∆¿∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ
לפרעה, יעקב ברכת È„Èידי ÏÚL∆«¿≈

‰Ê בני את ישעבדו לא שהמצרים ∆
האפשרות  תהיה ישראל ולבני ישראל

הקדושה  ניצוצות את להעלות

Ìbשבמצרים  ˙ÏÚBz ‰È‰zƒ¿∆∆∆«
ı¯‡ ˙eÏÏÎÏÂ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»∆∆
˙Î¯B·Ó ı¯‡ ‰È‰zL ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆ƒ¿∆∆∆¿∆∆
,ÔÎÏÂ .ÌÈiÓLb ÌÈÈÚ ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿»≈
,·˜ÚÈ ˙e˜lzÒ‰ ¯Á‡««ƒ¿«¿«¬…

·˜ÚÈ ˙k¯a ‰˜lzÒpL ונפסקה ∆ƒ¿«¿»ƒ¿««¬…
והשפעתה, eÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒפעולתה

„aÚzL‰Ï ÌÈi¯ˆn‰«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿≈
,Ï‡¯NÈa ושעבוד קושי גרמו וגם ¿ƒ¿»≈

העלם  נהיה וגם בגשמיות ישראל לבני

הקדושה  על Êוהסתר È„È ÏÚÂ‰ ¿«¿≈∆
e„ÈÒÙ‰ המצריםÛBÒ Ïk ÛBÒ ƒ¿ƒ»

‰NÚpL ÈelÈÚ‰ ˙‡ ˜¯ ‡Ï…«∆»ƒ∆«¬»
,‰ÊÏ ˙ÂÂˆÏc ÔÈÚ‰ È„È ÏÚ«¿≈»ƒ¿»ƒ¿∆∆»∆
לקדושה, החיבור של והתועלת העילוי

לעיל  Ê‡˙,כמבואר „BÚ ‡l‡ ולא ∆»…
אלא  האמור, העילוי את שהפסידו רק

יותר, עוד NÚa¯הפסידו e˜lL∆»¿∆∆
‰Ê ‰È‰ ÔÎÏÂ ,'ÂÎ ˙BkÓ«¿»≈»»∆

יעקב  של ¯˜הסתלקותו ‡ÏÂ) Ï·‡≈∆¿…«
„·k (Ï·‡ ‡l‡ ,Ì˙Ò Ï·‡≈∆¿»∆»≈∆»≈

.ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ
‰fÓe אודות באריכות לעיל המבואר ƒ∆

ואני  יאורי 'לי שאמר פרעה הנהגת

וגם  טובה כפיות גם בה שיש עשיתיני'

בו', למרוד ומכוין רבונו את 'יודע

¯‡B·Ó‰Ï Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿«¿»
¯B‡ ÔÈÚa ‡ÏelÈ‰‰ CLÓ‰a¿∆¿≈«ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡≈¿«»«≈

È‡wL ,˙ÈÏÎz שמכווןÏÚ «¿ƒ∆»≈«
ÈÙk ¯˙BÈa ‰hÓÏ ‰„È¯È‰«¿ƒ»¿«»¿≈¿ƒ
ÈÏ ¯Ó‡L ‰Ú¯t Ïˆ‡ ‰˙È‰L∆»¿»≈∆«¿…∆»«ƒ
Û‡c ,ÈÈ˙ÈNÚ È‡Â È¯B‡È¿ƒ«¬ƒ¬ƒƒƒ¿«
·˜ÚÈ C¯·ÈÂL ‡e‰ ˙Ó‡‰L∆»¡∆∆«¿»∆«¬…

ÔÈÚ ‡e‰L ,B˙‡¯˜Ï ÒeÏÈ ‰ÏÚiL BÎ¯aL ,‰Ú¯t ˙‡∆«¿…∆≈¿∆«¬∆ƒƒ¿»∆ƒ¿«
¯‰p‰Ó CLÓpL ‰Me„˜c ÔBÈÏÚ‰ ·Bh‰ ˙ÈÏÎz ˙ÚtL‰«¿»««¿ƒ«»∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»≈«»»

,Ô„ÚÓ ‡ˆBiL לעיל CLÓpLכמבואר ÔÙB‡·e האמור הטוב תכלית ∆≈≈≈∆¿∆∆ƒ¿»
d˙BÈ‰ ˙¯eÓzL ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ï „Ú ‰hÓÏ הכתוב Â¯Ú˙כלשון ¿«»«¿∆∆ƒ¿«ƒ∆¿«¡»∆¿«

ı¯‡‰60, ברוחניות נחות הכי מקום »»∆
,‰ÊÏ ˙ÂÂˆÏ dÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»»¿∆∆»∆

¯aÁ˙‰Ïצוותא ‡Ïולהיות ¿ƒ¿«≈∆
·Bh‰ ˙ÈÏÎ˙Ï „Ú ,‰Me„w‰«¿»«¿«¿ƒ«

,‰Me„˜c אבל,ÌB˜Ó ÏkÓ ƒ¿»ƒ»»
העצומה  והטובה המעלה גודל למרות

למעשה  יעקב, ברכת Ê‰של È¯‰¬≈∆
ÓBÏ ‰Ú¯t Ïˆ‡ ÏÚtÈÏ ¯ »«≈∆«¿…«ƒ

È‰BfL ,ÈÈ˙ÈNÚ È‡Â È¯B‡È¿ƒ«¬ƒ¬ƒƒƒ∆ƒ
‰·BË ÈeÙk ÏL ‰‚‰‰«¿»»∆¿»
ÈÎ‰ ‡b¯„a Ì‚Â .˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿«¿«¿»¬ƒ

BÊ ‰BzÁz טובה 'כפוי של «¿»
‡ÔÈבתכלית' ¯B‡c ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»¿≈

.˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ ÛBÒ¿«»«≈«¿ƒ
ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ Èt ÏÚ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«ƒ»»¿≈
˙eÏÏk ÔÎBzL („ ÛÈÚÒ)»ƒ∆∆¿»

‡ÏelÈ‰‰ CLÓ‰ במאמר המתחיל ∆¿≈«ƒ»
לגני' 'באתי הכתוב Ú‚Baעל ‡e‰¿≈«
,Ì„‡‰ ˙„B·ÚÏ של העבודה «¬«»»»

'שקר' והפיכת בעולם אלוקות המשכת

ושטות  המשכן של ל'קרש' העולם

דקדושה, לשטות זה ≈¬‰¯Èדלעומת
¯ae„Ó‰ ÌbL Ô·eÓ לעיל »∆««¿»

CÈiLבאריכות  ‰Ú¯t ˙B„B‡«¿…«»
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa שהולך כפי «¬«»»»

CÈLÓnLומבאר. e‰ÊÂ הרבי ¿∆∆«¿ƒ
ההילולא  בעל «¬»»¿Ó‡n‰a¯:הריי"צ
ÔÎ BÓk ¯L‡" למבואר בדומה ¬∆¿≈

פרעה  אודות Ìbלעיל BLÈ∆¿«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‰„B·Úa ובשני »¬»¿»∆»¿∆»

הכלליים  ÌÈ˜ÒÚהסוגים ÈÏÚ·a¿«¬≈¬»ƒ
,¯‡·Óe ."Ï‰B‡ È·LBÈÂ¿¿≈∆¿»≈
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כר

כלה  אחותי לגני באתי

החיל  את לי עׂשה ידי ועצם ּדכחי ּׁשחֹוׁשב ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמה

ל61הּזה  הּנֹותן ׁשהּוא ּומאמין ׁשּיֹודע ּדהגם , ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַ

חיל  לעׂשֹות ּתעׁשיר 62ּכח היא הוי' ּוברּכת ,63, ְֲֲֲִִִִַַַַָָָֹ

ּבעסקֹו, ודבר ּדבר ּכל על ׁשמים ׁשם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָּומזּכיר

היינּו ידֹו, ועצם ּדכחֹו חֹוׁשב הּנה מקֹום ְְְִִֵֵֶַָָָֹֹּומּכל

העיּלּוי, ּבזמן הּנה ולזאת לֹו, עמדה ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹּדחכמתֹו

ּבהּוותֹו יעֹוז הענינים, מתּגאה 64ּבכל ׁשהּוא , ְְְְִִִֶֶַָָָָָָ

ׁשּמבאר  ּכפי ּבזה, והענין מהּותֹו". ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָּבעצם

מים  ּבהמׁש יֹותר  ּבביאּור  מהר"ׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַאדמֹו"ר

ּכתיב  ּדהּנה ּבתחּלתֹו, אלקי65רּבים הוי' ּוברכ ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

,אלקי ׁשה' ּכׁשּתזּכֹור ּפירּוׁש ּתעׂשה, אׁשר ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַָֹּבכל

ולא  חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶַַַָֹֹּפירּוׁש

אז  הּזה, החיל את  לי עׂשה ידי ועצם ּכחי ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹתאמר

ּבכל, אמרֹו ּדענין ּתעׂשה, אׁשר ּבכל ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָּוברכ

ּולהצלחה, לטֹוב יעלה ּׁשּיעׂשה מה ּכל ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָּפירּוׁשֹו,

ּדבר  ּבעׂשּיית ּגם יתירה הצלחה ׁשּתהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויכֹולה

ּכאׁשר  אמנם, ועצּום. רב ּבעֹוׁשר ׁשּיתעּׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָקטן

ּדרּכֹו ּתסּלף אדם רּבֹות 66אּולת אחר ליל , ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

איׁש ּבלב אׁשר ׁשרֹוצה 67הּמחׁשבֹות ׁשּבגלל , ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָ

יקרים  ּדברים אחר הּוא רֹודף לזּולתֹו, ְְְְִִִֵַַָָָָלהיּדמֹות

ּומּצבֹו, ּומעמדֹו ּומעלתֹו ערּכֹו לפי ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָׁשאינם

ועצם  ּכחֹו ּבהׁשּתּדלּותֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר ְְְְְְִֶֶַַָָָָֹֹּבחׁשבֹו

ּדברכ הענין את ׁשּמאּבד ּבלבד זֹו לא אזי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹידֹו,

זאת, עֹוד אּלא ּתעׂשה, אׁשר ּבכל אלקי ְֱֲֲֲֶֶֶֶַָָָָֹֹהוי'

עד  ּׁשהיה מה לגּבי הּגׁשמּיים ּבעניניו לֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנחסר

ׁשל  לענין ועד נזק לידי לבֹוא יכֹול וגם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעּתה,

זה  וכל ּבזה. ּדּוגמא ֹות ׁשּמביא ּכפי ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָסּכנה,

כּו ידי ועצם ּדכחי מההּנחה אצלֹו '.מתחיל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

CÈLÓÓe ּביֹוׁשבי הּוא כן ּדכמֹו ּבהּמאמר, «¿ƒְְְְֲִֵֵַַָ

ׁשּמבר) הוי' ּתֹורת ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ׁשּלֹומד ּדהגם ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹוהל,

הלכה  ּדבר אֹומר הּתֹורה ׁשּבכח חלילה אפׁשר הרי זאת ּובכל ּתחיּלה), ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּבּתֹורה

יתּבר ׁשהּוא ׁשּמאמין ּדזה העסקים, ּבעלי ּכדּוגמת והּוא הּתֹורה. היפ ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כו

 26   למלל ימא  

ה'תשכ"ג כו שבט, יו"ד

ּבאמּונה  רק אצלֹו הּוא חיל, לעׂשֹות ּכח ְֱֲִֵֶֶַַַַָָֹהּנֹותן

ּומּתן  והּמּׂשא העסק יסֹוד אבל ּבלבד, ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּפׁשּוטה

הּיֹוצא  ולכן הּתֹורה, ּפי על להיֹות ּכדבעי ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָאינֹו

אֹוהל, ּביֹוׁשבי הּוא וכן לעיל. ּכּנזּכר הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָמּזה

הוי', ּתֹורת ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ׁשּלֹומד ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָּדהגם

ּכדבעי, אינם הידיעה וגּוף הּליּמּוד עצם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל

ּבעת  והיינּו הּתֹורה, את לֹומד ּדכאׁשר ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָוהּוא,

אצלֹו הּוא ּכי הּתֹורה, נֹותן על ׁשֹוכח ְִִֵֵֶַַַָליּמּודֹו,

ּדבר  לֹומר וׁשלֹום חס יכֹול ולכן ׂשכלי, ְְְְִִִֵַַַָָָָָענין

והיינּו, הּתֹורה. היפ ּׁשהּוא מה ּבׂשכלֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָּולדּייק

ׁשּיׁשנֹו ּפׁשּוטה ּבאמּונה אצלֹו מּוּנח ְְְְֱִֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבּתחיּלה

ּכ ואחר הוי', ּתֹורת היא והּתֹורה הּתֹורה ְְֲִֵַַַַַָָָָָנֹותן

ענין  נׁשאר כן ּולאחרי  הּׂשכל, להתערב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמתחיל

ּבּתֹורה  מׁשּתּמׁש ׂשכלֹו ׁשּמּצד ועד ּבלבד, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּׂשכל

נֹותן  רצ ֹון היפ ׁשהיא הֹוראה להֹורֹות ְְִֵֵֶֶָָָּגּופא

ּבארּוּכה  ׁשּמבֹואר ּכפי ּבזה, והענין ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהּתֹורה.

החּיים  עץ אדמֹו"ר ז ּבקֹונטרס  קדּוּׁשת לכבֹוד ְְְְְְִִֵֵַַַַ

ּפה  ׁשּבעל ּדתֹורה עדן, נׁשמתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָ(מהֹורׁש"ּב)

לתאנה  (ּכדעת 68נמׁשלה הּדעת עץ היא ּותאנה , ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

רּבה  ּבמדרׁש יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ורּבי 69רּבי ְְְְִִִִַַַַָָָ

ּבּגמרא  אי70נחמיה הּדבר נפלא ולכאֹורה ,( ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

הּדעת  עץ ׁשהיא ּפה ׁשּבעל ּתֹורה על לֹומר ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיי

מהימנ  ּברעיא ּכן מבֹואר ּובאמת ּדתֹורה 71א כּו'. ְְְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָ

אין  אמנם, ורע. ּדטֹוב אילנא היא ּפה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָׁשּבעל

וׁשלֹום  חס ׁשהיא עצמּה הּתֹורה על ְְִֶַַַַַַָָָָָהּכּוונה

ורע  ּדטֹוב אילנא מּצד 72ּבחינת אּלא , ְְִִִֶַַָָָָָ

היינּו כּו', ּגׁשמּיים ּבדברים ׁשּלּה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָההתלּבׁשּות

מּמׁש, ורע ּדטֹוב ּבלבּוׁשים מתלּבׁשת ְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשהיא

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

ואילך.ז) פי"א

פ"ה.68) החיים עץ בקונטרס הובאו ― ט פי"ב, במדב"ר סע"א. נד, עירובין עץ 69)ראה בקונטרס (הובא ו פי"ט, ב"ר

ז. פט"ו, ב"ר גם וראה שם). א.70)החיים מ, ב.71)ברכות קכד, בביאור 72)זח"ג ― ב) (קמג, סכ"ו אגה"ק תניא ראה

בפנים. הנ"ל הרע"מ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ï·‡ ,„·Ïa ‰ËeLt ‰eÓ‡a ˜¯ BÏˆ‡ ‡e‰ ,ÏÈÁ האמונה »ƒ∆¿«∆¡»¿»ƒ¿»¬»

ולכן  בפועל בהנהגתו ביטוי מספיק מקבלת לא הזו ‰ÒÚ˜הפשוטה „BÒÈ¿»≈∆
ÈÚ·„k BÈ‡ ÔzÓe ‡On‰Â שצריך ‰Bz¯‰,כפי Èt ÏÚ ˙BÈ‰Ï ¿««»«»≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ«»

‡e‰ ‰fÓ ‡ˆBi‰ ÔÎÏÂ רצויות תאוות לא ÔÎÂמאד .ÏÈÚÏ ¯kÊpk ¿»≈«≈ƒ∆«ƒ¿»¿≈¿≈
Ì‚‰c ,Ï‰B‡ È·LBÈa ‡e‰¿¿≈∆«¬«
‡e‰L Ú„BÈÂ ‰¯Bz „ÓBlL∆≈»¿≈«∆
„enÈl‰ ÌˆÚ Ï·‡ ,'ÈÂ‰ ˙¯Bz«¬»»¬»∆∆«ƒ
,ÈÚ·„k ÌÈ‡ ‰ÚÈ„È‰ Ûe‚Â¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»≈
לא  ה' תורת היא שהתורה והידיעה

בפועל  ביטוי מספיק ¿e‰Â‡,מקבלת
,‰¯Bz‰ ˙‡ „ÓBÏ ¯L‡Îc¿«¬∆≈∆«»
ÁÎBL ,B„enÈÏ ˙Úa eÈÈ‰Â¿«¿¿≈ƒ≈«
‡e‰ Èk ,‰¯Bz‰ Ô˙B ÏÚ«≈«»ƒ

ÔÎÏÂהלימוד  ,ÈÏÎN ÔÈÚ BÏˆ‡∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
ÏBÎÈ הלומד ÌBÏLÂŒÒÁעלול »«¿»

‰Ó BÏÎNa ˜Èi„Ïe ¯·c ¯ÓBÏ«»»¿«≈¿ƒ¿«
,‰¯Bz‰ CÙÈ‰ ‡e‰M בניגוד ∆≈∆«»

האלוקי. lÈÁzaL‰לרצון ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿ƒ»
הלימוד  אל ניגש הוא «ÁpeÓכאשר

BLiL ‰ËeLt ‰eÓ‡a BÏˆ‡∆¿∆¡»¿»∆∆¿
‡È‰ ‰¯Bz‰Â ‰¯Bz‰ Ô˙B≈«»¿«»ƒ

'ÈÂ‰ ˙¯Bz גם מתבטא (והדבר «¬»»
התורה), Ckבברכות ¯Á‡Â בעת ¿««»

עצמו  Ú˙‰Ï¯·הלימוד ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÎO‰,שלו ÔÎהאישי È¯Á‡Ïe «≈∆¿«¬≈≈

הזמן  ‰ÏÎOבמשך ÔÈÚ ¯‡Lƒ¿»ƒ¿««≈∆
„ÚÂ ,„·Ïa אחרי הולך הוא כך כדי ƒ¿»¿«

האישי BÏÎNשכלו „vnL∆ƒ«ƒ¿
‡Ùeb ‰¯Bza LnzLÓ עצמה ƒ¿«≈«»»

CÙÈ‰ ‡È‰L ‰‡¯B‰ ˙B¯B‰Ï¿»»∆ƒ≈∆
ÔBˆ¯ הוא ברוך Ô˙Bהקדוש ¿≈

.‰¯Bz‰«»
ומהו  יתכן, איך ומבאר וממשיך

שכל  על יתגבר האדם ששכל התהליך,

התורה, היפך למסקנות ויגרום התורה

ושלום. חס

¯‡B·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»
ÌÈiÁ‰ ıÚ Ò¯ËB˜a ‰ke¯‡a ז «¬»¿¿¿≈≈««ƒ

‰¯B˙c ,Ô„Ú B˙ÓL (a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˙Me„˜ „B·ÎÏƒ¿¿««¿«¿«ƒ¿»≈∆¿»
‰‡˙Ï ‰ÏLÓ ‰t ÏÚaL68 תאנה נוצר דכתיב "מאי הגמרא (כדברי ∆¿«∆ƒ¿¿»ƒ¿≈»

שאדם  זמן כל זו, תאנה מה כתאנה. תורה דברי נמשלו למה פריה, יאכל

מוצא  בהן הוגה שאדם זמן כל תורה דברי אף תאנים, בה מוצא בה ממשמש

טעם") ıÚבהן ‡È‰ ‰‡˙e¿≈»ƒ≈
¯a ÔBÚÓL Èa¯ ˙Ú„k) ˙Úc‰«««¿«««ƒƒ¿«

‰a¯ L¯„Óa È‡ÁBÈ69Èa¯Â »¿ƒ¿»«»¿«ƒ
‡¯Óba ‰ÈÓÁ70‰¯B‡ÎÏÂ ,( ¿∆¿»«¿»»¿ƒ¿»

CÈiL CÈ‡ ¯·c‰ ‡ÏÙ יתכן איך ƒ¿»«»»≈«»
‰t ÏÚaL ‰¯Bz ÏÚ ¯ÓBÏ««»∆¿«∆

'eÎ ˙Úc‰ ıÚ ‡È‰L עץ והרי ∆ƒ≈«««
ורע'. 'טוב הוא ∆¡∆Ó‡·e˙הדעת

‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯a Ôk ¯‡B·Ó71 ¿»≈¿«¬»¿≈¿»
‰È‡שבזוהר  ‰t ÏÚaL ‰¯B˙c¿»∆¿«∆ƒ
‡ÏÈ‡ עץÚ¯Â ·BËc פירוש ומה ƒ»»¿»»

היא  שהתורה לומר יתכן וכי הדברים,

חלילה.? 'רע'

ÏÚ ‰Âek‰ ÔÈ‡ ,ÌÓ‡»¿»≈««»»«
ŒÒÁ ‡È‰L dÓˆÚ ‰¯Bz‰«»«¿»∆ƒ«
·BËc ‡ÏÈ‡ ˙ÈÁa ÌBÏLÂ¿»¿ƒ«ƒ»»¿

Ú¯Â72‡l‡ התורה , על הכוונה »»∆»
dlL ˙eLaÏ˙‰‰ „vÓƒ««ƒ¿«¿∆»

,'eÎ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a עניני של ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
שהם  בדברים לדון וגם הזה, עולם

וקש  ו'סטרא אסורים ב'קליפות' ורים

LaÏ˙Ó˙אחרא' ‡È‰L eÈÈ‰«¿∆ƒƒ¿«∆∆
LnÓ Ú¯Â ·BËc ÌÈLe·Ïaƒ¿ƒ¿»»«»
הקודש  באגרת באריכות [וכמבואר

הרעיא  דברי בביאור התניא שבספר

איסור  שלימוד ..." שבזוהר: מהימנא

דטוב  מאילנא הוא טהרות וסדר והיתר

מחמת  גדול פלא שהוא מלבד ורע,

ומדרשי  הכתובים פשטי וסותר עצמו

לנו  הנגלית התורה שכל ז"ל רבותינו

בה... למחזיקים חיים עץ נקרא ולבנינו

בית  שחרב מיום ז"ל רבותינו אמרו גם

הוא  ברוך להקדוש לו אין המקדש

אך  בלבד... הלכה של אמות ד' אלא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כז

 למלל ימא    27 

כז

כלה  אחותי לגני באתי

על  לׁשּכֹוח יּוכל האדם ּבליּמּוד הּנה זה ְְִִִִֵֶַַַַָָָּומּצד

ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהיא ויׁשּכח הּתֹורה, נֹותן ְְְְִִֵֶַַָָָה'

נתלּבׁשה  ׁשהּתֹורה זה ׁשּמּצד והיינּו, .ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָיתּבר

ּוללּבן  לברר ּובׁשביל ּגׁשמּיים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָּבענינים

להׁשּתּמׁש צרי הּדברים את  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ(פאנאנדערקלייּבן)

והּׂשגה  הבנה ׁשל ּבאֹופן הּגׁשמי, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּׂשכל

יתּגּבר  ׁשּבזה הּׂשכל ׁשענין להיֹות יכֹול ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּגׁשמּיים ,

ׁשּיׁשּכח  עד ׁשּבזה, האלקּות על ויסּתיר ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹויעלים

הּלֹומד  אדם אצל נעׂשה ואז ׁשּבזה, האלקּות ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ּבּגמרא  וכדאיתא הּטֹוב, היינּו73היפ) זכה לא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

והּבהירּות  הּזּכּות ענין אצלֹו לֹו74ׁשחסר נעׂשה ( ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָ

הּנזּכר  ּדר על הּוא זה וכל חּיים. ּדסם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָהיפ

לי  לֹומר טֹובה, ּכפּוי ׁשהיה לפרעה, ּבנֹוגע ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹלעיל

עׂשיתיני. ואני ְֲֲִִִִִַיאֹורי

ּבא ÌÈiÒÓeח) ׁשהאֹור לפי "והּוא ּבהּסעיף: ¿«≈ְְְִִֶַָָָ

העלמֹות  צמצּומים ְְְִִִֵֶּבריּבּוי

טּבעּו לׁשֹון הּטבע ענין ּדזהּו ּביֹותר, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֻוהסּתרים

סּוף  ּבההסּתר 75בים מּוטּבע הּוא ׁשהאֹור , ְְְְֵֶֶַַָָ

הׁשּתלׁשלּות  מריּבּוי ׁשּבא ּביֹותר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָוההעלם

עד  למדריגה מּמדריגה  ׁשּמׁשּתלׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּדהאֹור,

ממׁשי זה ועל אחרֹונֹות". הּיֹותר ְְְֲִֵֵֶַַַַַַהּמדריגֹות

הּיֹותר  ּבּמדריגֹות ׁשּגם זה, ׁשּלאחרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּבּסעיף

ונמצא  נמׁש ּתכלית, אין עד למּטה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָאחרֹונֹות,

ּדבל  הענין נעׂשה זה (ּומּצד סֹוף אין ּדאֹור ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהענין

נּדח  מּמּנּו זה 76יּדח ׁשּלאחרי ּובּסעיפים .( ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָ

למעלה  סֹוף אין ּדאֹור הענין לבאר ְְְְְְִִֵֵַַָָָָממׁשי

נמׁשכים  זֹו מּבחינה אׁשר, קץ, אין עד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָמעלה
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ב.73) עב, ה.74)יומא כה, איוב דוד מצודת גם תרפ"ט 75)ראה סה"מ שטו. ע' ח"א שה"ש אוה"ת וראה ד. טו, בשלח

וש"נ. נא. ס"ג.76)ע' פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
איסור  דאיהו ורע דטוב ואילנא דלעיל מהימנא רעיא בלשון כשתדקדק באמת

רצונו  אלא והיתר איסור הלכות או והיתר איסור תורת אמר ולא כו' והיתר

קליפת  שהוא ורע דטוב מאילנא הוא המותר ודבר האסור דבר דגוף לומר

שהם  וטהרה טומאה והיתר איסור הלכות אף בתורה הלימוד אבל נוגה...

ופוסקים  שבגמרא וברייתות המשניות

להלכה  דבריהם ומבררים המבארים

שבעלֿפה  תורה גופי הן הן למעשה

שאור  דאצילות... מלכות ספירת שהיא

באצילות  מתייחד הוא ברוך סוף אין

וחכמתו  ורצונו שהוא היחוד בתכלית

הכל  מלכות שנקרא בדבורו המלובשים

Ê‰אחד..."], „vÓe התלבשות בגלל ƒ«∆
ורע  דטוב בלבושים ≈p‰ƒ‰התורה

ÁBkLÏ ÏÎeÈ Ì„‡‰ „enÈÏa¿ƒ»»»«ƒ¿«
ÁkLÈÂ ,‰¯Bz‰ Ô˙B '‰ ÏÚ«≈«»¿ƒ¿«
.C¯a˙È BBˆ¯e B˙ÓÎÁ ‡È‰L∆ƒ»¿»¿ƒ¿»≈
‰¯Bz‰L ‰Ê „vnL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ«∆∆«»
בעולם  היא שהתורה וכפי למטה ירדה

ÌÈÈÚaהזה  ‰LaÏ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
¯¯·Ï ÏÈ·L·e ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒƒ¿ƒ¿»≈

ÔaÈÈÏ˜¯Ú„‡‡Ù) ÔaÏÏe לברר ¿«≈«¿«∆¿«¿
ˆ¯CÈהיטב  ,ÌÈ¯·c‰ ˙‡ (∆«¿»ƒ»ƒ

,ÈÓLb‰ ÏÎOa LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«≈∆««¿ƒ
‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬»»¿«»»

ÏBÎÈ ,ÌÈiÓLb עלול˙BÈ‰Ï «¿ƒƒ»ƒ¿
‰ÊaL ÏÎO‰ ÔÈÚL בלימוד ∆ƒ¿««≈∆∆»∆

התורה  ÌÈÏÚÈÂוהבנת ¯ab˙Èƒ¿«≈¿«¬ƒ
˙e˜Ï‡‰ ÏÚ ¯ÈzÒÈÂ,‰ÊaL ¿«¿ƒ«»¡…∆»∆

ÁkLiL „Ú הלומדÏÚ «∆ƒ¿««
‰NÚ Ê‡Â ,‰ÊaL ˙e˜Ï‡‰»¡…∆»∆¿»«¬∆
CÙÈ‰ „ÓBl‰ Ì„‡ Ïˆ‡≈∆»»«≈≈∆

‡˙È‡„ÎÂ ,·Bh‰ שמובא וכפי «¿ƒ¿ƒ»
‡¯Óba73eÈÈ‰) ‰ÎÊ ‡Ï «¿»»…»»«¿

˙ekf‰ ÔÈÚ BÏˆ‡ ¯ÒÁL זוך ∆»≈∆¿ƒ¿«««
ותמורת )e¯È‰a‰Â74˙וצלילות  ¿«¿ƒ

והתגשמות  גאוה אצלו יש זאת

BÏ ‰NÚ התורה ‰CÙÈלימוד «¬∆≈∆
ÌÈiÁ ÌÒc משה שם אשר התורה וזאת דכתיב "מאי הגמרא: (ובלשון ¿««ƒ

לא  חיים, סם לו נעשית זכה 'סם'], של במשמעות 'שם' המילה את [ודורשים

מיתה"). סם לו נעשית Ê‰זכה ÏÎÂ בעלי אצל הן להיות שעלולה הירידה ¿»∆
וישות  ידי' ועוצם 'כוחי של המחשבה בגלל אוהל יושבי אצל והן עסקים

ÈeÙkעצמית  ‰È‰L ,‰Ú¯ÙÏ Ú‚Ba ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ C¯c ÏÚ ‡e‰«∆∆«ƒ¿»¿≈¿≈«¿«¿…∆»»¿
.ÈÈ˙ÈNÚ È‡Â È¯B‡È ÈÏ ¯ÓBÏ ,‰·BË»«ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒƒƒ

ÛÈÚq‰a ÌÈiÒÓe (Á,זו לשנה השייך לגני' 'באתי מאמר של י"ג סעיף ¿«≈¿«»ƒ
תכלית'"e‰Â‡תשכ"ג: אין עד 'למטה כך כדי עד סוף האין לירידת הסיבה ¿

B‡‰L¯היא ÈÙÏ סוף a‡האין ¿ƒ∆»»
ÌÈÓeˆÓˆ ÈeaÈ¯a וריבוי ¿ƒƒ¿ƒ

,¯˙BÈa ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈ƒ¿≈
eÚaË ÔBLÏ Ú·h‰ ÔÈÚ e‰Êc¿∆ƒ¿««∆«¿À¿

ÛeÒ ÌÈ·75, כיסוי היא והטביעה ¿«
במים  הנטבע של ושקיעה כיסוי

ÚaËeÓ ‡e‰ ¯B‡‰L מכוסה ∆»¿»
,¯˙BÈa ÌÏÚ‰‰Â ¯zÒ‰‰a¿«∆¿≈¿«∆¿≈¿≈

‡aL וההעלם ÈeaÈ¯Óהכיסוי ∆»≈ƒ
˙eÏLÏzL‰ הגדולה והירידה ƒ¿«¿¿

ÏLÏzLnL ,¯B‡‰c ויורד ¿»∆ƒ¿«¿≈
¯„nÓ„Ú ‰‚È¯„ÓÏ ‰‚È ƒ«¿≈»¿«¿≈»«

."˙BB¯Á‡ ¯˙Bi‰ ˙B‚È¯„n‰««¿≈«≈«¬
ÛÈÚqa CÈLÓÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆«¿ƒ«»ƒ
˙B‚È¯„na ÌbL ,‰Ê È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆∆«««¿≈
„Ú ‰hÓÏ ,˙BB¯Á‡ ¯˙Bi‰«≈«¬¿«»«

,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ הירידה גדול למרות ≈«¿ƒ
וההסתר  ההעלם «¿CLÓƒולמרות

ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c ÔÈÚ‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈
‰Ê „vÓe) נמצא ביותר למטה שגם ƒ«∆

סוף  ÁcÈהאין Ï·c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿«ƒ«
Ác epnÓ76 גם דבר של ובסופו ƒ∆ƒ»

בספר  וכמבואר יתעלה, ביותר התחתון

"וכשעוסק  התורה: לימוד לגבי התניא

פניה  איזו לשום ממש לשמה שלא

חכם  תלמיד להיות כגון עצמו לכבוד

שמצד  פניה אותה אזי גוונא, וכהאי

בתורתו, מתלבשת דנוגה הקליפה

בתוך  גלות בבחינת היא והתורה

יעשה  אשר עד שעה לפי הקליפה

לעולם  רפואה שמביאה תשובה

עמו  שבה תורתו גם ה' אל שבשובו

יעסוק  לעולם ז"ל רבותינו אמרו ולכן

תשובה  לעשות סופו שבודאי בודאי לשמה בא לשמה שלא שמתוך וכו' אדם

נדח"). ממנו ידח לא כי אחר בגלגול או זה È¯Á‡lLבגלגול ÌÈÙÈÚq·e«¿ƒƒ∆¿«¬≈
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï CÈLÓÓ ‰Ê∆«¿ƒ¿»≈»ƒ¿»¿≈¿«¿»«¿»«

˙B¯ˆB‡‰ ÌÈÎLÓ BÊ ‰ÈÁaÓ ,¯L‡ ,ı˜ ÔÈ‡ הנעלים הרוחניים ≈≈¬∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»
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 28   למלל ימא  

ה'תשכ"ג כח שבט, יו"ד

לצבאֹות  אֹותם ונֹותנים ׁשּמבזּבזים ְְְְְְְִִִֶַָָָהאֹוצרֹות

אנׁשי  ּכל אּלא החיל, ּפקידי רק לא ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהוי',

אנׁשי  ּפֹועלים הּנּצחֹון עיּקר ואּדרּבה, ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָהחיל,

ּדהעֹולם  והּׁשטּות העֹולם ׁשקר את להפֹו ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָהחיל,

עֹומדים  ׁשּטים ועצי קרׁשים מהם ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָלעׂשֹות

המחּברים  העּמּודים ּבדּוגמת ּדייקא, ְְְְְְִִִַַַַָָָ(עֹומדים

הרצּפה  עם הּגג מקּדׁש77את לי ועׂשּו להיֹות ,( ְְְְִִִִִֶַַָָָָ

את  ׁשּמנּצלים זה ידי ועל ּבתֹוכם. ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָוׁשכנּתי

מתמּלאת  אזי הּמלחמה, ּדנצחֹון הּׁשליחּות מיּלּוי ּבׁשביל ׁשּנתּבזּבזּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהאֹוצרֹות

אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ׁשּזהּו העבֹודה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּתכלית

ּבּתחּתֹונים, ׁשכינה עיּקר ׁשּתהיה ּפֹועלים ואחד אחד ּכל עבֹודת ידי ועל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד,

ּכ לגנּוני, לגּני ּבאתי ּכאׁשר היתה ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ׁשעיּקר ׁשּכׁשם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוהיינּו,

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָיהיה
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פ"ט.77) ― בההמשך ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˜¯ ‡Ï Ì‰L ,'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆÏ Ì˙B‡ ÌÈ˙BÂ ÌÈÊaÊ·nL∆¿«¿¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿¬»»∆≈…«

ÏÈÁ‰ È„È˜t,הצבא ‰ÏÈÁמפקדי ÈL‡ Ïk ‡l‡ החיילים כל ¿ƒ≈««ƒ∆»…«¿≈««ƒ
‰ÏÈÁהלוחמים, ÈL‡ ÌÈÏÚBt ÔBÁvp‰ ¯wÈÚ ,‰a¯c‡Â החיילים ¿«¿«»ƒ««ƒ»¬ƒ«¿≈««ƒ

המטרה את משיגה שעבודתם אלה והם בפועל, ‡˙הלוחמים CBÙ‰Ï«¬∆
˙eËM‰Â ÌÏBÚ‰ ¯˜L∆∆»»¿«¿

ÌÏBÚ‰c הקדושה BNÚÏ˙היפך ¿»»«¬
Ì‰Ó וגילוי השכינה להשראת מקום ≈∆

ÌÈhLאלוקות ÈˆÚÂ ÌÈL¯¿̃»ƒ«¬≈ƒƒ
,‡˜ÈÈc ÌÈ„ÓBÚ) ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ»¿»
שהקרשים  ואומר מדייק והכתוב

‰ÌÈ„enÚ'עומדים' ˙Ó‚e„a¿¿«»«ƒ
‚b‰ ˙‡ ÌÈ¯aÁÓ‰ העליוןÌÚ «¿«¿ƒ∆««ƒ

‰tˆ¯‰ המשכת 77התחתונה , »ƒ¿»
למטה  ביותר מלמעלה אלוקות

Lc˜Óביותר  ÈÏ eNÚÂ ˙BÈ‰Ï ,(ƒ¿¿»ƒƒ¿»
ÌÎB˙a ÈzÎLÂ בני עבודת ידי על ¿»«¿ƒ¿»

התחתון. הזה בעולם למטה ישראל

˙‡ ÌÈÏvnL ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆∆¿«¿ƒ∆
˙B¯ˆB‡‰ הניתנים הרוחניים »»

ÏÈ·Laמלמעלה eÊaÊa˙pL∆ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ
ÔBÁˆc ˙eÁÈÏM‰ ÈelÈÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿

‰ÓÁÏn‰,למטה השכינה והשראת אלוקות לגילוי ‡ÈÊומביאים «ƒ¿»»¬«
˙‡lÓ˙Ó בפועל˙ÈÏÎz של צבאות ‰B·Ú„‰המטרה ישראל, שבני ƒ¿«≈«¿ƒ»¬»

ה', את עובדים ÌÎB˙a,הוי', ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
„Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a,ישראל ‡Á„מבני Ïk ˙„B·Ú È„È ÏÚÂ ¿»∆»¿∆»¿«¿≈¬«»∆»

¯wÈÚ ‰È‰zL ÌÈÏÚBt „Á‡Â¿∆»¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ«
‰ÈÎL האלוקות גילוי עיקר ¿ƒ»
בעת ÌÈBzÁzaוהשראת  שהיה כפי ««¿ƒ

החטא, קודם מתחילה, העולם בריאת

‰ÈÎL ¯wÈÚL ÌLkL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆¿≈∆ƒ«¿ƒ»
È˙‡a ¯L‡k ‰˙È‰ ÌÈBzÁza««¿ƒ»¿»«¬∆»ƒ

,Èe‚Ï Èp‚Ï ובניית תורה מתן בעת ¿«ƒƒ¿ƒ
המאמר, בתחילת כמובא «Ckהמשכן,

ÁÈLÓ ˙‡È·a Ìb ‰È‰Èƒ¿∆«¿ƒ«¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"א טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעל  שי'  לגיסו  שמסרתי  מה  כופל  הנני  במוצש"ק,  שנתקבל  ד'  מיום  מכתבו  על  במענה 
פה, אשר כפי שידוע הנה במקרים כמו אלה מנסים מתחלה לשטוף )אראפשוויינקען( את הנמצא 
בכליות ע"י שמרבים בשתי' בכלל ובשתי' של משקים מתאימים בפרט, וממה שאינו מזכיר עד"ז 
במכתבו, כנראה שלא עשו זה לעת עתה, ולכאורה פלא סיבת הדבר, ואפשר שגם עתה עדיין יוכלו 
לנסות את זה, כי לפי ידיעתי רק לאחר שמנסים הנ"ל חושבים אז ע"ד להוציא הנמצא בכליות ע"י 
כלי המתאים, והשי"ת ישלח לו רפו"ק ורפו"ש ויוכל לעסוק בתורת הנגלה ובתורת החסידות מתוך 

בריאות הנכונה והרחבת הדעת.

המחכה לבשו"ט.
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כט

.a"iyz'd ,hay 'e ,`a t"y c"x .c"qa
מוגה  בלתי

"קידוש" להכין הי' הראוי מן ואמר:) הקהל, אל שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה התפלה ביום 1(לאחרי
ההילולא. יום שלפני הש"ק יום – זה הש"ק

זה: הש"ק שביום ומהמעלות

חודש  י"ב כל במשך כמו (דלא יורדת" אינה ושוב ש"עולה חודש, י"ב לאחר הנשמה לעליית בנוגע
ויורדת") האריז"ל 2ש"עולה בכתבי איתא נפטר 3– שהאדם אע"פ חודש, הי"ב של האחרונה ש"בשבוע

עולה  אז  השבוע, אותה שלפני בשבת עכ"ז חודש, הי"ב תשלום הוא ואז החול, בימי השבוע באמצע
השבת  שביום לפי חודש, הי"ב להשלים מהשבוע ימים כמה חסרים שעדיין ואעפ"י עוד, יורדת ואינה
הג' אותם בשביל ירד לא שוב שעלה, וכיון הי"ב, בתוך אפילו כנודע, העליון בג"ע עולות הנשמות כל

חודש". הי"ב מחשבון החסרים ימים הד' או

שבכל  הנשמה שעליות – השבתות שאר כל לגבי ההילולא יום שלפני השבת יום מעלת גם מובן ומזה
השבת  ביום העלי' משא"כ למקומה, ושבה הנשמה יורדת השבת שלאחרי באופן הם השבתות שאר
הנשמה  כבר נשארת ההילולא, שביום המיוחדת העלי' באה זמן שבסמיכות כיון ההילולא, יום שלפני

ההילולא. דיום העלי' בוא עד למקומה) חוזרת (ואינה הש"ק דיום העלי' בדרגת

בעליית  המיוחדת להמעלה בהתאם – ההילולא יום שלפני בשבת לתורה לעלות המנהג טעם גם וזהו
כו'. קידוש לעשות גם צריכים ולכן, זה. הש"ק שביום הנשמה

בנדו"ד  יתירה בהדגשה היא ההילולא ליום ההילולא יום שלפני הש"ק דיום שהשייכות להוסיף, ויש
בא. פרשת הש"ק ביום היתה עצמה שההסתלקות
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אמר 1) – הגבאי של אשמתו שזוהי שהעיר המתפללים לא'
להגבאי  רק לא הוא דה"קידוש" החסרון שליט"א: אדמו"ר כ"ק

מזה. סובלים שכולם הקהל, לכל אלא

ואילך.2) סע"ב קנב, שבת
ויחי.3) ס"פ להאריז"ל המצוות שער
שלט.1) ע' ח"ד תקעו. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד פט דף ראשון)נדרים (ליום

ì,ìòaä éçeìL,a`d zeyxn jka d`viy aygp ef dxiqn ici lre ¦§¥©©©
lrad eli`e ,ezeyxn d`vi xaky xtdl leki epi` a`d jkitl

d`eypd oic da bdep xaky xtdl leki epi`øôéî ìòaä ïéàL¤¥©©©¥¥
ïéîãB÷a.oi`eyipl mincewd mixcpa - §§¦

äðùî
lirl epipy(:eq).dixcp z` oixitn dlrae dia` dqxe`nd dxrpy

`linne ,a`d zeyx drwted mzngny zeripn yely miniiw j`
.b .dia` zn m` .a dxbayk .` .dixcp z` xtdl zexyt` oi`
mday mipte` dryz zhxtn epiptly dpynd .a`d iiga dnezi

epcnll ef dpyn d`a `le ,exkfpy zeripnd z` `evnl xyt`
:hexitd zlef ,yecig mey

mpyiúBøòð òLzok lre ,odixcp z` odl xtdl zexyt` oi`y ¥©©£
,ïéîéi÷ ïäéøãð:md el`e ¦§¥¤©¨¦

dzid xaky zra dxcp .`àéäå ,úøâBaf` dzid mbäîBúéiiga ¤¤§¦§¨
,dyxbzp e` dpnl`zp okn xg`le ,d`yip mby epiide .dia`
jynda x`eank ,dphwd z` elit` a` zeyxn mi`iven oi`eyipe
od ,eiykr dxcpy z` xtdl a`d zeyx drwtedy ixde .dpynd

.dzenzi cvn ode dzexba cvn
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המשך ביאור למס' נדרים ליום ראשון עמ' א

 רתוועדויות 

.a"iyz'd ,hay 'e ,`a t"y c"x .c"qa
מוגה  בלתי

"קידוש" להכין הי' הראוי מן ואמר:) הקהל, אל שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה התפלה ביום 1(לאחרי
ההילולא. יום שלפני הש"ק יום – זה הש"ק

זה: הש"ק שביום ומהמעלות

חודש  י"ב כל במשך כמו (דלא יורדת" אינה ושוב ש"עולה חודש, י"ב לאחר הנשמה לעליית בנוגע
ויורדת") האריז"ל 2ש"עולה בכתבי איתא נפטר 3– שהאדם אע"פ חודש, הי"ב של האחרונה ש"בשבוע

עולה  אז  השבוע, אותה שלפני בשבת עכ"ז חודש, הי"ב תשלום הוא ואז החול, בימי השבוע באמצע
השבת  שביום לפי חודש, הי"ב להשלים מהשבוע ימים כמה חסרים שעדיין ואעפ"י עוד, יורדת ואינה
הג' אותם בשביל ירד לא שוב שעלה, וכיון הי"ב, בתוך אפילו כנודע, העליון בג"ע עולות הנשמות כל

חודש". הי"ב מחשבון החסרים ימים הד' או

שבכל  הנשמה שעליות – השבתות שאר כל לגבי ההילולא יום שלפני השבת יום מעלת גם מובן ומזה
השבת  ביום העלי' משא"כ למקומה, ושבה הנשמה יורדת השבת שלאחרי באופן הם השבתות שאר
הנשמה  כבר נשארת ההילולא, שביום המיוחדת העלי' באה זמן שבסמיכות כיון ההילולא, יום שלפני

ההילולא. דיום העלי' בוא עד למקומה) חוזרת (ואינה הש"ק דיום העלי' בדרגת

בעליית  המיוחדת להמעלה בהתאם – ההילולא יום שלפני בשבת לתורה לעלות המנהג טעם גם וזהו
כו'. קידוש לעשות גם צריכים ולכן, זה. הש"ק שביום הנשמה

בנדו"ד  יתירה בהדגשה היא ההילולא ליום ההילולא יום שלפני הש"ק דיום שהשייכות להוסיף, ויש
בא. פרשת הש"ק ביום היתה עצמה שההסתלקות

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

a"iyz'd ,hay c"ei z`xwl
בר  המשביר עליון צדיק ההילולא, בעל זכות ביותר גדול בשבט, עשירי מיני' דאזלינן ההילולא ביום
רבים  לעורר יתועדו בטח במוסדותיו, המתעסקים כל על והצלחות ברכות ישועות להמשיך הארץ, לכל
וברוח. בגשם המצטרך בכל ולהתברך דחיי באילנא להתקשר ותקנותיו מוסדותיו – לחזק ומצות, לתורה

בברכה. טובות לבשורות המצפה

שניאורסאהן  מנחם
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אמר 1) – הגבאי של אשמתו שזוהי שהעיר המתפללים לא'
להגבאי  רק לא הוא דה"קידוש" החסרון שליט"א: אדמו"ר כ"ק

מזה. סובלים שכולם הקהל, לכל אלא

ואילך.2) סע"ב קנב, שבת
ויחי.3) ס"פ להאריז"ל המצוות שער
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.d"kyz'd ,hay 'e ,`a zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שכיון ‡. - בו" "והתרה פרעה", אל בא משה אל ה' "ויאמר פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
פרעה" לב את ה' ש"ויחזק לאחרי בפרעה להתרות משה נצטווה שבה הראשונה היא ארבה במכת 1שמכת

גו' שתי למען גו' לבו את הכבדתי אני "כי זו: שבהתראה התועלת את לו להסביר הקב"ה הוצרך שחין,
את  שהכביד ולקלס, ללעג מצרים את שם שהקב"ה היינו, במצרים", התעללתי אשר את גו' תספר ולמען

ואמר  שהתרברב לפרעה, (כעונש הבחירה את מהם ולקח הראו 2לבם ולכן בקולו", אשמע אשר ה' "מי
בהתראה  שהוכח וכפי הקב"ה, של רצונו כפי רק הם בחירה, בהם יש כלל שבדרך אלו גם עניניו, שכל לו
עם  וביחד בניֿישראל), את ולשלח משה כדבר לעשות התוקף לו היה לא ממנה, שהושפע שלמרות זו,
היתה  עדיין פרעה, לב את ה' שהכביד לאחר גם כי הדבר, וטעם יענשו. יצייתו, לא שאם בהם התרה זה,
דבר  לך ש"אין התשובה, מעלת לגודל בנוגע מזה, וההוראה בתשובה. ולשוב להתחזק הבחירה בידו

התשובה" בפני תשובה"3העומד לעשות בידו מספיקין ש"אין מי ואפילו מקבלין 4, כו' ונתחזק דחק "אם ,
-5תשובתו" מפרעה במכלֿשכן רחמנאֿליצלן, מטומטם לבו שנעשה לכך גרם הנהגתו שמצד למי גם ,

ואילך.הוגה 57 עמוד ו חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי

ואחד:·. אחד לכל בשייכות יותר, בפרטיות - הנ"ל בהוראה להוסיף ויש
המוח  וטמטום הלב טמטום ענין להבין דבורֿהמתחיל חסידות בדרושי שמצינו - ואין 6ובהקדמה ,

זהו  אלא החסידות.. בתורת נוסף ענין לימוד רק זה הרי אצלו ואילו כו', אחר למישהו ששייך ענין זה
אליין"). אים מען מיינט ("דאס אליו גם ששייך ַָענין

של  ומצב מעמד ישנו גערעדט") שבת אום ("ניט רבים שלעתים לדאבוננו, בפועל, שרואים וכפי
שייפין  לכל פליג ולבא הלב, הרגש מתוך להיות צריכה שהעבודה זה שתמורת והיינו, הלב, ,7טמטום

כאבן  אטום לבו גם 8נעשה אצלו שיש ועד וכו', בתפלה חיות מרגיש שאינו בעבודתו, חיות לו ואין ,
עצמו  הלימוד גם הנה היה, כלא זה הרי הספר את שסוגר שלאחרי לכך שנוסף והיינו, המוח, טמטום

אים"). צו ניט זיך קלעּפט ("עס אצלו נקלט לא דבר ששום באופן הוא

להיות  לו מגיע מדוע יודע ואינו לכך, סיבה מוצא אינו - הוא טוען - בנפשו חשבון עושה וכאשר
כזה: ומצב במעמד

ואינו  הרע, מדקות גם אלא הרע, מגסות רק לא ונזהר חסֿושלום, איסור דבר על היום עבר לא בודאי
חסרון... איזה בו יש אם - הוא טוען - חבירו אצל ישאלו ואדרבה: מיוחד, חסרון איזה בעצמו מוצא

ענינים  לו שאין כך, העולם, בעניני לעסוק שמתחיל לפני עוד היום, בהתחלת גם הנה ואףֿעלֿפיֿכן,
בבוקר" אברהם "וישכם בענין וכמבואר כו', פתוח הכל אלא כו', והסתרים העלמות הוא 9של שבבוקר ,

כו'. אצלו נקלט לא דבר ששום ומצב במעמד הוא נמצא אז גם - כו' התעוררות של זמן
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יב.1) ט, וארא
ב.2) ה, שמות
וש"נ.3) .54 הערה שבפנים לקו"ש ראה
(במשנה).4) ב פה, יומא
ב).5) (ק, פי"א אגה"ת תניא
(6- מנחם תורת גם וראה תפב. ע' הקצרים אדה"ז במאמרי

וש"נ. ואילך. 243 ע' חט"ז התוועדויות
רלב,7) ב. רכא, ע"ב. ריש קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר ראה

א.
רפכ"ט.8) תניא גם ראה
קכא.9) ע' תרס"ו המשך ויצא. ס"פ תו"א וראה ג. כב, וירא
ועוד.
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ה'תשכ"ה  שבט, ו' בא, פרשת שבת שיחת

זיך", טרינקט טרינקען, זיך, עסט "עסן, - געשמאק") א ("מיט עריבות מתוך היא ושתייתו ַַאכילתו
("קיכל") עוגי' עם "דזשוס" או (לא "טיי" לברך שיוכל כדי הראוי... השיעור על ש"מקפיד " ובאופן ,

ברכה שלאפטרק "שלאפן, - לשינה בנוגע ועלֿדרךֿזה אחרונה, ברכה גם) אלא בשבת ראשונה, גם זיך", ָָ
כל  למצוא מתחכם אזי וכו', מסחר העולם, בעניני ההתעסקות אודות כשמדובר וכמוֿכן השולחן... אצל

תחבולות ביותרמיני הגדולה היא שערמומיותו יודעים  והכל ("שווינדלעריי "), דער וערמומיות איז ("ער
שווינדלער'ס"...); אלע פון שווינדלער גרעסטער

רש"י, פירוש עם חומש בגמרא, שלו השיעורים את ללמוד הספר, את ופותח מתיישב כאשר ואילו
דבר! שום במוחו נקלט לא - בזה וכיוצא תניא

להפריע  סיבה הרע ליצר יש שאז בפועל, לעבודה שנוגע ענין אודות שמדובר בשעה רק לא - זה וכל
במעמד  נמצא אז גם הנה תורה, תלמוד מצות מצד  כשלעצמו, הלימוד אודות מדובר כאשר גם אלא לו,

מאומה! אצלו נקלט שלא ומצב

אלא - הוא טוען - באשמתו זה שאין להתווכח d"awdוכיון יכול אינו הרי לבו", את ש"הכביד הוא
הקב"ה!... עם זיך") ַ("איינקערן

הכתוב  ובלשון וכזב, שקר היא זו טענה כי 10ובכן, לבו", יזעף ה' ועל דרכו תסלף אדם "אולת :
זה הרי דבר של הלב ezny`aלאמיתתו בטמטום נענש זה ובגלל כדבעי, היתה לא זה לפני שהנהגתו -

המוח. לטמטום ועד

ולדוגמא:

חסידות  ללמוד אלא) חסֿושלום, בטלים דברים לדבר (לא ברצונו ויש השבתֿקודש יום בבוא
בערב  שטרח "מי כלל שישנו לידע, צריך - כו' אטום שלבו מרגיש ואףֿעלֿפיֿכן באריכות, ולהתפלל

בשבת" יאכל צריך11שבת היה שכן, וכיון ,opekzdl היא שבת" "ערב של וההתחלה שבת, בערב לכך
זה. שלפני השבתֿקודש יום של הבדלה  לאחרי מיד

אתמול,ו  המטה" על שמע "קריאת אמירת אצלו היתה כיצד בנפשיה איניש ידע הרי לפועל, בנוגע
וכו'. בתפלה ההתבוננות מנחה, תפלת אצלו היתה וכיצד

פרק  בתניא המבואר עלֿדרך זה הרי - בתפלה ?! והרגש חיות לו אין שאחרֿכך הפלא מהו כן, ואם
הקליפות  לשבר תחלה, העבר על תשובה שיעשו בלי ה' את לעבוד להתחיל לרשעים אפשר ש"אי טו"ב

כו'"!... ברזל של ומחיצה מבדיל מסך שהם

היה  שכבר ממה ובמכלֿשכן התשובה", בפני העומד דבר לך ש"אין האמורה, ההוראה באה זה ועל
הארץ" "ערות מצרים, בארץ מתןֿתורה, קודם אפילו שממנו 12לעולמים מצרים, מלך פרעה ואצל ,
גו'" נתחכמה "הבה באמרו בניֿישראל, של הצרות כל שהיה 13התחילו ועד פרך, בעבודת ושעבדם ,

כו' בבנין ישראל ילדי לשוב 14משקע יכול היה לבו, את הכביד שה' לאחרי גם הנה ואףֿעלֿפיֿכן, ,
בתשובה.

אותו שהענישו לאחרי גם הנה מה dlrnlnולכן, שזהו כו', הלב טמטום של ומצב במעמד שנמצא
נצחוני" בני "נצחוני שאומר - הקב"ה של שרצונו לדעת, עליו פרעה, בחינת בו שידחוק 15שנדבק -

בתשובה. וישוב ויתחזק
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בתחלתו.10) תרל"ו רבים מים המשך וראה ג. יט, משלי
סע"א.11) ג, ע"ז
ד.12) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
יו"ד.13) א, שמות

בתו"ש14) בהנסמן וראה א. קיא, (אות סנהדרין כד ב, שמות
קצה).

ב.15) נט, ב"מ
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ה'תשכ"ה לב שבט, ו' בא, פרשת שבת שיחת

המיוחד  והזירוז הנתינתֿכח בדוגמת - פרעה בחינת בו שנדבק ממה להתפעל שלא נתינתֿכח לו ויש
גו'" יאוריו בתוך הרובץ הגדול "התנים פרעה, דקליפת מהתוקף יתיירא שלא רבינו, למשה הקב"ה ;16של

בנפשו  משה בחינת שיש מישראל, ואחד אחד לכל בנוגע שצריך 17ועלֿדרךֿזה כו', היהדות נקודת שזוהי ,
ו'נתיב  החיים' 'דרך ערוך', 'שולחן מקיצור החל התורה, עלֿפי בפועל בהנהגתו ולהמשיכה לגלותה

וכו'. החיים'

***

כאן ‚. שכתב מה גם ולבאר להוסיף יש - התשובה מעלת גודל אודות א) (סעיף לעיל האמור עלֿפי
"`a" ולא פרעה", פרעה":jlאל אל

ש" - הוא אלו לשונות ב' בין פרעהjlהחילוק נמצא שבו למקום לילך פירושו פרעה" וכמו dzrאל ,
. פרעה אל ."לך המימה היאור". שפת על .18" ואילו ;`aלמקומו לבוא פירושו פרעה" של reawdאל

לביתו. פרעה,

הטורים' 'בעל שכתב וכשהיה 19וכמו בא, לו אומר היה פרעה), (של לביתו לבוא לו אומר "כשהיה :
לך". לו אומר היה המימה, אליו לילך לו אומר

זאת. להבהיר צריך אינו שרש"י כך, כדי עד הפשוט, דבר זה הרי מקרא של פשוטו שעלֿפי ולהעיר,

הקליפה  תוקף בו שיש מקום שזהו בשעה בה פרעה, של לביתו משה הלך איך מובן: אינו ולכאורה
גו'"?! הגדול "התנים ביותר,

עצמך: והגע

הפסוק  על - מקרא של בפשוטו - רש"י שפירש כפי העיר, בתוך התפלל לא רבינו "כצאתי 20משה
מה  רש"י מפרש לכך ובהתאם גילולים". מלאה שהיתה לפי התפלל, לא העיר בתוך "אבל העיר", את

בפרשתנו  נאמר 21שכתוב זה שציווי - גו'" לכם הזה החודש לאמר מצרים בארץ גו' משה אל ה' "ויאמר
. לכרך לא "חוץ כזה חמור דיבור גילולים, מלאה שהיתה לפי הכרך, בתוך התפלל לא קלה תפלה ומה .

כלֿשכן".

עלֿידי להיות צריכה היתה ממצרים שהגאולה לכך הטעם גם כמו[וזהו ובעצמו , בכבודו הקב"ה
בכבודו22שכתוב הקב "ה אלא  שליח, עלֿידי  ולא שרף על ֿידי  ולא מלאך עלֿידי  "לא ממצרים", ה ' "ויוציאנו 

בכתבי 23ובעצמו" כמבואר היו 24האריז"ל - במצרים שבהיותם כך, כדי עד מצרים, קליפת תוקף שמצד
עצמו  הוא היה כו', שליח או מלאך לשם בא היה אילו הנה טומאה, שערי במ"ט שקועים בניֿישראל

מוכרח היה ולכן כו', שם envraeנשקע eceaka d"awd ברגע הנה ואז, בניֿישראל, את ולהוציא לשם לבוא
חדשה)]. מציאות נעשים אחד שברגע התשובה, בענין (וכמו חדשה מציאות נעשו אחד

הקליפה! תוקף פרעה, של לביתו משה הולך - כאן ואילו

. "המימה פרעה אל להליכתו בנוגע היאור"בשלמא שפת על היאור 18. שפת שעל לומר מקום יש -
כו', וכישוף טומאה שורה היתה כבר"לא נהר "על יחזקאל לנבואת בנוגע שמצינו (אףֿעלֿפי 25ועלֿדרך

ישראל ש"משנבחרה בארץ אלא שורה הנבואה היתה ולא כו'", הארצות כל יצאו ישראל "שנדבר 26ארץ ,(
. לארץ בחוצה מים"עמהם של טהור במקום מקום 26. פרעה, של לביתו לילך יכול היה כיצד אבל ;

הקליפה?! תוקף
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ג.16) כט, יחזקאל
פמ"ב.17) תניא ראה
טו.18) ז, וארא
פרשתנו.19) ריש
כט.20) ט, וארא
אֿב.21) יב,

כא.22) ו, ואתחנן
הגש"פ.23) נוסח
לקו"ת24) וראה בהגש"פ. האריז"ל ובכ"מ.סידור א. טז, צו
בתחלתו.25) יחזקאל
בתחלתו.26) מכילתא
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ה'תשכ"ה  שבט, ו' בא, פרשת שבת שיחת

התשובה, ענין אודות מדובר וכאשר התשובה, ענין בשביל היתה לפרעה שהליכתו - הוא הענין אך
א  הגבלות!אזי שום ין

השיחה „. הגאולה,27בהמשך בהבאת ישראל נשי של חלקן אודות בארוכה דובר
ללבנה - דומין שישראל כיון הלבנה, מולד עם ד"כזה 28הקשורה באופן הוא הלבנה שמולד [וכשם

וקדש" ללבנה"29ראה "מונין קדוש], הוא הרי כשנולד ומיד שתיכף בישראל, גם כך ו"עתידים 30, ,
כמותה" -31להתחדש

הנס" באותו היו הן ש"אף לכך שנוסף מצרים, ביציאת שהיה גזירות 32כפי עליהם שגזרו גם ומה ,
כו'" לטבול ישראל בנות מניחים היו "שלא - פרעה 33מיוחדות של התנגדותו את שברו כאשר שגם ועד ,

אלקיהם" ה' את עבדו "לכו באמרו ממצרים, בניֿישראל את הגברים 34לשלח נא "לכו ואמר הוסיף ,
ממצרים"35גו'" ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים ש"בשכר - זאת עוד הנה הנשים , ולא ,36,

כו'. יבורך ישרים דור שהקימו עלֿידיֿזה

בגמרא  כמסופר - מרים עלֿידי התחיל זה באותה ש"37וענין סנהדרין ("ראש היה הדור גדול עמרם
.38שעה" ו"נצטווה יתרות", במצוות תשליכוהו 39. היאורה הילוד הבן כל הרשע פרעה שגזר כיון ,(40,

(אף  כו'" בתו לו אמרה נשותיהן, את וגירשו כולן עמדו אשתו, את וגירש עמד עמלין, אנו לשוא אמר,
מעשה  לה "עשה אשתו", את והחזיר ש"עמד עליו ופעלה אביה), בכבוד ומחוייבת קטנה, ילדה שהיתה

ישראל. של מושיען משה, נולד ועלֿידיֿזה כו'", ליקוחין

אשה: עלֿידי הנס נעשה הנס", באותו היו הן ש"אף לכך שנוסף - ובחנוכה בפורים גם היה וכן
אסתר  עלֿידי - ובפורים יהודית, עלֿידי - .41בחנוכה

***

שהוא ‰. נראה הכתב וצורת הנייר צבע ולפי השביה, מן לאחרונה שיצא בביכל שנמצא מאמר ישנו
כבוד  שסיפר וכפי המעתיקים, אחד של כתבֿיד שזהו גם יתכן אבל האמצעי, אדמו"ר או הזקן מאדמו"ר 
של  הכתבֿיד צורת את לחקות משתדלים היו בדורו, אחד כל שהמעתיקים, אדמו"ר, וחמי מורי קדושת
גוף  זה שאין והוכחה בראיה צורך יש שלפעמים עד כלֿכך טוב באופן זאת עושים והיו המאמר, בעל

בלבד  העתקה אלא קודש, .42כתבֿיד
.Â.'כו הם שבתורה שהאותיות כו' להבין דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Ê שהם שם ועל "תפילין, עיניך", בין "ולטוטפות הפסוק על פרשתנו, בסיום רש"י פירוש נתבאר
דרום  אל והטף עם חברו ומנחם שתים. באפריקי פת שתים, בכתפי טט טטפת, קרויין בתים ,43ארבעה

תטיפו  ראשונה 44אל בפרשה האמורה עיניך בין ולזכרון כמו דיבור, לשון קשורים 45, אותם שהרואה ,
על  הוא ש"טוטפות" הא', (פירוש הפירושים ב' בין שהנפקאֿמינה - בו" וידבר הנס יזכור העינים, בין
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(27) בלבד ר"פ ואילך ).l"endמכאן
סע"ב 28) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
ב.29) יב, פרשתנו פרש"י
שם.30) סוכה
א).31) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח
וש"נ.32) ע"ב. ריש קח, פסחים
פ"ז.33) תדבא"ר יד. וארא תנחומא יו"ד. פ"ט, שמו"ר
ח.34) יו"ד, פרשתנו
יא.35) שם,

יב.36) פ"א, שמו"ר ע"ב. ריש יא, סוטה
יג.37) שם, שמו"ר א. יב, שם
שם.38) שמו"ר
ה"א.39) פ"ט מלכים הל' רמב"ם
כב.40) א, שמות
שם.41) פסחים - היו תוד"ה ראה
לא.42) ס"ע ח"ט אג"ק גם ראה
ב.43) כא, יחזקאל
ו.44) ב, מיכה
ט.45) יג, פרשתנו
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ה'תשכ"ה לד שבט, ו' בא, פרשת שבת שיחת

תפילין  מצות קיימו אם המדבר, לדור בנוגע היא דיבור) לשון שהוא הב', ופירוש בתים, ארבעה שהם שם
כי  לאו, :46אם

אם  "והיה "שמע" הפרשיות ולא יביאך", כי "והיה "קדש" הפרשיות שתי רק היו המדבר דור אצל
בתניא  הזקן רבינו גם שמביא (וכפי לארץ שנכנסו לדור תורה" ב"משנה שנאמרו משה 47שמוע", ש"צוה

כו'"). שמע קריאת לקרות לארץ שנכנסו לדור תורה במשנה עליוֿהשלום רבינו

פרשיות  בארבע צורך יש בתים, ארבעה שהם עלֿשם הוא ש"טוטפות" הפירוש לפי ועלֿפיֿזה:
להם  שהיו המדבר, שדור לומר, צריך כרחך ועל תפילין, מצות לקיים כדי בתים) ארבעה ישנם (שלכן
לשון  הוא ש"טוטפות" הפירוש לפי מהֿשאיןֿכן תפילין; מצות לקיים יכולים היו לא בלבד, פרשיות ב'
המדבר  שדור לומר שפיר יכולים - בתים בארבעה פרשיות ארבע שיהיו הכרח כאן אין ובמילא דיבור,
גם  ניתוספו זה (ולאחרי יביאך" כי "והיה "קדש" הפרשיות ב' כתיבת עלֿידי תפילין מצוות קיימו

שמוע"). אם "והיה "שמע" הפרשיות

הפסוק  על רש"י שהביא בפלוגתא תלוי זה שענין גם, מרבותינו 48ונתבאר  "יש יביאך": כי "והיה
הנולדים בכורות קדשו שלא מכאן במדבר שלמדו תקיימוהו אם זו, ביאה מפרש שקדשו, והאומר במדבר,

שם". ותקיימוהו לארץ ליכנס תזכו

Á.:הנ"ל הפירושים מב' בפועל וההוראה תורה" של ה"יינה גם ונתבאר
ידוע  הא'), (כפירוש הבתים שבד' הפרשיות לד' הם שהפרשיות49בנוגע יביאך" כי "והיה "קדש"

"שמע" והפרשיות ובינה, חכמה המוחין וגבורה,כנגד חסד שכולל הדעת מוח כנגד הם שמוע" אם "והיה
המוחין  פעולת גם להיות צריך אלא ובינה), (חכמה לעצמם שהם כפי המוחין בענין די שלא והיינו,

בפועל. למעשה שיומשך ועד כו', ויראה אהבה המדות בהולדת

אחד" ה' גו' ד"שמע לענין שבהמשך - עצמם שמוע" אם "והיה "שמע" בפרשיות נאמר 50וכמודגש ,
גו'" "ואהבת גו'"51גם וכתבתם גו' "וקשרתם - מעשיות למצוות ועד יהיה 52, שלא הזהירות גם כולל ,

גו'" ועבדתם ד"וסרתם ומצב .53מעמד

עלֿידי  הזולת, על הפעולה שזוהי - הב') (כפירוש הדיבור בענין גם נמשך להיות צריך וכמוֿכן
חז"ל  שדרשו כפי הזולת, על הפעולה ביותר מודגשת תפילין שבמצות גם ומה כו', עמו על 54הדיבור

תפילין 55הפסוק  מצות שקיום והיינו, שבראש", תפילין "אלו עליך", נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
כו'. המצוה מקיים אינו ובלאוֿהכי כו', רואה הארץ") עמי ("כל הזולת שגם באופן להיות צריכה

"אני  בבחינת בעצמו, בעבודתו די שלא - כו' התשובה ענין גודל אודות לעיל להאמור בנוגע הוא וכן
כיצד  כן ואם כערכו, אינו שהזולת לחשוב ולא הזולת, על גם זאת לפעול צריך אלא הצלתי", נפשי את
ישאירו  ולא טומאה, שערי  ממ"ט אותו שיוציאו רוצה היה שהוא כשם אלא עליו, לפעול ממדריגתו ירד

הזקן  הלל כמאמר לזולת, ביחס גם להתנהג צריך כך שם, תעביד".56אותו לא לחברך סני "דעלך

ממש. בקרוב ויגאלנו, שיבוא צדקנו, משיח עלֿידי הגאולה את פועלים ועלֿידיֿזה
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מנחם 46) תורת .52 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
.178 ע' ח"מ התוועדויות -

ספכ"ה.47)
יא.48) שם,
ג 49) (ו, בתחלתו התפילין שער דא"ח) (עם סידור ראה

סע"ב  טז, (דרמ"צ בתחלתה תפילין מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך).
ואילך).

ד.50) ו, ואתחנן
ה.51) שם,
חֿט.52) שם,
טז.53) יא, עקב
וש"נ.54) א. ו, ברכות
יו"ד.55) כח, תבוא
א.56) לא, שבת
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hay 'b ,`a 't 'c mei zegiyn .c"qa
.a"pyz'd hay 'e ,`a t"ye

מאידית – –תרגום

פרעה".‡ אל "בא למשה ה' התחלת ציווי הוא
ושמה  גאולת 1– אודות בה שמדובר הפרשה של –

מצרים  ביציאת בפועל ישראל בעצם 2בני "ויהי ,
גו' מצרים מארץ ה' צבאות כל יצאו הזה היום
על  מצרים מארץ ישראל בני את ה' הוציא

.3צבאותם"

עלֿשם  נקראת מצרים יציאת פרשת שכל מכיון
(וכידוע  פרעה" אל על 4"בא מורה הפרשה ששם

קשור  פרעה" אל ש"בא מובן, הפרשה), כל תוכן
הפרשה). (בהמשך מצרים גאולת לתוכן ונוגע

של  שליחותו פרטי שכל לכך נוסף כלומר:
ניתוסף  מצרים, לגאולת הכנה הם פרעה אל משה
ושם  התחלת בהיותו פרעה", אל ל"בא בנוגע בזה
(לא  הנאמרת התחלה לכך ונוסף הגאולה, פרשת
של  בפ"ע וציווי כענין אלא) נוסף, לענין כהקדמה
פרעה", אל בא משה אל ה' ("ויאמר למשה הקב"ה

לא  לגאולה 5ותו הקדמה הוא פרעה" אל ש"בא – (
בפועל  והתחלתה .6עצמה

הידוע  ע"פ מזו: היא 7ויתירה מצרים שיציאת
הגאולה  כולל) הגאולות, (כל ופתיחת התחלת

נאמר  (עלי' מצרים 8העתידה מארץ צאתך "כימי
פרעה" אל ש"בא לומר, יש נפלאות"), אראנו
לגאולה  גם הקדמה הוא מצרים) גאולת (התחלת

העתידה.

פרעה" אל ד"בא השייכות מהי להבין וצריך
פרעה" אל "בא הפוך: תוכנם דלכאורה – לגאולה
לבוא  צריך ומשה בתוקפו, נמצא שפרעה מורה
לו  אומר שפרעה (עד אליו ולהזדקק ("בא") אליו

הפרשה  בהמשך מכן, חושך)9לאחר מכת (לאחרי
תוסף  אל לך השמר מעלי ביום "לך כי פני לראות

מצרים  מגאולת גמור בניגוד תמות"), פני ראותך
– ועי"ז אותו, לנצח פרעה, תוקף ביטול שענינה
מצרים?! מלך) מ(פרעה וללכת לצאת להשתחרר,

אל ב. "בא בענין כללית שאלה בהקדים ויובן
פרעה":

נצחי  ענין הוא בתורה ענין ו(במילא)10כל
ההוראה  מהי ועפ"ז הדורות. לכל נצחית הוראה
וניצחו  שביטלו לאחרי פרעה", אל מ"בא הנצחית
ועאכו"כ  מצרים, בגאולת מצרים) (מלך פרעה את
רוח  כש"את והשלימה האמיתית הגאולה לאחרי

הארץ" מן אעביר שום 11הטומאה נשאר ולא ,
זמן  בסוף – זה ובדוגמת ומעין מפרעה, רושם
פרעה  דקליפת הבירורים כל כשנסתיימו הגלות,

כמ"פ)? (כמדובר וכיו"ב

ענין  שכל הידוע ע"פ בזה הביאור לומר ויש
והקדושה, הטוב היפך שהם דברים אפילו בעולם,
(שרשם  וזהו בקדושה. למעלה שורש להם יש

ענינם  אמיתת ריבוי 12בקדושה) לאחר אלא ,
ופרסאות מסכים וכמה בכמה השתלשלות,
דבר  למטה נשתלשל כו', והסתרים והעלמות

.13הפכי 

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

כל 1) תפלות סדר ברמב"ם פרעה") אל ("בא נקראת כן
הפרשיות בסדר ובאבודרהם אהבה), ספר (בסוף השנה

וההפטרות.
ההבטחה 2) אודות מדובר וארא ובפ' שמות בפ' משא"כ

ליצי"מ. וההכנה
נא.3) מא. יב, פרשתנו
ובכ"מ.4) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש ראה
וש"נ.5) ואילך. 57 ע' ח"ו לקו"ש ראה
תנש"א 6) (התוועדויות תנש"א בא ש"פ שיחת בארוכה ראה

ואילך). 176 ע' ח"ב
(7.(164 (ע' פי"ב תש"ח צאתך כימי ד"ה
טו.8) ז, מיכה

כח.9) יו"ד,
ובכ"מ.10) רפי"ז. תניא ראה
ב.11) יג, זכרי'
בשרשם 12) לאמיתתם שהם כפי הענינים נאמרים ובתורה

ספר  ואילך. 341 ע' ח"כ לקו"ש (ראה במק"א כמבואר בקדושה,
ועשו  "יעקב בענין ועוד) ואילך. 36 ס"ע ח"א תשמ"ח השיחות

תולדות). ר"פ רש"י (ל' בפרשה" האמורים
וש"נ.13) שם. תשמ"ח השיחות ספר בארוכה ראה
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ה'תשנ"ב לו שבט ו' בא, וש"פ שבט ג' בא, פ' ד' יום משיחות

בזהר  איתא לפרעה: בנוגע גם 15(עה"פ 14כך

היא  דא פרעה "בית פרעה") בית נשמע "והקל
כל  מיני' ואתגליין דאתפריעו ביתא לעילא, סימניך
מתמן  סתים דהוה מה כל בוצינין, וכל נהורין
בוצינין  וכל נהורין כל אפיק קב"ה כך ובגין אתגלי,
וא"ו". בלא קל דאקרי קול לההוא לאנהרא בגין
וגילוי  דפריעה (הענין דקדושה בשרשו ומפרעה

ית' למטה 16אלקותו פרעה משתלשל בכל 17), ,
בלעו"ז. התוקף

בשרשו ג. פרעה" אל ד"בא הענין יובן עפ"ז
בקדושה:

פרשתנו  פרעה"18בזהר אל ד"בא הענין מבאר
פרעה, אל בא כתיב "מה למטה: בפרעה שהוא כפי
לי' דעייל אלא בא, מאי לי', מבעי פרעה אל לך
עלאה  חדא תנינא לגבי אדרין בתר אדרין קב"ה
איהו  ומאן מני', משתלשלין דרגין דכמה תקיפא
אלא  קריב לא מני' דחיל ומשה הגדול, דתנין רזא
לגבי' אבל דילי', דרגין ואינון יאורין אינון לגבי'
בשרשין  משתרש לי' דחמא בגין קרוב ולא דחיל
ושליחן  משה דדחיל קב"ה דחמא כיון עלאין,
אמר  לגבי', לקרבא יכלין לא לעילא אחרנין ממנן
הגדול  התנין מצרים מלך פרעה עליך הנני קב"ה

יאוריו  בתוך אצט 19הרובץ וקב"ה בי', לאגחא ריך
ה'". אני אמרת דאת כמה אחרא, ולא קרבא

פרעה  קליפת דעצם התוקף שבגלל כלומר,
(ששרשו  המלך בארמון בביתו הגדול") ("התנין
לא  ולכן לשם. להכנס משה פחד עלאין") "בשרשין
אלא  לבד), (שילך פרעה" אל "לך הקב"ה לו אמר
ויכנס  הקב"ה עם יחד שיבוא פרעה", אל "בא
הפנימיות  אל אתו יחד אותו מוליך הקב"ה לפרעה,
חדרים  אדרין, בתר (אדרין פרעה ד(קליפת) העצם

מחדרים  ("לאגחא 20לפנים לגמרי לכבשו בכדי ,(
קרבא"). בי'

ד" הפירוש מהו להבין צריך פרעה"a`לפ"ז אל

dyecwc:("נהורין כל מיני' ואתגליין ("דאתפריעו
שייך  לא אלקות) (גילוי דקדושה לפרעה בנוגע
לשם  להכנס "יפחד" שמשה משה", "דחיל לומר

" עליו יצווה שהקב"ה לכך ושיזדקק אל a`לבדו,
קב"ה")?! לי' ("עייל ויכניסו פרעה",

בזה: הביאור לומר ויש

דאלקות, נעלה הכי גילוי הוא דקדושה פרעה
כולל  האורות, כל גילוי א) – הגילוי בעצם הן
נהורין  "כל – באלקות נעלות הכי והדרגות האורות
והן  סתים", דהוה מה ל"כל עד בוצינין", וכל
מלשון  ד"אתפריעו" באופן ב) – הגילוי באופן
מדידה  מסדר, למעלה היינו סדר), (בלי פרוע

והגבלה.

כל  מיני' ואתגליין ה"אתפריעו מזו: ויתירה
דוקא בא כו'" zi'נהורין ezedne ezenvrn ובלשון]

ואתגליין  דאתפריעו ביתא כו' פרעה "בית הזהר:
'ipin'כו נהורין כו'",d"awכל נהורין כל אפיק

עצמותו  בכל בגילוי המלך נמצא (דירה) ]21שבבית
של  וציורו בגדרו מוגדר הוא מצ"ע אור שכן –
נמשכת  – באור והמשכה דרגא וכל (אור), גילוי
הפרטי, וגילויו לציורו בהתאם מסויים בסדר
בסדר  גילוי של באופן מצ"ע הוא (אור) והגילוי

ד" הגילוי שיהי' שבכדי מזה, מובן lkוהדרגה;
דהוה מה ו"כל כו'" הגילוי),mizqנהורין (היפך "

מסדר  (למעלה "אתפריעו" של באופן ועוד
שהוא  ית', מעצמותו לבוא צריך ה"ז והדרגה),
הזהר  [בלשון כו'" נהורין ד"כל (כביכול) ה"מקור"
משתלשלין  דרגין "דכמה דפרעה העצם בפרשתנו:
לגמרי  שלמעלה כזה "מקור" זה, עם ויחד מני'"],

נמצאים מ  ולכן ואור, מאור וגדר מקור גדר כל
ובאופן  סתים" דהוה מה וכל כו' נהורין "כל ממנו

.22ד"אתפריעו"

קריב", ולא מיני' דחיל "משה מדוע מובן עפ"ז
(דקדושה) דפרעה הגילוי את ראה הוא כי
להכנס  חשש ולכן עלאין", "בשרשין שמושרש
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א.14) רי, ח"א
טז.15) מה, ויגש
(עד,16) רפ"א שם תו"ח א). (לא, מקץ ויהי ד"ה תו"א ראה

ואילך). סע"ד (עז, פ"ו א).
ג.17) לא, שם תו"א
א.18) לד,
ג.19) כט, יחזקאל
אמת.20) דרך פי'

הנסמן 21) ג. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה
.35 הערה כז ע' ח"ב מלוקט בסה"מ

מלשון 22) ש"פרעה" סע"א), (עח, 16 שבהערה תו"ח וראה
לא  פריעה ל' כי דוקא הפנימית התגלות בחי' "הוא וגילוי פריעה
יותר  עוד מובן ועפ"ז כו'". והכיסוי ההעלם מתוך לגלות רק שייך

העצמות. בכח דוקא כ"א גילוי), (שענינו האור בכח לא שהוא
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לז

ה'תשנ"ב  שבט ו' בא, וש"פ שבט ג' בא, פ' ד' יום משיחות

דפרעה  העצם גילוי ישנו בו פרעה", ל"בית
יכול  לא בגוף, נשמה מוגבל, נברא שכן דקדושה,
ית', דעצמותו הנפלאים הגילויים את לקבל
איך  כו'"; נהורין כל מיני' ואתגליין "דאתפריעו
ד"כל  הגילוי את לקבל מוגבל נברא של ביכלתו
ממדידה  שלמעלה באופן גילוי ועוד נהורין",

מהעצמות?! הבא (אתפריעו), והגבלה

הגילויים  דילי'", דרגין ואינון יאורין "אינון
לקבל, נברא של ביכולתו הם השתלשלות, דסדר
שנמצא  כפי פרעה אל לגשת משה חשש לא ולכן

לביתו  מחוץ ועאכו"כ (בביתו, זו אבל 23בדרגא .(
נהורין" כל כו' "אתפריעו מלשון שפרעה כפי
ית' דעצמותו הגילויים – התוקף בכל בביתו נמצא
יכולה  לא מצ"ע בגוף נשמה כי חשש, משה מכך –

זאת! לקבל

הפרשה: בהמשך גם מרומז שזה לומר ויש
אל  לך השמר מעלי "לך למשה אמר כשפרעה
תמות", פני ראותך ביום כי פני לראות תוסף
עוד  אוסיף לא דברת "כן באמרו משה לכך הסכים

פניך" מקום 24ראות יש פרעה שלדברי מובן, מזה .
טוב  ה"ז בקדושה שזה כפי אלא ובקדושה, בתורה
דפרעה  שהגילוי מכיון בזה: והענין בשלימות.
והגבלה מדידה מכל למעלה הוא דקדושה
פני  ראותך "ביום לכן נהורין"), כל כו' ("אתפריעו

) משה דרגת מצד של r"vn(25תמות". ביכלתו אין
דפרעה, פניך" ד"ראות הגילוי את לקבל נברא
הפנימיות  את לראות בגוף, נשמה ולהשאר
גילוי  נהורין", כל כו' ד"אתפריעו ("פניך")
ד"ראות  הגילוי והגבלה; מדידה מכל שלמעלה
למעלה  היא שהנשמה כפי דוקא הוא פניך"

והמוגבל  הגשמי הגוף והגבלות .26ממדידות

כח ד. ונתינת מיוחד ציווי להיות הוצרך לכך
למשה מהקב"ה משה מיוחדת אל ה' "ויאמר –`a

drxt l`:"אדרין בתר אדרין קב"ה לי' "עייל ,"

ד)בלי גדר מ(כל שלמעלה ית' וגבול עצמותו גבול 
לפרעה , משה את  מביאה נשמה – בהיותו שגם

הג  את לקבל ביכלתו מוגבל, ד"אתפריעו בגוף ילוי
ית'! מעצמותו נהורין" כל כו'

בזה: והביאור

כל  מיני' ואתגליין "אתפריעו מלשון פרעה
הגילוי  א) אופנים: בשני לפרש ניתן כו'" נהורין
ד"אתפריעו", ובאופן נהורין) (כל האורות דכל
בא  שהגילוי מורה שזה והדרגה. מסדר למעלה
מתייחס  ולא אור מגדר שלמעלה ית' מעצמותו
האור  דרגת מצד שכן הוא, וציורו בגדרו לאור
באופן  הוא אין המאור) מעין בהיותו (אפילו
וציור  דרגת נהורין", "כל ב) (כנ"ל). ד"אתפריעו"

גילוי – ד "אתפריעו" באופן היא שלמעלה האור 
מדידה  הציור, שגם היינו, וציור. והגבלה ממדידה
דלמעלה  באופן הוא נהורין" ד"כל והגבלה

ד"אתפריעו" והגבלה .27ממדידה

ו"אתפריעו") נהורין" (ד"כל ההפכים וחיבור
ס"ג): (כנ"ל העצמות בכח דוקא הוא

בעצמות 28ידוע  כלול שנתגלה) (קודם שהאור
אלא  אור, בבחי' אי"ז ששם רק ממש, המאור

ית' כקדמותו (וקדמון העצמות שנושא 29ביכולת ,(
ו"אתפריעו יכול, וכל ולכן,ipin'הכל נהורין". כל

שקשור  אור), (בציור בגילוי נמשך כשהאור גם
באופן  אי"ז (ומצ"ע כלשהי והגבלה בציור
הגילוי  שלימות מהעצמות בו נמשך ד"אתפריעו"),
והגבלה  שהמדידה – מזו ויתירה נהורין", ד"כל
ד"אתפריעו", באופן היא גופא נהורין" ד"כל

והגבלה  ממדידה .30למעלה

לחיבור  הכח יותר למטה משתלשל ומזה
ולמטה  גופא), (באור וגבול גבול דבלי ההפכים
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תנש"א 23) (התוועדויות ס"ד תנש"א בא ש"פ שיחת ראה
וש"נ. ואילך). 178 ע' ח"ב

כחֿכט.24) יו"ד, פרשתנו
עוד 25) אוסיף לא דברת "כן פרעה לדברי משה הסכים ולכן

נברא, שאדם יתכן לא משה דרגת מצד לדעתו כי פניך", ראות
באמיתית  אבל דקדושה. דפרעה הגילוי בתוכו יכיל בגוף, נשמה
בפנים. כדלקמן פרעה"), אל ("בא העצמות בכח הוא כן – הענין

וחי"26) האדם יראני לא כי פני את לראות תוכל "לא וע"ד
כ). לג, (תשא

ב"פרעה"27) פירושים ב' ואילך) סע"ד (עז, שם תו"ח ראה
(שזהו  הפנימיות וגילוי החיצוניות, גילוי וגילוי: פריעה מלשון
לפירוש  (בהמשך ושם .(22 הערה כנ"ל פריעה, של ענינה אמיתית
העולמות  בהשתלשלות שהוא המכוון "עיקר ב"אתפריעו"): השני
יסתיר  שלא באופן דוקא הכלי בחיצוני' הפנימי' התגלות שיהי'

. במ"ת שהי' וכמו כלל לאור כו'".הכלי לע"ל שיהי' וכמו .
ואילך.28) קפב ע' תרס"ו המשך
קסט.29) ע' שם
מכל 30) ולמעלה מופשט הוא ית' שעצמותו זה מצד משא"כ

והגילוי  ית', לעצמותו מתייחס אינו האור הרי ואור, מאור גדר
שזהו  והגבלה, ממדידה שלמעלה ד"אתפריעו" באופן אינו שלו

העצמות. בכח דוקא
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ה'תשנ"ב לח שבט ו' בא, וש"פ שבט ג' בא, פ' ד' יום משיחות

וכלי  דאור החיבור – דנשמה 31יותר החיבור – עד .
את  לקבל יכולה מוגבל בגוף נשמה שגם וגוף,
"אתפריעו  ד"פרעה", לגילוי עד גבול הבלי האור
– מזו ויתירה ית', מעצמותו נהורין" כל כו'
פרעה"), אל ("בא לשם להכנס תוכל בגוף שנשמה

ובתוכיותו  בפנימיותו אדרין", בתר ממש.32"אדרין

את ה. הקב"ה עשה מדוע הטעם ביאור
בגוף  כנשמה שמשה פרעה", אל ד"בא החידוש

ד" הגילוי את לקבל –יוכל נהורין" כל אתפריעו
מצרים  דגאולת הענין תוכן ביאור בהקדים יובן
והתחלה  ההקדמה הוא פרעה" אל (ש"בא בכלל

כנ"ל): לזה,

כפי  תורה, מתן – היא מצרים דגאולת  הכוונה
שליחותו: בתחילת מיד למשה הקב"ה שאמר
האלקים  את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

הזה" ההר נתינת 33על – הוא תורה דמתן החידוש .
בגופים, נשמות לבנ"י, למטה והמצוות התורה
כל  בריאת וכוונת תכלית את להגשים שיוכלו בכדי
דירה  יתברך לו להיות הקב"ה נתאווה העולם:

והסתר 34בתחתונים  והעלם והגבלה שבמדידה ,
כמו  העצמות, גילוי יהי' בתחתונים, בגוף דנשמה
בדירתו  עצמותו בכל בגילוי הנמצא (כביכול) אדם

העולם 21הפרטית  בורא להקב"ה בנוגע (ומכ"ש
בגאולה  הגילוי בשלימות שיתמלא כפי ומנהיגו),
תורה), במתן הי' זה (ומעין והשלימה האמיתית

מוריך"35כמ"ש  עוד יכנף בדירתו 36"ולא יהי' הוא ,
הכי  הלבושים בלי אפילו לבושים, שום בלי בגלוי

העליון). (כנף עליונים

ה"גזירה"37וכידוע  היתה תורה, מתן שקודם ,
למטה  ירדו לא שעליונים ותחתונים, עליונים בין
נעשה  תורה ובמתן למעלה, יעלו לא ותחתונים

להמשיך כח הנתינת הגזירה, בתחתונים ביטול
לדרגות  עד דעליונים , באלקות,הגילוי נעלות הכי

הזה  בעולם הגשמי שהגוף כך ומהות, מעצמות עד

עד  – יתברך לו לדירה עד קדוש, נעשה הגשמי
חד" כולא וקוב"ה בכל 38ש"ישראל בגלוי נמצא

העולם.

– מצרים ויציאת מצרים שבגלות מובן, מזה
תורה  במתן למטה העצמות לגילוי הכנה המהוים
המעבר  הגזירה, לביטול ההקדמה מודגשת –
של  למצב ותחתונים עליונים בין פירוד של ממצב
ביניהם  האחדות לשלימות כהכנה ביניהם, אחדות

עצמו. תורה במתן

ה' ציווי ע"י נפעל בזה עיקרי ששלב לומר ויש
כדלקמן. פרעה", אל "בא למשה

בהתחלת ו. מצינו שעד"ז שליחותו ובהקדים ,
ממצרים: ישראל בני את להוציא משה של

"לא  להקב"ה משה טענת דברים 39בביאור איש
"שלח  ולכן אנכי", לשון וכבד פה כבד כי גו' 40אנכי

תשלח" ביד בכ"מ 41נא מבואר שבגלות42– מצרים ,
בגלותא" הוה (משה ) שעל 43"דיבור  משה טען ולכן ,

למטה  הגאולה להיות יכולה לא .44ידו

שמצ"ע  משה, מעלת בגלל ה"ז הענינים ובשרש
למעלה  בדיבור, מגילוי שלמעלה בדרגא הוא
למטה  ותושבע"פ שבכתב דתורה מהגילוי אפילו
לשון  וכבד פה דבעל באורייתא פה ["כבד

שבכתב" משה 45באורייתא כי 46], פה" "כבד הי'
היו  ולא גדולים האורות היו ששם מתהו "שרשו
שלא  פה כבד ענין וזהו בכלים, להתלבש יכולים

הפה" כלי לתוך שכלו אור להשפיע יכול ,47הי'
צדקנו), (משיח תשלח" ביד נא "שלח אמר ולכן
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(31.27 הערה לעיל ראה
פרעה"32) אל "בא (בפירוש קצו ע' וארא אוה"ת ראה

דלעו"ז).
יב.33) ג, שמות
ו.34) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה

רפל"ו. תניא
כ.35) ל, ישעי'
א).36) (מו, שם תניא
ועוד.37) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא ראה

א.38) עג, זח"ג ראה
י.39) ד, שמות
יג.40) שם,
"שלח 41) עה"פ), אונקלוס (תרגום למשלח" דכשר מן "ביד

נכבדות  לשליחות וראוי כשר שיהי' צחות מדבר אדם ביד נא
שם). (רמב"ן כו'" כזאת

שמות 42) באוה"ת פה שם מי גו' ויאמר ד"ה ב. כה, זח"ב
ואילך). עו (ס"ע תרנ"ח ואילך). עה (ע' תרכ"ז הנ"ל ד"ה עה. ע'

שם.43) הזהר לשון
קלח),44) (ע' תרע"ח פה שם מי גו' ויאמר ד"ה וראה

למטה שפליאת  עד אוא"ס גילוי להיות יכול "איך היתה משה
ביותר  ומעכב שמונע דמצרים הקשה הקליפה ראה וגם מטה,

קכ). (ע' תרל"ד זה ד"ה וראה כו'".
(45.42 שבהערה מקומות וראה רע"א. כח, זח"ג
פה 46) שם מי גו' ויאמר ד"ה וארא תו"א ראה לקמן בהבא

ואילך). א (נט, שם תו"ח ואילך). ד (נא,
ב.47) שם, התו"א ל'
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הכלים  בו התקון", מעולם שהוא מי "דהיינו
האורות. להכיל מרובים

הלא  גו' לאדם פה שם "מי הקב"ה ענה וע"ז
אשר  והוריתך פיך עם אהי' ואנכי גו' הוי' אנכי

(והוא 48תדבר" יכול כל שהוא ית' עצמותו מצד :
מרובים  והאורות התיקון דעולם הפה לכלי מקור
וגם  מצרים, בגלות שגם לפעול יכול הוא דתהו),
בכלים), מגילוי למעלה הוא (שמצ"ע משה אצל
פיך", עם אהי' "ואנכי בפה, בדיבור הגילוי יהי'
כאלו  כלים לך אין מתהו שרשך שמצד אף "פי',
ואת  דתקון הכלים את שעשיתי הוי' אנכי אבל
בחי' להתערב הדבר להפך יכול אני התהו עולם
שיהיו  דשניהם, המעלות היינו יחד ותקון תהו
המעלה  בחי' וגם כו' בתהו כמו מרובים האורות

מאד" מרובים הכלים שיהיו .49דתקון

פיך" עם אהי' "ואנכי – במצרים – שאז אלא
עם  דיבר שמשה שבשעה – נס בדרך גילוי הי'

נכונים" דבריו "יהיו "אהרן 50פרעה גם לכך [ונוסף
נביאך" יהי' את 51אחיך ושמת אליו "ודברת ,

גו'" בפיו לפה"52הדברים לך יהי' "הוא בכדי 53, –
יתגלה אבל שהדיבור הטבע]. בדרך גם בשלימות,

התרפא  לא הוא שלכן54אז "אני, משה אמר לאח"ז 
שפתים" ד"55ערל הגילוי ע"י נפעל וזה .ikp`'אהי)

הדברות  עשרת (התחלת תורה דמתן פיך)" ),56עם
שהדיבור  ("אף מצרים יציאת לפעול בכחו שלכן
הדיבור  גילוי שיהי' בכדי "רק גלות"), בבחי' הוא
מצרים" קליפת שבירת צ"ל העולם בכללות לגמרי
גילוי  – לאח"ז מביא וזה פיך", עם אהי' "אנכי ע"י

ה' "אנכי  תורה, במתן שאז56אלקיך"הדיבור ,57

לגמרי התרפא .58משה 

פרעה"ז. אל ד"בא הענין ג"כ יובן עפ"ז
מיני'": דחיל ש"משה זה בגלל דקדושה

וכבד  פה "כבד – (מצ"ע) הוא דרגתו מצד משה
שלמעלה  גדולים אורות הריבוי (בגלל לשון"
את  לקבל הכלים יוכלו איך חשש – מכלים)
וזהו  נהורין"; כל כו' ד"אתפריעו הגדולים האורות
פרעה", אל "בא אליו הקב"ה בציווי החידוש
לו  נתן בזה אדרין": בתר אדרין קב"ה לי' "עייל
דנשמה  שהכלים – העצמות כח – הכח את הקב"ה
הגילויים  כל את בפנימיות לקבל יוכלו בגוף
מיני' ואתגליין "דאתפריעו ית', דעצמותו הנעלים

נהורין" .59כל

דכל  ושלימות תכלית זוהי כי הוא, ע"ז והטעם
פרעה, לבחי' עד האורות, כל של השתלשלות, סדר
הקב"ה  "נתאווה כי – נהורין" כל כו' "אתפריעו
שבמדידה  בתחתונים", דירה יתברך לו להיות
גילוי  יהי' בתחתונים, בגוף דנשמה והגבלה
אל  בא משה אל ה' "ויאמר הי' ולכן העצמות.
פרעה  אל נכנס הוא בגוף נשמה שבהיותו פרעה",
מעצמותו  נעלים הכי הגילויים את ומקבל דקדושה

כו'". נהורין כל מיני' ואתגליין ש"אתפריעו ית',

הוא ח. פרעה" אל "בא מדוע ג"כ יובן עפ"ז
הגאולה, והתחלת הקדמה

פרעה" אל "בא שע"י הפשוט, לפירוש [נוסף
כפי  פרעה קליפת ושבירת ביטול נעשה דלעו"ז

המלך שהיא בארמון התחלת 60בתקפה שזוהי ,
עיקרי]: ענין בזה ישנו – הגאולה

את  להביא – היא מצרים דגאולת השלימות
בתחתונים  דדירה הכוונה את (למלאות תורה מתן

גילוי ( נשמות – לבנ"י למטה  ("אנכי") העצמות
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60 יאֿיב.48) ד, שמות
א):49) (סח, בסופו שם תו"ח וראה סע"בֿג. נב, שם תו"א

. תהו ומתיקון תיקון מתהו לעשות יכול כל כי כו' אנכי ."הלא
. לאור והכלי לכלי האור היפך ג"כ לעשות להיות יכול ויכול .

כו'". יש בבחי' והאין אין בבחי' היש
(50.42 שבהערה בדרושים הובא טו. פ"ג, שמו"ר
א.51) ז, וארא
טו.52) שם, שמות
טז.53) שם,
וראה 54) יו"ד. ד, שמות רמב"ן שם. זח"ב רפ"א. דב"ר ראה

שם. שמו"ר גם
ל.55) יב. ו, וארא
ו.56) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
(57.54 שבהערה וזהר דב"ר
פז).58) (ע' תרנ"ח פה שם מי סד"ה

פרעה",59) בית נשמע ב"והקל הפירוש שזהו לומר, ויש
"ביתא  הוא פרעה" ש"בית לזה (בהמשך שם בזהר כמבואר
אפיק  קב"ה "ובג"כ כו'"), נהורין כל מיני' ואתגליין דאתפריעו
בלא  קל דאקרי קול לההוא לאנהרא בגין בוצינין וכל נהורין כל
וישב  אוה"ת ראה ודיבור קול (שענינו דפרעה שהגילוי וא"ו"
פה  "כבד שהוא משה בדרגת גם מאיר ב) תתרצד, ע' ו') (כרך
בא  שהאור (בוא"ו), קול לעשותו וא"ו"), בלא ("קל לשון" וכבד

הפה. בכלי בגילוי
ע'60) ח"ב תער"ב (המשך העת"ר בא ד"ה בארוכה ראה

(התוועדויות  תנש"א בא ש"פ שיחת .(127 (ע' תש"ד תתמא).
וש"נ. ואילך). 176 ע' ח"ב תנש"א
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ה'תשנ"ב מ שבט ו' בא, וש"פ שבט ג' בא, פ' ד' יום משיחות

[כידוע  בריא בגוף בריאה נשמה שבמ"ת 61בגופים,
שזה  וי"ל כנ"ל). משה, (כולל בנ"י כל התרפאו
"ואתם  מ"ת קודם לבנ"י הקב"ה בציווי גם מרומז

קדוש" וגוי כהנים ממלכת לי כפי 62תהיו שגם ,
עד  "קדושים" הם הגשמי, הזה בעולם "גוי" שהם

גדולים"לדרגת "כהנים – כהנים " שכהן ,63"ממלכת 
בממונו  והן בגופו הן שלם להיות צריך ,64גדול

"לכבוד  – בלבושיו שכפי 66ולתפארת"65ואפילו ,[
"כולא  הם בגופים נשמות של במציאות שבנ"י

הקב"ה. עם חד"

דעליונים  החיבור – בעולם גם נמשך ועד"ז
העצמות  לגילוי עד במ"ת, שנפעל ותחתונים

בתחתונים.

בגוף  נשמה (שנברא גדול חידוש שזהו והיות
כפי  להעצמות), עד גבול בלי עם מתאחד מוגבל
לכן, – מיני'" ו"דחיל כך על התפלא שמשה
בא  משה אל ה' "ויאמר הי' לזה והקדמה כהכנה
במדידה  (משה), בגוף נשמה שבהיותו פרעה", אל
פרעה  (בגלל סכנה להיות שיכולה ובמצב והגבלה
דקדושה  לפרעה בפנימיות נכנס הוא דלעו"ז),
ית', מעצמותו נעלים הכי הגילויים את ומקבל

כו'" נהורין כל מיני' ואתגליין .67ש"אתפריעו

בנ"י, לכל הכח נמשך משה, אצל כן שהי' ועי"ז
כשנפעל  תורה, דמתן הגילוי את לקבל שיוכלו
נהורין" כל "אתפריעו גבול, ובלי דגבול החיבור

אור" ותורה מצוה (גבול)68ד"נר נהורין" ש"כל ,
גבול). (בלי ד"אתפריעו" באופן הם

בעצם  הם עצמם מצד ומצוות שתורה כידוע
של  ורצונו (חכמתו והגבלה ממדידה למעלה

כפי 69הקב"ה  רק ש(לא – הוא בזה והחידוש .(
למטה  שיורדים כפי גם אלא) עצמם, מצד שהם
תלוי' ושלימותם וקיומם והגבלה, במדידה (במ"ת)
והגבלה  המדידה הרי – והגבלה במדידה דוקא
הן  והגבלה: ממדידה למעלה היא גופא שלהם
מספר  הגבלה: לה שיש שבכתב תורה הן – בתורה
פה  שבעל בתורה והן וכו', אותיות של מסויים

של ש  המוגבלת והבנתו בשכלו להיות צריך לימודה
התורה) ברכת לברך אפשר אז (שדוקא ,70האדם

והגבלה  מדידה יש מצוה שלכל במצוות, ועאכו"כ
לפי  מצוה בכל (והידורים) הדינים פרטי (ריבוי
נהורין" ד"כל גופא והגבלה המדידה הרי – ענינה)
ד"אתפריעו" באופן אור") ותורה מצוה ("נר
גו' מספר "והי' [ע"ד והגבלה ממדידה למעלה

מרוב" יספר ולא ימד לא "71אשר וע"ד ,mewn ארון
המדה" מן ].72אינו

מקבל  יהודי של בעבודתו גם לומדים ומזה
בגוף  נשמה שהוא כפי שגם והמצוות, התורה

כל עם בזה ,למטה, הקשורות והגבלות  המדידות
והגבלה , ממדידה דלמעלה באופן להיות לא צריך

ש "נשמה  שלו הנשמה חלק מצד  בי רק  שנתת
היא" אפילוולמעלה73טהורה אלא הגוף, מהגבלת
שנמצא  (בגופוכפי  אמיתית והגבלה במדידה למטה

משמרה  ל"ואתה זקוק הוא בו 73בקרבי"הגשמי ),

פרעה", אל "בא אצלו להיות וצריך יכול –
"כל  מקבל שהוא נהורין", כל מיני' כו' "דאתפריעו
הוא  עצמו שלו שהגבול – מזו ויתירה נהורין",

והגבלה. ממדידה למעלה ד"אתפריעו", באופן

חד" כולא וקוב"ה "ישראל כי הוא, ע "ז והטעם
מנשמתו), חלק (או למעלה נשמתו מצד רק לא –
היא  – יחד בגוף כנשמה – מציאותו כל אלא
כשאתה  העצם כי כביכול, הקב"ה, עם חד" "כולא
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(הובא 61) מכילתא גם וראה רפ"ז. במדב"ר ח. יתרו תנחומא
ובכ"מ. טו. כ, יתרו עה"פ בפרש"י)

ו.62) יט, יתרו
[פ].63) פע"ט בראשית אגדת וראה עה"פ. בעה"ט
רפ"ה.64) המקדש כלי הל' רמב"ם וש"נ. א. יח, יומא ראה
ב.65) כח, תצוה
ו"תפארת"66) "כבוד" הספירות, שבדרגת לומר, ויש

וגבול, גבול בלי ע"ד הם הספירות) כל הכוללות ותפארת, (מלכות
(שרגלי' ומלכות אוא"ס", "קצה הוא (ז"א) שתפארת כידוע
ובבגדי  א). פא, תרומה (תו"א בי"ע לעולמות מקור הוא יורדות)

חיבור  נעשה ולתפארת" "לכבוד שהם יחד.כהונה שניהם
כדי 67) כפשוטו, פרעה" אל ל"בא גם הכח נמשך שמזה וי"ל

שלכן  מהקב"ה, בא הקליפה תוקף שהרי קליפתו, ולשבור לבטל
"כי פרעה") אל ל"בא (בהמשך (ולכן `ipנאמר לבו" את הכבדתי

הקליפה  לבטל כדי היא בזה פנימית והכוונה משה), ממנו דחיל
אל  "בא ע"י ולכן העת"ר), בא (סד"ה כו' האור יתרון ויהי'
נעשה  ית', מעצמותו נהורין" "כל גילוי בקדושה בשרשו פרעה"
("לאגחא  עמו להלחם הקב"ה) עם (יחד פרעה" אל ל"בא הכח גם
כל  שהוא ית' "ביכלתו רק שזהו וכל, מכל ולבטלו קרבא") בי'
עזר"ת, תרל"א, נתתיך ראה ד"ה רלא. ע' וארא (אוה"ת יכול"

ואילך). 74 ע' חט"ז לקו"ש וראה תשט"ו.

כג.68) ו, משלי
ואילך.69) פ"ד תניא
וש"נ.70) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל'
א.71) ב, הושע
וש"נ.72) א. כא, יומא
השחר.73) ברכות נוסח
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מא

ה'תשנ"ב  שבט ו' בא, וש"פ שבט ג' בא, פ' ד' יום משיחות

בכולו  תופס אתה בחלקו גם 74תופס וכמובן .
הרמב"ן  (וכדעת שלימות 75מהפס"ד שתכלית (

דוקא  הוא הענינים כל שלימות ו(במילא) השכר
miteba zenypl בלי לנשמות (ולא המתים בתחיית

הרמב"ם  כדעת הנשמה 76גופים, לע"ל – ואדרבה .(
הגוף  מן .77ניזונית

לפרעה ט. משה דברי ג"כ יובן הנ"ל ע"פ
הפרשה  זבחים 78בהמשך בידינו תתן אתה "גם

הקב"ה  ציווי ואח"כ אלקינו", לה' ועשינו ועולות
רעהו  מאת איש וישאלו העם באזני נא "דבר למשה
את  ה' ויתן זהב, וכלי כסף כלי רעותה מאת ואשה
מאד  גדול משה האיש גם מצרים בעיני העם חן

העם" ובעיני פרעה עבדי בעיני מצרים ,79בארץ
כ  על התורה חוזרת הציווי ולאח"ז קיימו כשבנ"י ך

וישאלו  משה כדבר עשו ישראל "ובני בפועל:
מצרים  בעיני העם חן את נתן וה' גו' ממצרים

מצרים" את וינצלו הפעם 80וישאילום על [נוסף
שמות  בפ' הכתובה שהתורה 81הראשונה נמצא, .

זה על פעמים!],dylyחוזרת

מצרים  לגאולת נוגע מדוע מובן: אינו דלכאורה
את  ושה"וינצלו גו'", בידינו תתן אתה ש"גם
ויתירה  ד"וישאילום", באופן דוקא יהי' מצרים"
פועל  עצמו שהקב"ה עד חן, מתוך דוקא – מזו
מצרים")? בעיני העם חן את נתן ("וה' יהי' שכך
שנות  מאות לאחרי ממצרים, יצאו בנ"י כאשר
מה  משם לברוח דרכים למצוא צריכים היו שעבוד,
בעיני  חן למצוא כדי... להתעכב ולא מהר, שיותר
"וינצלו" להיות צריך הי' אם אפילו המצריים?!

לאברהם  ה' הבטחת את לקיים כן 82(בכדי "ואחרי
דוקא  להיות צריך הי' מדוע גדול"), ברכוש יצאו
את  ליטול יכולים היו [הם שאילה של באופן

בנשיאת  ודוקא וכיו"ב] חושך, מכת בשעת הכלים
?83חן 

דגאולת  שהכוונה כיון בזה: הביאור לומר ויש
כן, אם בתחתונים, דירה לפעול כדי היא מצרים
דוקא  אלא) שבירה, בדרך (לא בזה השלימות
עצמו  שהמנגד עד גופא, העולם גשמיות כאשר

ברצונו  "מסכים" כמה 84(המצריים), (עד לסייע
לגאולה. שאפשרי)

אחרת  דרך עוזרת שלא שבמקום אמת, [הן
ע"י  שהי' כמו – המנגד ושבירת ביטול מאשר
ברירה  בלית הסדר כך להיות צריך – מצרים מכות
אפשרי, הדבר שרק איפוא זה, לאחרי אבל כביכול;

כו']. נועם בדרכי דוקא שיהי' מחפשים

לו  דדירה הענין לשלימות הכנה נעשה שזה
והשלימה, האמיתית בגאולה בתחתונים, יתברך
יהי' – (פרעה) הגדול" "תנין – ה"נחש" כשגם

גדול" .86לקדושה 85"שמש

שלימות י. היתה לא מצרים בגאולת אבל
"כי  להיות צריך שהי' מזה כמובן התחתון, בירור

העם" מצרים",87ברח מארץ יצאת כי 88"בחפזון ,
כו' בתוקף עדיין הי' מזה 89הרע גם (כמובן

ישראל" בני אחרי (מצרים) "וירדוף מכן ,90שלאחר
ש"וירא  עד נשלמה לא מצרים 91ויצי"מ את ישראל

zn"הים שפת ).92על

גלות  בסוף דוקא תהי' העולם בירור שלימות
בגאולה האחרון, "כימיזה והשלימה , האמיתית 

מארץ  היציאה צאתך שלכן נפלאות", אראנו מצרים
תצאו  בחפזון ש"לא באופן תהי' לגאולה מהגלות
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וש"נ.74) סקט"ז. בהוספות טוב שם כתר
ע'75) ח"ה מלוקט בסה"מ הנסמן וראה בסופו. הגמול שער

.126 הערה קסה
ד"ה 76) חלק פ' סנהדרין פיה"מ ה"אֿב. פ"ח תשובה הל'

אחל. ועתה
וראה 77) ריט. ע' תרח"ץ סה"מ פצ"אֿב. תרל"ז וככה המשך

תיג, ח"ב קונטרסים סה"מ ואילך. 127 ס"ע שלום תורת סה"ש גם
ובכ"מ. ב.

כה.78) יו"ד,
בֿג.79) יא,
להֿלו.80) יב,
כאֿכב.81) ג,
יד.82) טו, לך לך

בעיני 83) חן שהנשיאת כב), (י, פרשתנו יעקב נחלת וראה
מעצמם  לקחו לא שבנ"י ראו שהמצריים מזה נעשתה מצרים

חושך. מכת בעת הכלים
לקו"ש 84) ראה – זו נתינה בגדר במפרשים שקו"ט וכבר

וש"נ. ואילך. 87 ע' חכ"ד ואילך. 12 ע' חכ"א
ב.85) נט, סנהדרין ראה
אהפוך 86) אז ע"ד למטה, התנין הפיכת ע"י נעשה זה ומעין

קצה). ע' וארא אוה"ת ט. ג, (צפני' גו' ברורה שפה עמים אל
ה.87) יד, בשלח
ג.88) טז, ראה פ'
ב).89) (מ, פל"א תניא ראה
ח.90) יד, בשלח
ל.91) שם,
"איקטורין 92) (שהרי עליהם מצרים אימת היתה אז שעד

גם  וראה עה"פ). ממכילתא ה, יד, בשלח פרש"י עמהם" שלח
.16 הערה רכו ע' ח"ד מלוקט סה"מ
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ה'תשנ"ב מב שבט ו' בא, וש"פ שבט ג' בא, פ' ד' יום משיחות

תלכון" לא הטומאה 93ובמנוסה רוח "את כי ,
(בזריזות, מהגלות יצאו ולכן הארץ", מן אעביר
בתכלית  הגוף, ומנוחת הנפש דמנוחת באופן אבל)
ועוברים  בגופים, נשמות – והבריאות השלימות
נשמות  של נצחיים לחיים כלל) הפסק (בלי מיד
(תכלית  והשלימה האמיתית בגאולה בגופים

כנ"ל). השכר, ושלימות

יום יא. שבט, ליו"ד גם שייך הנ"ל ענין
דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההילולא

פרעה 94המתברך  אל בא פ' משבת זו) (בשנה
בא  פ' בשבת ה'שי"ת) (בשנת היתה [וההסתלקות

עצמה]:

נשמתו  עולה צדיק של ההילולא שביום ידוע
אשר  ועבודתו ותורתו מעשיו "כל עם יחד למעלה

חייו" ימי כל בבחי'95עבד ומאיר "מתגלה וזה ,
. למטה מלמעלה ופועל גילוי בקרב 96. ישועות

.97הארץ"

נוספת ושנה שנה בכל שלא וביארצייט עלי' ָ
ההילולא  בעל  בנשמת  לאמירת בערך  הטעם (שזהו

ביום שנה קדיש בכל "בעילוי98היארצייט ועלי ' ,(99 ָ
עילוי" .100אחר

אצל  נעשה שבט יו"ד ביום פרשתנו: ובסגנון
משה – ההילולא (כידוע בעל שבדורנו 101רבינו

ודרא שאתפשטותא דרא בכל אל 102דמשה "בא – (
אדרין" בתר אדרין קב"ה לי' "דעייל פרעה",

דקדו פרעה אל עילוי") אחר שה,("בעילוי
שנה  ובכל נהורין". כל מיני' ואתגליין "דאתפריעו
יותר, נעלית עלי' בזה נוספת – זו בשנה ועד"ז –

בערך. שלא – עד

– הדור נשיא אצל פרעה" אל מ "בא והגילוי
הכל" הוא למטה 103ש"הנשיא ומתגלה נמשך –

הדור  אנשי כל אצל הארץ", בקרב ישועות ו"פועל
מישראל  שבכאו"א משה בחי' מצד ),104(ובפרט

דוקא. בגופים נשמות

ההילולא  בעל שאמר כפי – זה שדורנו ובפרט
הראשון  והדור לגלות האחרון הדור הוא –
גלגול  הוא דמשיחא) (דעקבתא זה שדור לגאולה,

מצרים  דיוצאי יותר 105מהדור שמתחזקת כך ,
(משה  דורנו נשיא ההילולא בעל של ההשוואה

כמאחז"ל  – שבדורו למשה משה 106שבדורנו)
אחרון", גואל הוא ראשון גואל "הוא

שייכות  יש דורנו שלנשיא כמ"פ, וכמדובר
וכל  זה דור (של ישראל כלל לגאולת מיוחדת
כמרומז  והשלימה, האמיתית בגאולה הדורות)
הקב"ה  שעתיד שם על "יוסף יצחק": "יוסף בשמו

. ישראל את ולגאול אותם להוסיף שגאל כשם .
דכתיב  אדנ"י 107ממצרים, יוסיף ההוא ביום והי'

וגו'" ידו השומע 108שנית "כל שם על – ו"יצחק" ,
לי" תהי'109יצחק והשמחה הצחוק ששלימות ,

רנה" ולשוננו פינו שחוק ימלא ("אז ),110בגאולה
בעל  של והנהגתו בעבודתו בפועל שראו כפי
מתוך  דוקא שהיתה בכך שהצטיינה ההילולא

שמחה.

בעל  שהי' כשיודעים יותר חזק בזה והפלא
על  גם שהשפיעו כך כדי עד ל"ע, גשמיים יסורים

(כדלקמן). הרוחניים עניניו

כל  כו' ה"אתפריעו איך יותר, עוד מובן ומזה
ביום (ובפרט ההילולא בעל אצל נהורין"
לכל  נמשך שמחה, מתוך בהנהגתו כולל ההילולא),
בגופים  שכנשמות בדורנו, בנ"י ולכל מבנ"י אחד

הגדולים. האורות את לקבל יוכלו

ההילולא,יב. בעל שאצל כך על הבט מבלי
כפי  ה"ה כעת, פרעה" אל ד"בא בפועל הגילוי
לעיל  המדובר וע"פ מהגוף. למעלה נשמה שנמצא
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64 יב.93) נב, ישעי'
א.94) פח, ב. סג, זח"ב ראה
אֿב).95) (קמז, ז"ך סי' אגה"ק תניא
יב.96) עד, תהלים
א).97) (קמח, סכ"ח אגה"ק
(98.15 הערה 329 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
א).99) (קמז, לסז"ך בביאור האגה"ק ל'

וש"נ.100) ואילך. 329 ע' שם לקו"ש ראה
א).101) (סג, פמ"ד תניא וראה תס"ט. תקו"ז א. רעג, זח"ג

ועוד.
כמשה.102) בו שאין דור ואין ז: פנ"ו, ובב"ר
חוקת 103) כא.פרש"י כא,

רפמ"ב.104) תניא
הליקוטים 105) וספר ל"ת כ. הקדמה הגלגולים שער

ד. ג, שמות להאריז"ל
הפסוקים 106) ש' א. רנג, זח"א ו. שם, ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ויחי. פ'
יא.107) יא, ישעי'
ז.108) פ"א, שמו"ר
ו.109) כא, וירא
ב.110) קכו, תהלים
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מג

ה'תשנ"ב  שבט ו' בא, וש"פ שבט ג' בא, פ' ד' יום משיחות

הש  שתכלית מובן, דוקא בארוכה, היא בזה לימות
בגוף, בנשמה מתגלה נהורין" כל כו' כש"אתפריעו
ממש  ומיד תיכף ההילולא בעל אצל שיהי' כפי

עפר" שוכני ורננו .111כש"הקיצו

סבל  דין בעלמא חיותו בחיים גם מזו: יתירה
על  גם שפעלו גשמיים, יסורים ההילולא בעל
הי' האחרונות שבשנותיו – כולל הרוחניים, עניניו
אצל  לשון" וכבד פה ד"כבד המצב בדוגמת אצלו
אמירת  לאופן בנוגע פעל וזה רבינו... משה
המעינות  והפצת והיהדות התורה והפצת החסידות

חוצה...

פרופסור, (שהי' רופאו שאפילו כך, כדי ועד
אותו  שאל סתם) רופא לגבי נוספת מעלה שזוהי
בכח  דוקא התבטאו שיסוריו הייתכן – בטענה
את  למלאות יוכל שלא כזה באופן הדיבור,
– ההילולא בעל – הוא כרצונו?! בעולם שליחותו
התורה  בהפצת זיך") ("קאכט חזק כה שמרעיש ָזה
צריך  הי' הקב"ה חוצה, המעינות והפצת והיהדות
זאת  לבצע האפשרות מלוא את לו לתת איפוא
למשול  שיוכל צ"ל הי' ובמילא המירבית, במידה
(בעיקר) דיבור שע"י שלו, הדבור כח על ולשלוט
חסידות, מאמרי אמירת (ע"י ויהדות תורה מפיצים
שמרעיש  מכיון ואדרבה: וכו'). הוראות ונתינת
שלילת  רק (לא אצלו צ"ל הי' זו, בעבודה כ"כ
אלא  לאחרים, בערך ועיכובים דמניעות המציאות

אחרים! לאנשים מאשר כחות יותר (– אדרבה

הבט  שמבלי – הרופא שאל – הייתכן ואםֿכן,
גופו  שיסורי – ההיפך בדיוק רואים זה, כל על
גם  השפיע שזה בגשמיות, הדיבור בכח פעלו
שלו  חסידות במאמרי בדיבור (כביכול) בפשטות
בזה  שיהי' פעל הדבר הענינים שבפשטות וכיו"ב,
בהתפשטות  הן להיות, מהראוי (בכמות) מיעוט
והן חסידות, מאמרי באמירת שלו הדיבור
היו  אם (כי בכתב שלו חסידות דברי בהתפשטות
ב"חזרה" גם מתווסף הי' מאמרים, יותר מתווספים

שבכתב). ברשימות וגם המאמרים, של

הנהגת  על שאלות לשאול שייך שלא ואע"פ
שייך  ולא הדור, נשיא עם ובפרט בעולמו, הקב"ה
צריך  הי' לא ו"איך להיות", צריך הי' "איך לומר

ש"איני  הסדר את הקב"ה קבע אעפ"כ, – להיות"
כחן" לפי אלא כחי לפי להבין 112מבקש שישתדלו ,

כחן". "לפי יהודי כל של אנושי בשכל

שכל  ע"פ שאלה רק זו שאין – בנדו"ד ובפרט
למלאות  יכול לא הדור שנשיא הייתכן רופא), (של
ע"פ  מתאים שאינו אלא כרצונו, שליחותו את
"כבד  להקב"ה טען שמשה מזה כמובן – התורה
ולכן  שפתים", ערל "ואני אנכי", לשון וכבד פה

ביד נא מיד:113תשלח""שלח הקב"ה לו ענה ,
– גם אלא בזה, הסתפק ולא פיך", עם אהי' "אנכי

. אחיך יצאו ש"אהרן אהרן שע"י לפה", לך יהי' .
ממש! גשמי בדיבור משה דברי

מו"ח  כ"ק אצל כך שהי' שזה לומר, ויש
(כנ"ל  בדורו משה אצל שהי' מה ע"ד ה"ז אדמו"ר,
הוא  "הדיבור לכן הבירור, נשלם שלא מכיון ס"ו):
מהגילוי  למעלה הוא מצ"ע (ומשה בגלות"
נס  עשה אלא אותו, ריפא לא והקב"ה בדיבור),

נכונים"; דבריו "יהיו פיך", עם אהי' ש"אנכי

נפעל  השלימות בתכלית הדבר ומילוי והתיקון
בגופים, הנשמות ע"י – ההילולא בעל של בכחו –
הדור  דורנו, של בריאים, בגופים בריאות נשמות
"אהרן  של תפקידו את לפעול שבכוחנו התשיעי,
בפועל  בדיבור הביטוי ע"י נביאך", יהי' אחיך
רב, ובשפע פרעה"), בית נשמע ד"הקול (באופן
עד  ההילולא, דבעל וכו' והוראות תורה הדברי
ומיד  ותיכף – יתקיים בו הדור הוא זה שדורנו
צדקנו  משיח שע"י תשלח", ביד נא "שלח – ממש
הדיבור  בכלי האורות גילוי בשלימות מתמלא

ס"ו). (כנ"ל

– "מי"ד" של בר"ת גם מרומז שזה [וי"ל
משיחא): (מלכא דוד (הבעש"ט), ישראל משה,
הבעש"ט  ועבודת משה של עבודתו שלימות
דורנו) לנשיא עד נשיאינו, רבותינו כל (הכולל
ביד  נא "שלח משיחא, מלכא דוד ע"י נפעלת

תשלח"].

בקביעות יג. גם מרומז הנ"ל שענין לומר ויש
שבו  בשבוע, הרביעי ביום – זו בשנה שבט יו"ד
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יט.111) כו, ישעי'
ג.112) פי"ב, במדב"ר
ואילך.113) 286 ע' ח"א תשנ"ב התוועדויות ראה
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המאורות, "נתלו ביום בו אבל המאורות" "נטלו
בתי"ו" :114נתלו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק הסתלקות היתה זה ביום
"נטלו" שנשאר באופן לא אבל המאורות). (נטלו

מיד נעשה מה"נטלו" אלא "שני elzpח"ו,
הגדולים" כידוע 115המאורות – יותר נעלה באופן

יותר  נעלה וגילוי עלי' נעשה הסתלקות שע"י
עלמין" בכולהו דקוב"ה יקרא "אסתלק ),116(מבחי'

יתיר עלמין בכלהו "אשתכח הנשמה ואז
המקושרים 117מבחיוהי" ותלמידיו חסידיו וע"י ;

כאן בגופים כנשמות התשיעי אליו בדור למטה
הטי"ת  לגבי ד"נתלו" התי"ו ע"ד בתי"ו, (תשיעי
ד"נתלו  השלימות למטה גם נפעלת – ד"נטלו")
נהורין" כל מיני' ואתגליין "אתפריעו המאורות",

למטה. בגוף בנשמה

– התשיעי הדור – דדורנו החידוש מובן מזה
(דור  שלפנ"ז לדור עד זה, שלפני הדורות כל לגבי
בפועל, אז באה לא שהגאולה מכיון השמיני):
נהורין" כל ד"אתפריעו (הגילוי פרעה" אל ה"בא
בגוף  כנשמה השלימות בתכלית הי' לא למטה)
וגם  הגוף, מן הנשמה הסתלקות (היתה בריא
בגלות" הוא ש"הדיבור במצב היתה בגוף הנשמה
לגלות  האחרון הדור – זה בדורנו משא"כ וכו');
"נתלו  תומ"י נעשה – לגאולה ראשון ודור
במאורות  ח"ו חסר שלא בלבד זו שלא המאורות",

ותושבע"פ  תושב"כ דגילוי אלא 118הגדולים ,
באופן  [לא יותר נעלית שלימות נוספת – אדרבה

שבע"פ מאורייתא פה מאורייתא ד"כבד לשון וכבד
להיותו שכנשמות שבכתב", באופן  מזה], למעלה

נהורין"בגופים  כל "אתפריעו בפנימיות מקבלים
"שלח  מיד, בא צדקנו שמשיח עי"ז עתה, ש"נתלו"

כולו  העם כל את תורה וילמד תשלח" ביד ,119נא
תצא" מאתי חדשה "תורה ,120עד

הדורות  דכל והעלי' השלימות את פועל וזה
ובעל  עפר", שוכני ורננו ש"הקיצו עי"ז שלפנ"ז,

בראשנו. ההילולא

– זה שלפני הדורות לגבי דורנו של חידושו
עד  נוסף, זה בדורנו הדור: בעבודת בפועל רואים
דהפצת  בעבודה שלפנ"ז הדורות לגבי בערך, שלא
בריבוי  הן חוצה, המעינות והפצת והיהדות התורה
כל  בעשיית והן וכו'), הנדפסים (הספרים השפע
לקבלת  כלי ממנו, חוצה שאין לחוצה עד העולם,
התרי"ג  ע"י – לבנ"י בנוגע הן הגדולים, האורות
השבע  הפצת ע"י – לאוה"ע בנוגע והן מצוות,

נח  בני עם 121מצוות העולם כל את שמאירים כך ,
כל  ד"אתפריעו באופן אור" ותורה מצוה "נר
כנשמה  האור את לקבל יכול אחד שכל נהורין",

בריא, בגוף בריאה

לאחרונה) כמ"פ (כמדובר בפועל שרואים עד
לבנ"י  מסייעים מדינות בכו"כ העולם שאומות
מצרים), ביציאת שהי' מכפי ויותר (ע"ד בעבודתם
ומסוגרת  סגורה שהיתה ההיא במדינה שגם עד
ולא  ממנה, לצאת ליהודים נתנו ולא שנים, ריבוי
הרי  – וכו' בשלימות תומ"צ לקיים להם איפשרו
לא  וכעת הקצה, אל הקצה מן נשתנתה לאחרונה
כרצונם, להתנהג ליהודים שמאפשרים בלבד זו

מסייעי  – גם אלא משם, לצאת להם ם ומאפשרים
בכך. להם

שבנ"י  לזה שנוסף בפועל, כיום שרואים עד
עומדים  אוה"ע גם לגאולה, כולכם" "הכן עומדים
וילכו  מהגלות כבר יצאו שבנ"י כולכם" "הכן
ונשמות  והשלימה, האמיתית בגאולה ישראל לארץ
לתכלית  מיד באים כלל, הפסק שום בלי בגופים
האמיתית  בגאולה פרעה" אל ד"בא השלימות
נהורין", כל ד"אתפריעו הגילוי שלימות והשלימה,

עולם" לאור הוי' לך .122"והי'
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ד"ה 114) בלק ז"ח וראה ואילך. סע"א מב, ח"א לקו"ד
ב). (נה, אראנו

טז.115) א, בראשית
ב.116) קכח, (מזח"ב פקודי ר"פ ולקו"ת פכ"ז תניא ראה

באתי  ד"ה וראה ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א ועוד).
פ"א. ה'שי"ת לגני

(קמו,117) וביאורה סכ"ז באגה"ק ונת' הובא ב. עא, זח"ג
ואילך). א

שלו 118) שבועות במס' סע"א. טז, בהקדמתו של"ה ראה
לו, א. יד, בראשית אוה"ת ד. יא, שה"ש לקו"ת וראה א. קצא,
ע' – תש"נ (בהוצאת ב'שמא ע' מג"א מו. ע' במדבר סע"ב.

ואילך. 10 ע' ח"ל לקו"ש וראה ועוד. ריז. ע' נ"ך קמט).

א 119) יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם ראה
ובכ"מ. ואילך.

ג.120) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
ה"י.121) פ"ח מלכים הל' רמב"ם ראה
יט.122) ס, ישעי'
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ה'תשנ"ב  שבט ו' בא, וש"פ שבט ג' בא, פ' ד' יום משיחות

פרעה":יד. אל מ"בא עתה הלימוד מובן מזה

כל "כלו שכבר כמ"פ וסיימו123הקיצין"דובר
היתה  והגאולה ומפני הכל, מזמן, כבר לבוא צריכה

באה. לא עדיין וכלל כלל מובנים שאינם טעמים

צריכה כעת, שעכ"פ מובן, לבוא מזה הגאולה
ובלשון ממש. ומיד הכיתיכף הזמן זהו העולם:

("העכסטע האמיתיתנעלה לגאולה צייט")
והשלימה!

("העכסטע  נעלה" הכי "הזמן שבלשון ולהעיר,
עם  הקשור ש"זמן" – הגאולה תוכן מרומז צייט")
"(הזמן) נעשה ועתיד), הוה (עבר והגבלה מדידה

dlrp ikd,כלומר הימנו. למעלה שאין באופן ,"
נעלה), (הכי גבול בלי נעשה עצמו (זמן) שהגבול
בענין  לעיל המדובר ע"ד ממש, שמתאחדים עד

נהורין". כל "אתפריעו

הגבול  על היא בזה ההדגשה עיקר ואדרבה:
"הכי  לדרגות (עד ברוחניות כי – גשמי "זמן" של
לשלימות  עד הענינים שלימות כבר יש נעלות")
רואים  דבנ"י הרוחניות עיניהם (רוחנית), דגאולה
העינים  את לפתוח רק צריך כעת הגאולה; את כבר
שהיא  כפי הגאולה את יראו הם שגם הגשמיות,

הזה. בזמן בשר לעיני בגלוי

לגאולה  הגעגועים עיקר בפשטות: גם וכמובן
רוחניות  מצד כי והנשמה, הרוחניות מצד לא הם
(והגם  בשלימות הענינים וכל בשלימות הנשמה –
הרי  הגשמי, הזה בעולם בגוף נשמה נמצא שיהודי
העולם), חושך מורגש לא והרוחניות הנשמה מצד
שם  הגוף, של הענינים גשמיות מצד משא"כ
מעורר  ה"ז – ובמילא והסתר, ההעלם נרגש בעיקר

לגאולה. הגעגועים את

שהגילוי בכך, הוא בגאולה והחידוש
העולם  בגשמיות גם יהי' נהורין" כל ד"אתפריעו

גשמי  וזמן במקום בשר, לעיני שייעשה הנראה ,
בזה ואדרבה: בתחתונים. ית' לו מתבטאת דירה

(שלכן ברוחניות גם ניזונית השלימות  הנשמה לע"ל
תביא  בגשמיות הגאולה כך משום הגוף), מן

למעלה. והדרגות העולמות בכל גאולה

לפועל:טו. ובנוגע

ההילולא  יום שבט, ליו"ד ההכנה בימי בעמדנו
כ"ק  הדור בנשיא עלי' כשנוספת – דורנו נשיא של
נשי  הדור, אנשי בכל – ידו ועל אדמו"ר, מו"ח
אנשים  בדורנו, יהודי כל צריך – הדור וטף הדור
לכל  בנוגע טובות החלטות לקבל וטף, נשים

מצוה הענינים מ"נר החל ההילולא, בעל שתבע
ותושבע"פ) (תושב"כ התורה לימוד אור", ותורה
בנוגע  והן לעצמו בנוגע הן בהידור, המצוות וקיום

– והפצת להזולת והיהדות  התורה דהפצת העבודה
לעשות  פרעה", אל ד"בא באופן חוצה, המעינות

לקבלת לכלי יהודי ד "שני כל נהורין" כל "אתפריעו 
נגלה המאורות  ותושבע"פ, תושב"כ הגדולים",

התורה, ופנימיות דתורה

תורתו  בלימוד ההוספה ע"י – ובמיוחד כולל
הוראותיו. וקיום ההילולא בעל של

עצמו  על יקבל אחד שכל – בהדגשה זה וכל
וימלא  ישלים ההילולא בעל של בתורתו שהלימוד
בגלל  המעינות והפצת בהתפשטות שנחסר מה גם
הן  ההילולא, דבעל הדיבור בכח ועיכוב המניעה

הפרטי לימודו המעינות xeaicaע"י בהפצת והן
לאחרים. חוצה

התמסר טז. ההילולא בעל – יותר ובפרטיות
הפנים  את שראו כפי ענינו לפי מבנ"י סוג לכל
לכל  ההילולא בעל שהראה ושמחות הצהובות
נשים  ענינם, לפי אנשים – וטף נשים אנשים יהודי,

ענינם. לפי – וטף ענינן, לפי –

דורנו, נשיא של מחידושיו אחד הוא ובזה
הפצת  על נפשו מסר בפרט האחרונות שבשנותיו
וחינוך  התורה לימוד ובמיוחד – והיהדות התורה
(דבר  בישראל טף ושל ישראל ובנות דנשי –

בישראל). לנשיא חידוש

ישראל  בגדולי דוגמתו שמצינו בשנים והגם
לא  ה"ז וכיו"ב], ממכתביהם [כידוע שלפנ"ז
– אצלם שנתקבל אלו ואפילו כולם, אצל התקבל
של  פעולותיו משא"כ הגבלות; כמה עם הי' ה"ז
מקומות  לריבוי והגיעו התפשטו בזה ההילולא בעל
בערך  שלא נוסף ועי"ז ומתפשט, והולך בעולם,

בישראל. וטף ובנות דנשי התורה בלימוד 
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ה'תשנ"ב מו שבט ו' בא, וש"פ שבט ג' בא, פ' ד' יום משיחות

בקשר  הפעולות שחיזוק – ההוראה ישנה מזה
בבנ"י, הסוגים כל עם להיות צריך שבט ליו"ד
והדגשה  ענינו. לפי – סוג וכל וטף, נשים אנשים
וטף, ישראל ובנות נשי עם פעולות על מיוחדת
גם  הוספה עי"ז נפעלת בעצמם, לעבודתם שנוסף

האנשים: כולל הבית, בני כל בעבודת

אותם  שמחנכים בכך הוא הטף של ייחודם
שיוכלו  באופן שלהם, הכלים לפי קמעה, קמעה

ובלש  הכתוב לקבל. יוסף 124ון (ועד"ז שיוסף –
טבע  לזה: ונוסף הטף". לפי "לחם הכין בדורנו)

האוכל  את לפרר המאכל 125הטף יכול שעי"ז ,
יותר  לקבל יכולים שאינם לאחרים גם להגיע

קטנים. פירורים מאשר

ישראל: ובנות לנשי בנוגע ועד"ז

ישראל  ובנות נשי של המיוחדות המצוות בין
גם  שזהו טוב. ויום קודש שבת נרות הדלקת –
ובנות  דנשי גדול ריבוי שניתוסף – דורנו מחידושי
ועי"ז  ויו"ט, קודש שבת נרות המדליקות ישראל
ותורה  מצוה ב"נר והעולם בתיהם את מאירים

נהורין". כל ד"אתפריעו לאופן עד אור",

כל  נעשה נר מדליקים שכאשר בפשטות, כנראה
שבירכו  קדוש, נר ולהיותו הנר. באור מואר החדר
ע"ד  – בקדושה החדר כל את מאיר ה"ה עליו,

נהורין". כל ד"אתפריעו הענין

באופן  להיות יכולות אחרות, מצוות [משא"כ
לשון  וכדיוק מחברתה. מחולקת אחת שמצוה

מלא 126חז"ל  אכן הוא כרמון": מצוות "מלאין
בדוגמת  ומכוסות, מזו זו מחולקות הם אבל מצוות,

ברימון]. הגרעינים

ישראל  ובנות נשי ע"י איך ג"כ, מובן ועפ"ז
של  גם ביתם, בני דכל המצוות בקיום מיתווסף
שבת  נרות הדלקת הענין: וכפשטות והבנים. הבעל
בני  כל עבור השבת כל את שמכניסה הפתיחה היא
והקידוש  השבת תפלות באים לאח"ז ורק הבית,

כמאמר  – יותר בכללות ועד"ז האנשים. של
זוכים 127הגמרא  קודש, שבת נרות הדלקת שע"י

ותורה  מצוה נר כי "דכתיב חכמים, תלמידי לבנים
. .אור דשבת מצוה נר ע"י דתורה". אור בא .128.

בגימטריא  גם  מרומז שזה  לומר  "נר"ויש 129של

שני  ע"י ומונהגים חדורים עשה מצוות רמ"ח –
ויראה. דאהבה הקוים

של יז. שעבודתו מכך, הלימוד – ובכללות
נהורין", כל ד"אתפריעו באופן להיות צריכה יהודי
אור", ותורה מצוה ב"נר חדורה מציאותו שכל
בריא, וגוף בריאה נשמה עם עבודתו ועושה

ס"ח). (כנ"ל בכל שלם שהוא גדול כהן בדוגמת

קטן  "ברגע וירידה הפסק ח"ו ישנו אם ואפילו
א 130עזבתיך" שחסר (מכיון , ר"ל אם או ב

ירידה  זו הרי – בפועל) באה לא עדיין שהגאולה
יותר  נעלית לדרגא להגיע כדי רק עלי', צורך
ועיקר  ועוד בנשמה, הן פרעה", אל ד"בא בגילוי
שיראו  הבנות, ובעיקר הבנים ביתה, בבני –
בחיים, עבודתה את לעשות ולהמשיך למלאות
"זרעה  ע"י כי חינוכם, ע"י שהחדירה ברוח

בחיים" היא "אף .131בחיים",

בגילוי  יותר עוד יתווסף שעי"ז – ובכללות
שושנה  בבחי' מהקב"ה 132הנשמה המקבלת ,

גמורה  התאחדות שנעשית עד שושן, הנקרא
חד". כולא וקוב"ה ד"ישראל

ההחלטות יח. קבלת עצם שע"י רצון, ויהי
משתתף  אחד שכל כולל, – שבט יו"ד עם בקשר
שבט, יו"ד עם הקשורים והמנהגים הפעולות בכל
זה, ביום מקום בכל שעורכים מהתוועדות החל

ושלאחריו  שלפניו –ובשבתות

שוכני  ורננו "הקיצו יהי' זה לפני שעוד
ומיד  ותיכף בראשנו, ההילולא ובעל עפר",

כידוע  – "ממש" של הממשי בפירוש 133ממש,
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יב.124) מז, ויגש
שם 125) ויגש עה"פ מפרשים וראה ב. י, פסחים ראה

לפי  "לחם הכתוב הדגשת דזהו לפרש"י), ושפ"ח רא"ם (לק"ט,
משיעור  יותר להם ליתן צריך לפרר, טבעם מצד כי הטף",
(התוועדויות  47 הערה תנש"א ויגש ש"פ שיחת וראה אכילתם.

.(90 ע' ח"ב תנש"א
וש"נ.126) בסופה. חגיגה

ב.127) כג, שבת
שם.128) פרש"י
ד.129) מד, שלח ג. לג, בהעלותך לקו"ת ב. קסו, זח"ב ראה
ובכ"מ.

ז.130) נד, ישעי'
ב.131) ה, תענית ראה
וראה 132) צ. ע' תקס"ח סה"מ  א . קז, זח"ג ספר ראה

וש"נ. שושנה. ערך דא"חֿצ"צ הליקוטים
א.133) קמ, זח"א
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מז

ה'תשנ"ב  שבט ו' בא, וש"פ שבט ג' בא, פ' ד' יום משיחות

יחד  וחוגגים מיד, בתחה"מ קמים שצדיקים
ההילולא, יום את איתו

את  פרעה "בשלח נעשה ממש ומיד ותיכף
רמה"134העם" ביד יוצאים ישראל "ובני ,90–

הקודש, לארץ והולכים מהגלות שיוצאים
המקדש  לבית הקודש, להר הקודש, עיר וירושלים

הקדשים, ולקדש השלישי,

ועד  לעולם ימלוך .135ה'
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בשלח.134) יח.135)ר"פ טו, שם

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ד' שבט, תשי"ד

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מעש"ק ויחי, ז' ט"ז י"ט כ"ג כ"ה וכ"ו טבת עם המצורפים.

עוסק בצ"צ מוהרחמ"א שי' חדקוב  נו"נ  לו בשעתו הרה"ח הוו"ח אי"א  בודאי מסר  ב( 
אודות הביקור אצלי של כתת בחורים ובחורות של בח"ד ששייכים גם לביהמ"ד בשיקאגא ואשר 
כפי דבריהם יתעכבו במחנו איזה ימים ובמילא נכון במאד מאד שיפגש אתם באופן המתאים ותהי' 
לו הזדמנות להחזיק אצלם )פארפעסטיקן אין זיי( את ההכרח בזמננו זה דענין הדרכות ומנהגי 
תורת החסידות, היינו שצריך לעשות כל ענין בתומ"צ בחיות וחום ואופן העבודה דאהבת ישראל 
אהבת התורה ואהבת השם בהתאחדות כולם יחד כו' וכו', ולפלא שאינו מזכיר דבר עד"ז. ומענין 
לענין דומה לזה גם ע"ד ההתראות עם... שתלגרפו אלי עפ"י הצעתו, שצריך לנצל גם הזדמנות זו 
לקרבם לחסידות, והוא ע"ד פתגם הבעש"ט שמכל דבר שרואים או שומעים יכולים ובמילא גם 
צריכים לקחת הוראה בעבודת השי"ת וכמו"כ הוא שבכל ענין שמזדמן לאדם צריך לנצל להפצת 

המעיינות וגם אפילו חוצה, והאריכות בזה אך למותר.

ג( נהניתי במ"ש ע"ד חנוכת הביכ"נ של הרב רד"מ שי' ליברמן שהשתתף בזה ויה"ר שגם 
בעתיד ישתפו פעולה כל אנ"ש אשר בשיקאגא ועד"ז ג"כ כל אנ"ש שבמקומות אחרים ומנן ומנייהו 

יתקלס שם עילאה...

מוסג"פ העתק המאמר שנאמר אשתקד ביום ההילולא שז"ע יצא לאור ובטח ינהג בו טוב 
עין לזכות בו את הרבים.

בברכת הצלחה בכהנ"ל.
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מח

בא  פרשת 
ג  שיחה טז כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
על והשאלות  רש"י דברי  – לשחיטתו " לקיחתו "הקדים

כך
פסח ֿדורות לבין פסחֿמצרים  בין ההבדלים מן  אחד 

ד' לשחיטתו לקיחתו "הקדים  שבפסחֿמצרים  הוא ,

לחודש "1ימים " "בעשור בפסח2ֿ, כן ציוה  שלא  "מה  –
(ממום)3דורות " "ביקור דרוש  דורות  בפסח שגם  למרות ,

שחיטה " קודם  ימים  אבל4ארבעה ,zgiwlאינה השה 

לחודש " "בעשור להיעשות  .5צריכה

ארבעה "לשחיטתו לקיחתו להקדמת  הסיבה  את 

רש "י1ימים " מציין דורות ) פסח  כמו (לא  בפסחֿמצרים ,6

מכילתא הוא7(לפי הרי אומר : חרש  בן  מתיא רבי "היה  :(

שנשבעתי8אומר שבועה  הגיעה  – ".. עליך "ואעבור

להתעסק מצוות  בידם היו ולא  בניו את שאגאל לאברהם 
שנאמר שיגאלו כדי  להם9בהם ונתן ועריה ", ערום  "ואת 

שמלו מילה  ודם  פסח דם  מצוות: הלילה...".10שתי באותו

להבין: יש 

ה ' אותם  ציוה מדוע  רק  מסביר חרש  בן מתיא רבי א )
כדי בהם להתעסק  "מצוות  בידם  שיהיו (כדי פסח  בקרבן
לקיחתו הקדים מה  "מפני השאלה  אבל שיגאלו"),

" דוקא ומדוע  עדיין`draxלשחיטתו", ימים",
?!11נשארת

יתר ֿעל כללב) מדבר אינו חרש  בן מתיא רבי ֿכן:
"zgiwlאודות אודות  אלא  בפשטותmcהשה , אשר פסח ",

לציווי היא  שתי12הכוונה  על ונתנו הדם  מן  "ולקחו
רק  היתה  הפסח " ב "דם זו והתעסקות xg`lהמזוזות...",

dhigyd!? הערביים בין ניסן  בי"ד –

(בדוחק ) נאמר אם  אף  הפסח zewqrzddyג) בדם 
אין עדיין  לשחיטתו, כהכנה  השה, לקיחת את  גם  כוללת
"מפני של  בענין חרש  בן מתיא רבי כאן מזכיר מדוע  מובן

מילה"? "דם  את  גם לקיחתו..." הקדים  מה

בפסח  "ציווה  גם  מילה " "דם  על  מזאת: יתירה  ד)
כך על  נצטווה  לא  מקודם , נימול היה  שכבר  ומי דורות",

מצרים ?! בפסח גם 
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עה"פ. ממכילתא ו. יב, פרשתנו פרש"י (1
שם. פרשתנו (2

.6 הערה וראה שם. רש"י לשון (3
לשון  (ומסתימת שם פרשתנו ופרש"י מכילתא א. צו, פסחים (4
תלמודית  אנציקלופדי' וראה דורות). בפסח גם דין שהוא משמע, רש"י*
י"א  לכרך מילואים פרשתנו שלמה תורה וש"נ. קסג), (ע' מומים בקור ע'

יב. סי'
שם. פסחים עה"פ. ותיב"ע ממכילתא הזה. ד"ה ג שם, פרש"י (5

כו'". בקור לשון זה למשמרת, לכם "והי' שמפרש לאחרי – ו שם, (6
המשך  ביאור ועוד) לדוד משכיל דוד, דברי (גו"א, רש"י מפרשי וראה

הקדים מה "מפני שהשאלה [ובפרט שבפרש"י הענינים כו'"ezgiwlב'
– ועוד)] הרא"ם (כקושיית ג בפסוק לעיל מקומה צ"ל לכאורה הי'

(כנ"ל  דורות בפסח גם הוא ימים ד' ממום דבקור שהענין דמכיון
בשביל  אינה לחודש בעשור היא שהלקיחה דזה עכצ"ל א"כ ,(4 הערה

דורות בפסח שהרי ממום**, לחודש:`oiבקור בעשור הלקיחה צ"ל

שלא  מה ימים ארבעה לשחיטתו לקיחתו הקדים מה "מפני קשה וא"כ
דורות", בפסח כן צוה

צוה  שלא "מה המכילתא) לשון (על רש"י הוספת גם עפ"ז [ומתורצת
כנ"ל  כו'", הקדים מה "מפני השאלה יסוד זהו כי – דורות" בפסח כן

שם)]. דוד דברי (ראה
עה"פ. (7

ח. טז, יחזקאל (8
ז. שם, (9

כאן. לדוד משכיל וראה שלפנינו. במכילתא ליתא אלו תיבות (10
.18 ,15 והערה ב' סעיף בפנים לקמן

מום  דבקור התעסקות טעון שפסח דמכיון מפרש*** כאן בגו"א (11
אבל  – ימים ד' בו שיעסקו כדי ימים ד' לקיחתו גם הקדים לכן ימים ד'

כלל נרמז לא זה anxביאור ixaca"g שיהיו הצורך רק מבאר רמב"ח (כי
בכלל). במצות עסוקים

כב. שם, ז. שם, פרשתנו (12

.. zexec gqt `ivedl zxnynl mkl 'ide" miiqn my `zlikna (*egwn.my y"ez .`zliknd iyxtn d`xe ."onf lk
."mini drax` ezhigyl ezgiwl micwd jkle mini drax` xewa oerh `edy aezkd jcnl ,c"ia hgype xeyra gwlp 'idi" :(b weqt lirl) iiga epiaxa r"ve (**

.my y"ez d`xe
.y"r .hytd c"r epi` (o`k jxcl dcivay 'izd oke) 'ad evexiz .'`d 'iza (***

 לקוטי שיחות 
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ב.
למילה  לצרף כדי ימים, בד' הלקיחה  הקדמת 

המסבירים חרש ,13יש  בן מתיא  רבי  דברי ידי שעל

מובן – מילה  ודם פסח דם  – מצוות" שתי להם  ש "נתן
לפני ימים" "ארבעה השה  את לקחת היה  צריך מדוע 

השחיטה :

(מפני ימים  שלושה  לדרך לצאת  אין מילה  ברית לאחר

ציין שכבר כפי  שמותyx"iהסכנה ), היתה14בפרשת  ולכן ,

ליציאת להכינם  כדי לחודש , בעשור  ישראל בני מילת 
של ללילה  היא רש "י כוונת  הלילה " באותו (ב "מלו מצרים .

zgiwl 15הפסח.(

ל"בעשור הפסח לקיחת  את גם  הקדימו ולפיכך

פסח  דם  – ביחד המצוות  שתי את  לקיים כדי לחודש ",

מילה . וגם 

אומר רש "י  כי  מאד קשה  רש "י בכוונת  זה  פירוש  אבל

היה16כאן המילה  שדם ,cgiaעםgqtd mcמתבוססת" ,
minc,17בדמייך ipyaניסן לט"ו אור היה  וזה  ,"18.

ג.
הפירוש  המשך על נוספות  שאלות

אמר באלילים , שטופים  "ושהיו  רש "י : אומר בהמשך

לכם וקחו משכו לכם19להם : וקחו מאלילים  ידיכם משכו ,
מצוה ". של  צאן 

זה  אלא`epiענין חרש , בן מתיא  רבי דברי המשך
הקפר אליעזר  רבי של בןwlegd,20דעתו מתיא  רבי על

"ארבעה ואדרבה: מצוות, לישראל היו שכן וסובר חרש ,

בהם ". כדאי  העולם כל שאין מצוות 

או אחר" "דבר  לומר  היה צריך רש "י אפוא: תמוה,
דעות  אלה  כי וכדומה , אומרים" הואzexzeq"ויש  ומדוע  ,

החיבור , בוא"ו – שטופים ..." "ושהיו לדבריjyndkאומר
חרש "? בן  מתיא  רבי 

ד.
המאמר בעל של שמו  לציטוט הסיבה

שצויין לכלל, בולטת דוגמא  הוא  זה  רש "י פירוש 
בפירושו רש "י מצטט  שכאשר פעמים , מספר כבר והודגש 
ידי שעל מיוחדת , סיבה  לכך יש  אומרו, בשם  חז"ל מאמר

הדברים .enyידיעת  יותר מובנים  המאמר בעל  של

אחר בזה פירושים , שני  ממכילתא  רש"י מביא  בעניננו
בן מתיא רבי – האומר  שם  את  מציין  הוא בראשון זה ,

האומר שם  את  משמיט  הוא  בשני ואילו – !21חרש 

חרש בן  מתיא רבי של שמו שבציון לומר, הכרחי
לגבי כך ולא  הפירוש , את  יותר טוב  להסביר  רש "י  רוצה 

שטופים...". "ושהיו של הסיבה 

שמו בציון מסתפק  אינו רש "י להבין: יש לכך בנוסף 
– המכילתא  לשון את  מצטט  אלא חרש , בן מתיא  רבי 

"didהוא כך – אומר" חרש  בן מתיא לומר,bdpרבי תמיד
הפירוש להבנת זה  פרט  מוסיף  ?22מה 

ה.
שטופים ..." "ושהיו ביטול – הפסח מטרת

הוא : זאת לכל ההסבר 

" אומר אחר"eרש"י "דבר (ולא שטופים ..." שהיו
דרך שלפי מפני איןhytdוכדומה ), – רש "י של דרכו –

מה "מפני לשאלה  תשובה  חרש  בן מתיא  רבי בדברי 
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ועד"ז  ו). פסוק זקנים הדר ג. פסוק זקנים (דעת בעה"ת רבותינו (13
(בפי' כאן ורע"ב כאן בריב"א לדוד ומשכיל אלשיך גם וראה האחרון).

.(15 הערה לקמן (וראה קצת באו"א
ד' הקדים למה רש"י של שטעמו מפרשים לפנ"ז שם ורע"ב בריב"א
ידם  משיכת בשעת הלקיחה להיות "כדי הוא שחיטה קודם ימים
שלא  לזה (נוסף אבל – וקחו" משכו .. בעשור שהיא מע"ז (הפרשתן)

של מאמרו בפירושו רש"י הביא למה ביאור,anx"gביארו חסר עדיין (
– (ולאידך מע"ז ידם משיכת בשעת תהי' שהלקיחה בזה הענין מהו

הי' מע"זxa"gהדיבור כו' דמשכו egcוהציווי lreta ל"בעשור
לחודש"?).

כד. ד, (14
לחודש  בעשור שימולו ציוום דהקב"ה מפרש, לדוד במשכיל (15
ב"מלו  רש"י כוונת (ואליהם טו בליל א"ע ומלו אז מלו לא שקצתם אלא
פירושו, בגוף להקשות שיש מה על (נוסף אבל – ע"ש הלילה"), באותו

ב  לא אפילו בפרש"י, נמצא לא זה עניין הרי) ,18 הערה רמז.כדלקמן
שמדבר  משמע, בדמיך" מתבוססת .. הלילה באותו "מלו לשונו ומסתימת

טו. בליל בנ"י מילת ע"ד רק
"מתבוססת  הכתוב לשון רק הובא ובמכילתא – לשונו בהמשך (16

בדמיך".
ו. שם, יחזקאל (17

מוכח  וכן  (ג). יב פ"א, שהש"ר ה. פי"ט, בשמו"ר מפורש וכן (18
מילה  מדם דגם ועוד) יג. שם, פרשתנו תיב"ע פכ"ט. (פדר"א דחז"ל לפי

הבתים. על לאות נתנו
בו"yxtly"iולהעיר, יאכל לא ערל ד"כל האזהרה מג) פסוק (לקמן

נאמרה מח) דמה ia"c(שם, כאן, לדוד במשכיל במ"ש צ"ע [ועפ"ז בניסן
.. ויקחו א"ל למול שיתרצו "כדי הוא בחודש לעשור לקיחתו שהקדים
– כו'" בו יאכל לא נכר בן וכל הפסח לעשות צריכים שהם להזכירם

בי"ד]. זה לאחרי נאמרה זו אזהרה שהרי
כא. שם, פרשתנו (19

כאן. (ועוד) רא"ם ראה (20
דברי המשך שזהו לטעות מקום שנותן ובפרט (21anx".g

"הי'". תיבת העתיק לא דרש"י שני שבדפוס להעיר (22
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מזכיר הוא  ואין ימים ", ארבעה  לשחיטתו  לקיחתו הקדים 
את  .23השהzgiwlכלל

היא זו לשאלה  הפשט) (לפי רש "יseqaהתשובה  דברי
לכם...". וקחו  משכו להם אמר באלילים , שטופים  "שהיו

צאן לכם  ל"קחו ראויים  להיות שכדי  רק  (לא  כלומר,
מאלילים ", ידיכם "משכו תחילה  לקיים  עליהם  מצוה " של

פסח  מקרבן לאכול  אסור זאת אלא)24שאילולא  ,

z`f mvraיבטלו הם מצוה ", של "צאן יקחו  שישראל 
ובנוסף ז), בסעיף  (כדלהלן באלילים " שטופים "היו את
לפני ימים  ארבעה  ברשותם יהיה  שהשה  צריך לכך

(כדלהלן). השחיטה 

של העיקרית  המטרה  לכך: בהקדמה  צורך שיש  אלא ,
לפיgqtקרבן היא hytd(מצרים), ,enykעלֿשם "פסח  –

והפסיחה " למקומות25הדילוג סימן הוא  הפסח שדם  ,
וקופץ ..." מדלג ... "הקב "ה .25שאותם

באלילים"? שטופים "היו לבין זאת בין הקשר ומהו

בן מתיא ר ' מאמר את  בדבריו רש "י מקדים לפיכך
הגאולה , לפני ישראל על הקב "ה שהטיל שהמצוות חרש ,
ועריה ", ערום  "ואת  של המצב  את לבטל כדי  בעיקר ניתנו

שיגאלו": כדי בהם להתעסק  "מצוות  להם שיהיו וכדי

להם  ש "נתן  מילה ",izyומכך  ודם פסח דם  מצוות ,
ועריה ") ה"ערום  הסרת  (לגבי הפסח מטרת  שעיקר  מובן,
אלא וכו ', ואכילתו שחיטתו – שבו החיובי בענין אינה 

כדלהלן. בלתיֿרצוי, ענין הסרת  השלילי, בענין

ו .
טוב" ועשה מרע "סור כנגד – מצוות שתי 

שתי להם  ש "נתן חרש  בן מתיא רבי בדברי כשמעיינים
נשאלת ועריה ", "ערום  של במצב  היו הם  כי מצוות...",

השאלה :

" דוקא  לבטלizyמדוע  כדי נפשך: ממה – מצוות "?
" של המצב  מצוה mexrאת מספיקה "zg`רצה ואם  ,

ערום תראה  "כי  של הנוהג  לפי  הקדוש ֿברוךֿהוא,
וזכויות26וכסיתו" מצוות  – "לבושים " ביותר להלבישם  ,

הסתפק מדוע מצוות27– ?28בשתי

בטלה  המצוות  משתי אחת כל הוא: לכך hxtההסבר
כפול חסרון אז היה  לישראל ועריה ". "ערום שבמצב  :29אחר

טוב ", "עשה  להם  חסר להםmeiwא ) היה  ולא  מצוות,
הזה " ההר על האלקים  את  "תעבדון  לקראת  לצעוד במה

ממצרים " העם  את  "הוציאך זאת ),30(שבזכות 

של הרע  בהם  נדבק מרע", ב "סור פגומים  היו הם  ב )
"מצוות להם  יהיו אם אף  ולכן, הארץ , ערוות  מצרים , ארץ 
אם ממצרים , לגמרי  "שיגאלו" ייתכן לא  בהם ", להתעסק 
יש אם ממצרים  לצאת  אפשר איך כי  הרע , את  יסירו לא 

מצרים של הרע  ?!31בהם 

מצוות שתי להם  ניתנו המביאה32לפיכך אחת מצוה  :
מילה דם  – טוב " ישראל33ל"עשה בני את  המכניסה  ,
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" הדיוק שזהו (ושם, כאן עה"ת ש"ך גם ראה (23'id אומר רמב"ח
שבעל  אלא כו'" לקיחתו קדמה למה לתרץ בא לא רמב"ח כי כו'",
גם  מתורצת דרשתו ע"פ כי כו'" אומר רמב"ח ש"הי' מביא המכילתא

כאן). אלשיך גם וראה ע"ש. זו, שאלה
ובפרש"י. מג שם, פרשתנו (24

(25yxt"i.יא שם,
.61 ובהערה יוד סעיף לקמן וראה ז. נח, ישעי' (26

את  לזכות הקב"ה רצה במשנה) ב כג, (מכות ממרז"ל להעיר (27
תומ"צ. להם הרבה לפיכך ישראל

פל"ה. ה' גבורות כאן. גו"א – הדרוש ע"ד – ראה (28
שמפרש  להגש"פ, ריטב"א וראה וערי'". "ערום הלשונות וכב' (29
מילה". מצות קיימו שלא .. ערי' "ומהו המצות. מן ערומים – "ערום"

וברש"י. יב ג, שמות (30
– הב' (בראי' רש"י שהעתיק זה לבאר יש בפנים המבואר ע"פ (31

אסיריך) שלחתי בריתך בדם את "(גם הכתוב סיום גם יא) ט, xeanמזכרי'
ea min oi`– בהראי' כלום מוסיף זה אין דלכאורה – "

"והבור  כד) (לז, עה"פ וישב בפ' לפירושו רש"י מרמז אלו בתיבות כי

היינו  בו", יש ועקרבים נחשים אבל בו אין "מים – מים" בו אין רק
לקו"ש  (ראה ועקרבים נחשים במילא בו באים בו" אין "מים דכאשר
בידם  היו ש"לא דמכיון בעניננו, ועד"ז ואילך): 350 ע' חט"ו [המתורגם]
של  הרע בהם (נתדבק באלילים" "שטופים נעשו ממילא בדרך מצות"

מצרים).
הסרת  היא דמילה מפרש, ששם (אלא שם ה' גבורות גם ראה (32

הבאה). הערה וראה ית'. לו עבודתו הוא והפסח הערלה
ב'תרצז): ע' ז' (כרך יתרו אוה"ת וראה כאן. אלשיך עד"ז ראה (33

ובה .. מל' הוא שבוln"zפסח ז"א ..n"r ז"א יסוד מילה* ע"י והיינו
מצות  בשתי במצרים תפז): (ע' שה"ש ובאוה"ת ב'תרחצ). ע' שם (וראה

ה' פסח דם .. המילה ובדם הפסח ה'zexeabבדם מילה ודם שבמלכות
micqg.שביסוד

– מילה לדם פסח דם ו)רש"י  (רמב"ח שהקדים מה מתורץ ועפ"ז
שם); אלשיך (ראה טוב ועשה (ואח"כ) מרע סור (כבקרא) להסדר מתאים

הי' פסח שהרי לרש"י), (גם במצרים בנ"י אצל גם הי' miiaxrdוכן oia,
" – dlildומילה eze`a."

c"r d`xe .jli`e 12 'r b"g [mbxeznd] y"ewl .n"kae .dlin 'ld yix m"anxl p"rtv d`x) ledn `diy (mb `"k ,lxr `di `ly wx `l) `id dlin zevnc xirdl (*
.(jl t"q 'c jxk ziy`xa z"de` .dlin zevn v"vdl v"ndq zeciqgd
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ה ' עם  דם34בברית – מרע " ל"סור  הגורמת  אחת ומצוה ,
ז). בסעיף  (כדלהלן הפסח

את  להם  שנתנו ההדגשה יותר מובנת  פסח mc[בכך
פסח  קרבן מצוות  עיקר לכאורה : כי בה , להתעסק  כמצוה

,ezlik`35היא 

"שה להיות  עליו השה לקיחת עם  שמיד שרואים (כפי 
איש  נפשות  "מכסת  של באופן `elkלבית " itl"...36,

לחולה ..." פרט  לאכילה , ש"ראוי זה  ).37ודוקא 

ש מובן, לעיל האמור לפי אתmcאלא  מדגיש  הפסח
dlilyd37*.[ מצרים של הרע  ביטול  –

ז.
באלילים " "שטופים היותם  ביטול – השה לקיחת

מרע "? ל"סור  הפסח דם  קשור כיצד

שהמצוות מובן, מצוות" בידם  היו ש "לא  מכיון וכן :
כלליות מצוות  הן  להם " רק38ש "נתן שאינה  מילה כמצות ,

ביני ברית  "אות  זהו כללית , גם  אלא פרטית, מצוה
כללי*38"וביניכם ענין  יש  הפסח  בדם  שגם  לומר, וצריך  ,

ומהו ? מרע", ב "סור 

שטופים "ושהיו ואומר רש "י  ממשיך כך לשם 
– מצוה " של  צאן  לכם  וקחו משכו להם  אמר באלילים ,

" ישראל של היותה  את  ביטל סתםmitehyהפסח (שלא 
כדלהלן:milil`aכרגיל ) סתם ), בלתי ֿרצוי ענין (לא "

וארא העבודה ֿזרה39בפרשת  היה שהצאן למדנו, כבר
"יראת – השה  לקיחת  שעצם  אפוא , ויוצא , מצרים . של

אותם40מצרים " ניתק  אותו", "ושחטו של במטרה  –
"לשחטו",41מעבודה ֿזרה של באופן – ויתרֿעל ֿכן .

באלילים ". מ"שטופים  להיפך

ימים ארבעה  השה  את  לקחת היה צריך מדוע  יובן מכך
השחיטה : לפני

" היו שישראל עבדוmitehyכיוון ולא באלילים",
פעולה להתבצע  היתה  צריכה  אחת , פעם  רק  זרה עבודה 

xewrzyושוחטים השה  את  לוקחים  היו אילו זו. מציאות 
לנתקם כדי בכך די היה  לא  אחת , בפעולה  מיד, אותו

השהmitehyמהיותם לקיחת  באמצעות  רק  זרה . בעבודה 
לזמן  אליהם  מצרים ) לשחטוjyenn(יראת כדי ניתן42, ,

באלילים ". "שטופים  היותם  את  לבטל היה 

כפי ימים , ארבעה להימשך הדבר  צריך היה ולפיכך
פירש  העקידהyx"iשכבר לגבי שהקדוש 43ֿלפניֿכן, ,

"ביום רק  העקידה מקום  את  לאברהם הראה  ברוך ֿהוא 
וטרד פתאום  וערבבו הממו יאמרו שלא  "כדי השלישי",
היה לא לבו אל להימלך שהות  לו היה  ואילו דעתו

עושה ".

הדעת בישוב פעולה  לביצוע  ההוכחה כלומר,
לאחר  רק  היא  שאצל44ימים`draxובמחשבה  כשם  ,

יום  השלישי" ה"יום  היה ieeivdאחריiriaxd45אברהם
בנך..." את  נא  המקום ..."46"קח אל וילך "ויקם  שהרי ,

"בבוקר" הציווי.47xg`lyהיה 

ח.
הפירוש  את  מסביר – מתיא  רבי  של שמו 

יבין למקרא  חמש  שבן  xzeiכדי aehמאמר את 
ב " להתחשב  שבלי חרש, בן  מתיא dreayרבי

ישראל זקוקים  בניו", את  שאגאל  לאברהם שנשבעתי
בהם  להתעסק el`biyל"מצוות  ick"48רש "י מציין ,

המאמר ושאת חרש , בן מתיא רבי הוא  המאמר שבעל
לאמר נהג  – אומר " חרש  בן מתיא  רבי "היה  הזה 

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

ע"י  צ"ל הי' מצות, קיימו שלא ע"ז תיקון צ"ל שהי' מכיון וגם: (34
בה מחוייבים שהיו עתה.xaknמצוה רק שנתחדשה מצוה ולא ,

מתחילתו בא "לא הפסח – ב) עו, (פסחים המשנה בלשון (35`l`
dlik`l."

גֿד. שם, פרשתנו (36
שם. רש"י (37

(לחוד) הפסח ש"מצות לדוד במשכיל מ"ש ג"כ לתרץ יש עפ"ז (37*
הנאה  אדרבה דגופא צערא שום בה שאין מצוה שהיא כדאי בה אין

"וטעמא" הוא כאן הפסח במצות העיקר כי –mc,הרע שלילת פסח",
כבפנים.

כו' בתורה כריתות ל"ו בתחלתה): (כריתות ממחז"ל להעיר (38
שם. יתרו אוה"ת וראה עשה. במצות והמילה הפסח

כאן. גו"א וראה יא. יז, לך (38*
וברש"י. כב ח, (39

שם. רש"י לשון (40

הבאר  קושיית מתורצת ועפ"ז – כאן. ואוה"ח אלשיך גם ראה (41
להם יהי' ד"א"כ כאן המהר"ל) (לאחי חיים פרישת b'מים (גם מצות"

ותועלתם תוכנם ע"ז ופרישת פסח כי – הך.ecpa"cע"ז) היינו
גו' נזבח "הן שם) (וארא וכמש"נ מסנ"פ, עם קשור שהי' ובפרט (42
טור  .(13 הערה (דלעיל בבעה"ת שהובא מדרש וראה יסקלונו". ולא

כאן. תיב"ע גם וראה שם. ובב"ח תל סי' או"ח
ד. כב, וירא (43

יום הוא טז: יט, יתרו מרש"י להעיר (44'c.
(כמ"ש  מביתו משיצא היינו השלישי" "ביום בפשטות, כי (45
תיבת  נשמטה הרמב"ן דפוסי (בכמה ג שם, רמב"ן שם. הראב"ע

"והולכים")).
ב. שם, (46
ג. שם, (47

שכבר ובפרט (48yxt"lirl i יש זכות מה ששאלת יב): ג, (שמות
התורה. לקבל עתידים .. ממצרים שיצאו לישראל



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נב

 52   רוהיד יד הנ 

השבועי נב הלימוד מחזור ע"פ - בא פרשת - לקוטי־שיחות

התמידית לדרכו ההסבר  היה  זה  כי לתלמידיו, זאת 
ely:

בגמרא רבי49מסופר  של  שישיבתו סנהדרין, במסכת  ,
וגם אחרות, ישיבות  בימיו היו ברומי. היתה חרש  בן  מתיא

הישיבה אבל ישראל, ely,xzeiaבארץ  dlecbd50בתקופתו,
ברומי. דוקא  היתה

ברומי ישיבתו את  הקים  מדוע לכך51ולכאורה: וגרם ,
כדברי רומי, אל  אחרים ממקומות  ללכת  צורך שיהא 

תרדוף , צדק  "צדק  לישיבה ...jldהגמרא  חכמים  אחר 
ישראל בארץ  אותה  הקים  ולא  לרומי ", מתיא  רבי 52אחר 

ברק " לבני עקיבא  רבי "אחר אשר עקיבא , 49(כרבי 

וכדומה)?

– אומר..." חרש  בן מתיא רבי "היה  אומרים  כך על
ברומי, הימצאם  על תלמידיו את  לנחם  תמיד נהג הוא 

שיקימו  בכך  תלויה שהגאולה  במצבdaiyiבאומרו, דוקא
" ("ערוםinexשל כזה במצב  שהוא  יהודי למצוא  – "

של באופן בישיבה , ליושב  מ"רומי " ולהפכו ועריה")
"wqrzdl53נמצאת זו ולמטרה  התמידי , עסקו שזהו בהם ",

הגלות במקום  ברומי, אלו,54ישיבתו ליהודים  לעזור כדי ,
הגאולה . את  להביא  כך ועלֿידי

.ט 
גדול" "ברכוש יציאה לימינו : ההוראה 

לימינו: ההוראה  נובעת מכך

רומי, גלות האחרונה , הגלות בעומק  שרויים  בהיותנו
כל "כלו בתקופתם  שכבר חז"ל דברי את  וביודענו

כמעט 55הקיצין" בגלות נמצאים  אנו  ישראל: טוענים  ,
בגלות ?! ישראל של לסבלם  הגבול מהו – שנה אלפיים 

מן לצאת רק  היה  צריך שאילו רש "י, עונה  כך על
הקדוש ֿ אבל מזמן. להיעשות יכול הדבר היה  הגלות,
של במצב  הגלות  מן יצא  לא  יהודי  שאף  רוצה  ברוך ֿהוא 

וזכויות . מצוות  יהיו שלכולם  אלא  ועריה ", "ערום 

ההבטחה היתה שלגביה  מצרים , ליציאת  בדומה 
גדול" ברכוש יצאו כן שהם56"ואחרי טענו, וישראל ,

מן לצאת – והעיקר הגדול, הרכוש  על לוותר  מוכנים 
ברכוש57הגלות שייצאו רצה  הקדוש ֿברוך ֿהוא  אבל  ,

כך על הפרושים כל  לפי .58גדול,

צאתך "כימי אשר בקרוב , העתידה  בגאולה גם  וכך 
נפלאות " אראנו מצרים  הקדוש ֿברוךֿהוא59מארץ  רוצה  ,

כך. על הפירושים  כל לפי גדול", "ברכוש  שייצאו

י.
הגאולה  למען  בחו "ל דוקא  ישיבתו הריי"צ– הרבי 

כ"ק של ההילולא  ליום  שבפרשה  הרמזים  מן אחד  זהו
פרשת בשבת  שהסתלק  – שבט  יו "ד – אדמו"ר  מו"ח

:60בא

עסק  בעצמו כדיzvtdaהרבי עד  ומצוותיה  התורה
מצוות  להפצת ועד נפש , סוגיzeiyrnמסירות  כל  בין

סיפורים , וכמה  כמה כך על שמפורסמים  כפי היהודים ,

בשיחה הסביר שהוא  כפי  – באופן זאת , של61וכל –
תראה  שכאשרmexr"כי  תתעלם ", לא  ומבשרך  וכסיתו

ללא ערום  יהודי "וכסיתו",oilitzוללאzivivרואים  –
ועריה , ערום "ואת  – אומר חרש  בן מתיא שרבי  (כשם 

להם  ),62מצוות "izyונתן

עבודה  בתוךefולמען בחוץ ֿלארץ , דוקא  ישיבתו היתה 
בתוך 63הגולה העיר, בתוך דוקא  שם וגם  ,ly dpend lew

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

ב. לב, (49
ספ"ו. סנהדרין הל' מיימוניות הגהות (50

ע"פ ובפרט (51yxt"i.וישלח ס"פ
כט). יב, ראה (ספרי בגדיו קרע לחו"ל רמב"ח שכשיצא ובפרט (52
נכסיו, כו' אריב"ל סד"ה ונוסחא. ד"ה סמ"ז לטאו"ח ב"ח ראה (53

תרפ"ח.
– בערכו) בסה"ד (הובא הצדיק יוסף ניצוץ מתיא שר' להעיר (54

בנ"י את שכלכל יוסף של ענינו לעבודת mixvnaוהרי הכח בא וממנו ,
ח"ג  [המתורגם] לקו"ש בארוכה (ראה מצרים גאולת ו(במילא) הבירורים

ואילך). 85 ע'
ב. צז, סנהדרין (55

יד. טו, לך (56
ע"ב. ריש ט, ברכות (57

קדושה  ניצוצי לכל – ועד כפשוטו מצרים את בונצלתם מתחיל (58
שהעלו  ג) ס, (פרשתנו תו"א וראה שם. מהרפ"ח שהיו ניצוצים ר"ב משם

כו'. שנפלו
טו. ז, מיכה (59

[המתורגם] לקו"ש ראה – ה'שי"ת שנת – שנה* שלשים לפני (60
וראה  שנה. דשלשים ענין ביאור ואילך) 305 ע' ח"ד ואילך. 272 ע' (ח"ב

רעז. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי
פכ"ז. תדבא"ר ע"פ והוא א). תשכט, ח"ד (לקו"ד תרצ"א פורים (61

" – שם בתדבא"ר כההמשך (62`ven dz` oke ואת .. שבמצרים ..
דם  אחת מצות שתי אלא בך ואין המצות מן שנתרוקנים .. וערי' ערום

מילה". דם ואחת פסח
מו"ח  כ"ק ע"ד (89 ע' ח"ג  [המתורגם] (לקו"ש ממשנ"ת להעיר (63

.(54 הערה לעיל (ראה הצדיק ויוסף אדמו"ר

.n"yz zpya l"i ef dgiy (*l"end.

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

התמידית לדרכו ההסבר  היה  זה  כי לתלמידיו, זאת 
ely:

בגמרא רבי49מסופר  של  שישיבתו סנהדרין, במסכת  ,
וגם אחרות, ישיבות  בימיו היו ברומי. היתה חרש  בן  מתיא

הישיבה אבל ישראל, ely,xzeiaבארץ  dlecbd50בתקופתו,
ברומי. דוקא  היתה

ברומי ישיבתו את  הקים  מדוע לכך51ולכאורה: וגרם ,
כדברי רומי, אל  אחרים ממקומות  ללכת  צורך שיהא 

תרדוף , צדק  "צדק  לישיבה ...jldהגמרא  חכמים  אחר 
ישראל בארץ  אותה  הקים  ולא  לרומי ", מתיא  רבי 52אחר 

ברק " לבני עקיבא  רבי "אחר אשר עקיבא , 49(כרבי 

וכדומה)?

– אומר..." חרש  בן מתיא רבי "היה  אומרים  כך על
ברומי, הימצאם  על תלמידיו את  לנחם  תמיד נהג הוא 

שיקימו  בכך  תלויה שהגאולה  במצבdaiyiבאומרו, דוקא
" ("ערוםinexשל כזה במצב  שהוא  יהודי למצוא  – "

של באופן בישיבה , ליושב  מ"רומי " ולהפכו ועריה")
"wqrzdl53נמצאת זו ולמטרה  התמידי , עסקו שזהו בהם ",

הגלות במקום  ברומי, אלו,54ישיבתו ליהודים  לעזור כדי ,
הגאולה . את  להביא  כך ועלֿידי

.ט 
גדול" "ברכוש יציאה לימינו : ההוראה 

לימינו: ההוראה  נובעת מכך

רומי, גלות האחרונה , הגלות בעומק  שרויים  בהיותנו
כל "כלו בתקופתם  שכבר חז"ל דברי את  וביודענו

כמעט 55הקיצין" בגלות נמצאים  אנו  ישראל: טוענים  ,
בגלות ?! ישראל של לסבלם  הגבול מהו – שנה אלפיים 

מן לצאת רק  היה  צריך שאילו רש "י, עונה  כך על
הקדוש ֿ אבל מזמן. להיעשות יכול הדבר היה  הגלות,
של במצב  הגלות  מן יצא  לא  יהודי  שאף  רוצה  ברוך ֿהוא 

וזכויות . מצוות  יהיו שלכולם  אלא  ועריה ", "ערום 

ההבטחה היתה שלגביה  מצרים , ליציאת  בדומה 
גדול" ברכוש יצאו כן שהם56"ואחרי טענו, וישראל ,

מן לצאת – והעיקר הגדול, הרכוש  על לוותר  מוכנים 
ברכוש57הגלות שייצאו רצה  הקדוש ֿברוך ֿהוא  אבל  ,

כך על הפרושים כל  לפי .58גדול,

צאתך "כימי אשר בקרוב , העתידה  בגאולה גם  וכך 
נפלאות " אראנו מצרים  הקדוש ֿברוךֿהוא59מארץ  רוצה  ,

כך. על הפירושים  כל לפי גדול", "ברכוש  שייצאו

י.
הגאולה  למען  בחו "ל דוקא  ישיבתו הריי"צ– הרבי 

כ"ק של ההילולא  ליום  שבפרשה  הרמזים  מן אחד  זהו
פרשת בשבת  שהסתלק  – שבט  יו "ד – אדמו"ר  מו"ח

:60בא

עסק  בעצמו כדיzvtdaהרבי עד  ומצוותיה  התורה
מצוות  להפצת ועד נפש , סוגיzeiyrnמסירות  כל  בין

סיפורים , וכמה  כמה כך על שמפורסמים  כפי היהודים ,

בשיחה הסביר שהוא  כפי  – באופן זאת , של61וכל –
תראה  שכאשרmexr"כי  תתעלם ", לא  ומבשרך  וכסיתו

ללא ערום  יהודי "וכסיתו",oilitzוללאzivivרואים  –
ועריה , ערום "ואת  – אומר חרש  בן מתיא שרבי  (כשם 

להם  ),62מצוות "izyונתן

עבודה  בתוךefולמען בחוץ ֿלארץ , דוקא  ישיבתו היתה 
בתוך 63הגולה העיר, בתוך דוקא  שם וגם  ,ly dpend lew
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ב. לב, (49
ספ"ו. סנהדרין הל' מיימוניות הגהות (50

ע"פ ובפרט (51yxt"i.וישלח ס"פ
כט). יב, ראה (ספרי בגדיו קרע לחו"ל רמב"ח שכשיצא ובפרט (52
נכסיו, כו' אריב"ל סד"ה ונוסחא. ד"ה סמ"ז לטאו"ח ב"ח ראה (53

תרפ"ח.
– בערכו) בסה"ד (הובא הצדיק יוסף ניצוץ מתיא שר' להעיר (54

בנ"י את שכלכל יוסף של ענינו לעבודת mixvnaוהרי הכח בא וממנו ,
ח"ג  [המתורגם] לקו"ש בארוכה (ראה מצרים גאולת ו(במילא) הבירורים

ואילך). 85 ע'
ב. צז, סנהדרין (55

יד. טו, לך (56
ע"ב. ריש ט, ברכות (57

קדושה  ניצוצי לכל – ועד כפשוטו מצרים את בונצלתם מתחיל (58
שהעלו  ג) ס, (פרשתנו תו"א וראה שם. מהרפ"ח שהיו ניצוצים ר"ב משם

כו'. שנפלו
טו. ז, מיכה (59

[המתורגם] לקו"ש ראה – ה'שי"ת שנת – שנה* שלשים לפני (60
וראה  שנה. דשלשים ענין ביאור ואילך) 305 ע' ח"ד ואילך. 272 ע' (ח"ב

רעז. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי
פכ"ז. תדבא"ר ע"פ והוא א). תשכט, ח"ד (לקו"ד תרצ"א פורים (61

" – שם בתדבא"ר כההמשך (62`ven dz` oke ואת .. שבמצרים ..
דם  אחת מצות שתי אלא בך ואין המצות מן שנתרוקנים .. וערי' ערום

מילה". דם ואחת פסח
מו"ח  כ"ק ע"ד (89 ע' ח"ג  [המתורגם] (לקו"ש ממשנ"ת להעיר (63

.(54 הערה לעיל (ראה הצדיק ויוסף אדמו"ר

.n"yz zpya l"i ef dgiy (*l"end.

המשך בעמוד 202
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שבט  יו"ד
טז  כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
האדם  לעבודת הוראה לימוד – הצדיק הסתלקות יום
צדיק, של והסתלקות הילולא יום של משמעותו
כל  עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל עולים שבו

חייו" ב"מעשיו 1ימי להתבונן בעיקר (עבורנו) היא ,
מכך  להסיק כדי ההילולא, בעל של ועבודתו" ותורתו
מההולכים  אחד כל של היוםֿיום לחיי הוראה

האדם  של ועבודתו תורתו במעשיו .2בעקבותיו,

הנכללים  הענינים הם רבים יהודי, כל שאצל כיון
חייו, ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו במעשיו
לא  לפיכך ישראל, נשיא אצל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
שבעבודתו, העיקרית הנקודה מהי וגלוי ברור תמיד
בעניננו  אך העיקרית. ההוראה את ללמוד צריך שממנה
הוראה  יש – הרבי מו"ח כ"ק של הסתלקותו יום –

הוראה  (מלשון תורתו – ההילולא,3ברורה בעל של (
בעל  שהרבי לגני", "באתי ד"ה על המאמר וזהו
זו  שמתורה הסתלקותו, ליום הכינו בעצמו ההילולא
ביום  העיקרית ההתבוננות להיות צריכה במה יודעים
עבודת  לגבי מכך ללמוד צריך ומה שלו, ההילולא

בפועל. למעשה האדם

ב.
ה' בעבודת כללי ענין – הזריזות

הזריזות  חשיבות אודות הרבי מדבר המאמר בסוף
היודע  הוא "מי כי והמצוות, התורה בקיום ה' בעבודת

במדרש  כנאמר וזמנו", עד 4עתו לי המתינו לומר "אין
לביתי", שאצוה ועד חשבונותי שאעשה

היא  מכך המתבקשת בעבודת 5המסקנה שהזריזות ,
של  הפשוטה כמשמעות בעבודה, פרט רק אינה ה'

חז"ל  זהו 6מאמר אלא המצוות", את מחמיצין "אין
להפס  אפשר שבלעדיו בכלל, לעבודה החשוב יד ענין

לומר..." שליט אדם "אין וההוראה העבודה. כל את
עלי  חייו ימי משך כל של ורגע יום כל לגבי אמורה

שנה. ועשרים מאה אדמות,

לעיל  שהוזכר חז"ל במאמר ברמז נאמר מכך ויותר
עשה  לידך מצוה באת אם המצוות... את מחמיצין "אין
במקום  הרי מצוה, בקיום מתרשלים אם מיד". אותה

את נעשה "ושמרתם – המצוות" "את – המצות"
מן ההיפך .devnd7"חמץ",

צריכה  שבו הענין על מדובר המאמר ובתחילת
בכך  הזריזות, להיות צריכה שבו העבודה, להיעשות
דירה  יתברך לו להיות הקדושֿברוךֿהוא ש"נתאוה

.8בתחתונים"

ג.
בתחתונים" דירה "נתאוה... בלשון הדיוק

התורה  בקיום יהודי של פעולה בכל אמנם,
שמים" לשם יהיו מעשיך ב"כל וכן ו"בכל 9והמצוות,

דעהו" בתחתונים 10דרכיך יתברך לה' דירה מתהוה ,
הקדושֿברוךֿהוא  "תאות" ,11ומתממשת

מיום  ללמוד שיש שההוראה מובן זאת בכל אך
הקדושֿברוךֿהוא  "נתאוה של הענין לגבי ההילולא
המרצה  רק אינה בתחתונים" דירה יתברך לו להיות
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בשעת 1) הוא שכן מבואר ושם אֿב). (קמז, זך סי' אגה"ק
שנה  בכל שהרי השנה, ליום בנוגע גם שכ"ה מובן מזה אבל ההסתלקות,
כידוע  הראשונה, שבפעם וההמשכות ההארות וניעורות חוזרות ושנה
(להחיד"א) דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבים תיקון בספר רמ"ז (ראה

כו'". יורד ושנה שנה "בכל ב) (קכ, יד סי' אגה"ק וראה פכ"ט).
על 2) מאירה אלו עליונים אורות והארת ב): (קמז, שם אגה"ק ראה

סי' גם וראה כו'. ועבודתו תורתו ידי על ה' עובדי שנעשו תלמידיו כל
כו' למעלה בחייו נפשו שעמלה האדם עמל "שכל א) (קמח, שם כח
הל"ג  שער סידור וראה כו'". למטה מלמעלה גילוי בבחי' ומאיר מתגלה

בֿג). (דש, בעומר

ב.3) נג, זח"ג
ג.4) פ"ט, דב"ר
(5.90 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם ראה
יז.6) יב, בא ופרש"י מכילתא
(7" שם המצהjxckראה את מחמיצין את jkשאין מחמיצין אין

מיד". אותה עשה לידך מצוה באת אם אלא המצוה
ו.8) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא
מי"ב.9) פ"ב אבות

רלא.10) סי' או"ח טושו"ע ו. ג, משלי
פל"וֿלז.11) תניא ראה

 לקוטי שיחות 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נד

 54   רוהיד יד הנ 

השבועי נד הלימוד מחזור ע"פ - שבט יו"ד - לקוטי־שיחות

zillk אלא כללי, באופן ומצוותיה התורה לעבודת
עניןzniieqn12הוראה –miieqn להיות צריך שהוא

אלה, בימינו האדם עבודת עיקר

בעל  של ועבודתו" ותורתו ל"מעשיו בהתאם
ההילולא.

הדיוק  את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי
הקדושֿברוךֿ "נתאוה במאמר הרבי שמציין בלשון

יתברך  לו להיות זו 13הוא שבתאוה בתחתונים", דירה
ג) דירה, ב) יתברך, לו א) פרטים: שלושה ישנם

בתחתונים.

לעצמותו  היא הדירה – יתברך" "לו יתברך,14א)
– "דירה" ב) ו"גילויים", אורות של לדרגות רק ולא
באופן  אינה למטה יתברך עצמותו של הימצאותו

בקביעות  – "דירה" של באופן אלא ג)15ארעי, .
דוקא היא לעצמותו הדירה – ,mipezgza"בתחתונים"

העליונים  בעולמות .16ולא

הדרגות  מצד בזה: זה כרוכים אלו ענינים שלושה
כיון  הרי ביותר, הנעלים ואפילו "גילויים" של
הוא  שגילויים ובמיוחד מעצמותם, אינה שמציאותם
קביעות, – "דירה" של אפשרות בהם תיתכן לא ברצון,

אמיתית מציאות אינה מציאותם mnvrכי cvn17.

למציאות  מסויימת הגבלה שיש מובן,18וכיון הרי ,
לגילוי  כלי של ענין קיים שבו במקום רק הוא שהגילוי
שם  כלל, לאלקות כלי שאינם בתחתונים, ואילו אלקות.

להתגלות. האלקות יכולה אינה כביכול,

בהעלם  מוגבל שאינו עצמותו, מצד זאת לעומת

שמציאותו  כיון ושינויים, למגבלות מעל והוא וגילוי,
זה 19מעצמותו  מושג שקיים כמה (עד "המשכתו" לכן ,

בעצמות  המשכה "דירה",20של של באופן היא (

.21קביעות 

– העליונים שהעולמות כיון בתחתונים, ודוקא

הם  שהרי יתברך, לעצמותו "כלי" אינם הגילויים,
יתברך  פניו מאור אינו 22ירידה ששם בתחתונים דוקא ,

דירה  להתהוות יכולה שם גילויים, של מושג קיים

יתברך  .23לעצמותו

ד.
האדם  בעבודת אלו ענינים שלושה

"לו  שהעשיה האדם, עבודת לגבי גם מובן זה לפי

כזה  באופן להתבצע צריכה בתחתונים" דירה יתברך

בתחתונים, דוקא יתברך לעצמותו דירה להיות שיתאים
להלן. כמפורט

"לו  רק להתבצע צריכה העבודה – יתברך" "לו א)
הרצון ביצוע לשם רק של elyיתברך", ה"נתאוה" ,

פרס  לקבל מנת על שלא יתברך, לא 24עצמותו ואף
כדי לא ואף באלקות, דביקות caerdלשם mc`dy
הקדושֿברוךֿהוא  כוונת את כדי 25יגשים רק אלא ,

הקדושֿברוךֿהוא  של "תאותו" .26שתתממש

של  באופן להתבצע חייבת העבודה – "דירה" ב)

ובתמידיות  באופן שינויים יחולו שלא כלומר, קביעות.
כך  על מצביעים אלו שינויים כי הזמן, כל עבודתו של

קביעות, – "דירה" של באופן נעשית אינה שהעבודה

"עראי". באופן אלא
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ועוד.12) פ"ו. העבודה קונטרס פי"ג. התפלה קונטרס ראה
הלשו 13) בדא"ח) מקומות (ובכמה שם הקב"ה בתניא "נתאוה ן

חי"ט  לקו"ש ראה – "ית'" דתיבת ההוספה – בתחתונים דירה לו להיות
ואילך. 27 ע'

ג).14) (ס"ע בתחלתו תרס"ו המשך תתקצז. ע' ריש בלק אוה"ת
ובכ"מ.
לקו"ש 15) (ראה פרטים ב' יש "דירה" בלשון יותר, בפרטיות

שנמצא  א) שלפנ"ז): בהערה הנסמן וראה ועוד. .35 ע' ח"ד [המתורגם]
כל בהmvrdבה נמצא ושהעצם ב) ,ieliba אלו ענינים ב' ומתאימים –

שבפנים. ו"דירה") ית'" ("לו הענינים לב' (שב"דירה")
(1621 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם לקמן בהבא וראה שם. תניא

בפנים. לקמן וראה שם. ובהערות ואילך
בסוכות 17) ד"ה ואילך. תלב ע' ואילך. קסט ע' תרס"ו המשך ראה

אליהו  פתח לד"ה הגהות תרנ"ו. שמחתכם ביום ד"ה וראה תרס"ד.
וש"נ. גֿד. סעיף אוא"ס(א) ע' הערכיםֿחב"ד ספר וראה ובכ"מ. תרנ"ח.

קסח.18) ע' שם המשך ראה
(19.17 בהערה בהנסמן ובארוכה ב). (קל, כ סי' אגה"ק

(תשי"א)20) תרצ"ד תקעו ד"ה א'קמא. ע' ח"ב תער"ב המשך ראה
פ"ב.

השלישי 21) בביהמ"ק תהי' קביעות, – ה"דירה" ענין עיקר ולכן
קיים  יהי' ולכן עצמותו, מבחי' – דקוב"ה" "בנינא שהוא כיון דוקא,
מבחי' – נש" דבר "בנינא שהם וב' ראשון בית משא"כ נצחי, בקיום
דפרשתנו  הכתוב (בפי' א. רכא, (זח"ג כלל" קיומא בי' "לית הגילויים
ח"א  ידיך"). כוננו אדני מקדש הוי' פעלת לשבתך "מכון יז) טו, (בשלח
ימלוך  שה' בזמן ידים בשתי יבנה ואימתי עה"פ: פרש"י וראה א). כח,
ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה כו'. לבוא לעתיד ועד לעולם

וש"נ. ואילך. 27
פל"ו.22) תניא
המאמרים 23) ספר תרע"ח. החמה משתשקע מצותה ד"ה גם ראה

וש"נ. ואילך. לב ע' לגני באתי
מ"ג.24) פ"א אבות
וראה 25) עת"ר. התרומה וזאת ד"ה תר"ס. לי תהיו ואתם ד"ה ראה

בסוכות. ד"ה תקעו, סד"ה שם
ספ"י).26) (תניא עלי' בני מבחי' להעיר
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בעיקר  להתבצע צריכה העבודה – "בתחתונים" ג)
המצוות, לגבי הן התורה, לגבי הן תחתונים, בענינים

בהמשך). שיוסבר (כפי ישראל לגבי גם וכך

זה  כרוכים האדם בעבודת אלו ענינים שלושה גם
בזה:

מציאותו  לצורך היא האדם של עבודתו כאשר
אפילו  (או באלקות להתדבק כדי ואפילו העצמית,
אך  הבורא, רצון את לקיים ברצונו יותר: נעלית בדרגה

התחושה מעורבת ה')edy`בעבודתו רצון את מבצע
לרגש  בהתאם בעבודתו, שינויים לחול יכולים אז –
זו  אין זמן. באותו בו שמתעורר והדביקות האהבה
היא  העבודה אם הבדל יש וכן דירה. – קביעות
אינו  שלגביהם תחתונים בענינים או נעלים בענינים

ותענוג. חיות זו) (בעבודה מרגיש

את  להשלים יתברך", "לו היא כשעבודתו דוקא
הכוונה, השגת לידי המביאים הענינים כל אז ה', רצון
קביעות  של באופן היא עבודתו ובמילא אצלו, שווים
הקדושֿברוךֿ של שתאותו וכיון "דירה", – והתמדה

דירה יתברך לו "להיות היא עבודתו mipezgzaהוא ,"
תחתונים. בענינים בעיקר היא

ה.
נפש  מסירות – ההילולא בעל עבודת

המוזכרים  הפרטים שלושת בכל כזה, עבודה אופן
עצמו: ההילולא בעל אצל בגלוי היה ניכר לעיל,

רבות  פעמים כך על דובר שכבר וכפי ,27כידוע,
התורה  בהרבצת ההילולא בעל של עבודתו היתה
נפש, מסירות של אחת רצופה מסכת היהדות ובחיזוק

הנ"ל  המאמר בסוף ההילולא בעל של –28כלשונו
נפש  מסירות תוך עבודה והרי ודעת". מטעם "למעלה
רוחני  שכר למען זאת עושה הוא שאין כך על מצביעה
כדי  לא ואפילו מציאותו, שלימות למען וכדומה,

dwacl ומציאותו יתברך", "לו רק אלא יתברך, בה'
בעבודה  קיימת אינה כפי 29העצמית כאשר, ובמיוחד, .

מנגד  חייו "שהשליך ההילולא בעל אצל ",30שהיה
היהדות  וחיזוק התורה הפצת עבור .31כפשוטו,

אצלו  היתה נפש ובמסירות בתוקף העבודה ודרך
והתבטאה  נשיאותו, תקופת כל במשך תמידי באופן

נפש. מסירות של האופנים בכל

בהרחבה  כבר שדובר שבין 26כפי ההבדל אודות ,
שנות  במשך שנים" "עשר של השונות התקופות שלוש
זה  השונים העבודה אופני שבכל הזה, בעולם נשיאותו

אצלו היתה zi`lir.מזה ytp zexiqn dze`

אינה  נפש מסירות תוך העבודה שעצם לכך בנוסף
זוהי  כי שינויים, ללא בקביעות נעשית אלא עראית,
גם  – לשינויים שמעל הנשמה, עצם מצד עבודה
נפש, מסירות של הגלוי באופן העבודה התבטאה
אותה  אצלו היתה העבודה של השונים הסוגים שבכל

נפש. מסירות

ועד  היהדות וחיזוק התורה הרבצת עבודת אמנם,
בכל  אצלו נעשתה החסידות מעיינות להפצת
ב: מיוחדת השתדלות ניכרה זאת בכל אך התחומים,

קבוצ  ארגון ללימודא) ושיעורים dyrnlות dkld
למעשה, מוריֿהוראה להכשיר כדי רבנות, לקראת
שונות, יהודיות ומושבות לקהלות רבנים שיגור
סוגי  כל בין המעשיות המצוות קיום הפצת ב) וכדומה.
שליחים  שיגור כגון: מעשית, פעילות ידי על היהודים,
על  חינוך ג) וכדומה. מוהלים, שיגור מקואות, לבניית
חדרים, יסוד רבן, בית של תינוקות של הקודש טהרת

וכדומה. מלמדים שליחת

בתורה  "תחתונים" בבחינת הם הללו הענינים וכל
כדלהלן. עצמן, ובמצוות

ו.
המצוות  בקיום התורה, בלימוד ו"תחתונים" "עליונים"

התלמידים  ובסוגי
שונים, אופנים יש התורה בלימוד הוא: לכך ההסבר
של  במתיבתא למעלה אשר התורה מלימוד החל

דרקיעא  ומתיבתא לאופן 32הקדושֿברוךֿהוא, ועד ,
לימוד  – כגון רבות, דרגות יש למטה וגם למטה. לימודה

ויאדיר" תורה "יגדיל שכר", וקבל "דרוש של ,33באופן
דהילכתא" אליבא שמעתא "לאסוקי .34והלימוד
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ובכ"מ.27) וש"נ. ואילך, 302 ע' חי"ח לקו"ש ראה
פ"ה.28)
רפי"ט.29) מתניא להעיר
מסנ"פ.30) לענין – ג) ד, ויקרא לקו"ת (וראה ב צט, תו"א
בהנ"ל 31) (המבואר השם קדוש על המסנ"פ מענין למעלה גם שזה

המלחמה  ניצוח שבשביל פי"א ההילולא המשך וראה הקודמת). הערה

דאברהם  מסנ"פ בין מההפרש ולהעיר מנגד". המלך משליך חייו "גם
לא). ע' לגני באתי סה"מ וראה .30 טו. ע' ה'ש"ת (סה"מ דרע"ק ומסנ"פ

(כב,32) ב"מ בגמ' ד"ה תזריע לקו"ת ב. רג, זח"ג א. פו, ב"מ ראה
א. ט, ח"א דיבורים לקוטי וראה ד). (כד, המאמר בסוף ושם ואילך) סע"ב

ב.33) סו, חולין כא. מב, ישעי'
א.34) כו, יומא
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בלימוד  "עליונים" בין ההבדל זהו כללי ובאופן
באופן  לומדים כאשר בתורה: "תחתונים" לבין התורה
למעשה, הלכה לצורך ולא ויאדיר", תורה "יגדיל של
והתענוג  שבתורה, בשקלאֿוטריא בעיקר עוסקים
לומדים  כאשר ואילו התורה. בהבנת הם והחיות
שקועים  אין דהילכתא", אליבא שמעתא "לאסוקי
בידיעת  בעיקר אלא התורה, ובחכמת בשקלאֿוטריא

למעשה. מכך הנובעת ההוראה

המצוות לגבי גם שזוהי zeiyrndוכך לכך בנוסף :
בכלל  התורה ללימוד יחסית תחתונים של קיים 35דרגה ,

של  לענין בדומה התורה, "מצד" שהן כפי פן במצוות
עולה..." הקריב כאילו עולה בתורת העוסק .36"כל

המצוה  את לקיים אפשר אי שבהם מקרים, כמה ישנם
המצוה, בתורת עוסקים זאת ובמקום ממש, במעשה

הוא בתורה שהעיסוק כך, על נאמר זאת eli`kולמרות
הקריב.

וכדומה. המצוות, כוונת קיימת וכן

יהודי  קיים, המקדש שבית בזמן זאת, לעומת
הכהן  על סומך אלא קרבנות, הלכות כלל יודע שאינו

במעמדו) וישראל בדוכנו (ולוי הקרבן את ,37המקריב
הקרבנות  הקרבת חובת ואת המצוה את מקיים

עליו. המוטלת

בבחינת  הוא למעשה המצוות קיום פירוט: ביתר
יחסית  יותר ועוד שבמצוות, לדיבור יחסית "תחתונים"

ולב. במחשבה המצוה לכוונת

לומדים  שעמם היהודים, לגבי מובן לכך בדומה
ובמיוחד  רבן, בית של תינוקות של הלימוד תורה:
הוא  וכדומה, בי"ת אל"ף לימוד – הלימוד בתחילת
שעמם  התלמידים סוגי לגבי "תחתונים" בבחינת

לומדים.

ז.
"לו  עובדים כאשר רק "תחתונים בבחינת העבודה

יתברך"
האמורות  הדרגות בשלוש העיסוק כיצד מובן זה לפי
"לו  מתבצעת העבודה כאשר רק אפשרי ב"תחתונים"

עצמית. ושלימות תועלת למען ולא יתברך",

הוא  כלשהי, למציאות עצמו מחשיב האדם כאשר
שבתורה, העליונים בדרגת בעיקר בהתלהבות עוסק
ולכן  בתורה. המאיר האלקי באור מכך ויותר בשכל,
לסוג  מתאימים כלים שהם יהודים עם ללמוד מוכן הוא
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  שבתורה, בנגלה הן זה, לימוד
התפשטות  את רואים שאז התורה. ובסודות בפנימיות

בעולם. וגילויה האלקות

וכן  דהילכתא, אליבא שמעתא לאסוקי בלימוד אבל
– רבן בית של תינוקות עם בי"ת אל"ף של בלימוד
את  בכך רואה הוא אין ומתלהב, עוסק הוא אין בכך

יתברך. שמו גילוי ואת ה"עושר",

היא  העיקרית חיותו המצוות, קיום לגבי גם וכך
במעשה  כך כל ולא יתברך, בו לדבקה המצוות, בכוונת

העליון. רצון בקיום המצוה,

שתתבצע  יתברך", "לו היא עבודתו כאשר רק
אינו  עצמו העובד כאשר הקדושֿברוךֿהוא, כוונת
בבחינת  בעיקר היא עבודתו אז עצמאית, מציאות
"נתאוה  המטרה מושגת כך עלֿידי דוקא כי תחתונים,

דירה יתברך לו להיות mipezgza".הקדושֿברוךֿהוא

ח.
למעשה  הלכה לימוד חסר בתקופתנו

מכל  פשוטות: במילים ענין  כל להבהיר צריך כיום
בהם  שחלה ענינים שני יש דלעיל הרבות ההוראות

בתקופתנו: התדרדרות

לימוד – הוא הראשון dyrnlהענין dkld,רואים .
בכמות  הן ומתרבה, הולך התורה לימוד כללי שבאופן
שמעתא  לאסוקי של באופן הלימוד אבל באיכות. והן
לפסוק  שיוכלו רבנים ייצאו שממנו – דהילכתא אליבא
(ובמיוחד  ערוך השולחן חלקי ארבעת בכל שאלות
לדור  מדור ר"ל ופוחת הולך – חיים) אורח בחלק

לחודש. ומחודש לשנה ומשנה

יש  משפט, חושן חלק של ההלכות איֿידיעת לגבי
מכך  תצמחנה לא המדינה וחוקי מצב שעקב לקוות,
ועלֿ יורהֿדעה, אבןֿהעזר, לגבי אך רבות. תקלות
ההלכות  – אורחֿחיים לגבי אחתֿכמהֿוכמה
רק  ולא היוםֿיום, בחיי ממש, למעשה החשובות

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

פל"ז.35) תניא בארוכה ראה
מהד"ק 36) ס"ט. ס"א מהדו"ת או"ח אדה"ז שו"ע א. קי, מנחות ראה

ואילך. סי"א שם

הזבח 37) דברים ("ששה אלו מכל אחד לשם בלבו הי' שלא מי ואף
ב). מו, (זבחים ב"ד תנאי שהוא כשר נזבח")
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כמעט  אין – "אורחֿחיים" כשמו מסויימים, בזמנים
לברר. מי אצל

בלימוד  זמנו כל את המשקיע למישהו באים כאשר
משיב: הוא הלכתית, שאלה אותו ושואלים התורה,
תורה  "יגדיל של באופן התורה בלימוד עסוק אני
בהלכות  דין לפסוק אך אור. ומוסיף הולך ויאדיר",
קריאת  בהלכות או תפלה, בהלכות הנהנין, ברכות

הלכות – למד!`elשמע לא הוא

לכך  בנוסף כפול: פגם יש חיים אורח לגבי
נוספת  אלו, בהלכות לפסוק שיוכלו רבנים שחסרים

לעצמו: "פוסק" ייעשה אחד שכל הסכנה

יראֿשמים, הוא אם רב, שאיננו וסוחר, בעלֿהבית
שאלה  בעצמו לפסוק יכול שהוא עצמו את ישלה לא
דעה. יורה בהלכות שאלה לא ואפילו גיטין, בהלכות
ומורהֿ רב מחפש הוא שאלה אצלו מתעוררת כאשר
עלול  הוא חיים אורח בהלכות אבל בפועל. הוראה
הוא  – "פוסק" להיות מסוגל שהוא עצמו את להשלות
אין  ואם הקודש, (בלשון ערוך שולחן בקיצור יעיין
וכדומה) בצרפתית באנגלית, – הקודש לשון מבין הוא

שמובנת כפי שולחן elוינהג בקיצור הנאמר משמעות
ערוך!

התעורר  יוסף" ה"בית של ערוך שולחן לגבי אם
את  לדעת בלי הלכה משם לפסוק ניתן כיצד דיון

הטעמים  ואת עלול38המקורות מה מובן מכך – לנבוע
שיפסוק  ואחד, אחד כל של בידיו נמסרת שהתורה

ערוך! שולחן קיצור לפי דין בעצמו

לבו" אל יתן "והחי לקיים צריך זה –39בענין
למרות  עצמו, שסיכן ההילולא, בעל של מעבודתו
לייסד  ממש, נפשות בסכנת כרוכים היו אלו שמעשים

– לרבנים בתיֿמדרש בשם עתה שנקרא מה את

לכך  הראויים אלו שכל ההוראה, נלמדת ומכך
כפי  במצב הרי ראויים, הם אם ספק יש אם (ואפילו
של  באופן ילמדו לחומרא), לנהוג יש עתה שהוא

דהלכתא. אליבא שמעתא לאסוקי

הדבר  כאשר ובמיוחד מסייעתם, הרבים וזכות
המצב  לפי אלא אחת, עיר של לציבור רק לא חשוב

ובמדינות  בארה"ב קהלות למאות הדבר חשוב עתה,
מוריֿהוראה  רבנים ללא כפשוטו, שנותרו, אחרות,
– בארץֿהקודש יישובים מאות גם וכך ערוך. בשולחן
ועד  השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני אשר... "ארץ

שנה" להם 40אחרית שתהא – רבנים להם שאין ,
להלכה  לכוון כדי הדרושה דשמיא ולהיות 41סייעתא ,

שותף  נעשים כך שעלֿידי לאמיתו", אמת דין "דן
בראשית  במעשה .42לקדושֿברוךֿהוא

ט.
הקודש  טהרת על חינוך

– היא לתקופתנו במיוחד החשובה השניה הנקודה
רבן: בית של תינוקות של החינוך אופן

והדומות  ארה"ב, זו, מדינה של המדינה חוקי עקב
בן  רק לא – ילד שאצל נקבע מבהיל. מצב נוצר לה,
למשנה  עשר בן של בגיל אפילו אלא למקרא, חמש
יכול  לא – לגמרא עשרה חמש ובן למצוות י"ג ובן
לימודי  לימוד ללא הלימודים שנת במשך יום לעבור

חול.

מסר  אשר ההילולא, מבעל ללמוד יש זאת לגבי
נפשם, למסור אחרים יהודים שלח ואף בפועל, נפשו
בחדרים  ושהלימוד יהודים, לילדים חדרים להקים כדי

יהיה ycewdאלו zxdh lr דרכי את ח"ו לשנות בלי ,
הדורות, כל במשך ישראל בעם נהוגות שהיו החינוך

עלֿאחתֿכמהֿוכמה זו,הרי ובמדינה אלה, בימינו
סכנה  של מצב ח"ו זה שאין לה, וכדומה ארה"ב,
ילדי  של שהחינוך ביותר, להשתדל וצריך גופנית,
עירוב  ללא הקודש, טהרת על לגמרי יושתת ישראל
וגם  זאת, מאפשר אינו החוק כאשר מלבד חול, לימודי

מחייב. שהוא ביותר המועטה במדה אז

י.
החול  לימודי את האפשר ככל לצמצם להשתדל יש
הרי  בנסיון, לעמוד יכולים שאינם אלו אפילו
חובת  ידי לצאת רבות בדרכים ניתן דבר של לאמיתו
כלל  הכרח אין ביותר, הקטן ובהיקף קטן בפרט זה ענין
שנהוג  כפי ובאיכות בכמות יתקיימו החול שלימודי
יראי  נשים, או אנשים, של שבהנהלה הספר בבתי עתה

שמים.
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ת"ת 38) להל' קו"א וראה א'. אות השו"ע כללי מלאכי יד ראה
רפ"ב. לאדה"ז

שם.39) תרגום וראה ב. ז, קהלת

יב.40) יא, עקב
שם.41) יומא וראה ב. צג, סנהדרין
א.42) י, שבת
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השבועי נח הלימוד מחזור ע"פ - שבט יו"ד - לקוטי־שיחות

אינה  שהשתדלותם ולעודדם, לעוררם רק צריך
אלא  המדינה, חוקי בקיום לדייק כלֿכך להיות צריכה
הקדושֿברוךֿ להבדיל, של, והחוקים המצוות בקיום
מהר  ועומד "מושבע יהודי כל לגביהם אשר הוא,

המדינה.43סיני" חוקי בכלל שהיו לפני ,

דינא" דמלכותא "דינא זאת,44אמנם, בכל אך ,
מי  היהודים מעלינו "אין יהדות שבעניני לכך בנוסף

עלינו" דעתו מסוגל 45שיכפה שאינו מי אפילו הרי ,
במסגרת  יכול בלבד, קודש לימודי של בנסיון לעמוד
של  זמנם שרוב להשתדל, המדינה, חוקי שמאפשרים
יהיו  לבם, תשומת רוב ולפחות והתלמידות, התלמידים
בלבד  הדעות לכל ההכרחי ורק קודש, ללימודי קשורים

חול. ללימודי יוקדש

יתקיימו  לא החול שלימודי לכך בנוסף (וזאת,
עריסותיכם" "ראשית – הלימוד בתחילת ,46בבוקר

עריסותיכם, ש"ראשית לחוק כלל מנוגד זה אין
הקדושֿ אל הילד את שירוממו – לה'" תרומה תרימו
הקדושֿברוךֿ של תורתו לימוד באמצעות ברוךֿהוא

ואין 47הוא  עייף, כבר הילד כאשר מכן, לאחר ורק ,
חול). ללימודי ביותר מצומצם זמן יוקדש ברירה,

כחן" לפי אלא מבקש... ש"איני ודאי,48וכיון הרי ,
ניתן  המתאימה, הלב ובתשומת ביותר, קל שבמאמץ

שיל  הזמן את מיד ללימודי לצמצם מקדישים ישראל די
הן  באיןֿערוך, יותר, הרבה רב זמן ולהקדיש חול,
להחליט  רק צריך קודש. ללימודי באיכות, והן בכמות

נפסק  שכך מפני חובה שזו תחושה מתוך עלֿכך
תלמודֿתורה  זאת.49בהלכות לבצע שיצליחו ברור ואז ,

להתחשב  שבלי ההילולא, בעל אצל שראו וכשם
האפשרות, הטבע בדרך כלל נראתה לא שבימיו בכך

ההיא  במדינה הקודש טהרת על חינוך למען שמאמציו

שצמחו  הפירות את בשר בעיני עתה רואים – פרי ישאו
מכך 

של  הגדולות בערים לרחוב יוצאים שכאשר –
אנשים  של נכדים ופוגשים אחר, מקום בכל או ארה"ב

ההיא, במדינה שנה ארבעים או עשרים לפני שהו אשר

ותמהים: והמצוות, התורה בדרך מתנהג שהנכד ורואים
cvik!?ליהדות קשורים להישאר יכלו

למדריך, שלאב, מגלים, ודורשים, חוקרים וכאשר
מהשלוחים  אחד עם מגע או קשר היה וכדומה, לסב או

אתו, ולמד ליהדות, עוררו הוא אשר ההילולא, בעל של

כדי  במרתף, או הגג, בעליית עמו ביחד והתחבא
– יהודי נשאר הוא ולכן – וכדומה ללמוד

"הולכים  אשר אלו כל לגבי לכך ובדומה
ועד" סלה נצח המאמצים 50באורחותיו שעלֿידי ,

הקודש, טהרת על החינוך חיזוק של דלעיל בעבודה

ה'" "צבאות את להקים יצליחו ייצאו 51בודאי אשר ,
האמיתית  בגאולה האחרונה, זו מגלות ממש בקרוב

דידן. ובעגלא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

תשל"ז) שבט יו"ד (משיחת
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וש"נ.43) ב. כא, שבועות
וש"נ.44) ב. י, גיטין
מהרבנים 45) דרשה כשהמלוכה נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק לשון

בצאתו  אדמו"ר מו"ח כ"ק עליו וחזר – כו' בחינוך שינויים לעשות
ח"א  קונטרסים בסה"מ נדפס – קאסטראמא מקלטו לעיר לנסוע ממאסרו

הדיבור. המשך ועיי"ש א. תרצב, ח"ד לקו"ד .350 ע'

א.46) קסה, שם קונטרסים סה"מ וראה כ. טו, שלח
ואילך.47) 307 ע' ח"ח .26 ע' [המתורגם] ח"ב לקו"ש גם ראה
ב.48) פי"ג, במדב"ר
וש"נ.49) ס"ז, פ"ג לאדה"ז
א).50) (קמו, זך סי' אגה"ק
ואילך.51) יו"ד סעיף ההילולא מאמרי המשך ג. ס, תו"א ראה

•

כאשה לא יודעים כיצד לרתנרג בנוגע לעניינים שמתהחשים במשך רשבוע, רנר 
כאשה מעיינים בפהשת רשבוע, יכולים למצוא רוהאר בעניין זר

משיחת כ"ר טבת, ר'תשכ"ז
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נט

 ילקוט לוי יצחק על רתוהר 
חודש אלול )א(

"אלול" ר"ת "אני לדודי ודודי לי", "אלול" הוא אותיות 
"או"-"לל" וביאורו

כתיב1 אני לדודי ודודי לי רהוער בשושנים שרה"ת רוא 
אלול2 כידוע. ורוא, כי אלול רוא בא אחה חדשי תמוז ואב 
שרם חדשי רחוהבן, שרחוהבן בעיקהו רי' במלכות3 כמ"ש4 
נפלר עטהת האשנו, שקאי על כתה מלכות שרוא רעטהר 
אני  אלר  ועל6  דעת,  מבלי  עמי  גלר  לכן  וכתיב5  דמלכות. 
)כי ברמ"ק  בוכי' רוא על סילוק רדעת כדאיתא7 במד"ה. 
ודעת רו"ע א' כמא' גדולר8 דער שניתנר בין ב' אותיות כו' 
גדול מקדש שניתן בין ב' אותיות כו'. וכל9 מי שיש בו דע"ר 
כאלו נבנר ברמ"ק בימיו.( א"כ רחוהבן ורגלות רוא בכתה10 

ודעת דמלכות, שרם כלל ענין רמלכות.

ורענין רוא, כי רנר רמלכות נקהאת א"ו11 כמ"ש בזרה12 

1( שיה רשיהים ו, ג.

ופיהושר פהק א. פהי עץ חיים  2( אבודהרם סדה תפלר האש רשנר 

ועיין רנסמן בתוהת מנחם – ספה  שעה כד )שעה האש רשנר( פ"א. 

והאר שם במאמהי   .67 ד' עמוד המר רעהר  רמאמהים מלוקט חלק 

ד"ר אני לדודי ע' הטז. הכג. הל.

3( ברבא לקמן האר לקוטי שיחות חלק יט ע' 163. ועיין אוה רתוהר 

איכר )נביאים וכתובים חלק ב( עמוד א'לד. א'לו. א'מא ואילך. ועוד.

4( איכר ר, טז. ומדייק ומבאה מ"ש "עטהת" שרוא בחי' "כתה".

5( ישעי' ר, יג.

6( איכר א, טז.

7( האר איכר הבר פהשר א', נא. על אלר אני בוכי' ה' ירודר אומה על 

סילוק דעת ועל סילוק שכינר עי"ש.

8( האר בהכות לג, א. סנרדהין צב, א. אמה ה' אמי גדולר דער שנתנר 

גדול  הבי אליעזה  וכו', אמה  ר'  כי אל דעות  בין שתי אותיות שנאמה 

מקדש שנתן בין ב' אותיות שנאמה פעלת ר' מקדש אדנ"י.

9( האר סנרדהין שם: ואמה ה' אלעזה כל אדם שיש בו דער כאילו נבנר 

בית רמקדש בימיו שזר ניתן בין שתי אותיות וזר ניתן בין שתי אותיות.

10( כתר ודעת דמלכות: כפי שיבואה לקמן, למשל במלך גשמי רמולך 

"כתר"  וזרו  לרמלוכר  ורענג  רהצון  א(  בחי',  שני  יש  רנר  עמו,  על 

רשכל  ורו"ע  אותם,  לנרל  ברעם  רמלך  של  ררתלבשות  ב(  מלכות, 

ור"דעת" שבמלכות.

11( מבאה שב' בחי' רנ"ל רם כנגד ראותיות "א-ו" שבתיבת "אלול" 

כדלקמן, שבחי' מלכות נק' "או".

אליו  הודע  או  כג(  ד,  ויקהא  מ"ש  )לפהש  ואמר  פתח  יהודה  רבי   )12

ע"ש.  חטאתו13  אליו  רודע  או  ע"פ  ע"ב  דכ"ג  ויקהא  פ' 
ובמאוהי אוה14 מע' או, נק' רמלכות או רודע אליו חטאתו 

כנזכה בזרה, או ריינו ז' מלכות ספיהר רז' עכ"ל.

מלכות  על  קאי  א"ו  שתיבת  מר  רטעם  מלבד  ורנר 
במרהח"ו  כמ"ש15  רז'  ספיהר  מלכות  רוא  ז'  מספהו  כי 
רוא באותיות  רז'  מספה  למר  לרבין  צהיך  רנר  ובמאו"א. 
א"ו דוקא. ולא באות ז' רהומז ג"כ על מלכות. או באותיות 

אחהות שיעלר מספהם ז'.

יש לומה:

איזר דבה מקודם,  פיהוש א"ו רוא כשאומהים  כי רנר 
איזר דבה אחה לא כרקודם, אומהים  לומה  הוצים  ואח"כ 

ִמַלת או. רנר ענין זר יתכן לומה על מלכות דוקא,

ורוא כי מלכות16 ריא סוף ראצי' שריא רנעשית מקוה 

חטאתו אשר חטא )רנר מלשון( הודע אליו )משמע כמי שמַצור לאחד 

ומי  רציווי,  בא  מי  )מצד  דמאן  מסטרא  ושאל(  אליו חטאתו,  לרודיע 

מצור למי, שאם רכונר כפשוטו שנתודע לו חטאתו( או נודע חטאתו 

מבעי ליה )ריר צהיך לומה או נודע חטאתו( מהו )רלשון( הודע אליו.

ליה  לאודעא  ישראל,  לכנסת  פקיד  הוא  בריך  קדשא  אלא  )ומתהץ( 

ישהאל  לכנסת  מצור  רקב"ר  )אלא  חב  דהוא  חובא  ההוא  נש  לבר 

מ"ש  וזרו  שחטא,  ררוא  רחטא  את  לאדם  שתודיע  רשכינר,  שריא 

"או" רנקהאת בחי' מלכות "רודע אליו חטאתו" תודיע אליו לרחוטא 

בדינהא  ואמה(  לו,  מודיער  )ובמר  ליה  מודע  ובמה  עי"ש(,  חטאתו 

יגלו  כז(  כ,  )כמו שנאמה איוב  כמה דאת אמר  ידי רדינים שלר(,  )על 

שמים עונו )פי' מהוב רצהות שיבואו עליו מן רשמים, יריר נגלר ונודע 

לכל שרוא הב פשע( וארץ מתקוממה לו )גם ראהץ תקום עליו לאויב 

לרפהע ממנו, על כן מש"כ( הודע אליו )רוא לשון צווי, ופיהושו( כמאן 

לפלוני,  זר  דבה  רודע  לו,  ואומה  לאחה  שמצור  )כמי  לאחרא  דפקיד 

וה"ל ז"א משפיע דין למלכות כדי לייסה את רחוטא, למען לעוהה את 

לבבו לפשפש במעשיו(. עיי"ש.

13( האר ילקוט לוי יצחק פ' ויקהא ד, כג.

14( מאוהי אוה אות אל"ף סעיף מר וז"ל: או נק' רמלכות או רודע אליו 

חטאתו כנז' בזרה, או ריינו מלכות ספיהר ז' עי"ש. וביאיה נתיב א"ו בגי' 

ז. ועיין בלקוטי לוי יצחק כאן שמפלפל בדבהיו.

15( ברגרתו לזרה ויקהא על אתה. וז"ל: או גי' ז' ריא נוקבא שביעית.

16( האר תניא – שעה ריחוד וראמונר פהק ז וז"ל: ידוע לכל כי תכלית 

בהיאת רעולם רוא בשביל רתגלות מלכותו יתבהך דאין מלך בלא עם 

וזהים והחוקים ממעלת  פי' עם מלשון עוממות שרם דבהים נפהדים 

מלוכר  שם  שייך  לא  מאד  הבים  בנים  לו  ריו  אפילו  אילו  כי  רמלך, 

מלך,  רדהת  דווקא  עם  בהוב  הק  לבדם,  שהים  על  אפילו  וכן  עלירם, 
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לבי"ע שאין מלך בלא עם. שבי"ע רוא מרות אחה מאצי' 
שבאצי' רוא תכלית ריחוד אירו וחיורי כו' משא"כ בי"ע. 
ע"י מל'  רוא  בי"ע  כדי שיעשר  רנר  עולמות רפיהוד.  רם 
והחוקים  ונפהדים  זהים  דבהים  שרם  עם  בלא  מלך  שאין 
זרו  בי"ע  לנגד  רם  לשונות17  רג'  ח"ב.  בתניא  כמ"ש 
כשהוצים לומה דבה אחה לא כרקודם אומהים א"ו. שקאי 

על מלכות, שעל ידר דוקא נעשר בי"ע.

וענין רמלכות רוא ב' בחי' בכלל.

א18. בחי' כתה מלכות,

ב. בחי' דעת דמלכות,

דרתחלת בנין רמלכות מרגבוהות רוא מדעתר. ורבחי' 
א',  נקודת רעצמיות – רוא אות  רעיקהית דכתה שלר – 
בעץ20  כמ"ש  ו'19  אות  רוא  שלר  דדעת  רעקהית  ורבחי' 

חיים בשעה ריהח בדהוש דאטב"ח עי"ש. זרו תיבת א"ו.

וריינו:

כי כדי שיתרוו בי"ע, שאין מלך בלא עם. רנר האשית 
כל צהיך לריות רענג ורהצון למלוך, זרו כתר מלכות שכתה 
לריות  צהיך  רנבהאים  שיתרוו  וכדי  ורהצון.  רענג  רוא 
יכול לריות  גבוהות דוקא שענינם לרעלים ולרסתיה שאז 

רתרוות רנבהאים. זרו דעת דמלכות.

וזרו21 כבוד מלכותך יאמהו, רכבוד דרמלך רוא רכתה 
רגבוהות  רוא  ידבהו  וגבוהתך  ואח"כ  אותו,  שמכתיהין 

ושם רמוהר על מדת מלכותו יתבהך רוא שם אדנות כי רוא אדון כל 

לריות  רעולם  ומקיימין  רמרוין  רן  זר  ושם  זו  מדר  כי  ונמצא  ראהץ, 

עולם כמות שרוא עכשיו יש גמוה ודבה נפהד בפני עצמו, ע"ש.

17( האר ילקוט לוי יצחק ער"ת חלק ב' סי' קכ.

פהטי  כאן  יצחק  לוי  בלקוטי  בפנים  ועיין   .10 רעהר  לעיל  האר   )18

רבחינות.

"דעת  רידוע  וכלשון  מדות  רששר  ונמשך  בא  דעת  דמבחי'   )19

מפתחא דשית", וזרו שרוא מהומז באות ו' כנגד רששר מדות דז"א, 

ובחי' כתה – רהצון למלוך – רוא מהומז באות א'.

20( שעה לר.

21( תרלים קמר, יא. מדייק כאן בפסוק שני דיוקים, א( מרו רחילוק 

"כבוד מלכותך יאמהו", ובין "וגבורתך ידבהו", ב( למר ב"כבוד" כתוב 

דיבוה  לשון  "ידברו"  כתוב  וב"גבוהתך"  הכר,  אמיהר  לשון  "יאמרו" 

שרוא קשר.

שבמלכות שמתחילין מדעתר. ובכבוד שרוא רכתה כתיב 
ידברו  ובגבוהתך כתיב  יאמרו, אמיהר הכר שרוא חסדים, 

שדבוה22 רוא קשר גבוהות.

ורנר בזמן רבית רי' בנין רמלכות מרחסדים ומרגבוהות 
בכתהר ודעתר. ורוא מר שמקדש ניתן בין ב' אותיות שרם 

ב' שמות רוי' אדנ"י. רוי' חסדים. אדנ"י גבוהות.

מר  רוא  ורגלות.  רחוהבן  ונעשר  רעונות  וכשגבהו 
א'  ראות  מלכות  כתה  נבנר  שאינו  רמלכות.  בנין  שנחהב 
מרחסדים. ואינו נבנר דעת דמלכות. אות ו' מרגבוהות. ואז 
שראהץ  מר  שרוא  חטאתו  אליו  רודע  דמלכות  א"ו  בחי' 
מתקוממר לו כמ"ש בזרה ויקהא שם, זרו מר שגלו ישהאל 

מראהץ דמלכות,

שמתחיל  הצון,  ימי  שרם  אלול  רוא  אב  אחה  ורנר 
לי,  ודודי  לדודי  אני  ה"ת  ורוא  מחוהבנר.  רמלכות  בנין 
פיהוד,  שרוא  דרחוהבן  ריפך  וז"א  מלכות  שמתחבהים 
כל  ואחה  א"ו.  אותיות  שם  שיש  אלו"ל  רוא  ששמו  וזרו 
לרא'  רל'  את  לרמשיך  ריינו  ל',  אות  רוא  מרם  אחד 
ל' לרו' דדעת דמלכות, רל' רוא  דכתה מלכות, ולרמשיך 
בנין  נעשר  ידם  ברן, שעל  נקנית  רל'23 מעלות שרמלכות 

רמלכות, ריפך דרחוהבן וכו',

ובלאו רכי רוא  ל',  וזרו שרתוך דתיבת מלך רוא אות 
מ"ך ח"ו, שירי' בנין רמלכות וכו'.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תו ואילך

22( האר מכות יא, א. ספהי במדבה יב, א.

23( אבות פ"ו משנר ו'.

ענין  וז"ל:  א'תג  עמוד  רשנר  להאש  דהושים  רתוהר  אוה  האר 

שרמלכות נקנית בשלשים מעלות ביאה הבינו ז"ל בביאוה ע"פ עולת 

תמיד דתקס"ט שרם למ"ד כלים דז"א י' כלים פנימיים י' אמצעיים י' 

חיצונים שמרם נבנר בנין רמלכות ורם נה"נ שבמלכות וממנר נמשכים 

ומרם נמשכים רנשמות  כו'  לבי"ע, פנימיות רכלים מאיהים בבהיאר 

מחיצוניות  נמשכים  ורמלאכים  בעשי'  וחיצונים  ביציהר  ואמצעים 

רכלים וריינו כי נשמות עלו במחשבר אבל רמלאכים נמשכים ברדבוה 

וג' בחי' רנ"ל שברכלים הת"ס רם ג"כ חב"ד חג"ת נר"י ורם ג"כ עצמות 

גידין ובשה... וג' בחי' רנ"ל י"ל נמשכין בכל רשנר ע"י ג' בחי' מדומ"ע 

שרן עבודר ותוהר וגמ"ח בהאתיו יצהתיו אף עשיתיו כנזכה בד"ר כי 

ביום רזר יכפה גבי רלא דבהי כאש, ורנר זרו רתלבשות שלשים כלים 

דמלכות דבי"ע. ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על רתוהר
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סא

 ילקוט גאולר ומשיח 

וטבלתם בדם  ולקחתם אגודת אזוב  יב, כב – 
שתי  ואל  המשקוף  אל  והגעתם  בסף  אשר 
המזוזת מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש 

מפתח ביתו עד בוקר

א. ולקחתם אגודת אזוב. איתא במכילתא ה"ש אומה 
שרוא  וסף  רמזוזות  ושתי  משקוף  ריו  מזבחות  אהבער 
רמזוזות  ושתי  שמשקוף  לעיל  כתבנו  וכבה  אסקופר, 
ריו נגד אבהרם יצחק ויעקב כמבואה בזורה )עי' ש"ה א, 
רבית  יסוד  אסקופר  על  בסף  אשה  שדם  לומה  יש  לו(, 
שמהמז על יוסף ורוא כי אזוב מספהו י"ו ועם אותיות סף 
יוסף  ואפשה שרי' לכפה על מכיהת  יוסף,  רוא בבחינת 
ולכך  נדהש  רנר  דמו  וגם  כב(  מב,  )בהאשית  בו  דכתיב 
ו(  טו,  )יחזקאל  כדכתיב  פסח  ודם  מילר  דם  על  נצטוו 
ואומה לך בדמייך חיי, ועמ"ש לעיל עוד כי שתי רמזוזות 
ורמשקוף  ושני  האשון  מקדשים  בתי  על  מהמזים  ריו 
מהמז  רי'  ורסף  בימינו,  במרהר  שיבנר  שלישי  בית  על 

למזבח שבשילר שרי' בחלקו של יוסף.
פנים יפות

יב, מ – ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 
שלשים שנה וארבע מאות שנה

שלשר  מצהים  בגאולת  מצינו  ישראל.  בני  ומושב  ב. 
קצים, ורם: ת' שנר, ת"ל שנר, הד"ו שנר. ת' שנר נמנים 
מתחלת גהות זהע אבהרם עם ענים ודלותם ולחצם של 
שנר1,  מאות  אהבע  אותם  וענו  ועבדום  שנאמה:  בניו, 
מיצחק  נמנים  רם  שנר  ת"ל  ועבדות.  גהות  נכלל  ובזר 
משער שנולד2. הד"ו שנר רם שישבו במצהים מנין הד"ו.

1( בהאשית טו, יג.

והאב"ע  )הש"י  רמפהשים  כל  כי  מאד,  תמור  רוא  אבל  ד"ה.  בכל  מצאתי  כן    )2

ג, מכילתא פסחא פהשר  )סדה עולם פהק  וגם רמדהשים  והמב"ן(  בפיהוש ראהוך 

)רוצ'  תימן"  ב"אגהת  רהמב"ם  וגם  קמב(  רעהר  טו,  לך  לך  שלימר  תוהר  ועיין  יד, 

מוסד רהב קוק עמוד קנד(, וגם הבינו בתוכם )עיין לעיל פהשת לך לך טו בסוף פסוק 

יד(, כולם פר אחד שמשנולד יצחק עד שיצאו ממצהים ריו אהבע מאות שנר בשור 

)ורחשבון רוא בדיוק: יצחק רי' ס' שנר בלדת הבקר את יעקב, ויעקב רי' ק"ל שנר, 

וישהאל עמדו שם הד"ו שנר, רהי ת(. ורחשבון ת"ל רוא מגזיהת בין רבתהים. ואם 

כן איך יתכן חשבון זר של רה"ח, כי כן מסיים הבינו שדער זו ריא של רה"ח )ועיין 

בספה  קצים  שלשר  רעתידר  בגאולתנו  תמצא  וכן 
שכתוב  רוא  של"ר,  אלף  ה"צ,  אלף  ק"נ,  אלף  דניאל: 
מתי  עד  רמדבה  לפלמוני  קדוש3  אחד  ויאמה  תחלר: 
מהמס,  וצבא  וקדש  תת  שומם  ורפשע  רתמיד  רחזון 
ונצדק  מאות  ושלש  אלפים  בקה  עהב  עד  אלי  ויאמה 
קדש4, חשוב ימים ולילות5 ביחד, וכיון שנחלקם בימים 
ולתת  רתמיד  רוסה  ומעת  וכתיב:  שנר6,  ק"נ  אלף  רהי 
שקוץ שומם ימים אלף מאתים ותשעים7, וכתיב אחהיו: 
שלשים  מאות  שלש  אלף  לימים  ויגיע  רמחכר  אשהי 

וחמשר8.

וריתר רסבר מאת רקב"ר שריתר גאולת מצהים על 
ג' קצים כדי לחזק ידינו רהפות בגלותנו זר, ושלא נאמה: 
כי  לנו  שנתבהה  מאחה  כי  לנו9,  נגזהנו  תקותנו  אבדר 
שלשר קצים אלו של גאולת מצהים שלשתן ריו אמת, 
בדניאל  רמפוהשין  קצים  שלשר  כי  לראמין  עלינו  כי 
מדות  שם  שיש  אע"פ  אמת  כלם  רעתידר  בגאולתנו 
קצים,  ג'  וכאן  כאן  נגזהו  וע"כ  מתחלפות,  וחשבונות 
בהאשון  יזכו  לא  ואם  בהאשון,  נגאלין  יריו  יזכו  שאם 
אפשה  ואי  בשלישי,  יזכו  בשני  יזכו  לא  ואם  בשני,  יזכו 

שתאחה רגאולר מן רקץ רקצוב ראחהון ואילך.
הבינו חננאל, מובא בהבינו בחיי

לעיל בפהשת ויגש מו, ח, שגם כן המז לשיטר זו, ע"ש ביאוהים ד"ר וכבה ידעת(. ולא 

מצאתי דער זו שרוזכהר בשום מקום )ורחכם שי"ה באספו את רליקוטים של פיהוש 

זו(. שוב האיתי שב"תוהת חיים"  ה"ח רשמיטו, וגם בת"ש לא מצאתי המז לשיטר 

רהגיש בזר דמלידת יצחק לא ריו אלא ת' שנר ורניח בצ"ע. ועיין עוד בפיהוש רקצה 

אבהרם  שיצא  מיום  רוא  ת"ל  שחשבון  גאון  סעדי'  הב  בשם  שמביא  מר  להאב"ע 

רשם  לו  כשאמה  אבהרם  בו  שעמד  מיום  רוא  ת'  ורחשבון  כשדים.  מאהץ  אבינו 

"ועבדום ועינו אותם אהבע מאות שנר". ורנר מזר שנודע לנו כי ה"ח רלך בעקבות 

ה"ס. עוד תרי' רתימר יותה גדולר למר חולק עליו בזר.

3( אחד מן רמלאכים )הש"י(.

4( דניאל ח, יג-יד.

5( ריינו "עהב בקה" )שנאמה בדניאל ח, יד(.

6( שרהי חצי 2300 רוא: 1150.

7( שם יב, יא.

8( שם יב.

9( יחזקאל לז, יא. – ועיין לעיל בהבינו בחיי פהשת לך לך יז, כ, שגם שם רביא מהבינו 

חננאל דבהים יקהים מחזקים לב בגאולר רעתידר.
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סב סב

âטבת כ"ט ראשון âיום

é(à)éðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º
éúL ïòîì åéãáò áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²

:Baø÷a älà éúúà«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«
i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבֹו ׁשאׁשית ∑È˙L.והתרה .אני ׂשימי, «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַƒƒֲִִִִֶָ

(á)ðá éðæàa øtñz ïòîìeða-ïáe EøLà úà E §©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³
ìlòúäíá ézîN-øLà éúúà-úàå íéøöîa éz ¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®

:ýåýé éðà-ék ízòãéå¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, "ּכי (במדבר ƒ¿««¿ƒְְִִִַ

ּבי", ו)התעּללּת א ּבהם",(שמואל התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשאם  – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון ואינֹו ּבמצרים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהאמּור

ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה א)ּכן, "ועֹולל (איכה ְְְְִִֵֵַָָֹ
לי" עֹולל "אׁשר לי", עֹוללּת ּכאׁשר  .למֹו ְֲֲִִֶֶַַַָָ

(â)åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈
ìà ýåýé øîà-äkýzðàî éúî-ãò íéøáòä é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨

:éðãáòéå énò çlL éðtî úðòì¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙ÚÏ∑,לאתּכנעא עני ּכתרּגּומֹו: מּגזרת מּפני והּוא וׁשפל עני להיֹות מאנּת ,. ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékàéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬
:Eìáâa äaøà øçî̈¨²©§¤−¦§ª¤«

‡‡א  È¯‡ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¬≈¬»
ÏÈ„a È‰Bc·Ú„ ‡aÏ ˙ÈÂ daÏ ˙È ˙È¯wÈ«»ƒ»ƒ≈¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ÔÈl‡ È˙‡ ‰‡eLÏ¿«»»»«ƒ≈≈≈

È˙ב  C¯a ¯·e C¯a Ì„˜ ÈÚzL˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒ¿»≈√»¿»«¿»»
Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc ÔÈqƒƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»«ƒ

:ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÔB‰a È˙ÈeL«≈ƒ¿¿ƒ¿¬≈¬»¿»

dÏג  e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Úk˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד  ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

‰Ú¯t Ï‡ ‡a זאת ‡) אליו ּבא . …∆«¿…ֵָֹֹ
ׁשחּזק  ּבעבּור ּתׁשּתֹומם ואל ְְֲִִֵֵֶַַַַַהּפעם

את  הכּבדּתי אני ּכי עּתה. עד ְְֲִִִִִֶַַַָלּבֹו
עבד  לב ואת לּבם לּבֹו ׁשּיר ּבעבּור יו ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשהכּבדּתי  וטעם הארּבה. מּכת ְְְְְִִֶֶַַַַַַָּבבֹוא
אּלה  אֹותֹותי ׁשיתי למען לּבֹו ְִִִֵֶֶַַַאת
ׁשוה. ספרד חכמי ּדעת ואין ְְְְְִֵֵַַַַָָָּבקרּבֹו.

ּבינּו. ּכמֹו ׁשיתי ּכי אֹומרים יׁש ְְִִִִִִֵּכי

יׁשית. וככה להם. והּדֹומה ְְִִֶֶַָָָָׂשימּו.
ּבכל  להם והּדֹומה יבין. ְְִִֶֶַָָָָיׂשים.

הפעיל. מּבנין ׁשהּוא וי"א ְְְִִִִִִֶַַָהּסימנים.
אֹו ׁשּמצאּו ּבעבּור חסר. הּבנין ְְְֲִֵֶַַָָָוהּוא

לטֹוב  עלי לׂשּוׂש אּלם יׂשּום ְִִֵֶָָָמי
מּבנין  ׁשהּוא אבֹותי על ׂשם ְֲֲִִֶֶֶַַַָּכאׁשר
וׁשיתי  ויׂשּוׂש ּכמֹו יׂשיׂש וי"א ְְְְִִִַַָָהּקל.

הּקל: מּבנין והּכל ׂשּומי aּכמֹו dxez ְְְִִִַַַַֹ
¯tÒz ÔÚÓÏe ׁשהּוא ·) ידּבר למׁשה . ¿««¿«≈ְְֵֶֶַֹ

אני  ּכי וידעּתם וככה יׂשראל ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּכנגד
ּתֹורה  ודּברה זה. יׂשראל ּכל ׁשּידעּו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָה'
ּכאדם  התעּללּתי לֹומר אדם ּבני ְְְְְִִִֵַַַָָָָּכלׁשֹון

מאחר: להּנקם הּתֹולדת bמׁשּנה dxez ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ
‡·iÂ אל ‚) מׁשה יבא לא ּכי ידענּו . «»…ְִֶֶַָָֹֹֹ

הּמליץ  הּוא ּכי עּמֹו אהרן ּבלא ְְֲִִִֵַַַֹֹֹּפרעה
ּבעבּור  ואהרן מׁשה עּתה ְְְֲֲִִֶַַַָֹֹוהזּכיר
ּבאחרֹונה  וגרׁשם ׁשניהם ְְְְֲֵֵֶֶַָָָׁשהּוׁשבּו

הּמּכֹות: ּבכל ּכן עׂשה .ÚÏ˙ׁשּלא ְֵֶַַָָָֹ≈»…
עני: מּגזרת נפעל cמּבנין dxez ְְְִִִִִִַַָָ

‰a¯‡ ּכן „) נקרא אּולי מין ׁשם . «¿∆ְִִֵֵַָ
מהּמינים  רב יֹותר ׁשהּוא ֲִִֵֵֶַַַּבעבּור
אכל  הּגזם יתר וכתּוב ְֲִֵֶֶַַָָָָָהאחרים.

 חומש יומי 

פהשת בא

יום האשון
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בא  פרשת - י - תרגום ואחד מקרא ושנים טבת כ"ט ראשון ליום יומי שיעור

(ä)õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤
ìëàå|ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà §¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈

:äãOä-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà ìëàå§¨©Æ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«
i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה ∑‡˙ B‚Â'.הארץ את ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות .הרֹואה ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe Eíéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼
éúáà eàø-àì øLàéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E £¤̧«Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä-ìò©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´

ìàý:íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäé ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה .ּכי ¬∆∆≈«ְְְֲִִִַָָָָָֹ

ÏekÈה  ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓ ÔBÎÏ ¯‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו  Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ùe Èt˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז  È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
ּבתׁשּובה  לׁשּוב יכֹולים מּצב ְְְִִַָָָָּבכל

ׁשל  ּבׁשליחּותֹו ּפרעה אל מׁשה ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבתחּלת

מחר  מביא הּנני עּמי, את לׁשּלח אּתה מאן אם "ּכי ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה

"ּבגבל ד)ארּבה .(י, ְְִֶֶַֻ

לּבֹו", את הכּבדּתי "אני זה לפני ּכתּוב ּדהרי הּקּוׁשיא, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוידּועה

מּכיון  הּוא יׂשראל ּבני את לׁשּלח ּפרעה ׁשּמאן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהּטעם

מּטעם  ּבארּבה נענׁש מּדּוע ואםּֿכן לּבֹו, את חּזק ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקּב"ה

ּבבחירתֹו? היה לא זה הרי לׁשּלח, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמאן

ּב'אּגרת  נׁשמתֹוֿעדן הּזקן רּבנּו ּׁשּכתב מה עלּֿפי לתרץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָויׁש

יא)הּתׁשּובה' ּבידֹו(פרק מסּפיקין "אין עליו ׁשּנאמר מי ׁשאף ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּתׁשּובה" במשנה)לעׂשֹות ב פה, ונתחּזק (יומא ּדחק "אם הּנה , ְְְֲִִִֵֵַַַָָ

ּדאף  ּדהינּו, ּתׁשּובתֹו". מקּבלין ּתׁשּובה ועׂשה יצרֹו על ְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָונתּגּבר

לֹו יׁש עדין מּכלֿמקֹום הּתׁשּובה, עליו מכּבידים ׁשּמּלמעלה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמי

ּבתׁשּובה. ולׁשּוב "להּדחק" הּבחירה ְְְְְִִִִֵַַָָָָמׁשּפט

ׁש"הכּבדּתי  ּבזה ׁשהּכּונה לפרעה, ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹועלּֿדרֿזה

לא  אבל ּבתׁשּובה, לׁשּוב עליו הקׁשּו ׁשּמּלמעלה הּוא לּבֹו" ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֹאת

"להּדחק" יכֹול היה ועדין הּבחירה, מׁשּפט את מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלקחּו

נענׁש. הּוא זה ועל יׂשראל, ּבני את ּולׁשּלח ּבתׁשּובה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָולׁשּוב

רׁשע  ׁשהיה לפרעה ּבנֹוגע ׁשאם אלינּו, נפלאה הֹוראה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּומּזה

עלֿ ּבתׁשּובה, לׁשּוב ּבכחֹו ׁשהיה הּתֹורה לנּו אֹומרת ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹּגמּור,

קדֹוׁשה  נׁשמה לֹו ׁשּיׁש יׂשראל מּבני אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה

"יתּבר אּתֹו ּבאמנה היתה החטא ּבׁשעת סוף ׁש"אפילּו (תניא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

כד) ׁשּיה פרק מּצב ּולהתקרב ׁשּבכל ּבתׁשּובה לׁשּוב ּביכלּתֹו יה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ַַָָלהּקּב"ה.

שבת') 'לקראת מתוך - 65 עמוד ו, כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

הּגדֹול. חילי ּכתּוב ועליו ְְִֵֶַַָָָָָהארּבה.
נֹוסף: האל"ף יהי' dוא"כ dxez ְְִֶֶָָָ

‰qÎÂ מׁשל:‰) ּדר .ÏÎeÈ ‡ÏÂ ¿ƒ»ֶֶָָ¿…«
˙B‡¯Ï יפת אמר איׁש. מּלת ּתחסר . ƒ¿ְִִֶֶֶַַַָ

למּכת  הּברד מּכת ּבין רּבים ימים ְִִִֵַַַַַַָָָּכי
מן  לכם הּצֹומח ּבעבּור ְֲִֵֶֶַַַַָָהארּבה

eהּׂשדה: dxez ֶַָ
e‡ÏÓe (Â ּבלׁשֹון מׁשּנה הּמּלה זֹו . »¿ְְִִַָָֻ

היּו ׁשהּבּתים ּומלאּו טעם ּכי ְִִֶֶַַַַָָָֹהּקדׁש.

מלאּו מצאנּו והּנה מהן. ְְְִִִֵֵֵֵָָמלאים
יֹוצא. ּפעל ׁשהּוא מים ּכּדים ְִִֵֶַַַַָָֹארּבעה
הּמ"ם  ּבפתחּות ּכתּוב הּוא ְְְִֵַַָּכאּלּו
אמר  הּדגּוׁש. מהּבנין הלמ"ד ְְְִֵֵַַַַַָָָָודגׁשּות

יׁשּועה מׁשה רּבי אל ׁשב הּוא וּיפן ּכי ְִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּפֹונה  לּמלכּות ּכבֹוד חֹולק ְֵֶֶֶַַָָָׁשהיה
הֹול והּוא ּבצאתֹו הּמלך ְְֵֵֶֶֶַאל
צרּכֹו. ּכׁשהׁשלים אמר ויפת ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָאחֹורּנית.

יעׂשה  מה והּנה ּבּבקר. ּופנית ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹוככה

וּיפן  טעם והּנה וכה. ּכה וּיפן ְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבמּלת
והּנה  וּירא. הּוא ּכאּלּו ּפנים. ְְְְִִִִִֵַַַָמּגזרת
רׁשּותֹו ּבלא ּפרעה מאת יצא ְְְֵֵֶַָָֹֹֹמׁשה
ּפרעה  ׁשּכעס ּבעבּור זה הּכתּוב ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹוהזּכיר

ׁשהּוׁשבּו: אחר לגרׁשם fוצּוה dxez ְְְְִֶַַָָָ
e¯Ó‡iÂ (Ê הטרם ּתדע הטרם ּפי' . «…¿ֲֲֵֵֶֶֶֶַ

אבדה  ּכי ל ׁשּיתּברר ְְְְִִִֵֶֶָָָּתרצה
gמצרים: dxez ְִִַ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  64    הלי דהלד • דהמ למיהס  

סד בא סד פרשת - י - תרגום ואחד מקרא ושנים טבת כ"ט ראשון ליום יומי שיעור

(ç)øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤
ìà ýåýé-úà eãáò eëì íäìàýéîå éî íëé £¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−

:íéëìää©«Ÿ§¦«
i"yx£·LeiÂ∑ ׁשליח עלֿידי וה הּוׁשבּו אחריהם, ּפרעה ׁשּׁשלחּו אל .ׁשיבּום ««ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(è)eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑ ּכי ּגם אף אׁשּלח «¬∆¬««∆¿∆¿ֲִַַַַ
הּצאן  אמרּתם את ּכאׁשר הּבקר, ¯Ú‰.ואת Èk e‡¯ ְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָֹ¿ƒ»»

ÌÎÈt „‚∑:ׁשמעּתי אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ∆∆¿≈∆ְְְְִִַַַַָָָ
רֹואה  ּפרעה: להם אמר 'רעה', ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכֹוכב
לקראתכם  עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי, ּבאיצטגנינּות ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָאני
יׂשראל  ּוכׁשחטאּו והריגה. ּדם סימן והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמדּבר,
מׁשה  אמר להרגם, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובּקׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעגל

לב)ּבתפּלתֹו: ּברעה (לקמן לאמר מצרים יאמרּו "לּמה ְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹ
נגד  רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא זֹו ְִִִֶֶֶֶַָָָָָהֹוציאם"?
הּדם  את והפ הרעה" על ה' "וּיּנחם מּיד: ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפניכם",

ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ׁשּמל מילה (יהושע לדם ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהיּוה) מעליכם", מצרים חרּפת את ּגּלֹותי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ"הּיֹום

ּבּמדּבר  עליכם רֹואין אנּו ּדם לכם: .אֹומרים ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

(àé)dúà ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízàñ ©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑,עּמכם הּטף להֹולי אמרּתם ּכאׁשר …≈ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָ
ה'" את ועבדּו הּגברים "לכּו ‡Ìz.אּלא d˙‡ Èk ְְְְִִֶֶַָָƒ…»«∆

ÌÈL˜·Ó∑הּנה (אֹותּה עד ּבּקׁשּתם נזּבחה עבֹודה) : ¿«¿ƒְְְֲִִֵֶַַָָָָ

לזּבח  הּטף ּדר ואין ‡˙Ì.לאלהינּו, L¯‚ÈÂ∑ הרי ְְִֵֵֵֶֶַַַֹֹ«¿»∆…»ֲֵ
קצר  לׁשֹון המגרׁש,זה מי ּפרׁש .ולא ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

Ú¯t‰ח  ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

·a‡ט  ÏÈÊ ‡·Ò·e ‡ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ ‡¯B˙·e ‡Úa ‡˙··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡Ï ÈÈ¿»»»

k„י  ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

ÈÈיא  Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

·LeiÂ (Á.הּדבר עצם ּכמֹו את מּלת . ««ְִֶֶֶַַָָ
ׁשהּיּו"ד  אֹוהבי. האדם יאמר ְֲֲִֶֶַַַָָָֹוכאׁשר
אֹותי. אֹוהב יאמר אֹו המדּבר ְִִֵֵַַַַֹסימן

אם  ּכן על ׁשוה. הּדבר עצמי ְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשהּטעם
ׁשמעֹון  את הרג ראּובן ּכי אֹומר ְְִִֵֵֶַַָָאמר
ראּובן  ּבאמר א הרּוג. ׁשמעֹון ְְֱִֵֶַָָֹאז
ורב  ּכמֹו ׁשוה הּטעם ׁשמעֹון ְְְִֶַַַַַָָהרג

אדם. אלהים ּברא אׁשר צעיר. ֱֲֲִִֶַָָָָָֹֹיעבד
על  לאֹות את מּלת ּכי ּתחׁשב ְְְִִֶַַַַֹואל
ּברּבים  ּכן נמצא ׁשהּוא ּבעבּור ְְֲִִֵֶַַַָָהּפעּול
ואת  הארי ּובא הּפעל. עם ְְֲִִִֵֶַַָָָֹויּמצא

יהּודה  רּבי ואמר ּככה. ואחרים ְְֲִִֵַַַַָָָָהּדֹוב
אמר  את מּלת ּבעבּור ּכי ְְֲִִֵֶַַַַַָהּמדקּדק
ּדעּתי  ּולפי וּיּוׁשבּו. אמר ולא ְְְְִִַַַַַָֹוּיּוׁשב
הּוא  מׁשה ּכי ּבעבּור וּיּוׁשב אמר ֲִִֶַַַַָֹּכי

היא  ואהרן. מרים וּתדּבר וככה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹהעּקר.
הּדּבּור: עּקר hהיתה dxez ְִִַַָָ
eÏ '‰ ‚Á Èk (Ë מצּוה והּוא לזּבח. . ƒ«»ְְְִֶַַֹ

ּכּלנּו: iעל dxez ַָֻ
'‰ ÔÎ È‰È ¯Ó‡iÂ (È אֹומרים ׁשאּתם . «…∆¿ƒ≈ְִֶֶַ

וטעם ‚„עּמכם: ‰Ú¯ Èk e‡¯ ְִֶַַָ¿ƒ»»∆∆
ÌÎÈt ונגד מּכם קרֹובה הרעה ּכי . ¿≈∆ְְִִֶֶֶָָָָ

היא. ּכי ּפניכם ּדבק. הּטעם זה ועם ְְִִִֵֵֶֶַַַָ
ׁשאעׂשה  ּדין ּכי מבּקׁשים אּתם ְְֱִִִֶֶֶֶַַָאֹותּה
רֹוצים  ׁשהם ּפרעה חׁשב ועּתה ְְִֵֶַַַָָָָֹּככה.
אמר  לא אדֹונינּו מׁשה ּכי ודע ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹלברח.

אמר  רק ׁשּיכּזב. עֹוד ׁשּיׁשּובּו ְְְֵֶֶַַַַָָֹלפרעה
ודעת  ימים. ׁשלׁשת ּדר ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹׁשּירחיקּו
ּכן  על ׁשּיׁשּובּו היתה ְְִִִֵֶַַָָָהּמצרּיים
ׁשאּלּו אחר ּדבר ּובעבּור ְֲִִִֵֶַַָָהׁשאילּום.

ולא  ללכת רׁשּות ּפרעה להם ְְְֶֶֶַַָָָֹֹנתן
והּׁשם  אחריהם. רֹודף היה לא ְֲֵֵֵֶַַָָָֹיׁשּובּו.
ׁשּירּדף  עד ּכן לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַָֹצּוה

מפרׁש זה והּנה. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹאחריהם.וּיטּבע.
ואין  החירֹות. ּפי לפני וּיחנּו ְְֲִִִֵֵַַַַָוּיׁשּובּו
עׂשה  ׁשהּכל הּׁשם מעׂשי אחרי ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָֹלהרהר
מעיני  נעלמה ׁשהיא אע"פ ְְֱִֵֵֵֶֶָָָָּבחכמה

ּכׁשמע ּדוד ּבדברי והּנה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָהחכמים.
אז  הּבכאים ּבראׁשי הּצעדה קֹול ְְְִֵֶַַָָָָָאת
להּכֹות  לפני ה' יצא אז ּכי ְְְִֵֵֶֶַַָָּתחרץ

ּפלׁשּתים: i`ּבמחנה dxez ְְְֲִִֵַ

ÌÈ¯·b‰ ‡ eÎÏ ÔÎ ‡Ï (‡È מּלת . …≈¿»«¿»ƒִַ
כן  ולא הּזכרים הם הּמקרא ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּגבר

אדם: ÌÈLw·Óמּלת Ìz‡ d˙B‡ Èk. ִַָָƒ»«∆¿«¿ƒ
למעלה: הּנזּכרת הרעה aiעל dxez ְְְִֶֶַַַָָָָ
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בא  פרשת - י - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט א' שני ליום יומי שיעור

âשבט א' שני âיום

(áé)õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤

:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
i"yx£‰a¯‡a∑ הארּבה מּכת .ּבׁשביל »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑,היתה מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְֵֶַָָֹ

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ
äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk̈½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑ ּבימי ׁשהיה ואֹותֹו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ב)יֹואל, מןֿהעֹולם",(יואל נהיה לא "ּכמהּו ְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹ
היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, מּׁשל ּכבד ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלמדנּו

חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעלֿידי
אחד  מין ׁשל אּלא היה לא מׁשה ׁשל אבל (ּכּגזם, ֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי יהיה ּגרסת ולא היה .לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

(åè)ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−
-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå ãøaä©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜¯È Ïk∑ ּבלע"ז ירק עלה וירדור"א ,. »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤
ìà ýåýéì éúàèçýíëìå íëé: ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

‡¯Ú‡יב  ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג  ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»

Le¯‡יד  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

ÎBLÁÂ˙טו  ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז  ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

‰a¯‡a (·È הּכהן מׁשה רּבי אמר . »«¿∆ִֵֶַַַָֹֹ
במטה. ׁשם ׁשארּבה ּבארּבה טעם ְְִֶֶֶַַַַָָּכי
ּבעבּור  ּבארּבה הּטעם רק נכֹון. זה ְְֲֵֶֶַַַַַַָָואין

biׁשּיבא: dxez ֶָֹ
ÌÈ„˜ (‚È קדמה ּכי הּתאר. ׁשם . »ƒְִֵֵַַָֹ

ׁשהּוא  ּבעבּור קדים ונקרא שם. ְְְֲִִִֶַָָָָמזרחה
הּׁשמׁש ּתחל מּׁשם ּכי ּבפאֹות ְְִִִֵֵֶֶַַָָנקּדם

ּכמֹו אחֹור. מערב נקרא ע"כ ְְְֲִִַַָָָלזרֹוח.
אבין  ולא ואחֹור ואינּנּו אהל קדם ְְְֱִֵֵֶֶֶֶָָֹֹהן

‰‡¯a‰לֹו: ˙‡ ‡Nוהּניחֹו מּמקֹומֹו . »»∆»«¿∆ְְִִִ

מצרים: ממלכֹות ciּבכל dxez ְְְִִַַָָ
ÏÚiÂ („È כן יהיה לא ואחריו אמר . «««ְְֲִֵֶַַָָֹ

הּנבּואה: ּפי על ehנכּתב dxez ְְִִַַַָ
ÒÎÈÂ (ÂË ּכי הארץ וּתחׁש טעם . «¿«ְִֶֶַַַַָָ

הארץ  ּובין הּׁשמׁש ּבין הבּדיל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהארּבה
היא: חׁש הארץ לעֹולם fhּכי dxez ְִִֶֶָָָֹ

ÊË‡¯˜Ï ‰Ú¯t ¯‰ÓÈÂ יד ) על . «¿«≈«¿…ƒ¿…ַַ

חטאתי  להם לֹומר והֹוסיף ְְִִֶַָָָָׁשלּוחיו.
מאת  ּבקלֹון אֹותם ׁשּגרׁש ְֲֵֵֵֵֶַָָּבעבּור

fiּפניו: dxez ָָ

יום שני
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סו בא סו פרשת - י - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט א' שני ליום יומי שיעור

(æé)eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−
ìà ýåýéìýäfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëé: ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

(èé)-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤
ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå äaøàä́̈©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈

:íéøöî ìeáb ìëa§−Ÿ§¬¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ Áe¯∑ מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑,אני אֹומר «»ֲִַַָ»»ֲִֵ

ּדרֹומית  רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּים
ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל. ארץ ׁשל ּבמזרחּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוגם
ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלארּבה

ׁשּנאמר: מזרח, לצד ּפֹונה כג)ׁשהּוא סּוף (לקמן "מּים ְְֱִִֶֶֶֶַַַָ

ּפלׁשּתים  ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָועד
ּבפלׁשּתים: ׁשּנאמר היה, ב)ּבּמערב "יֹוׁשבי (צפניה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכרתים" ּגֹוי הּים, ‡Á„.חבל ‰a¯‡ ¯‡L ‡Ï∑ ְִֵֶֶַָ…ƒ¿««¿∆∆»
הּמלּוחים  מהםאף רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְְִֵֶֶַַָ

(ë)éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
ìàøNéô : ¦§¨¥«

(àë)íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç éäéå¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑ יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי ¿»≈…∆ְֲֲִֵֵֶֶַֹ
ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמחׁשכֹו

ויאמׁש∑LÓÈÂ.עֹוד  הרּבה ּכמֹו ּתבֹות לנּו יׁש . ¿»≈ְְְֲֵֵֵֵַַָ
נּכרת  האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחסרֹות

ּכגֹון: חסרֹונּה, על מקּפיד הּכתּוב אין ,ישעיה ּכלּֿכ) ְְְִֵֶַַַָָָָ
יּטה יג) לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל ְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹֹ"לא

וכן: כב)אהלֹו, ב וּתאּזרני.(שמואל ּכמֹו חיל", "וּתזרני ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָ

ּבתר  ימיׁש", "לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ְְְְְְֲִִֵַָָָָֹואּונקלֹוס
ליליא  קבל אבל ,ּדיעּדי הּיֹום, לאֹור סמּו ּכׁשּיּגיע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהּוא  לפי "וימׁש", ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻאין
ּפֹותרֹו, אּגדה' ּו'מדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ְְִִִֶַַַַָָָֹּכתּוב

כח)לׁשֹון ּכפּול (דברים ׁשהיה ּבּצהרים", "ממּׁשׁש ְְֳִֵֶַַַָָָָ
מּמׁש ּבֹו ׁשהיה עד ועב .ּומכּפל ְְֶַַָָָָָֻ

‰„‡יז  ‡ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

Èaכ  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא  ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

‡ ‡N ‰zÚÂ (ÊÈ נא ׂשא מּלת . ¿«»»»ִַָָ

וטעם תּׂשא. ּכי ּבפרׁשת ‡Cאפרׁשנּה ְְְֲִִֶַַַָָָָָ«
ÌÚt‰ ּפי למרֹוד עֹוד אחטא לא ּכי . «««ְְִִִֶָֹ

לא  מׁשה ּכעּוס ׁשהיה ּובעבּור ֲֵֶֶַַָָָֹֹהּׁשם.
מחּוץ  ויצא העם. ׁשּיׁשלח לֹו ְְִִֶַַָָָָָאמר

וּיעּתר: ּכמׁשּפטֹו giלעיר dxez ְְְִִֶַַָָ
ÌÈ Áe¯ '‰ CÙ‰iÂ (ËÈ מערב נקרא . ««¬…«»ְֲִַָָ

הּגדֹול  הּים ּבעבּור הּקדׁש ּבלׁשֹון ְֲִֶַַַַָָָֹים
מצרים  ארץ על ועֹובר מּספרד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּיֹוצא

מערב. לפאת והּוא יׂשראל. ארץ ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָאל
לא  יׂשראל ּכי אֹוקינֹוס. ים ְְְִִֵֵֶָָָֹואינּנּו
הּים  ספרד ים ונקרא כך. כל ְְְְִַַָָָָָירׁשּו

מאֹות  ג' ׁשרחּבֹו ּבעבּור ְֲֵֶַַָָהּגדֹול

יׂשראל  ׁשּבארץ הּימים ּוׁשאר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּפרסאֹות
אין  הּמלח. וים ּכּנרת. וים סּוף. ְְְִֵֶֶֶַַָָָּכים,
ׁשלׁשים  רחב ׁשּיהי' ְְִִִֶֶֶַָֹּבהם

kּפרסה: dxez ְַָ

˜ÊÁiÂ (Î ּבא חז"ל ׁשאמרּו ּדר על . «∆¡«ְֲֶֶֶַַָָ
לֹו: ּפֹותחין k`ליטּמא dxez ְִִֵַ

¯Ó‡iÂ (‡Î הּמּטה ּכי הּסברא מּדר . «…∆ְִִֶֶֶַַַָָ
ּכתּוב: ׁשאינּנּו ּפי על אף ּבידֹו ְִֵֶֶַַָָָָהיה

CLÁ LÓÈÂחׁש וימׁש ּכי יפת אמר . ¿»≈…∆ְִֵֶֶֶַָָֹ
חׁש ּכל ימיׁש ּכי והּטעם וימיׁש. ְְְִִִֶַַַָָָֹּכמֹו
מּמּנּו. עב אחר וּיבא ידּוע. להם ִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהיה

אמׁש ּומּלת אל"ף חסר הּוא ּכי ְֲִִֶֶֶַַָוי"א

ּכמֹו ׁשעבר. הּלילה הּקדׁש ְְְִֶֶַַַַָָֹּבלׁשֹון
אמ"ס  ערבי ּובלׁשֹון אלי. אמר ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָאמׁש
הּמּלֹות. ּברב "ּבסמ יתחּלף הּׁשי"ן ְְְִִִִֵֵַַַָֹּכי
טעם  אין והּנה שמ"ס. ׁשמׁש ְְִֵֵֶֶַַּכמֹו

וי  ּכי ּדעּתי ּולפי מּגזרת לפרּוׁשם. מׁש ְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
ׁשהּוא  ּבעבּור טענה ואין ְְְֲֵֵֶַַָָימּׁשׁש.
הענין  ּבזה ּכמֹוהּו ּכי הּכפל. ְְֳִִִֵֶֶֶַָָָָמּפעלי
מצרים  על וׁשב ימיׁשּון. ולא ְְְְְִִִֵֶַַָֹידיהם

וּיאמר  ּכמֹו יחיד. לׁשֹון מצרים ְְְִִִִֶַַָֹּכי
ׁשּימׁשׁשּו הּטעם והּנה אנּוסה. ְְְְִִִֵֶַַַַַָָמצרים
ּכי  עב יהיה ּכ ׁשּכל החׁש ְְִִֶֶֶַָָָָָֹּבידם
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(áë)äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²
ìL íéøöî õøà-ìëa:íéîé úL §¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑חׁש «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒֶֹ
ימים  ג' אותן אחיו" את איׁש ראּו ׁש"ּלא אפל, ִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹׁשל

רבה) א (בשמות ימים ׁשלׁשת ועֹוד על , מכּפל חׁש חרים ְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻ
יכֹול  אין יֹוׁשב מּתחּתיו", איׁש קמּו ׁש"ּלא ְִִֵֵֶֶַָָָֹזה

ליׁשב יכֹול אין ועֹומד עיי"ש)לעמד, רבה. ולּמה (שמות . ְְֲֵֵֵֵַָָָֹ
חׁש עליהם הּדֹור הביא ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ? ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ימי  ּבׁשלׁשת ּומתּו לצאת, רֹוצים היּו ולא ְְְְִִִֵֵֵֶָָָֹֹרׁשעים,

אף  ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאפלה
את  וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו ועֹוד ּכמֹונּו. לֹוקין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָהם

ּוכׁשּיצאּוּכליהם  אֹומרים:, והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
ּבבית ראיתיו אני לֹו: אֹומר ּכלּום, ּבידינּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָאין

הּוא  ּפלֹוני ÌÈÓÈ.ּובמקֹום ˙LÏL∑ ׁשל ׁשלּוׁש ְְִָ¿…∆»ƒִֶ
ּבכל ימים  ימים" "ׁשבעת וכן ּבלע"ז, טרציינ"א , ְְְְִִִֵַַַָָָ

ימים  ׁשל שטיינ"א .מקֹום, ִֶָָ

(âë)åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈
ìLøBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL §´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−

:íúáLBîa§«§Ÿ¨«

âשבט ב' שלישי âיום

(ãë)-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤
:íënò Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬¦¨¤«

i"yx£‚vÈ∑ ּבמקֹומֹומּצג יהא. À»ְְִֵָֻ

Â‰Â‰כב  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ

‡Lכג  eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰·˙BÓa ‡¯B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

eÁÏtכד  eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â ÔBÎÚ „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

ãקודש משיחות ãנקודות
הּטבע  ּבדר הּמצֹות ְְִִֶֶֶַַַקּיּום

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ŒÏÎa ‰ÏÙ‡ŒCLÁ È‰ÈÂ(כב עליהם (י, הביא ולּמה «¿ƒÕ…∆¬≈»¿»∆∆ƒ¿«ƒְֲִֵֵֶָָ

ׁשֹואלים  והיּו ּוכׁשּיצאּו ּכליהם את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו . . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹחׁש

ּבבית ראיתיו אני לֹו אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים והיּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָמהן

הּוא ּפלֹוני .(רׁש"י)ּובמקֹום ְְִִַָ

ּכפרּוׁש מפרׁש ׁשאינֹו מׁשמע יׂשראל" "ׁשחּפׂשּו רׁש"י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּלׁשֹון

ּבתנחּומא ג')ׁשהּובא ּומראה (פרשתנו ליׂשראל מאיר ׁש"היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

צריכים  היּו יׂשראל ׁשּבני ּדמפרׁש וכּו'", וזהב ּכסף ּכלי ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלהן

הּׁשּנּוי. טעם ּביאּור וצרי וכּו', הּזהב ּכלי את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלחּפׂש

הּברּיֹות", את ּבהן "לצרף נּתנּו הּקּב"ה צּוּויי ּדהּנה זה, לבאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש

ולא  טבעּיים ּבדברים לקּים צרי הּקּב"ה ׁשצּוּויי הּדין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולכן

העֹול  מּגדרי ׁשהם ּבדברים יהיּו ׁשהּמצֹות ּבכדי נּסים, ם ּבמעׂשה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

פ' חמדה כלי ב. סט, סנהדרין חטין תוד"ה על איתן מצפה (ראה

כזֿכח) לה, .ויקהל

לקּים  צריכים היּו מצרים", את ּד"ונּצלּתם הּצּוּוי ּגם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָועלּֿפיֿזה

הּטבע. ְֶֶֶַַּבדר

הּנה  נס, ּבדר יהיה לא הּצּוּוי ׁשּקּיּום ׁשּכדי רׁש"י מפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹולכן

ּבדר היה מצרים") את ("ונּצלּתם הּמצוה קּיּום עצם רק ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלא

לקּיּום  ההכנה ּגם אּלא ׁשל הּטבע, הּזהב  ּכלי (חּפּוׂש הּמצוה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

נּסי. ּבאפן ולא הּטבע ּבדר היה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹהּמצרּיים)

ואילך, 80 עמ' ה כרך לקו"ש (ע"פ

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 48 עמ' לא כרך

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

הּנר  ולא ידלק לא אׁש ׁשל ְְִֵֵֶַַָֹֹהאֹור
לא  אחיו. את איׁש ראּו לא ְִִֵֶָָָֹֹוהעד

הּנרֹות: ּבאֹור ולא הּיֹום akּבאֹור dxez ְְְֵַַֹ
ËiÂ (·Î ימים ג' ׁשהיּו ידעּו ולא . «≈ְְִֶָָָֹ

אֹור. להם ׁשהיה יׂשראל ּפי על ְִִֵֶֶֶַָָָָָאּלא

ׁשּלא  עב חׁש יבא אוקינּוס ּבים ְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹֹוהּנה
לילה  ּובין יֹום ּבין להפריׁש אדם ְְְִֵֵַַַָָָיּוכל
ואני  ימים חמּׁשה לפעמים זה ְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָֹויעמד

רּבֹות: ּפעמים ׁשם bkהייתי dxez ְִִִַָָָ
ÂÈzÁzÓ LÈ‡ eÓ˜ ‡ÏÂ (‚Î.מּביתֹו . ¿…»ƒƒ«¿»ִֵ

ילכּו אנה ּכי ּתחּתיו. איׁש ׁשבּו ְְְְִִֵַָָָּכמֹו
אֹור: ckּבלא dxez ְֹ
‡¯˜iÂ („Î:אֹור ׁשראּו ימים ג' אחר . «ƒ¿»ִֶַַָָ

‚vÈ ÌÎ¯˜·e ÌÎ‡ˆ מה ¯˜ לדעת . «…¿∆¿«¿∆À»ַַַָ
ּגם  ואמר לברח. ּדעּתֹו אם מׁשה ְְְְִִֶֶַַַַָֹֹּבלב

יום שלישי
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סח בא סח פרשת - יא - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ב' שלישי ליום יומי שיעור

(äë)úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑"ּתּתן אּתה "ּגם אּלא עּמנּו", יל ׁש"ּמקננּו ּדּי .לא ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(åë)epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ¦¤´
ìà ýåýé-úà ãáòì çwðý-äî òãð-àì eðçðàå eðé ¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©

a-ãò ýåýé-úà ãáòp:änL eðà ©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ ּבלע"ז ּפרסת פלנט"א Úp·„.רגל, ‰Ó Ú„ ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד יֹותר ּכּמה יׁשאל מּמה ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבידינּו .ּׁשּיׁש ְֵֵֶָ

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø: §´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬
éðt:Eô ¨¤«

i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת אמת יפה ּדּברּת. ּפניּובזמּנֹו ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא רבה), .(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

àé(à)àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt-ìò©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

:äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLk§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑" ּכליל "ּכלה", יׁשּלח .ּגמירא". .ּכּלכם »»ְְְִֵֶַַָָָָֻ

ÒÎ˙כה  ‡„Èa ¯ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚÂ ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

˙zL‡¯כו  ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò ‡Á‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙƒ¿«√»¿»«≈»»«»

‡·‰כז  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח  ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט  ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

מׁשה  לֹו ׁשאמר ּכמֹו יל ְְֵֵֶֶֶַַָֹטּפכם
:נל ּובזקנינּו ּבנערינּו dkּבתחּלה dxez ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָ
eÈ„Èa Ôzz ‰z‡ Ìb (‰Î אּתה ּגם . ««»ƒ≈¿»≈ַַָ

ועֹולֹות  זבחים ּבידינּו לּתן ְְְִִֵֵַָָָחּיב

:ּבעד ekלהקריב dxez ְְְִַַַ
Ì‚Â (ÂÎ מאיזה ּפרסה. תּׁשאר לא . ¿«ְִֵֵֵֶַָָֹ

זה  אי נדע ׁשּלא ממקנינּו. ׁשּיהיה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹמין
וזהּו מּמּנּו. נקריב וכּמה נבחר ְְְְִִִִֶֶַַַָמין

ּנעבד: מה fkטעם dxez ֲַַַַֹ

˜ÊÁiÂ (ÊÎ את ה' הקׁשה ּכי ּכדר . «∆¡«ְְִִֶֶֶָ
לבבֹו: את ואּמץ gkרּוחֹו dxez ְְִֵֶָ

˙eÓz (ÁÎ מיתה חּיב ּתהיה אּתה . »ְִִֶַַָָָ
ּבּמלכּות: hkׁשּתמרד dxez ְְִֶַַֹ

z¯ac Ôk (ËÎ:צלפחד ּבנֹות ּכן ּכמֹו . ≈ƒ«¿»ְְְְֵָָ
EÈt ˙B‡¯ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ ׁשאני . ¿…ƒ¿»∆ֲִֶ

לעֹולם: עֹוד אלי אבֹוא `לא dxez ְֵֶָָֹ
'‰ ¯Ó‡iÂ ׁשּתהיה ‡) ראּוי היה . «…∆ְִֶֶָָָ

מׁשה  וּיאמר ּפרׁשת הּזה ּבּפסּוק ְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּדבקה
ּפרׁשת  ּביניהם ונכנסה ה' אמר ְְְִֵֵֶַַָָָָֹּכה
זה  להֹורֹות והּטעם אחד. נגע ְְֶֶֶַַַַָעֹוד

לֹו. נאמר ּומתי ה'. אמר ּכה ֱֶֶַַַַָָָֹׁשאמר
אנכי  הּנה עֹוד. ּבמדין לֹו נאמר ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹוזה

מּכת  ּובבֹוא ּבכֹור ּבנ את ְְְְִֵֶַַהֹורג
סיני  ּבהר הּׁשם מאת צּוה ְְִִִֵֵֵַַָָּבכֹורים
ּפרׁשּתי  ּוכבר רעהּו מאת איׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָּׁשּיׁשאלּו
אּׁשה  וׁשאלה ּכתּוב ׁשם ְֲִָָָָָָָלּמה

איׁש וּיׁשאלּו ּכתיב וכאן ְְְְְֲִִִִֶַָָמּׁשכנּתּה.
אל  ה' וּיאמר ּפי' והּנה רעהּו ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַֹמאת
הּׁשם  אמר ּוכבר אחד נגע עֹוד ְֵֶֶֶַַַָָָֹמׁשה
ּגרׁש וּיאמר ּככה. רּבים ּכי למׁשה ְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹזה
יגרׁשם  חזקה ּוביד אמר ּכאׁשר ְְְֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָיגרׁש.

aמארצֹו: dxez ְֵַ
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סט

סט

בא  פרשת - יא - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ג' רביעי ליום יומי שיעור

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|eäòø úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡Œ¯ac∑(ז ּבּקׁשה (ברכות לׁשֹון אּלא 'נא' .אין «∆»ְֵֶַָָָָ
ּכ על הזהירם ,מּמ אֹותֹוּבבּקׁשה יאמר ׁשּלא , ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו "ועבדּום אברהם: ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָצּדיק,
ּבהם  קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן ."ואחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ

(â)íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå|Léàä ©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

íòä éðéòáeñ : §¥¥¬¨¨«

$
âשבט ג' רביעי âיום

(ã)éðà äìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬
:íéøöî CBúa àöBé¥−§¬¦§¨«¦

ÔÓב  ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

‡Ûג  ÌÈ¯ˆÓ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù È„·Ú ÈÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

ÈÏÈÏ‡ד  ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
ּכתׁשלּום  אֹו ּכמּתנה ּגדֹול ְְְְַַָָָרכּוׁש

. . 'B‚Â e‰Ú¯ ˙‡Ó | LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡Œ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿
'Â‚Â ÛÒÎŒÈÏk ÌÈ¯ˆnÓ eÏ‡LiÂ ‰LÓ ¯·„k eNÚ Ï‡¯NÈŒÈ·e¿≈Õƒ¿»≈»ƒ¿«…∆«Õƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿≈∆∆

:ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ eÏvÈÂ(ואילך ב יא, (פרשתנו «Õ¿«¿∆ƒ¿»Õƒ
לקּים  ּכדי היתה מצרים" את ּב"וינּצלּו הּכּונה ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש

כן  ׁש"ואחרי הּבתרים ּבין ּבברית אבינּו לאברהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָההבטחה

את  יקּבלּו יׂשראל ׁשּבני הּקּב"ה עׂשה לּמה ּגדֹול", ּברכּוׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָיצאּו

ּדלכאֹורה  מהּמצרּיים, ּובּקׁשה ׁשאילה עלֿידי ּגדֹול" ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָה"רכּוׁש

ּבדר זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם יֹותר מתאים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיה

ּבני  הצרכּו ולּמה ּבזה, וכיֹוצא מּתנה נתינת עלֿידי ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכבֹוד

מהּמצרּיים? הרכּוׁש את ולׁשאל לבּקׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹיׂשראל

ּבסנהדרין ּדאיתא מה ּפי על לֹומר א)ויׁש ּבאּו(צא, אחת "ּפעם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָ

מּמּנּו, ׁשּנטלּתם וזהב ּכסף לנּו ּתנּו . . אמרּו . . מצרים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבני

רּבֹוא  ׁשּׁשים ׁשל עבֹודה ׂשכר לנּו ּתנּו . . ּפסיסא ּבן ּגביהא ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָאמר

ולא  . . ׁשנה מאֹות וארּבע ׁשנה ׁשלׁשים ּבמצרים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּׁשעּבדּתם

ּכתׁשלּום  הרכּוׁש את קּבלּו יׂשראל ׁשּבני והינּו, ּתׁשּובה", ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמצאּו

למצרים. ׁשעּבּודם על ְְְִִִַַָָָׂשכר

עצמם, מּצד זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָועלּֿפיֿזה

ׂשכר  ּכתׁשלּום ולא מּתנה ּבדר רק היה ׁשּזה לחׁשב יכֹולים ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיּו

את  יּתנּו ׁשהּמצרּיים הּקּב"ה עׂשה ולכן להם), לׁשּלם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ(ׁשחּיבים

יׂשראל  ּבני ׁשל וה"ּתביעה" מהּׁשאלה ּכתֹוצאה רק ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהרכּוׁש

לבני  הּגיע ׁשּזה הּכל, ראּו ואז הּדין) מּצד ּׂשכר, להם ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ(ׁשּמּגיע

מּתנה. ּבדר ולא ּכתׁשלּום, לזה וזּכאים ראּויים היּו ּכי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל

וק"ל.

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 12 עמ' כא כרך לקו"ש (ע"פ

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

‡ ¯ac הּוא ·) ּכי נא ּפרׁשּתי ּכבר . «≈»ְְִִֵַָָ

bעּתה: dxez ַָ
ÔziÂ קּים ‚) הּׁשם ּכי הּכתּוב סּפר . «ƒ≈ִִִֵֵֵַַָ

חן  את ונתּתי למׁשה. ּׁשהבטיח ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹמה
וטעם LÓ‰העם: LÈ‡‰ Ìbהיּו ּכי . ְַַָָ«»ƒ…∆ִָ

ּכבֹוד  מּפני אֹותם מׁשאילים מהם ְְְִִִִֵֵֶַַָרּבים

‰ÌÚמׁשה: ÈÈÚ·e עם . ֶֹ¿≈≈»»ִ
cמצרים: dxez ְִִַ

‰ÏÈl‰ ˙BˆÁk מדקּדקים „) יׁש . «¬««¿»ְְְִֵַ

והּטעם  הּפעל. ׁשם ּכחצֹות ְְֲֵֶַַַַַַָֹׁשאמרּו
ּכי  ּבׁשוה. הּלילה חצי יהיה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָּכאׁשר
הּלילה  ּבחצי ויהי ּכמֹו לדּמֹותֹו ְְְְֲִִַַַַַָָרצּו
רגע  לידע ּבחכם יכלת אין ּכי ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹוידּוע
ּבכלים  ּגדֹול ּבטרח אם ּכי הּיֹום ְְֲִִִִֵַַָֹחצי

הּלילה  חצי ּכי ואף נחׁשת. ׁשל ְְְְֲִִִֶֶַַַָֹּגדֹולים
אין  ּדעּתי ּולפי קׁשה. יֹותר ְְִִֵֵֶֶַָׁשהּוא

הּלילה  ּכחצֹות ּפי' ּכי זה. לכל ְְֲִֵֶֶַַַָָֹצר

ה  חצי יעבֹור הראׁשֹון ּכאׁשר ּלילה ְֲֲֲִִֶַַַַָָ
והעד  הּנׁשאר. הּלילה ּבחצי ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָוככה
האיׁש וּיחרד הּלילה ּבחצי ויהי ְְֱֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּנאמן
:ל להֹודֹות אקּום לילה חצֹות ְְְֲִַַָָָֹוּילּפת.

BÈˆ‡וטעם È‡ הּיֹוצאת הּגזרה על ְַַ¬ƒ≈ְֵֵַַַָ

הּׁשם: dמאת dxez ֵֵֵַ

יום הביעי
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ע בא ע פרשת - יא - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ג' רביעי ליום יומי שיעור
i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְִֵַָֹ

זֹו נבּואה לֹו הֹוסיף נאמרה לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ
ּפניו  ‰ÏÈl‰.ראֹות ˙ˆÁk∑.הּלילה ּכהחלק ְָָ«¬…««¿»ְְֵֵַַָָ

ּכמֹו: יט)ּכחצֹות, א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים "ּבחרֹות (תהלים ְֲֲֲַַַ
ׁשאין  אפניו, על ליּׁשבֹו ּפׁשּוטֹו, זהּו ּבנּו", ְְְְֵֶֶַַַָָָָאּפם

ּדבר  ׁשם ּדרׁשּו:'חצֹות' ורּבֹותינּו חצי. ד)ׁשל (ברכות ְְֲִֵֵֵֶַָָָ

'ּכחצֹות', מׁשה: ׁשאמר ואמרּו הּלילה, ּכבחצֹות ְְְְְֲֲֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
לֹו סמּו אמר ּדמׁשמע ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו , ְְְְְֲַַַַָָָָָֹ

מׁשה  ויאמרּו: ּפרעה אצטגניני יטעּו ׁשּמא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּבחצֹות,
עּתיו  יֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל הּוא, ֲִֵַַַַָָָָּבּדאי

'ּבחצֹות' אמר: .ּורגעיו, ְֲַַָָָ

(ä)äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ
øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä©¥´©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´

:äîäa øBëa ìëå íéçøä̈«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£È·M‰ ¯BÎa „Ú∑ הּׁשבּויים לקּו ּכדי ?לּמה «¿«¿ƒְְִֵַָָָ

ּפרענּות  והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם יאמרּו: ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֻׁשּלא
מצרים  ‰ÁÙM‰.על ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ ְִִַַƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»

הּׁשפחה  מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ְְְְְֲִִִִִַַַַָָֹּכל

היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבני לקּו ולּמה ּבכלל, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו
ּבהם מׁשעּבד  ּבצרתם ים BÎa¯.ּוׂשמחים ÏÎÂ ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿…¿
‰Ó‰a∑ּֿוּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו לּה. עֹובדין ׁשהיּו לפי ¿≈»ְְְִִֶֶַָָָָ

מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע .(מכילתא)הּוא ְְֱִִִֵֶָָָָָֹֻ

(å)øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk: ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éðaLéàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−
ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa-ãòå§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬

:ìàøNé ïéáe íéøöî¦§©−¦¥¬¦§¨¥«
i"yx£BLÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑ לׁשֹון ׁשהּוא אני, אֹומר …∆¡«∆∆¿…ְֲִֵֶ

וכן יׁשּנן, לא י)ׁשּנּון: יׂשראל (יהושע לבני חרץ "לא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", את ה)לאיׁש ב ּתחרץ",(שמואל "אז ְְֱִִֵֶֶַָֹ

מא)ּתׁשּתּנן. ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג (משלי ְְִֵַַָָ

וׁשנּון, חריף אדם חרּוץ", י)"מחׁשבֹות א "ויד (שמואל ְְְְִַַָָָָָ
ׁשנּונים  סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", ‡L¯.חרּוצים ְֲֲֲִִִִִִַָ¬∆

‰ÏÙÈ∑ יבּדיל. «¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåøîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà àöàöà ïë-éøçàå E ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®

:óà-éøça äòøt-íòî àöiåñ ©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ¯ ¯˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

dLÈÏז  ‡aÏk ˜ÊÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡ÓÏ ÁaÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח  ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈

:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

B‡Òk ÏÚ ·LBi‰ לׁשבת ‰) הראּוי . «≈«ƒ¿ֶֶָָָ
מּכל  הּנכּבד והזּכיר אחריו ּכסאֹו ְְְְֲִִִִִַַַָָָעל

ׁשהּכל  אדֹוניהם ּבן ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶֶַַֹמצרים
ּבכֹור  מהּכל והּנבזה לֹו. ְְְֲִִֵֶַַָֹעבדים

וטעם עבד: ׁשהּוא ‡L¯הּׁשפחה ְְִֶֶֶַַַָ¬∆
ÌÈÁ¯‰ ¯Á‡ ויהי ּכמֹו טֹוחן. ׁשהּוא . ««»≈»ƒְְִֵֶַ

אמרּתי  ּוכבר האסּורים. ּבבית ְְְֲִִֵֵַָָָטֹוחן
רק  הּמּלֹות ׁשֹומרים אינם הּנביאים ְְִִִִִֵַַַָּכי
הׁשקיני. הגמיאיני מּלת ּכי ְְְִִִִִִִִַַַַָהּטעמים.
תחמד  לא וׁשקר וׁשוא וׁשמֹור ְְְְְֶֶַָָָָֹֹוזכֹור

אדּבר  ועֹוד ּבּטעם. ׁשוים ּתתאּוה ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹולא
ּבכֹור  והּנה מׁשה. ּבתפּלת זה ְְְִִִֵֶֶַַֹעל

הּׁשבּויה  ּכי הּׁשבי. ּבכֹור ּכמֹו ְְְְִִִֶַַַָָהּׁשפחה.
ּבּלילה  הּבֹור ּבבית ותיׁשן היא ְְְְִִִֵַַַַָָׁשפחה
יֹוסף  הזּכיר ּכאׁשר האסּורים ְְְֲֲִִִִֵֶַַָּכמנהג

ּבּבֹור: אֹותי ׂשמּו eּכי dxez ִִַָ

‰˙È‰Â (Â ּבכל ּכזאת ראינּו לא . ¿»¿»ְִָָָֹֹ
נהיתה  לא ּכמֹוהּו לֹומר ְְְִִַַָָָֹהּמקרא
על  מּלת ותחסר תֹוסיף לא ְְְִִֶַַַָֹוכמֹוהּו
נהיתה  לא ּכמֹוהּו אׁשר הּוא ְְֲִֶָָָָָֹוככה

וטעם  צעקה: תֹוסיף לא ּכמֹוהּו ְְְִַַַָָָֹועל
e‰BÓk והּדֹומה מות אֹו ׁשבר אֹו ׁשֹוד . »ְֵֶֶֶַָ

fלהם: dxez ֶָ
BBLÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï (Ê ׁשּיפחידם . …∆¡«∆∆¿ְִֵֶַ

לׁשֹונֹו. את לאיׁש לבנ"י חרץ לא ְְְִֶַָֹּכמֹו
והּנה  נֹוׁשך. אֹו נֹובח ׁשּיהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַוהּטעם

לׁשֹונֹו ּכלב להם יחרץ לא ְֱֶֶֶֶֶַָָָֹּבארץ
הּׁשמים  מן יׁשלח ּכי ואף ְְְְְִִִִִֶַַַַָָולבהמּתם.

ּבכֹוריהם: להּכֹות gמׁשחית dxez ְְְִֵֶַַ
e„¯ÈÂ (Á.ÈÏ eÂÁzL‰Â על לאמר ¿»¿¿ƒ¿«¬ƒֵַֹ
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עא

עא

בא  פרשת - יב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ג' רביעי ליום יומי שיעור
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑ ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְֲֵֶַַַָָ

"קּומּו ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ְְְְְֵַַַַַַַָָָָֹּבּסֹוף,
וירדּת מּתחּלה: מׁשה לֹו אמר ולא עּמי", מּתֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹּצאּו

לי והׁשּתחוית קב)אלי EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑ ְְֲִִִֵַַָ¬∆¿«¿∆

והּלּוכ עצת אחר ‡ˆ‡.ההֹולכים ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ ְְְְֲִִַַַָ¿«¬≈≈≈≈
העם  ּכל Ú¯t‰.מארצעם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑ ּכׁשּגמר ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְֶַָ

מּלפניו ,ּדבריו  לֹו:∑.Û‡ŒÈ¯Áa.יצא ׁשאמר על ְְִָָָָָָ»√ƒ»ֶַַָ
ּתסף  .ּפני"ראֹות "אל ְֶַַָֹ

(è)äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïòîì§©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑" ּולנער יםֿסּוף ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: "רבֹות" ׁשנים, מצרים מֹופתי" .את ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤

:Böøàî ìàøNé-éðañ §¥«¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לסמכּהּכבר ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחריה  .לּפרׁשה ְֲֶֶַַָָָָ

áé(à)õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤
:øîàì íéøöî¦§©−¦¥«Ÿ

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְִִ
ּכבֹוד  לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאהרן
ּבּדּבּור  מׁשה עם ׁשּכללֹו ראׁשֹונה, ּבמצוה .זה ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a∑(מכילתא) אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ¿∆∆ƒ¿«ƒְֵֶַָָ

העיר  את "ּכצאתי ּתלמּודֿלֹומר: ?הּכר ְְְְִִֵֶַַַָָּבתֹו
לפי  ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹוגֹו'",
לא  ּכזה, חמּור ּדבר ּכוכבים, עבודת מלאה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשהיתה

.ּכלֿׁשּכן? ֵֶָ

(á)íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
:äðMä éLãçì§¨§¥−©¨¨«

i"yx£‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות לבנה (מכילתא. הראהּו «…∆«∆ְְֶָָָ
ל יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחּדּוׁשּה,
חדׁש על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא מקרא ואין חדׁש. ְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹראׁש

החדׁשים, מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹניסן
ׁשליׁשי  - סיון ׁשני, קרּוי אּיר נתקּׁשה ∑‰f‰.ׁשּיהא ְְִִִִִֵֵֶָָָ«∆ְִַָ

ותהיה  ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמׁשה

Ú¯t‰ט  ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי  ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

„ÌÈ¯ˆÓא  ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‰e‡ב  È‡Ó„˜ ÔÈÁ¯È LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

.ּפי¯L‡ ÌÚ‰ ÏÎÂ.EÈÏ‚¯a ׁשהם . ִ¿»»»¬∆¿«¿∆ֵֶ

ׁשארצה  הּמקֹום אל ׁשאֹוליכם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָּברׁשּות
וה  ּברגליו. וּיעל ׁשאמר ּכמֹו ּבעבּור ּנה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָ

ּבחרי  יצא ּפני ראֹות ּתֹוסף אל ְֳִֶַַָָָָלֹו
hאף: dxez ַ

¯Ó‡iÂ (Ë ּכמׁשּפט העברים ּכמנהג . «…∆ְְְְְִִִִַַָ
ורּבים  הּׁשם. אמר ּוכבר ְְִֵַַַַָָָהּלׁשֹון.

iּכמֹוהּו: dxez ָ
‰LÓe (È הּמֹופתים ּכל ׁשעׂשּו אע"פ . …∆ְִֶַָָ

הּׁשם  ּכי לׁשּלחם לּבֹו ר לא ְְְִִִִֵַַַַָָֹהּנזּכרים
ויהי  ּפרׁשת להיֹות ראּוי והיה ְְְְִִִַַָָָָָחּזקֹו.

הּמּכֹות  להיֹות זה אחר הּלילה ְְֲִִֶַַַַַַַָּבחצי

החדׁש ּפרׁשת נכנסה רק הּסדר ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹעל
נמלטּו אי להֹודיע ּבאמצע. ְְְְִִֵֶֶַַַָהּזה
על  הּמׁשחית ּבבֹוא יׂשראל ְְְְִִֵֵַַַָּבכֹורי

`הּמצרים: dxez ְִִַ

¯Ó‡iÂ הּמצֹות ‡) ּתחּלת הזּכיר עּתה . «…∆ְְְִִִִַַַָ
הם  ּכי ואהרן מׁשה ידי על ְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹׁשהיּו
אחריהם  ּכי הּתֹורה נביאי היּו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָלבּדם
היתה  אם רק מצוה נתחּדׁשה ְְְְִִִַַָָָָֹלא

ואל  ואלּיהּו ּגדעֹון ּכדבר ׁשעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹלצר
ּבבית  ׁשהיה הּׁשיר ּדבר לּב על ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָיעלה

היה  ּתּקּון ּכמֹו ּכי ּדוד. יד על ְִִִֵַַָָָָהּׁשם

ּכתּוב  וככה ּוׁשלמה ּדוד ׁשּיסד ְְִֶַָָָָָָֹֹּומֹוסד
אמר  והּגאֹון ּבנבּואתם. ולא ְְְֱִֶַַָָָָָָֹּבאמּונתם.
ּכי  מׁשה מּפי ּבידם היתה קּבלה ְְִִִִֶַָָָָָָֹּכי
וכמֹוהּו ׁשיר. ּכלי ויחּדׁש יקּום ְְִִֵֵֶֶַָָמל

ּביֹום  מּבּתיכם מּׂשא ּתֹוציאּו ְִִֵֶַָָֹלא
aהּׁשּבת: dxez ַַָ

‰f‰ L„Á‰ הּפרסי ·) יהּודה א"ר . «…∆«∆ְְִַַָ
החּמה  ׁשנֹות ּכפי מֹונים היּו יׂשראל ְְְִִִִֵַַָָָּכי

וראייתֹו הערלים העּמים ְְְֲֲִִִֵַַַָָָּכמׁשּפט
ּכי  למֹועדּה. הּזאת החּקה את ְְְֲִֶַַַָָָָֹֻוׁשמרּת
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לקּדׁש ּברקיע ,ראּויה הּלבנה את ּבאצּבע לֹו והראה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לא  והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹואמר

ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא עּמֹו מדּבר ו)היה "ויהי (לעיל ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ה'", ּדּבר ז)ּביֹום צּוֹותֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום "מן (במדבר ְְִִֶַ
לׁשקיעת  סמּו אּלא והלאה"? ה' צּוה אׁשר ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָהּיֹום

חׁשכה  עם והראהּו זֹו, ּפרׁשה לֹו נאמרה .החּמה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

החריׁש ימי ּכי ׁשוה. איננּה לבנה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָׁשנת

לבּדֹו הּׁשמׁש ּבהליכת ּתלּויים ְְְֲִִִֶֶַַַַַָוהּקציר
ולא  לּדרֹום. אֹו לּצפֹון נטֹותּה ְְְִַַָָָֹּכפי
ידענּו .ל אפרׁש ועּתה נכֹונה. ְְְְֲִֵֵַַָָָָּדּבר
ּבּנקּדה  ּבּגלּגל'. הּלבנה מהל ְְְֲִַַַַַַַָָָֻּכי

ׁשּובה  עד הּמּזלֹות ּגלּגל ּכנגד ְְְֶֶַַַַַַָָָהּידּועה
הּנקּדה יֹום אל כ"ז הם ּבעצמּה ְְְֵֶַַָָֻ

ּכי  נחׁשב והּנה ּבקרֹוב. יֹום ְְְְִִִִֵַָֹּוׁשליׁשית
ּבּנקּדה  ּכׁשהיתה הּׁשמׁש עם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻהתחּברה

והּנה  טלה מּזל ּבתחּלת ְְִִִִֵֶַַַָָָהראׁשֹונה
מצא' לא טלה מּזל ראׁש אל ְֶֶַַָָָָֹֹּבׁשּובה
ּבמהלכֹו הל ּכבר ּכי ׁשם ְְֲִֶֶַַַָָָָהּׁשמׁש
ׁשניהם  מהל ּכי מעלֹות כ"ז ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָהאמצעי
למזרח  מּמערב הּוא ּגמּורֹות ְְְְֲִִִַָָָּבראיֹות

הלכה  והּנה העליֹונה. הּתנּועה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָהפ
הל ׁשּכבר הּמעלֹות ּבאּלה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָהּלבנה
ּבחלקים  הּלבנה הלכה ּגם ְְֲִֶֶַַַַָָָָָהּׁשמׁש.
הּמעלֹות  הּלבנה ּבלכת הּׁשמׁש ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהל

מחמׁש וקרֹוב ימים ׁשני ְְְִִֵֵֵַָָָָהּנזּכרֹות
כ"ט  לסֹוף ׁשניהם התחּברּו ְְְְִֵֶַָׁשעֹות.
וע"ג  ׁשעה. ידֹות ּוׁשני וחצי ְִֵֵָָָָיֹום
ּבאמת  והּׁשנ' יׂשראל מחלקי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָחלקים

הּמֹוליד  הּוא ּכי לבּדֹו. לּׁשמׁש ְִִִֶֶַַַהיא
ד' ׁשהם וחרף וקיץ וחם קר ְְִֵֵֶֶַַָָֹֹֹזמּני
ׁשהיתה  נחׁשב ואז הּׁשנה. ְְְְֶַַָָָָָֹּתקּופֹות
ּבגלּגּלֹו יל והּוא טלה. ראׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָֹּבתחּלת
עד  יֹום מרביעית וקרֹוב ימים ְְִִִֵַָָשס"ה

נקרא  זה ּובעבּור ׁשנית ּפעם ְֲִִֵֶַַַָׁשּובֹו
ּכלל. ׁשנה לּלבנה אין והּנה ְְְִֵֵַָָָָָָָׁשנה.
לא  ּכי ּכלל. חדׁש לּׁשמׁש אין ְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹּכאׁשר
החּדּוׁש ּדבר רק ּדבר ּבּׁשמׁש ְְִִֵֶֶַַַַַָָיתחּדׁש

נקרא  זה ּובעבּור הּלבנה. לאֹור ְְְֲִֶַַָָָהּוא
אֹור  חּדּוׁש ּבעבּור ירח. ּגם ֲִֶֶַַַֹחדׁש.
ּבראיֹות  אֹור לּה אין ּכי ְְִִֵַָָָָהּלבנה
לא  ּכן על מהּׁשמׁש. אם ּכי ְִִֵֵֶֶַַֹּגמּורֹות.

מחּברּתֹו ּברגע אם ּכי הּׁשמׁש ְְְְִִִֶֶֶַַַַַּתקּדר
אֹו הּטלה ּבראׁש היּו אם הּלבנה. ְְִִֶַַָָָָֹעם
ּכי  לּלבנה קדרּות ּתהיה ולא ְְְְְִִִֶַַָָָֹּבזנבֹו
ּבּלילה  הּׁשמׁש לנכח ּבהיֹותּה ְְְִִֶֶַַַַָָֹאם
ׁשּׁשנת  ּובעבּור הּנזּכרים. ְְְֲִִֶַַַַָּבּמקֹומֹות

וראּו החּמה. ׁשנת אל קרֹובה ְְְִֶַַַַָָָָהעּמים

הּלבנ' ּתתחּדׁש ּפעמים עׂשר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשּתים
על  הּׁשנה ימי חּלקּו החּמה. ְְְִִֵַַַַַָָָּבׁשנת
חדׁש. חלק לכל וקראּו עׂשר. ְְְְֵֵֶֶָָָָֹׁשנים
חדׁש מימֹות קרֹוב ׁשהּוא ֲִֶֶַָֹּבעבּור

אינּה מהם ההסּכמה וזאת ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹהּלבנה.
הּיׁשמעאלים  ּגם הּתֹולדֹות. ְְְִִֵֶֶַַַָּבדר
חדׁשי  ּבימי ּתלּויים ׁשּמֹועדיהם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָּבעבּור
ראֹות  מּליל החדׁש ּותחּלת ְְְִִֵֶַַַָָֹהּלבנה.

ּבׁשנת  יׁש חדׁש י"ב ּכי וראּו ְְְִִֵֶַַָָָֹהּלבנה.
קרֹוב  יֹותר חׁשּבֹון מצאּו לא ְְֵֶַַָָָֹהחּמה
רק  הּמסּפרים ׁשני ּבין אין ּכי ְְִִִִֵֵֵֶַַָמּזה.
ׁשנֹותיהם  ּכל ׂשמּו ּכן על יֹום. ְֵֵֶַָָי"א
מֹועד  יׁשּתּנה ׁשנה וכל הּלבנה ְְְְִֵֶַַָָָָָׁשנֹות

ׁשּיה  עד יֹום י"א אחֹורּנית יּוּפסחם ְְֲִִִֶַַָ
הּלבנה  ׁשנֹות ל"ד הם חּמה ׁשנֹות ְְְֵַַָָָל"ג
והּׁשם  הּתֹולדֹות. ּדר על אינם אּלה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכי
ּבמֹועדֹו. מֹועד לׁשמֹור ּבתֹורתֹו ְְְֲִִֵָָצּוה

ועׂשית  האביב חדׁש את ׁשמֹור אמר ְִִִֶֶַָָָָָָֹּכי
אביב  יּמצא לא אם והּנה לה'. ְִִִִֵֵֶַַָָֹּפסח
ּבחדׁש הּפסח נעׂשה החדׁש. ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹּבחצי
הּׁשבּועֹות  חג קרא וככה אליו. ְֵַַַָָָָָָָהּסמּו

ּכי  האסיף. חג וסּכֹות הּקציר. ְִִִַַַָָָֻחג
וראינּו ּבאביב. ּתלּוים והאסיף ְְְִִִִִַָָָָָָהּקציר
ּבחצי  רק ּפסח נעׂשה ׁשּלא ֲֲִֶֶֶַַַַַָָֹׁשאמר
צּוה  והּנה סּכֹות. וככה הּלבנה. ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻחדׁש
ויהיּו הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְִִֵֶַָָֹלׁשמֹור,

לא  ּומׁשה ׁשמּורים. זמּניהם ְְֲִִֵֶֶַַֹֹהּמֹועדים
אֹו חדׁש י"ב ׁשּנסּפר ּבּתֹורה ְְִִִֶֶַָֹֹהזּכיר
אביב  ׁשּנמצא ּבחדׁש אמר רק ְִִֶֶַַַָָָֹי"ג.
ּבין  ראׁשֹון יּקרא והּוא לסּפר. נחל ְְִִִֵֵֵָָֹּבֹו

י"ג. אֹו חדׁש מי"ב הּׁשנה ְִִֶֶֶַָָֹׁשּתהיה
ּבחדׁש הּׁשני ּבחדׁש ּכתּוב ְִֵֶֶַַַָָָֹֹוככה
וניסן  הּזה. ּדר על וכּלם ְְְִִִֶֶֶַַַָָֻהּׁשליׁשי
אינם  החדׁשים ׁשמֹות וכל וסיון ְְְְֳִִִֵֶָָָָָואּיר

ּכן  על ּכׂשּדים לׁשֹון כ"א קדׁש ְְְִֵֶַַֹלׁשֹון
מהם  אחד ּכתּוב ּבּמקרא ּתמצא ְְִִֵֶֶַָָָָֹלא
ועזרא  ודניאל זכריה ּבנבּואת ְְְְְְִִֵֶַַַָָָרק
וככה  ּבּגֹולה. ׁשהיּו אסּתר ְְְִֵֶֶַַָָָָּומגּלת
ניסן  ׁשּנקרא הראׁשֹון ּבחדׁש ְִִִֵֶֶַַָָָֹהּפרּוׁש

ּבלׁשֹון  מצאנּו רק ּכׂשּדים ְְְִִִַַָָּבלׁשֹון

ּבדר חדׁשים ג' ׁשּנקראּו ְְְֳִִֶֶֶֶַָֹהּקדׁש
ּבירח  האיתנים. ּבירח זיו. ירח ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחרת.
ירח  אין הּפׁשט אחר רדפנּו ואם ְְְִֵֶַַַַַָָּבּול.
הּוא  ּכתּוב ּכן ּכי אּיר רק ניסן ִִִִֵַָָָזיו

ׁשני  ׁשהּוא הּידּוע. הּׁשני ִִֵֵֶֶַַַַָֹהחדׁש
למל ּומּלת יׂשראל. לחדׁשי ְְְְְִִִִֵֵַָָֹלראׁשֹון
רק  החדׁש. עם ּדבקה אינּה ְְִֵֵֶַַָָֹֹֹׁשלמה
ּכי  ׁשלמה. למל הרביעית ּבּׁשנה ְְְִִִִִַָָָֹֹֹעם

הּמלכים  ּכל ּבחׁשּבֹון מצאנּו ְְְִֶַָָָָֹלא
הּוא. ׁשּמל הּׁשנ' רק החדׁשים ְֳִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיסּפר
הּימים  ּבדברי ׁשּכתּוב ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַָָָוהעד
למלכּותֹו). ארּבע (ּבׁשנת הּׁשני ְְְְִִֵֶַַַַַַֹּבחדׁש
ּכל  ּכי הּפרסי יהּודה על לטעֹון ְְְְִִִֵַַַָָויׁש

ׁשּנּוי  להם יבא ּכי ׁשוֹות אינם ִִִֵֶַָָָָָֹהּׁשנים
ׁשּירּבּו המׁשרתים מערכת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָמּפאת
ירּבה  אֹו וימעט ימעטּו. אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַָהּגׁשמים

ּב הּקר אֹו ׁשּיׁשּנה החם חדׁש כל ְְֶֶֶַַַָֹֹֹ

יּמצא  לא ּכן על הּידּוע. ְִִֵֵֵַַַַָָָֹמהּמנהג
ׁשהיה  הּנקּדה אל הּׁשמׁש ּבׁשּוב ְְִֶֶֶֶַַָָָָֻאביב
ּׁשּנמצא  ׁשעברה הּׁשנה ּבתחּלת ְְְִִִֶֶַַָָָָָָׁשם
לאביב  אביב ּבין ויהיה אביב. ְְְִִִִֵֶָָָָאז

ּתֹוספת  עם ׁשלמה מּׁשנה ְִִֵֵֶֶָָָיֹותר
סֹומכין  יׂשראל היּו ּכן על ְְְִִִֵֵַַָָׁשבּועים.
חדׁש ּבאיז' ּבארצם הּנמצא האביב ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹעל
עּתֹו יׁשּתּנה האביב ּכי נמצא. ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָׁשּיהיה
ארץ  ּכל מרחק ּכפי הארצֹות ְְְֲִֶֶֶָָָָָּבכל

אף  ּכלל ל אּתן ועּתה הּׁשוה. ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָמהּקו
היּו הּמקּדׁש ּבבית ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֶַָָָע"פ
עּבּור  היה לא האביב אל ְְִִִִֶַָָָָֹמסּתּכלין
ׁשהיה  לב"ד אם ּכי להם. מסּור ִִֶֶַָָָָָָהּׁשנה

מהאביב. חּוץ אחרים לדברים ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָמסּתּכל
ּפרׁש לא מׁשה ּבּמׁשנה.והּנה ְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹּכּכתּוב
הּׁשנים  נקּבע אי ּבּתֹורה ְִִֵַַַָָָלנּו
מה  אביב נמצא לא ואם ְְְֳִִִִֶַָָָֹוהחדׁשים.

ּגדֹולה  ּתימא מּזה לתמּה ויׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹנעׂשה.
ׁשהּוא  הּמצרע נגעי ּכל ּדיני ּפרׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹאי
והּניח  זמן ּבכל יעמֹוד ולא אחד ְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹּבאדם
חּיבים  יׂשראל ׁשּכל הּמֹועדים ְְֲִִִֵֶַַַָָָּדבר
אכילת  על ּכרת ויׁש זמן ּבכל ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָלׁשמרּה
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התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

והּנה  יוה"כ. אכילת ועל ּבפסח. ְְְֲִִֵֵֶַַַָחמץ
לפרׁש. לֹו היה הּמֹולד על סמ ְִֵַַַָָָָָאם

אֹו האמצעי. הּמהל ּכפי הּוא ְְֲִִִֶַַָָָאם
ּגלּגל  ּכנגד ׁשהּוא האמּתי מֹולד ְְְֲִִִֶֶֶַַָָּכפי
מֹולד  ּבין יהי' ׁשּפעמים ְְִִֵֶֶַַַָָהּמּזלֹות.
להֹוסיף  ּפעם האמּתי. לּמֹולד ְֲִִִִַַַַָָהעּבּור

ׁשעֹות. מי"ד קרֹוב לגרע. ְִִַַַָָֹּופעם
הּקדֹוׁשים  אבֹותינּו אמרּו זה ְְֲֲִֵֶַַָּובעבּור
ּבא  ּופעמים ּבארּכה ּבא ְְֲִִַָָָָָֻּפעמים
מי  רק לדעת יּוכל לא וזה ְְִִֶַַַַָָָֹּבקצרה.
היה  וזה הּמּזלֹות. ּבחכמת יֹודע ְְְֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

הּוא  מהארץ מקֹום איזה על לפרׁש ְֵֵֵֶֶַָָָָלֹו
ּובין  ירּוׁשלים ּבין הּנה ּכי ְִִִֵֵֵַַָָהּמֹולד.
מג' יֹותר לּוק"א ׁשּׁשמּה הּזאת ְִִֵֶַָָָֹהעיר
לֹו היה סמ הראּיה על ואם ְְִִַַָָָָָָׁשעֹות.

ּכי  הראּיה היא מקֹום איזה על ְְִִִֵֵֶַָָָָלפרׁש
ּכפי  מקֹום. ּבכל הּמראה קׁשת ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָּתׁשּתּנה
מּקו  הּלבנה מרחב ּוכפי הארץ ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹרחב
ּבאר הּמראה חּלּוף על ְִֶֶַַַַַָָֹהּמּזלֹות.

ואּלה  ואוירֹו. וׁשפלתֹו וגבהֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹּוברחב
לא  ואם .ארֹו פיר' צריכים ְְְִִִִַָָֹהּדברים
ימים  ׁשני ר"ח הנעׂשה ז האויר ְֲֲֲִִֵֶַַָָָָהיה
קריאת  על סמ ּכי לאֹות וזה ְְְִִִֵֶַַַָָמּספק.

ּדֹור  ּבכל קּבלה ב"ד והיתה ודֹור. ְְְַָָָָָָ

ׁשנים  ׁשבע ב"ד יקּבע ׁשּלעֹולם ְְְִִֶֶַַָָָָּבידם
חדׁשים  רל"ה ׁשהם ׁשנה. י"ט ְֳִֵֶָָָָּבכל
ׁשּתי  ּגם תתקל"ט. יֹום אלפים ו' ְְֲִֵֵַָוהם
חלקים  תקצ"ה ּגם יֹום. ְֲִִִַָׁשליׁשּיֹות

ּתֹוספת  ּבלי החּמה ׁשנֹות י"ט הם ְְְִֵֵֶֶֶַַָואּלה
ותפ"ה  לּׁשעה ּתחּוׁש ואל ְְִַַַַָָָּומגרעת.
ּכי  וידענּו ׁשמּואל. ּתקּופת ְְְְְְִֵֶַַָלחׁשּבֹון
ּדר ּתפׂש רק זה. מּמּנּו נעלם ְִֶֶֶֶֶַַַָֹלא

הּיֹום  ּכי ּדֹורֹו. לאנׁשי ּבזמּנֹו ְְְְִִֵַַַָקרֹובה
קרֹוב  ּותקּופתֹו האמת ּתקּופת ּבין ְְֱֵֵֶַָָָיׁש
הּנה  ּכי זה על ּתתמּה ואל ימים. ְְִִִִִֵֶַַַָמט'
מקֹום  לידע הרֹוצה הּברייתא. ְְְֵֶַַַָָָָָאמרה
ויעׂשה  העֹולם ׁשנֹות יחׁשב ְְְְֲֶַַַָָָָֹהּלבנה

כ"ט  חדׁש לכל ויּתן חדׁשים. ְְֳִִֵֶֶֶָָֹמהם
ׁשהם  ׁשעה ידֹות ּוׁשּתי וחצי. ְִֵֵֵֶָָָָיֹום
חלקים. ע"ג חסר והּנה חלקים. ְֲֲִִִֵֵָָָתש"כ

יֹותר  מחזֹור ּבכל מהם התחּברּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָוהּנה
הּמרחק  יהי' והנ' יֹום. ׁשליׁשּיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָמּׁשתי

ּבראׁשית  מימי מֹולדֹות חׁשּבֹון ְְִֵֵֵֵֶָּבין
מחצי  קרֹוב הּיֹום מֹולדנּו חׁשּבֹון ְֲִֵֵֵֶַָָּובין
ׁשנֹותינּו ּכלל ּכי ל התּברר והּנה ְְְְְִִִֵֵֵָָָָׁשנה.
החּמה. ׁשנֹות הּמחזֹור ּבכל ְְֲַַַַָָָיׁשּוב

ּוברּו הּלבנה. חדׁשי ּתמיד ְְֳִֵֵַָָָָָָָוחדׁשינּו
הּנה  יׁשרה. ּבדר ׁשהדריכנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהּׁשם
ׁשהּמֹועדין  הּמקרא מן ראיה ל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָאּתן
הּמלך  וּיֹועץ ּדכתיב ּדין. ּבבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַּתלּויין
הּׁשני  ּבחדׁש ּפסח לעׂשֹות ְֲִִִֵֶֶַַַַָֹחזקּיהּו

לדבר  להסּתּכל ּבידם קּבלה היתה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָואם
על  החֹולקים אמרּו ּכאׁשר ְְֲִִֶַַַָָָהאביב
לקּבע  עצה לקח לּמה ז"ל. ְִֵֵַַַַָָָָֹרּבֹותינּו
אם  יראה והּנה הּׁשני. ּבחדׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּפסח

ׁשלׁש חזקּיהּו עׂשה ּכי אמת ְְֱִִִִֵֶֶָָָָֹּדבריהם
ּפסח  הקריב ׁשּלא האחת ְִִֶֶַַַָָֹרעֹות.
זה  אחר ולּמה טהֹור. והיה ְְְִֵֶָָָָָָּבמֹועדֹו
זה  ואין ּבאּו. ׁשּלא הּקהל רֹוב ְֲֵֶֶַַָָָֹּבעבּור

הּקּבלה. ּבדברי אם ּכי ּבּתֹורה ְְִִִֵַַַָָָָּכתּוב
יׂשראל  ּכל והאכיל ׁשאכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָוהּׁשנית
והּׁשליׁשית  הראׁשֹון. ּבחדׁש ְְִִִֵֶַַָָֹחמץ
ּבחדׁש הּמּצֹות חג לעׂשֹות מּלּבֹו ֲִִֶֶַַַַַָָֹׁשּבדא
ּכי  יעׂשה לא וכן ימים. ׁשבעת ְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּׁשני

הּמּצֹות  חג לעׂשֹות צּוה לא ֲִֵַַַַַָֹהּׁשם
הּפסח  אכילת על רק הּׁשני ֲִִֵֶֶַַַַַַַֹּבחדׁש
אֹוכלים  הּטמאים ּכל ּכי אחד. ְְְִִִֵֶַַָָָלילה
יׂשראל. ּכל עם הראׁשֹון ּבחדׁש ְִִִֵֶַַָָָָֹמּצה

רעֹות  חזקּיהּו ׁשעׂשה חלילה ְְִִִִֶָָָָָָָָוחלילה
סר  לא עליו ּדּבר הּכתּוב ּכי ִִֵֵֶַָָָָָֹּכאּלה.
הּוא  ּגם ּוׂשמאל. ימין ה' מצֹות ְְִִִַָָֹמּכל
אׁשר  את נא זכֹור ּבתפּלתֹו ְְֲִִֶֶַָָָאמר

ּבעיני והּטֹוב לפני ְְְְְִִֵֶֶַַַָהתהּלכּתי
ּכי  ּדע ל אפרׁש עּתה והּנה ְְֲִִִִֵֵַַָָָעׂשיתי.
ּבהּכנס  הּקהל ּכל עם נֹועץ ְְִִִִֵַַָָָָָחזקּיהּו
ּבחדׁש ּפסח ׁשּיעׂשּו הראׁשֹון ֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹהחדׁש
ׁשּלא  הּקהל רֹוב ּבעבּור אחריו ֲֲֶֶַַַָָָָֹׁשּבא

למּדי. התקּדׁשּו לא והּכהנים ְְְְֲִִַַַַָֹֹּבאּו
ּפסח  ׁשעׂשה והּפסח הּׁשנה. עּבר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּנה
והעד  נעׂשה. ּובמֹועדֹו היה. ְְֲֲִֵַָָָָראׁשֹון

ּבלא  ּבפסח האֹוכלים נגע הּׁשם ְְְִִֵֶַַַָָֹּכי
לּמה  ּבמֹועדֹו נעׂשה לא ואם ְְֲֲִַַָָָָֹּכּכתּוב

מקּבל  הּפסח היה ׁשּלא אחר ְְֶֶַַַַָָָָָֹֻנגעם
התּפּלל  אי חזקּיהּו חטא ואּלּו ְְְְִִִִֵֵַָָָָָלפניו.
העם. וּירּפא ּתפּלתֹו הּׁשם וׁשמע ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבעדם
ז"ל  החכמים הלא הּטֹוען טען ְֲֲִִֵַַַַָָֹואם

ּבניסן. ניסן ׁשעּבר לֹו הֹודּו ְִִִֵֶָָֹלא
ּבית  ּכל מנהג ּכי אמרּו אמת ְְְֱִִֵֶַַָָָהּתׁשּובה
הּוא  אם אדר חדׁש ּבסֹוף להסּתּכל ְְְֲִִִֵֶַָֹּדין
חזקּיהּו והּנה לא אֹו הּׁשנה לעּבר ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹצרי
קטּנה  (ׁשגג)ׁשגגה ּכי כן עׂשה ְְִֵַָָָָָָָֹלא

ּכי  ּובעבּור חדׁש ּבראׁש הּׁשנה ְְֲִֵֶַַַָָֹֹלעּבר
החדׁש לפני יהיה לעֹולם העּבּור ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹחדׁש
ראׁש לעֹולם הּוא יהיה ע"כ ְְִִֶָָֹהראׁשֹון
ּבחדׁש הּמֹועדים ויהיּו ְְֲֳִִִֶֶַַָֹלחדׁשים.

לכם  הּוא ראׁשֹון וזהּו מּמּנּו. ְְִִִִֶֶֶַָהּׁשביעי
רּבֹות  מצֹות ּכי וידענּו הּׁשנה. ְְְְְִִֵַַַָָָָלחדׁשי
והּנה  מצרים ליציאת זכר ּבּתֹורה ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָהם
יׂשראל. חׁשּבֹון ּתחּלת להיֹות זה ְְְְִִִֵֶֶַָָראּוי

וארּבע  ׁשנה ּבׁשמֹונים ויהי ּכתּוב ְְְְְִִִַַַָָָָָוככה
מארץ  יׂשראל ּבני לצאת ׁשנה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָמאֹות
הּוא  זיו ּבחדׁש הרבעית ּבּׁשנה ְְִִִִִֶַַַָָָֹמצרים
אם  ּכי אֹומרים והאּמֹות הּׁשני. ְְִִִִֵֶַַָֹֻהחדׁש
חדׁש הּנה מהחדׁשים. ּבנּויה ְֳִִֵֵֶֶַָָָָֹהּׁשנה

לּמה  ּכן אם וראׁש. יסֹוד הּוא ְִִֵָָָָָֹהאביב
הּׁשביעי  מהחדׁש מסּפרכם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּתחּלּו
הּׁשנה. ראׁש הּוא ּכי ְְִַָָֹֹותאמרּו
ז"ל  חכמינּו הזּכירּו ּכבר ְְְְֲִִֵַַָָָוהּתׁשּובה

וראינּו הם ׁשנים ראׁשי ארּבעה ְְִִִֵֵַָָָָָּכי
ּבחדׁש הּיֹובל ׁשנת קּדּוׁש ּכי ְְִִֵֶַַַָֹֹמפרׁש
צּוה  ּכי ועֹוד לחדׁש. ּבעׂשור ְְִִִִֶֶַַָָֹהׁשביעי
ׁשנת  ּבמֹועד ּבּתֹורה לקרא ְְְִֵֵַַַָֹהּׁשם

יׁשמעּוהּׁשמּטה למען הּסּכֹות ּכחג ְְְְִִֶַַַַָָֻ
הּׁשמּטה  ׁשנת ּתחּלה ואם ילּמדּו ְְְְְְְִִִַַַַַָָּולמען
ּבּתֹורה  לקרא צּוה לא לּמה מּניסן ְְִִִִִֶַָָָָָֹֹּתהי'
עמדּו ׁשנה חצי והּנ' הּמּצֹות. ְֲִִֵֶַַָָָָָּבחג
ּתקּופת  האסיף וחג וכתּוב ְְְְִִֵַַָָָּבטלים

וחג  אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום ְְֵֵַַַָָָהּׁשנה.
ללמד  נּוכל ועֹוד הּׁשנה. ּבצאת ְְְִִֵַַָָָָֹהאסיף
הּתֹולדֹות  מּדר ּגם הּתֹורה ִִֶֶֶֶַַַָָמּדר
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עד בא עד פרשת - יב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ג' רביעי ליום יומי שיעור
i"yx£˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac∑(מכילתא),מדּבר אהרן וכי «¿∆»¬«ְְֲִֵַַֹ

תדּבר" "אּתה נאמר: ּכבר חֹולקין והלא אּלא – ? ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
והּדּבּור  לּמדני, לזה: זה ואֹומרים לזה, זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכבֹוד

מדּברים  ׁשניהם ּכאּלּו ׁשניהם מּבין e¯ac.יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַ«¿
L„ÁÏ ¯NÚa ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏkŒÏ‡∑(מכילתא) ∆»¬«ƒ¿»≈≈…∆»«…∆

חדׁש ּבראׁש הּיֹום, לחדׁש,ּדּברּו ּבעׂשֹור .ׁשּיּקחּוהּו ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
‰f‰∑ ּבעׂשֹור מ ּקחֹו מצרים ּדֹורֹות ּפסח ּפסח ולא «∆ְְְִִִֶֶֶַַַָֹ

צו) ‡·˙.(פסחים ˙È·Ï ‰N∑(שם) אחת הרי .למׁשּפחה ∆¿≈»…ְְֲִֵַַָָ
ּתלמּודֿלֹומר: לכּלן? אחד ׂשה יכֹול מרּבין, ְְְִֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהיּו

לּבית" ."ׂשה ִֶַָ

(ã)BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½

:äNä-ìò eqëz̈−Ÿ©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְִִ

ויבא  לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹמּועטין
מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא "ולקח נֹותר, ְְְְִֵֵֶַַָָָלידי
ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלפי
הימּנּו ידיהם ולמׁש להתמעט יכֹולין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹעליו,
ידיהם  למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּולהּמנֹות

הּׂשה  ּבעֹוד יתמעטּו, מּׂשה" "מהיֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַּולהתמעט,
ּבחּיים קּים, מׁשּנׁשחטּבהיֹותֹו ולא פט), .(פסחים ְְְִִִִֶַַַַָֹ

˙ÒÎÓa∑:וכן כז)חׁשּבֹון, הערּכ"(ויקרא ."מכסת ¿ƒ¿«ְְְְְִֵֶֶַָ
BÏÎ‡ ÈÙÏ∑ לחֹולה ּפרט לאכילה, וזקן הראּוי ¿ƒ»¿ְְְֲִֵֶַָָָָָ

ּכּזית לאכל יכֹול .ּתתמּנּון ∑eqÎz.(מכילתא)ׁשאינֹו ֱִֵֶֶַַָֹ»…ְְִ

(ä)íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfòä-ïîe¦¨«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑ מּום L‰.ּבלא Ôa∑ קרּוי ׁשנתֹו ּכל »ƒְֹ∆»»ְָָָ
ׁשנה" זֹו,"ּבן ּבׁשנה ׁשּנֹולד ‰ÌÈN·k.ּכלֹומר ÔÓ ְְֶֶַַָָָָƒ«¿»ƒ

ÌÈfÚ‰ ÔÓe∑ מּזה אֹו מּזה ׂשה,אֹו קרּוי עז ׁשאף , ƒ»ƒƒִִֵֶֶֶֶַָ
יד)ׁשּנאמר: עּזים"(דברים ."וׂשה ְֱִִֵֶֶַ

‡n¯‡ד  ÏÚ ‰‡Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈÓa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ ÔeÓ˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

ÔÓה  ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

ּכן  ואחר ּתזרעּו לא ּבתחּלה ְְְְִִִֵֶַַַָָֹׁשאמר
לתׁשרי  סמּוכה הּזריעה ּכי ּתקצרּו. ְְְְְְְִִִִֵַָָֹולא
ּתחּלת  ׂשמנּו אם ועֹוד לניסן. ְְְְִִִַַָֹלא
לא  הו' ּבּׁשנה ׁשּזרע מי ניסן ְִִִֶַַַַָָָָָֹהּׁשמּטה

ניסן  אחר הּקציר ּכי הז'. ּבּׁשנה ְִִִִַַַַַָָָָֹיקצר
ּגם  הּׁשמּטה. ׁשנת נכנסה ּוכבר ְְְְְִִַַַָָָהּוא
ּכי  והּנה הּׁשמּטה. ּבׁשנת יזרע ְְְְִִִִִֵַַַָֹלא

נכֹונים: הם חז"ל ÌÈL„Áּדברי L‡¯. ְְֲִִֵֵַ…√»ƒ
ראׁש לֹומר צרי אין הּכהן מׁשה ִֵֵֶַַָֹֹֹא"ר
יֹום  הּטעם ּכי לבּדֹו. חדׁש רק ְִֶֶַַַַַֹֹחדׁש.
חדׁש ּכתיב וכן הּלבנה. אֹור ְְְִִֵֶַָָֹחּדּוׁש
חדׁש מּדי ּומֹועדיכם. חדׁשיכם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹוׁשּבת.

לּמה  א"כ עליו טענּו ואחרים ְְֲֲִֵַָָָָָָּבחדׁשֹו.
לחדׁש. ּבאחד הּׁשביעי ּבחדׁש ְְִִֶֶֶַַַַָָֹֹאמר
טענּו ּגם הּספק להסיר הׁשיב ְְֲִִֵֵַַָָָוהּוא
הׁשיב  והּוא חדׁשיכם. ּובראׁשי ְְְִֵֵֵֶָָָָעליו
ּכי  ׁשנה. ּבכל ידּבר ניסן חדׁש על ְְִִִֵֶַַָָָָֹּכי

ּוׁשאלּוהּו חדׁשים. ראׁש הּוא לבּדֹו ְְֳִִַָָָֹניסן
והּוא  החדׁשים. ׁשאר קרּבן מה ְְְֳִֶַָָָָא"כ
חדׁש עֹולת זאת ּכתּוב ׁשם ּכי ִִֵֶַָָֹֹהׁשיב
עצמּה. ּבּפרׁשה הּׁשנה לחדׁשי ְְְְְֵַַַָָָָָָָָּבחדׁשֹו

ּובמֹועדיכם  ׂשמחתכם ּוביֹום אמר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָוכן
ּבחצֹוצרֹות. ּותקעּתם חדׁשיכם ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָּובראׁשי
נּניח  לא ואנחנּו הּׁשנה. ּתחּלת הּוא ְְֲִִִַַַַַַָָֹּכי
הם  ּכי סברֹותינּו. ּבעבּור רּז"ל ְְֲִִֵֵֵַַַָּדברי

ּבחצֹוצרֹות  יתקעּו חדׁש ּבכל ּכי ְְְְְֲִִֶַָָֹאמרּו
ראׁש אֹו חדׁש לֹומר הּנכֹון. ְֶַַָֹֹוהּוא
ׁשּטעמֹו ימים. חדׁש עד וכתּוב ְֲִֶֶֶַַָָֹֹחדׁש.

ׁשּלֹו: החדׁש ימי bׁשּימלאּו dxez ְְְִֵֶֶֶַֹ

Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac (‚. «¿∆»¬«¿≈ƒ¿»≈
חּיבים: מצֹות. ּבני ּכל Ì‰Ïּכי eÁ˜ÈÂ. ְְִִִֵַָָ¿ƒ¿»∆

רב  מקנה ּכי מּמקנהּו להם ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָמי
מּיֹום  ּכי אמר ויפת יקנּו. אֹו להם ְְִִִֶֶֶַָָָָהיה

רק  י"ד יֹום הּׂשה להכין יחלּו ְִֵֶֶַַָָָהעׂשֹור
אֹו לדֹורֹות מצוה זֹו אם ידענּו ְְְִִַָָֹלא

מצרים: ּפסח ‡·B˙על ˙È·Ï ‰N. ְִִֶַַַ∆¿≈»
מּועטים: הם ÈaÏ˙אם ‰N הם אם . ִִֵָ∆«»ƒִֵ

אבֹות  לבית ׂשה ׁשאמר ואחר ְְִֵֶֶַַַַָָרּבים

זה  ּובתחּלת ּובית ּבית לכל ׂשה ְְִִִִֶֶַַַַָָאמר
ּבית: ּפרׁשּתי cהּספר dxez ְִִֵֵֶַַַ

‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â („. ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆
אנׁשי  ּכי הּׂשה. מאכילת מעט ְְְֲִִִֵֵֶַַַַמהיֹות

ּוׁשכנֹו: הּוא יּקח מּועטים. יהיּו ְְִִִִֵַַַָהּבית
˙ÒÎÓa חלק לה'. הּמכס וכן חלק. . ¿ƒ¿«ְֵֵֵֶֶֶֶַַ

חלקי  מנת ה' וכמֹוהּו אחד. ּכל ְְְִִֶֶֶַָָָָׁשּיּקח
הּכפל. מּפעלי והיא ּתכּסּו ּגם ְְֳִִִֵֶֶַַָָֹוכֹוסי.

מן  ּגם ּבמכסת מּמּלת חסר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָוהּכפל
מׁשקל  על הּמכס אמר והּנה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּמכס.
מּפעלי  ׁשהּוא ליֹולדּתֹו. ְְֳִֵֶַָוממר

dהּכפל: dxez ֶֶַ

ÌÈÓz ‰N ּגם ‰) מּום. ּבלא ׁשּיהיה . ∆»ƒְְִֶֶַֹ
ׁשּׁשם  הּמינים מּׁשני א' ּכל יּקרא ְִִִִֵֵֵֶֶַָָׂשה
וׂשה  ּכׁשבים ׂשה וככה ּכֹוללם ְְְְִֵֶַָָָָֹהּצאן
ּכי  הּפרסי עמרם ּבן מׁשה א"ר ְְִִִִֶֶַַַָֹעּזים.

ּובארץ  מצרים. ּפסח חּיּוב ְְִִִֶֶֶֶַַַהּׂשה
וזבחּת וראייתֹו ּפר. אֹו ׂשה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָיׂשראל
ׁשהּוא  ּובקר צאן אלהי לה' ֱֶֶֶַַָָֹֹּפסח
ּכל  ּכי נכֹונה. ּדּבר ולא ּדֹורֹות ְִִֵֶַָָָֹּפסח
מצרים  לפסח זכר הּוא ּדֹורֹות ְְִִֵֶֶֶַַַּפסח

ּפסח  וזבחּת רק לׁשּנֹות. ראּוי ְְְְֵֶַַַַָָָואין
לׁשלמים  ּובקר חּיּוב. צאן אלהי ְֱִִִֶַָָָֹֹלה'
וכמֹוהּו ּבמים. מבּׁשל ּבחג ְְְֱִֶַַַָָֻלאכֹול
אּתה  .ּובּת ּובנ אּתה ּבחּג ְְְְִִֶֶַַַַָָָָוׂשמחּת
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ער

בא  פרשת - יב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ג' רביעי ליום יומי שיעור

(å)íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−
ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬

:íéaøòä̈«©§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑,ּבּקּור לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְִֶ

ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ְְִִִִֶֶַָָָָָֹׁשּטעּון
ימים  ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו הקּדים מה ,ּומּפני ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָ

ּבן  מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמה
אֹומר: הּוא הרי אֹומר: טז)חרׁש עלי(יחזקאל "ואעבר ֱֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

ׁשבּועה  הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹוארא
ּבידם  היּו ולא ּבניו, את ׁשאגאל לאברהם ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנׁשּבעּתי

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם להתעּסק (שם)מצֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּפסח  ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ועריה", ערם ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ"ואּת

ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ׁשּמלּו מילה (שם)ודם ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָ
ואֹומר: ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי ט)"מתּבֹוססת (זכריה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

מים  אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ּבדםּֿברית ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַ"ּגםֿאּת
ּבעבֹודתּֿכֹוכבים ּבֹו", ׁשטּופים להם:וׁשהיּו אמר , ְְֲִִֶֶַַַָָָָ

מעבֹודתֿ ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָ"מׁשכּו

מצוה  ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו ‡˙B.ּכֹוכבים eËÁLÂ ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…
'B‚Â∑ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן ׁשל וכי ¿ְְֲִִִֶֶֶָָָֻ

ּכמֹותֹו מא)אדם קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ ְָָ¿«¬«ƒ¿»≈
צּבּור  ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָקהל
ּכת  נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש ְְְְִִִִַַַָָָֹנׁשחטין
ּכדאיתא  וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ְְְְֲֲִִִִַָָָָָראׁשֹונה,

סד)ּב'פסחים' ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ ׁשעֹות מּׁשׁש ְִִָ≈»«¿»ƒִֵָ
לבית  נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולמעלה
ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹמבֹואֹו
הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָאֹותן
צללי  יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָעריבת
לׁשֹון  'ערב', הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָערב,

ּכמֹו: ,וחׁש כד)נׁשף ּכלֿׂשמחה (ישעיה .""ערבה ְְְְִֶֶֶָָָָֹ

ÓBÈ‡ו  ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

ãקודש משיחות ãנקודות

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B˙ËÈÁLÏ B˙ÁÈ˜Ï ÌÈc˜‰ ‰Ó ÈtÓe(ו יב, (רׁש"י ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»»ƒִַ

מּתֹו החלטה לקּבל לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁש הם ימים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָארּבעה

העקדה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמתינּות

הּׁשליׁשי  ּבּיֹום רק הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּקּב"ה

הּיֹום (ׁשהּוא ׁשּלא ‰¯·ÈÚÈלמּסעֹו "ּכדי העקדה) על הּצּוּוי מאז ְֶַַָ»¿ƒƒְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

מּכיון  ּכאן: ואף ּדעּתֹו". וטרד ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹיאמרּו,

ּבפעּלה  ּדי היה לא ּבאלילים, ׁשטּופים היּו יׂשראל ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּבני

צר היה אּלא זרה, מעבֹודה אֹותם לנּתק ּכדי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹחדּֿפעמית

זֹו. ּפעּלה לפני הּדעת יּׁשּוב ׁשל ימים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּבארּבעה

(114 עמ' טז כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

ׁשּכתּוב  והעד רׁשּות. ּובּת ּובנ ְְְְִִֵֶַָָָחּיב
ארּבעה  יֹום ׁשּׁשחט הּימים ְְְִִֵֶַַַָָָָּבדברי
ּכתּוב  וׁשם ּופרים. ּכבׂשים ְְִִָָָָָָעׂשר
לׁשלמים  והּפרים לּפסחים ְְְְִִִִִַַַָָָָהּכבׂשים

לבד  רק ּובּסירו' ּבּדודים אֹותם ְְְִִִַַַַָָּבּׁשלּו
א"ר  ּכּמׁשּפט. ּבאׁש ּבּׁשלּו ְְִִֵַַָָֹהּצאן
ּובין  ׁשנה ּבן ּבין הפרׁש יׁש ּכי ְְִֵֵֵֵֶֶָָָיׁשּועה
ׁשנה  לֹו עלתה ׁשנה ּבן ּכי ׁשנתֹו. ְְִֶֶָָָָָָָּבן

ּבקרּבן  והּנה ּכמׁשמעֹו. ׁשנתֹו ְְְְְְִֵֶַַָָָּובן
אחד  ּכבׂש ׁשנתֹו.הּנׂשיאים ּבן ְְִִֶֶֶֶַָָ

ּבני  ּכבׂשים ּכתּוב ְְֲִֵַָָָָּובאחרֹונה
eׁשנה: dxez ָָ

˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â (Âׁשּיׁשמרּנּו . ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְְִֶֶ

ּבביתֹו: אחד ‰ÌÈa¯Úּכל ÔÈa מּלה . ְֵֶָָ≈»«¿»ƒִָ
רגע  ּכי אמר ׁשלמה ורּבינּו ְְִֵֶַַַָָָֹֹקׁשה.
מערב. לצד הּיֹום מחצי הּׁשמׁש ְְֲֲִֵֶֶַַַַָנטֹות

ׁשנים. ערּבים לּמה טעם נתן ְְְִִַַַַַַָָָֹולא
הּנרֹות  את אהרן ּובהעלת ּכתּוב ְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹוהּנה
ּבׁשקֹוע  ּכי ספק ואין הערּבים. ְְְִִִֵֵֵַַָָָּבין
וכאׁשר  הּנרֹות. את ידליק ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַהּׁשמׁש

יקרא  ּכי מצאנּו הּמּלה זאת ְְִִִִַַָָָָֹחּפׂשנּו
ּכתּוב  כן ּכי ערב. הערּבים ּבין ְִִֵֵֶֶֶַַָָָרגע
ּכתּוב  וׁשם ּבׂשר. ּתאכלּו הערּבים ְְְִֵַָָָָָָֹּבין
לאכֹול. ּבׂשר ּבערב לכם ה' ְֱֵֶֶֶֶָָָָּבתת

אֹותֹו יער ּכתּוב הּנרֹות ְְֲֵַַַַָָֹּובהדלקת
ּוכתיב  ּבקר. עד מערב ּובניו ְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹאהרן
ואת  ּוכתיב ולערב לּבקר לה' ְְְִֶֶֶֶַַָֹעֹולֹות
והּנה  הערּבים. ּבין ּתעׂשה הּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּכבׂש
הערּבים. ּבין ּבֹו ׁשּכתּוב הּפסח ְִֵֶֶַַַַָָָעל

ּבערב  הּפסח את ּתזּבח ׁשם ְִֶֶֶֶַַַָָָָמצאנּו
מּמצרים  צאת מֹועד הּׁשמׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַֹּכבא
זה  ואין מערב. לצד הּׁשמׁש ּכבא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָֹּפי'

יציאת  הפ הּוא ּכי ּביאה ְְִִִֵֶַַַָמׁשמע
על  יצא הּׁשמׁש מּדכתיב ְִִִֶֶֶֶַַַָָהּׁשמׁש.
הארץ. על להראֹות ׁשהחל ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָהארץ.
יראה  ׁשּלא וטהר הּׁשמׁש ּובא ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוככה

לילה  מקרה על ּכתּוב והּנה הארץ. ְְְִִֵֶֶַַַָָָָעל
ואם  ּבּמים. ירחץ ערב לפנֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָוהיה
הפרׁש מה לנּו יבאר ּכן הּדבר ְְֵֵֵֵֶַַָָָָאין
ּובין  ּפסח ׁשל הּׁשמׁש ּכבא ּבין ְֵֵֵֶֶֶֶַַֹיׁש

וככה  לילה. מקרה ׁשל הּׁשמׁש ְְְְִֶֶֶֶַַָָָּכבֹוא
ּכי  הּמינים אמרּו וטהר. הּׁשמׁש ְְִִִֵֶֶַַָָָּובא
ּבעבּור  ּוראיתם הם. ערבים ְְֲֲִִֵֶַָָֹׁשלׁשה
לא  והם הּׁשליׁשית. הערב עד ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּמצאּו
ּכתּוב  ּכי הבינּו. ולא האמת ְֱִִִִֵֶָָֹהּכירּו

ׁשּפרּוׁשֹו מאד. ּתרד וׁשּלׁשּת חדׁש ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹמחר
מהּיֹום  הּׁשליׁשי הּיֹום יהיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַּכאׁשר
נסּתר  ׁשאּתה הּׂשדה לערב ְְִֶֶֶֶַַַָָָָהּסמּו
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(æ)-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ קּבלת ּבּיד זֹו יכֹול ?הּדם. ¿»¿ƒ«»ַַַַָָָָ
ּבּסף" "אׁשר הם ∑‰ÊeÊn˙.ּתלמּודֿלֹומר: ְֲֶַַַָ«¿…ֵ

לּפתח  מּכאן אחת מּכאן הּזקּופֹות .ואחת ְְִִֶַַַַַַַָָ
ÛB˜Ln‰∑ עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ««¿ְֵֶֶֶֶַָָָ

– ׁשקיפה ּולׁשֹון ּבלע"ז. לינט"ל אֹותֹו, ְְְְְִִֶַַָּכׁשּסֹוגרין

ּכמֹו: כו)חבטה, טרפא (ויקרא נּדף" עלה "קֹול ְְֲִֶַָָָָָ
מׁשקֹופי  "חּבּורה" ‡L¯.ּדׁשקיף, ÌÈza‰ ÏÚ ְְֵֵַַָָ««»ƒ¬∆

Ì‰a B˙‡ eÏÎ‡È∑ ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ולא …¿…»∆ְְְַַֹ
ּבתֹוכן  ּדרין ׁשאין הּבקר, ּובבית הּתבן .ׁשּבבית ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ּגידים ∑‡˙ פג)ועצמֹותולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑ מרֹור נקרא מר עׂשב לאכל ּכל וצּום , ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו זכר .מרֹור, ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

ÏÚÂז  ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ ÔezÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿

e¯ח  ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

הערב  עד אמר זה ּובעבּור ֲֶֶֶַַַָָָׁשם.

ּכי  ּדע לפרׁש אׁשּוב ועּתה ְְְִִִֵַַַָָָהּׁשליׁשי.
מׁשקל מ  על נֹופל לעֹולם ערּבים ׁשקל ְְְְִִִֵַַַַַָ

לּוחֹותים. וכמֹוהּו אבנים. ּכמֹו ְְְְִִִַַַָָׁשנים.
וככה  ּבאחת. יּפֹול והעד ּדרכים. ְְְְְִִֵַַַָָָָָָוככה
ׁשהם  הּגלּגל סדני ׁשני הם ּכי ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשמים.

ׁשעליהם  נטּועים. מסמרֹות ְְְְֲִֵֶֶַּכמֹו
ׁשמים. לנטע וככה הּגלּגל. ְְְְֲִִִַַַַַָָָֹמׁשענֹות
ּכי  הּנכּבד הּׁשם ּבספר ּפרׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּוכבר
רמז  עּמֹו. נכח יׁשר ׁשם מּגזרת ְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשמים

ערבים  ׁשני לנּו יׁש והּנה מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָלׁשני
ּביאתֹו עת והּוא הּׁשמׁש עריבת ְֲִִֵֶֶֶַַָָָהאחד
הּנראה  אֹורֹו ּביאת והּׁשני הארץ. ְְִִִֵֶֶַַַַַָָּתחת
מּׁשעה  קרֹוב ּביניהם יׁש והּנה ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבעבים.

אל  קרי ּבעל יבא אז ׁשעה. ְִִֶֶַַָָָָֹּוׁשליׁש
אמר  הּנרֹות את אהרן וידליק ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָֹהּמחנה
מזּבח  מּדת ז"ל סעדיה רב ְְְִִַַַַַַָָהּגאֹון
אּמֹות  וחמׁש אר אּמֹות חמׁש ְֵֵֶַַָָָָֹהעֹולה
אם  ּכי יעמדּו לא הּזאת ּובמּדת ְְִִִַַַַַֹֹֹרחב.

ּדמי  זֹורקים ׁשהם מּועטים ְְֲִִִֵֵֶָֹּכהנים
ּבימי  והּנה ׁשּיקרׁשּו. קדם ְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹהּפסחים
לא  מּועטים יׂשראל ׁשהיּו ְִִִֵֶָָָָֹֹיאׁשּיהּו
הּפסחים  ּדמי לזרק הּכהנים ְְְְֲִִִֵַַָָֹֹיכלּו

לׁשעה  לזרקם ּׁשּׁשחטּו ְְְְְֲִֶַָָָָָָוהּׁשלמים
ּכל  ּבהיֹות ּכי ואף ׁשעה. ְְְִִִַָָָּוׁשליׁש
קּבלה  היתה והּנה ּבארצם. ְְְְְִִֵַַַָָָָָָהּׁשבטים
לאדם  ׁשּיתּברר מהרגע לׁשחֹוט ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשיחּלו

והזּכיר  מערב. לצד נטה הּׁשמׁש ְְְֲִִִֶֶַַַָָָּכי

הּפסחים  ׁשרב הערּבים ּבין ְְִִֵֶַַַָָָָֹהּכתּוב
הּזמן  סֹוף והּוא ׁשם. נׁשחטים היּו ְְְִִַַָָָָאז
אֹור  עריבת עד יעבֹור ֲֲִֶַַַֹׁשּלא

fהּׁשמׁש: dxez ֶֶַ
˙ÊeÊn‰ ÈzL ÏÚ (Ê.הּבית ּפתח ׁשל . «¿≈«¿…ִֶֶַַַ

הּדם. את יּקחּו אי מׁשה יפרׁש ְְְִֵֵֶֶַָָֹועֹוד

ויׁשקף. חּלֹון מּגזרת מׁשקֹוף. ְְְְִִִֵַַַַַּומּלת

הּבית. ּפתח על הּוא הּמׁשקֹוף ְְִֶֶַַַַַַוזה
ּכי  יׁשמעאל. ארץ ּכל מנהג ְְְִִִֵֶֶַָָָָוככה

ּכמנהג  היה לא הערלים ְְְֲִִִֵַַָָָֹמנהג
ּפתֹות  ּכמֹו ּבמאכליהן ואפי' ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָהּמצרּיים
הּנׁשים  ּתכׁשיטי וככה ּפּתים. ְְִִִִֵַַָָָָאֹותּה
אׁשר  וכל ּובאזן. ּבאף נזם ְֲֶֶֶֶַָָָָֹלׂשּום

וככה  צּיֹון. ּבנֹות על יׁשעיהּו ְְְְְִִִַַָָָהזּכיר
האחת  ּבחצר אם ּכי להם ּבית ִִִֵֵֶֶַַַָָָאין
ׁשער  והחיצֹון הּבית. ּפתח ְְִִִֶַַַַַַָיקרא
הּדם  נתינת ּכי אמרּו ורּבים ְְְִִִֵֶַַַָָָהחצר.
הּמזּוזֹות  ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף ְְְְֵַַַַַעל

מצרים  ּתֹועבת ׁשּיׁשחטּו ְְְְֲֲִִִֶַַַלהראֹות
עליהם  ּפחּדם נפל ּכבר ּכי ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָּבפרהסיא

ּכן ו  היה ואּלּו ׁשּיסקלּום. יפחדּו לא ְְְְְֲִִִֵֶָָֹ
הּוׂשם  לא והּנה החצר. ּבׁשער זה ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹהיה

החצר. ׁשער ׁשּסגרּו ּבּסתר אם ּכי ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּדם
יראה  ׁשּלא הערּבים ּבין ׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹוהם
לא  ואיׁש לּלילה סמּו ׁשהּוא ְְִֶַַָָָָֹאדם
ׁשהלכּו ּבקר עד ּביתֹו מּפתח ְִֵֵֵֶֶֶַַָֹיצא

ּכי  חצרֹו ׁשער אחד ּכל וסגרּו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָלדרּכם

הּטעם  רק ׁשּיׁשּובּו. חׁשבּו ְְִִִֶַַַַַָָהּמצרּיים
ּכפר  להיֹותֹו הּמׁשקֹוף על הּדם ְְְִִֶַַַַָֹלהיֹות
סימן  ויהיה ּבּבית האֹוכל ּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָּבעד
ּתיו: והתוית ּכדר ׁשּיראּנּו. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָלּמׁשחית
יׁש ּכי ּבדקּדּוק. מׁשּנה ּבּתים. ְְְִִִִֵַָָֻּומּלת

מׁשּפט  זה ואין ּגדֹול קמץ אחר ְְִֵֵֶַַַַָָָּדגׁש
ּכמֹו חטף הּקמץ היה אם רק ְֲִַַַַָָָָָהּלׁשֹון.
חסרֹון  ּבעבּור ּכן היה אּולי ׁשמים. ְֲִֵֶַַַָָָֹרּנּו
הּגזרה  זאת ּתתערב ׁשּלא ּבית ְְִִִֵֶַַָָֹֹיּו"ד

ׁשהּוא  חמר הּבּתים עׂשרת ּגזרת ְֲִִִֶֶֶֶַַָֹעם
והּבת. האיפה מן רּבים לׁשֹון ְְִִֵַַַַָָָּפּתח.
מלעיל  היא ּכי יֹורּנּו הּבּתים על ְִִִִִֵֶַַַָּומּלת

הּמנהג: הפg dxez ְִֵֶַָ

e‰eÏÎ‡È ÌÈ¯B¯Ó ÏÚ (Á אחד אמר . «¿ƒ…¿ֶַָָ
ּתגּבר  הּליחה ּכי ידּוע ספרד. ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָמחכמי
הּיאֹור  מימי ּבעבּור מצרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַּבארץ
האויר  ּכי ּגׁשם ׁשם ירד ׁשּלא ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹּובעבּור
לאכֹול  היה מנהגם ע"כ ּתמיד. לח ְֱִִֶַָָָָָהּוא

רּבים  מרֹורים מיני ׁשלחנם ְְְִִִֵַָָָֻּבכל
לּמצרי  יהיה לא ואפי' וחרּדל ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָֹמעׂשבים
יהיּו הּמרֹורים לעֹולם לבּדּה ּפת ְְְְִִֶַַַָָָאּלא
הם  ּכי הּפת ּבֹו לטּבל ׁשלחנֹו ְְִִֵַַַָֹֻעל

ע"ד  נסמ ואנחנּו לאויר' ְְְֲֲִִַַַָָֹרפּואה
הּמרֹורים  ּכי לנּו ׁשּפרׁשּו ז"ל ְְְִִֵֵֶַַַָקדמֹוננּו

חּייהם: את לוימררּו hזכר dxez ְְֲֵֵֶֶֶַַָ
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(è)ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là-éìö-íà¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑,צרּכֹו ּכל צלּוי ׁשאינֹו «…¿ƒ∆»ְֵֶָָָ
ערבי  ּבלׁשֹון 'נא' ÏM·Ó.קֹוראֹו ÏL·e∑ זה ּכל ְְְִַָָ»≈¿À»ֶָ

ּתאכלּו" "לא פא)ּבאזהרת לׁשאר ∑ÌÈna.(שם מּנין ְְְַַָֹֹ«»ƒְִִִַָ
מּכלֿמקֹום  מבּׁשל", "ּובׁשל ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִִֵַַַָָָָֻמׁשקין?

‡L‡ŒÈÏˆŒÌ.(שם) Èk∑ ּב'מצות עליו ּגזר למעלה, ƒƒ¿ƒ≈ְְְְִַַַָָָָ
ּתאכלּו "אל תעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן ְְֲֲִֵֶַַָָָֹֹעׂשה',

אׁש" צלי ּכיֿאם ÂÈÚ¯k.מּמּנּו ÏÚ BL‡¯∑צֹולהּו ְִִִִֵֶ…«¿»»ֵ
ּכאחד  קרּבֹוּכּלֹו ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו ּובני עם , ְְְְְְִִִִֵֶָָָֹֻ

לתֹוכֹו נֹותן הדחתןמעיו עד)אחר "על (שם ּולׁשֹון . ְְֲֵֵַַַָָָָ
ּכלׁשֹון קרּבֹו", ועל יג)ּכרעיו צבאֹותם",(לקמן "על ְְְְְִִִַַָָָ

אף ׁשהן, ּכמֹות – ּבצבאֹותם ׁשהּוא,ּכמֹו ּכמֹות זה ְְְְְִֵֶֶֶַָ
מׁשלם  ּבׂשרֹו .ּכל ְְָָָֻ

(é)-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©
:eôøNz Làa ø÷a−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑ ּתלמּודֿלֹומר מה ¿«»ƒ∆«…∆ְַַַ
ׁשהּבקר  ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ"עד

החּמה  הנץ מּׁשעת להקּדים ,מׁשמעֹו הּכתּוב ּובא ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ
מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשאסּור

טֹוב' ּב'יֹום נׂשרף ׁשאינֹו לּמד אחר: מדרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַָָועֹוד
ּבבקר  מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, ְְְְְֳִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא

ׁשני  ּבקר עד ותׂשרפּנּוראׁשֹון, .ּתעמד ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹ

(àé)íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ
ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½

:ýåýéì àeä çñt¤¬©−©«Ÿ̈«

·ÏM‡ט  ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

dpÓי  ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯ea ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא  ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

‡ (Ë ׁשהּבׂשר עּתה הּוא ּכאׁשר י"א . »ֲֶֶַַַָָָ
ּבכל  מצאנּו לא הּזאת ּובּדר ְֶֶַַַָָָֹֹחי.
מּגזרת  הּוא ּכי אמרּו ואחרים ְְְֲִִִִִֵַַַָָהּמקרא
ׁשבֹור. והּטעם אֹותּה. אביה הניא ְְִִִֵַַַָָָּכי

ועצם  אמר ּכן אחר ּכי נכֹון זה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָואין
ׁשאין  ּבעיני והּנכֹון ּבֹו. תׁשּברּו ְְְְִֵֵֶַַָֹלא

ּופרּוׁשֹו ּבּמקרא. חבר מבּׁשל לֹו הפ ְְִֵֵֵֶַָָָֻ
מּמ אּקח לא ּכמֹו חי ׁשּנקרא ְְְְִִֶֶַַָֹוהּוא

אמרּתי  ּוכבר חי. אם ּכי מבּׁשל ְְְִִִֵַָָָָָֻּבׂשר
ללׁשֹון  ּדֹומה ערבי לׁשֹון רֹוב ְְֲִִִֶָּכי
ּבלׁשֹון  נקרא החי והּבׂשר ְְְְִִִִַַַָָָעברית.
מתחּלפים  אהו"י ואֹותּיֹות ני"י ְְְֲִִִִַָערבי

ּבלׁשֹוננּו: ּכמֹו ּבלׁשֹונם .ÏL·eלהם ְְְִִֵֶָָ»≈
מבּׁשל  ׁשהּוא ּופרּוׁשֹו הּתאר. ְֵֵֶַַָֹֻׁשם
מבּׁשל. יּקרא אׁש צלי ּגם ּכי ְְִִִִֵֵַַַָָֻּבּמים.
את  ויבּׁשלּו ואכלּת. ּובּׁשלּת ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָּכדכתיב
להיֹות  ויּתכן ּכּמׁשּפט. ּבאׁש ְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּפסח

ּדר על הּמלכים ּכמאכל מבּׁשל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֻּובׁשל
ּכלי  האׁש על יׂשימּו ּכי ְְִִִִֵַַַָָהּמׁשקּיֹות.
וכאׁשר  מים חציֹו וימּלאּו רחב ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹנחׁשת

עם  הּבׂשר סיר יׂשימּו הּמים ְִִִִִַַַַָָָירּתיחּו
וככה  הרֹותחים הּמים על קרים ְְִִִִַַַַָָָָמים
מֹועיל  הּמאכל וזה הּבׂשר ְְֲִִֵֶַַַַָָָיתּבּׁשל
קרֹוב  יהיה אׁשר הּמאכל מּכל ְֲֲִִֵֶֶַַָָָיֹותר

על  מֹוסיף הּכֹותב והנני האׁש ְְִִִֵֵֶַַָאל
מּפיו. ׁשמעּתי ּכאׁשר החכם זה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּדברי
זקן. ּכבד מׁשקל על הּתאר ׁשם ְִֵֵֵֵַַַַָָָֹּובׁשל
קמּו"ץ  הּבית ּכי ּובׁשל. זה ְִֵֵֶַָָָָוככה

על  הּפעל. ׁשם ואינֹו רפה ְְִֵֵַַַַָָֹוהּׁשי"ן
ּכי  ּתּכה. הּכה .אכּבד ּכּבד ּכי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַּדר
ּבהתחּברֹו הּפעל ׁשם יבא לא ְְְְִֵַַַָָֹֹֹלעֹולם
ּדּבר  ּכמֹו עתיד. אֹו עבר לׁשֹון על ְְִֵַַַַָָרק
להתחּבר  רק הקּדׁשּתי. הקּדׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַידּבר.

יבא  לא ּופעּול ּפעל. עם הּפעל ִֵַַַָָֹֹֹֹׁשם
ולנקבה  ּכבד. ּכמֹו ּבׁשל זה ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָוהּנה
צר מה ּתתמּה ואל ּבׁשלה. ְְְְִֵֶַַַַַָֹהּזרֹוע
ּכי  ּומבּׁשל ּבׁשל הענינים ׁשני ְְְִִִֵֵַָָָָֻלֹומר

האחד  ׁשּפרׁש. ּכמֹו הם ּבּׁשּולים ְְִִֵֵֵֵֶֶָָׁשני
ּכלי  ּבתֹו ּבתֹוכֹו ׁשהּבׂשר ּכלי ְְְְְְִִִֶַַָָלהכניס
ּבׁשלים  ּולרּבים הרֹותחין. ְְְִִִִֵַַַָהּמים

מחּכמים  חכמים והּמה ְְְֲִִִֵָָָָֻֻמבּׁשלים.
ּברּו מחּכם. חכם ליחיד יאמר ְְְִַָָָָָָָֹֻוככה
הּלׁשֹון  ּבדיקת ּבין יׁש והפרׁש .ְְְְִֵֵֵֶַַָָֹּומבר
ּבׁשל  ּבין וככה למחּכם חכם ְְִֵֵֵָָָָָָֻּבין

ּפרׁש: ּכאׁשר ÂÈÚ¯kּומבּׁשל ÏÚ BL‡¯ ְֲֵֵֶַָֻ…«¿»»
Ba¯˜ ÏÚÂוּיבֹואּו וכן עם ּכמֹו . ¿«ƒ¿ְְִֵַָ

והּכרעים  והראׁש הּנׁשים. על ְְְֲִִִַַַַָָָָָֹהאנׁשים
ּכּמׁשּפט: ּבּמים iירחץ. dxez ְְִִִַַַַָ

epnÓ ¯˙Bp‰Â (È אנּוס יהיה אם . ¿«»ƒ∆ְִִֶָ
ויפת  חלקֹו. לאכֹול יכֹול היה ְְֱֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא

לא אמר ּכי נכֹון ואינּנּו העצמֹות. על ְֲִֵֶַַָָָָֹ
וככה  וטעם הֹווה. על רק הּכתּוב ְְִֵֶַַַַַָָָּדּבר
לבּדֹו מצרים ּפסח אֹותֹו. ְְְִִֶַַַֹּתאכלּו

ּככה  עֹוׂשים בארגלן אׁשר ְֲִִִֶַָָוהּמינים
ּתֹועי  ואּלה מצרים. ליציאת זכר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַהּיֹום
עׂשר  חמּׁשה יֹום ילכּו ּכּלם ְֲִֵַָָָָֻרּוח

מצרים: ליציאת זכר i`מארצם dxez ְְִִִִֵֵֶַַַָ

ÌÎ„Èa ÌÎÏwÓe (‡È לנהֹוג . «∆¿∆¿∆¿∆ְִ
ּבּמּקל  האתֹון את וּי ּכמֹו ְֲִֵֶַַַַַָָהחמֹורים.
וימהרּו יתעּכבּו ׁשּלא ּבחּפזֹון ְְְְֲִִִֶַַַַָֹוטעם



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  78    הלי דהלד • דהמ ל דעד  

עח בא עח פרשת - יב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ג' רביעי ליום יומי שיעור
i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ˙Ó∑ מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑ »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»

ּכמֹו: ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א נחּפז (שמואל ּדוד "ויהי ְְְְְִִִֶֶַָָָָ
ז)ללכת", ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו ÁÒt."אׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָ∆«

'‰Ï ‡e‰∑ ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא הּקרּבן «ְֵֶַַַָָָ
ּבּתי הּדּלּוג  מדּלג ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא והּפסיחה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

למצרי, מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַָָיׂשראל
נמלט  אמצעי לׁשם ויׂשראל עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשמים.
ּפסיעה  לׁשֹון פסק"א וגם ּפסח, .ׁשּקרּוי ְְְִֶֶַַָָ

(áé)-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàa øBëaýé §Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬

:ýåýé éðà íéèôL äNòà íéøöî¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑ למקֹום מּמקֹום העֹובר ּכמל, ¿»«¿ƒְְִֵֶֶָָָ

לֹוקין ּכּלן אחד ּוברגע אחת Ïk.(מכילתא)ּובהעברה ְְֲִֶֶַַַַָָָָֻ»
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa∑ אחרים ּבכֹורֹות והם אף ¿¿∆∆ƒ¿«ƒְְֲִֵֵַ

ׁשּבמקֹומֹות  מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַּבמצרים.
ּתלמּודֿלֹומר: קלו)אחרים? מצרים (תהלים "למּכה ְְְֲִִִֵֵַַַַ

Ó‰a‰.ּבבכֹוריהם" „ÚÂ Ì„‡Ó∑ ׁשהתחיל מי ְִֵֶ≈»»¿«¿≈»ְִִִֶ
הּפרענּות  מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ÏÎ·e.ּבעברה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ¿»

ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡∑- מּתכת וׁשל נרקבת, - עץ ׁשל ¡…≈ƒ¿«ƒְְִֵֶֶֶֶֶֶַ
לארץ  ונּתכת ‰'.נּמסת È‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡∑ אני ְִִֶֶֶֶֶָָ∆¡∆¿»ƒ¬ƒֲִ
עלֿידי ּבעצמי  .ׁשליח ולא ְְְְִִֵַַַָֹ

(âé)ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑" ולא לאֹות" לכם ¿»»«»»∆¿…ְְֶָֹ

מּבפנים  אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. .לאחרים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
Ìc‰ ˙‡ È˙È‡¯Â∑ אמר אּלא לפניו, ּגלּוי הּכל ¿»ƒƒ∆«»ְֶַַָָָָָֹ

ע  את אני נֹותן ׁשאּתם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לראֹות יני ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
עליכם  אני ּופֹוסח ּבמצֹותי, ∑ÈzÁÒÙe.עסּוקים ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַ»«¿ƒ

לֹו: ודֹומה לא)וחמלּתי, ואני (ישעיה והמליט". "ּפסֹוח ְְְְְֲִִִִֶַַַָָ

‰„ÔÈיב  ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó≈¬»»¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔÈÈc „aÚ‡∆¿≈ƒƒ¬»¿»

‡Ôezיג  Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú¯‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
,ÌÎÈÏ‚¯a ÌÎÈÏÚ ,ÌÈ¯e‚Á ÌÎÈ˙Ó ,B˙B‡ eÏÎ‡z ‰ÎÎÂ¿»»…¿»¿≈∆¬ƒ«¬≈∆¿«¿≈∆

ÌÎ„Èa ÌÎÏwÓe(יא (יב, «∆¿∆¿∆¿∆
האדם  סּוגים: לׁשלֹוׁשה ּכלל, ּבדר מתחּלקים, אדם ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָחּייו

הּסביבה  עם קׁשריו הּקרֹובה, סביבתֹו עם קׁשריו ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָעצמֹו,

ְָָהרחֹוקה.

– האמּורים הּפרטים ּבׁשלׁשת נרמזים אּלּו חלקים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשלֹוׁשה

"מּקלכם": "נעליכם", ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ"מתניכם",

"ÌÎÈ˙Ó.ּבֹוֿעצמֹו הּקׁשּור ּבכל לחרּות להּגיע צרי אדם – " »¿≈∆ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

הּמעמיד  ּדבר הם "הּמתנים ׁשּכן ּב"מתניכם", נרמזת זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחרּות

עליהם". ועֹומד הּנּצב הראׁש עם הּגּוף ּכל ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאת

"ÌÎÈÏÚ ּבא הּוא ׁשאּתם לאנׁשים ּולסּיע לעזֹור האדם על – " «¬≈∆ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּבכל  ּוקדּׁשה אלקּות להכניס – יֹותר ּכללי ּובאפן ְְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָֹֹֻּבמּגע.

ּבא  הרגל עלֿידי ׁשהרי ּב"נעלים", נרמז זה ענין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָסביבתֹו.

האדמה. עם ּבמּגע ְֲִַָָָָָָָהאדם

"ÌÎÏwÓ ׁשרחֹוק ּבעֹולם החלק על ּגם להׁשּפיע חּיב אדם – " «∆¿∆ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

לֹומר  אדם "חּיב ׁשהרי אליו, להּגיע מסּגל ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמּמּנּו,

אדם  ׁשּכן ּב'מּקל', נרמז זה ּדבר העֹולם". נברא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשבילי

ּבידֹו. אליו להּגיע יכֹול ׁשאינֹו לדבר להּגיע ּכדי ּבמּקל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמׁשּתּמׁש

'התקשרות') מתוך - תשמ"ו בניסן י"א (מכתב־כללי

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

הּמׁשחית  רגע ּבֹוא לפני ְְְְִִֵֶַַַָלאכלֹו
צּוה  ּכן על הּפתח על הּׁשם ְִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּיפסח

להתּבּׁשל  אׁש צלי להיֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵַַהּׁשם
אינֹו הּקדֹוׁשים אבֹות אמרּו וכן ְְְְִֵֵֵַָָָמהרה.
נאכל  ואינֹו חצֹות. עד אּלא ְֱֱֲֵֶֶֶַָָָנאכל

צלי: aiאּלא dxez ִֶָָ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Èz¯·ÚÂ (·È ּכח ּכי . ¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒִַֹ
ּכאּלּו העֹוברים. הם ּוגבּורֹותיו ְְְִִֵֵַָָהּׁשם

עֹובר: ÌÈ¯ˆÓהּׁשם È‰Ï‡ ÏÎ·e ֵֵַ¿»¡…≈ƒ¿«ƒ
ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ּדגֹון וראׁש ּכדר . ∆¡∆¿»ƒְְֶֶָֹ

ּכתּוב  וכן ארצה. לפניו ְְְֵֵָָָָָנֹופל
יהיה  וזה ׁשפטים ה' עׂשה ְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹּובאלהיהם

יר ולא לבבכם ׁשּיחּזק לאֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹלכם
ּבמֹות  הּמצרּיים צעקת ְְְְֲֲִִִֶַַַָּבׁשמעכם

הּדם  ּבעבּור הּמׁשחית ּבעבּור ְְֲֲִֵֶַַַַַָּבכֹוריהם
ולא  עליכם אפסח רֹואה אני ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַֹאׁשר
יהיה  הּדם זה ּכי נגף. ּבכם ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָיהיה

הּמׁשחית: על biלאֹות dxez ְְִַַַ
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עט

עט

בא  פרשת - יב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ג' רביעי ליום יומי שיעור
ּופסחּתי, ּוקפיצה: ּדּלּוג לׁשֹון 'ּפסיחה', ּכל ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומר:
ׁשרּויים  ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמדּלג

וכן: זה. ּבתֹו יח)זה א עלֿׁשּתי (מלכים "ּפסחים ְְְְִֵֵֶֶַֹ
וכן  ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָהּסעּפים",
הּמּומתים  מּבין ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", ."ּפסֹוח ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

Û‚ ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑.ּבמצרים הּוא הֹווה אבל ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְְֲִִֶַָ

יכֹול (מכילתא) יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי .ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ
אבל  נגף", בכם "ולאֿיהיה ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיּמלט?
ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהֹווה
ּתלמּודֿלֹומר: ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַׁשל

נגף  בכם .""ולאֿיהיה ְְִֶֶֶֶָֹ

(ãé)âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´
:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«

i"yx£ÔB¯kÊÏ∑ לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא) יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…
אי  ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשהּוא

הּזּכרֹון  יֹום הּזה ?זהּו הּיֹום את "זכֹור ּתלמּודֿלֹומר: ְִֶֶֶַַַַַָָ
ׁשל  יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָאׁשר

ּתלמּודֿלֹומר: יצאּו? יֹום ואיזה לג)זּכרֹון. (במדבר ְְְִֵֶַַָָ

ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח ְְֱֳִִֵֵֶַַַָָָ"מּמחרת
הּפסח  את אכלּו ט"ו ליל ׁשהרי טֹוב', 'יֹום ׁשל ְֲֵֵֶֶֶֶַַָהּוא

יצאּו B‚Â'.(מכילתא)ולּבקר ÌÎÈ˙¯„Ï∑,אני ׁשֹומע ְְֶַָֹ¿……≈∆¿ֲִֵַ
עֹולם  "חּקת ּתלמּודֿלֹומר: ׁשנים? "ּדֹורֹות", ְְִִַַַַָֻמעּוט

.(מכילתא)ּתחּגהּו" ְָֻ

(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
:éòáMä©§¦¦«

ÔebÁ˙eיד  ‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈»»≈¿¿¿»»¿«
:dpbÁz ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È»≈«»√»¿»¿»≈¿»»»¿«À≈

ÓBÈa‡טו  Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»

ãקודש משיחות ãנקודות
הּוא  ּבאׁשר יהּודי ּכל ְֲִֵֶַָקרּוב

ּכתּוב  הּמׁשקֹוף, על לתת יׂשראל ׁשּנצטּוּו הּפסח לדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבנֹוגע

מצרים" ּבארץ ּבהּכֹותי למׁשחית נגף ּבכם יהיה "ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו

יג) מצרי,(יב, ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה "הרי רׁש"י ּופרׁש .ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

נגף". ּבכם יהיה ולא ּתלמּודֿלֹומר ּכמֹותֹו, ילקה אני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשֹומע

יׂשראל  ּבני קרּוב ּבדר אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹויׁש

ׁשּבּׁשמים. ֲִִֶֶַַַָלאביהם

ּבני  ּבקרּוב לעסק ּמּוכנים ׁשהם ּדאף האֹומרים, יׁשנם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּדהּנה

הּנה  ּביֹותר, ּפׁשּוטים אנׁשים הם אם ּגם ּומצֹות, לתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָיׂשראל

יתעּסקּו ואז הּמדרׁש, לבית יּגיעּו לכלֿהּפחֹות אם רק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָזהּו

מּצדֿעצמם  מּגיעים ׁשאינם ּכאּלּו אנׁשים עם א ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבקרּובם.

להפסיק  צרי לזה ׁשהרי להתעּסק. רֹוצים אינם הּמדרׁש, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלבית

אּלּו. אנׁשים נמצאים ּבהם למקֹומֹות ו"לרדת" הּלּמּוד, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאת

הּפסח: מּליל ההֹוראה ּבאה זה ְִֵֶֶַַַַָָָָועל

ּומּצבֹו מעמדֹו הּזה, ּבּלילה הּמצרי ּבבית ׁשּנמצא יהּודי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדהּנה

הּמצרים, להם ּׁשעׂשּו מה ּכל ּדלאחר מאֹוד. נמּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּברּוחנּיּות

יׂשראל  ּבני ּׁשהזהרּו ּולאחרי הּמצרים, ׁשּקּבלּו הּמּכֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻּולאחרי

ּבקר" עד ּביתֹו מּפתח איׁש תצאּו "לא זה כב)ׁשּבלילה ,(שם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מצרי! ׁשל ּבבית הּוא נמצא ְְְֲִִִִִֶַַָעדין

ּובעצמֹו" "ּבכבֹודֹו הּקּב"ה "ירד" זה, ּכל פסח,ועם של (הגדה ְְְְִִֶַַַָָָָ

ויוציאנו) זה פיסקא יהּודי ּגם להּציל הּמצרי, ׁשל לביתֹו עד ,ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ

הּק ׁשל חּבתֹו מּצד והּוא מּמצרים, אחד ּולהֹוציאֹו לכל ּב"ה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ְִִֵָמּיׂשראל.

ּכרּבֹו" ׁשּיהא לעבד ׁש"ּדּיֹו אלינּו, ּבנֹוגע ּגם לֹומדים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַּומּזה

ּובעצמֹו" "ּבכבֹודֹו ירד ׁשהּקּב"ה ּדכׁשם ועוד). ב. נח, ְְְְִִֵֶַַַָָָ(ברכות

ּכן  ועבֹודתֹו, לתֹורתֹו יׂשראל ּבן לקרב מצרי ׁשל לביתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעד

ועבֹודת  לדרכי הּוא, ּבאׁשר יהּודי ּכל לקרב אחד ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצרי

ּומּצבֹו מּמעמדֹו "לרדת" צרי לזה אם ּגם ,יתּבר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּבֹורא

ֲֶַַהּנעלה.

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 50 עמוד לו, כרך שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

‰f‰ ÌBi‰ 'È‰Â („È זכר יהיה . ¿»»««∆ְִֵֶֶ
‡B˙Bלדֹורֹות: Ì˙bÁÂ הּפסח חג הּוא . ְ¿«…∆ֶַַַ

אמר  ולא לדֹורֹותיכם עֹולם חּקת ְְְֵֶַַַָָָֹֻואמר

ּתלּויה  הּמצוה זֹו ּכי מֹוׁשבֹותיכם ְְְְִִֵֶַָָָּבכל
אפרׁש: ּכאׁשר ehּבארץ dxez ֲֲֵֶֶַָָָ

ÌÈÓÈ ˙Ú·L (ÂËּתאכלּו מצות טעם . ƒ¿«»ƒְְִַַַֹ

מּמ ּבצאתם לאכילתם ּכי זכר צרים. ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
הּנאכלים  רק מּצֹות ׁשּיאכלּו צּוה ְֱִִֶֶַַַָָֹֹלא
ׁשבעת  רק לילה. חצֹות לפני הּפסח ְְְֲִִִֵֶַַַַַָעם
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פ בא פ פרשת - יב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ג' רביעי ליום יומי שיעור
i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ ימים ׁשל Ú·L˙.שטיינ"א ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«

eÏÎ‡z ˙BvÓ ÌÈÓÈ∑:אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום »ƒ«…≈ְֵֵַָ
טז) מּצֹות".(דברים ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת על (פסחים לּמד ִִֵֵֶַַַָֹ

מּצה  לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ּובלבד ׁשביעי , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּתלמּוד  רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין חמץ. יאכל ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשהיה  ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת ְִִִֶַַַָָָָָָָלֹומר

עצמֹוּבּכלל  על ללּמד לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ
מה  יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבלבד

לילה ּׁשביע  אף יכֹול רׁשּות. ׁשּׁשה אף רׁשּות, י ְְְְִִִַַַָָָ
ּתאכלּו "ּבערב ּתלמּודֿלֹומר: רׁשּות? ְְְִֶֶַַָָֹהראׁשֹון

חֹובהמּצֹות" קבעֹו הּכתּוב כח), ÌBia.(שם C‡ ְַַָָָ««

¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰∑ וקרּוי טֹוב', 'יֹום מערב »ƒ«¿ƒ¿…ְֵֶֶָ
מקּדם  ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻ"ראׁשֹון"

ּכמֹו "ראׁשֹון", טו)קרּוי ּתּולד"?(איוב אדם "הראׁשֹון ְִִִֵָָָָָ
ׁשל  ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהלפני
לא  עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִִֵַַַַָָֹֹׁשבעה?

קּים חמץ ועדין הּפסח ‰LÙp.(מכילתא)ּתׁשחט ְֲִִֵֶַַַַַַָָ«∆∆
‡Â‰‰∑ּובדעּתּה ּבנפׁשּה לאנּוס ,ּכׁשהיא .ּפרט «ƒְְְְְְְִֶַַָָָָ

Ï‡¯NiÓ∑לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ƒƒ¿»≈ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
"מּלפני", אחר: ּבמקֹום ּתלמּודֿלֹומר אחר? ְְְְִֵֵַַַַַַָָלעם

רׁשּותי  ׁשהּוא מקֹום .ּבכל ְְִֶָָ

(æè)éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½
íäá äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½
:íëì äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«

i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑" קרא ּדבר. ׁשם אֹותֹומקרא", ƒ¿»…∆ְְִֵָָָָ
לאכילה  ּוכסּותקדׁש NÚÈ‰.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‡Ï ְְֲִִֶַָָֹ…≈»∆

Ì‰·∑ אחרים עלֿידי Bc·Ï.אפּלּו ‡e‰∑ יכֹול) »∆ְֲֲִִֵֵַ¿«ָ
יעׂשה  לבּדֹו "הּוא ּתלמּודֿלֹומר: לּכנענים? ְְְֲִֵֶַַַַַַָאף
מכׁשיריו, ולא הּוא לּכנענים), ולא "לכם" ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹלכם",

יֹוםֿטֹוב ׁשאפׁשר  מערב LÙ.לעׂשֹותן ÏÎÏ∑ ְֲֵֶֶֶֶַָָ¿»∆∆
לבהמה. לּכנענים אפּלּו אף ּתלמּודֿלֹומר:יכֹול ? ְְְֲִִִֵַַַַַַָָ

חּלק) ,"א" ּתלמּודֿלֹומר: אחרת: (נסחה ְְֵֶֶֶַַַַַָָֻ"לכם"
ב"ר.) כ"ח, .(ביצה

(æé)äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º

:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

ÓBÈ·e‡טז  LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז  ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

זכר  להיֹות מצות לאכֹול צּוה ְְֱִִִִֵֶֶַָָימים
מּמצרים. ּבצאתכם לכם קרה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָלאׁשר
היּו ואּלּו חמץ. לא ּכי ּכתּוב ׁשם ְִִִֵָָָָֹּכי

היּו מעט ׁשּיתמהמּו הּמצרּיים ְְְְִִִִִִֶַַַַָמּניחים
ימים  והּׁשבעת עיסתם. ְְְִִִִִִַַָָָמחמיצין
ּפרעה  ׁשּטבע עד אכלּו מּצֹות ְְְֵֶַַַַָָָֹּבצאתם
מֹוליכם  היה הענן ּכי הּׁשביעי. ְִִִִֶַַָָָָָּבּיֹום

מתעּכבים  היּו ולא ולילה ְְְְִִַַָָָָֹיֹומם
על  ּכתּוב וככה רב. עּכּוב ְֲִַַַָָָָּבחנֹותם
מּצֹות  עליו ּתאכל ימים ׁשבעת ְִִֶַַַַַָָָֹהּפסח.
הּפסח  על הזּכיר והּנה עני. ְְִִִִֵֶֶֶַַַֹלחם
על  חּיּוב מּצֹות ּתאכל ימים ְִִִַַַַָֹׁשבעת

את  ּתזּכֹור למען והעד הּפׁשט. ְְְְִֵֶֶֶַַַָָּדר
ּכל  ּכתּוב זה ּובעבּור .צאת ְֲֵֶַָָיֹום
מֹוׁשבֹותיכם  ּבכל תאכלּו לא ְְְֵֵֶֶֶַָֹֹמחמצת
יׂשראל  ּבארץ חּיּוב מּצֹות. ְְְִִֵֶֶַָֹּתאכלּו

היתה  ׁשּקּבלה ואחר לארץ. ְְְֶֶַַַָָָָָָָּובחּוצה

הּפסח  את לׁשחֹוט ׁשיחּלו יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּביד
לא  וכתּוב מערב. לצד הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶַַַָָֹּבנטֹות
ּכן  על זבחי. ּדם חמץ על ְְִִִֵֵַַַָָּתׁשחט

ּכּלּוי  ּכי ודע חלק. א רּז"ל ְְִִֵֶַַַַָּדרׁשּו
ויכל  ּפרּוׁש והּנה מעׂשה אינֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַמעׂשה
נכנס  ּכאׁשר הּׁשביעי. ּבּיֹום ְְֱֲִִִִֶַַַַֹאלהים
מלאכּתֹו ּכלתה ּכבר הּׁשביעי ְְְְְִִַַַָָָהּיֹום

ׂשאֹור  ּתׁשּביתּו הראׁשֹון ּבּיֹום ְְְִִַַָָָוככה
ּכבר  הראׁשֹון הּיֹום ּבהּכנס ְְִִִֵֵֶַָָָָמּבּתיכם.
והּנה  מהּבּתים הּׂשאֹור ּכל ְְְִִִֵֵַַַָָנׁשּבת
ּבערב  י"ד יֹום סֹוף ראׁשֹון יֹום ְִִֶֶַָּתחּלת
הּׁשביעי. יֹום עד הראׁשֹון מּיֹום ְִִִִַַַָָּכּכתּוב

ׁשלמים  ימים ׁשבעת ּכי זה ּפרּוׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַָוהּנה
ׁשהּוא  ּבערב לחדׁש י"ד מּיֹום ִֵֶֶֶֶַָֹהם
לחדׁש הכ"א יֹום עד י"ד יֹום ֶַַֹסֹוף

זה: על אדּבר ועֹוד fhּבערב. dxez ְֲֶֶֶֶַַָ

ÔBL‡¯‰ ÌBi·e (ÊË יציאת יֹום הּוא . «»ƒְִַ

יֹום  הּוא הּׁשביעי והּיֹום ְְְִִִִַַַמצרים.
ּכל. אפרׁש: ּכאׁשר ּפרעה ְְֲֲִֵֶַַַָָֹטביעת

‰Î‡ÏÓ מּיֹום חּוץ הּמֹועדים ּבכל . ¿»»ְֲִִַָ

ּבהם  ּכתּוב אין הּכּפּורים ויֹום ְִִֵֶַַָָָׁשּבת
אמר  לבּדֹו ּבפסח רק מלאכה. ְְְֶַַַַָָָָּכל
מקֹום  ּובכל נפׁש. אכל להֹוציא ְְְְִִֶֶֶָָָֹוהתנה
הּזּכרֹון  יֹום ּבין ּבעצרת ּבין ּבפסח ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָּבין

לֹומר  קצרה ּדר אֹוחז היה הּסּכֹות ְְֵֶֶַַַָָָָֻוחג
אחד  ּבמקֹום רק ּתעׂשּו. לא מלאכה ְְֲֶַַָָָָָֹּכל
מלאכה  ּכל ּתעׂשה ולא ּכתּוב ְְְֲֶֶַַָָָָֹּבפסח

ּדרך  ּתחּלה:על fiׁשהזּכיר dxez ְְְִִִֶֶֶַָ
Ìz¯ÓLe (ÊÈ הּמּצֹות להיֹות צּוה הּנה . ¿«¿∆ְִִִֵַַָ

וכתּוב  הּקציר. מימֹות ְְִִִַָָׁשמּורים
לא  ועדין צבאֹותיכם את ְְֲִִִֵֵֶֶַַֹוהֹוצאתי
זֹו היתה החדׁש ּבתחּלת ּכי ְְְִִִֶַַָָָֹיצאּו.
ּכן  ׁשּתאמרּו והּטעם ְְְֵֶַַַַָֹהּנבּואה.

giלדֹורֹותיכם: dxez ְֵֶ
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בא  פרשת - יב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ג' רביעי ליום יומי שיעור
i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ לידי יבאּו ׁשּלא ¿«¿∆∆««ִֵֶָֹֹ

ּתפח  אמרּו: מּכאן יאׁשּיה ,חּמּוץ, רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ
"את  אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ּתהי אל ְִֵֵֶֶֶַַַָאֹומר:

אין הּמצֹות" ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עׂשה  ,ליד ּבאה אם אּלא הּמצֹות, את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמחמיצין

מּיד  ‰f‰.אֹותּה ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ מּמלאכה. ִָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ
ÌÏBÚ ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï∑"ּדֹורֹות" נאמר ׁשּלא לפי ¿……≈∆À«»ְֱִֶֶַֹ

לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם" ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֻו"חּקת
"ּכלֿמלאכה  אזהרת ּתאמר: ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו ְְְֶַַַַָָָָָָָֹֹחזר

לא הּדֹור לאֿיעׂשה", לאֹותֹו אּלא נאמרה, .לדֹורֹות ְְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

(çé)áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
:áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑"ימים "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לילֹות לּמה "ימים", ׁשּנאמר לפי ? «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" האחד יֹום "עד ּתלמּודֿלֹומר: .מּנין? ְְִִֶַַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL| ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´

:õøàä çøæàáe øba ìàøNé¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑ לגבּולין ּתלמּוד ?מּנין …ƒ»≈¿»≈∆ְְִִִִַַ

"ּבבּתיכם"? ּתלמּודֿלֹומר מה ."ּגבּול "ּבכל ְְְְֵֶֶַַַַָָלֹומר:
יצא  ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות ּבית מה –ְְְְְְְִִֵֶַַָָ

אצל  ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל קּבל חמצֹו ולא יׂשראל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
אחריּות  ÓÁÓˆ˙.עליו ÏÎ‡ŒÏk Èk∑ ּכרת לענׁש ֲַָָָƒ»…≈«¿∆∆ֲֵַָֹ

החמץ  על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. ׁשּלא ?על אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׂשאֹור  עליו, ענׁש – לאכילה ׁשראּוי חמץ ְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּתאמר:

על  ענׁש ואם עליו. יענׁש לא – לאכילה ראּוי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאינֹו
ׂשאֹור  אֹומר: הייתי החמץ, על ענׁש ולא ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהּׂשאֹור
מחּמץ  ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ׁשניהם נאמרּו לכ עליו. יענׁש לא .(מכילתא)אחרים, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
ı¯‡‰ Á¯Ê‡·e ¯ba∑,ליׂשראל נעׂשה ׁשהּנס לפי «≈¿∆¿«»»∆ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּגרים  את לרּבֹות הצר. ְְִֵֶַַַֻ

(ë)íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½
:úBvî eìëàzô «Ÿ§−©«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ אכילת אזהרה על «¿∆∆……≈ְֲִַַַָָ
ÓÁÓˆ˙.ׂשאֹור  Ïk∑ את ÏÎa.ּתערבּתֹולהביא ְ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…

˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙·LBÓ∑ ׁשּתהא ללּמד ּבא זה ¿…≈∆…¿«ְְֵֵֶֶַָ

ׁשני  למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם, ּבכל להאכל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹראּויה
ּתֹודה עיין וחּלֹות להאכל שם)(מכילתא ראּויים (ׁשאינם ְְְִֵֵֵֶַָָָ

ּבירּוׁשלים) אּלא מֹוׁשבֹות, .ּבכל ְִִֶַָָָָ

$

Á¯ÈÏ‡יח  ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈa¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט  ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

ÔBÎÈ·˙BÓכ  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ÚÓÁÓ Ïk»«¿¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯Èht ÔeÏÎÈz≈¿«ƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

ÔBL‡¯a (ÁÈ ּבעבּור קצרה ּדר אחז . »ƒְֲֶֶַַָָָ

לכם. הּוא ראׁשֹון ּבתחּלה ְְִִִִִֶֶָָׁשהזּכיר
וכמֹוהּו הראׁשֹון. ּבחדׁש טעם ְְִִֵֶַַַָָֹוהּנה

לחדׁש: ּבאחד hiּבעׂשירי dxez ְֲִִֶֶַַָֹ
¯B‡N (ËÈ והּוא מחמיץ ׁשהּוא . ¿ְְִֶַ

אֹוכל  ּכל אמר ּכן ואחר ְֵֵַַַַַָָָהּידּוע.
ּכי  ודע ׁשּיחמץ. ּדבר ּכל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָמחמצת
אינֹו הּׁשביעי יֹום עד הראׁשֹון ְִִִִֵַַָמּיֹום

רק  ונכרתה ׁשהּוא אליו ּבּקרֹוב ְְְִֵֵֶַַָָָָּדבק

ׁשלמה  למל ּכמֹו מחמצת אכל ְְְְִִֶֶֶַֹֹֹֹעם
אֹות  יׁש ּכי יפת אמר יׂשראל. ְִִֵֵֶֶַַָָעל
עּמּה ואחרת עצמּה ְְִֶֶֶֶֶַַָָׁשּמֹוׁשכת
ּוברקת. ּפטדה אדם ּכמֹו ְְֲִִֶֶֶַָָֹאחֹורּנית.

וככה  ּוברקת. ּופטדה אדם ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּטעם
ּוכבר  הּׁשביעי. יֹום עד הראׁשֹון ְְִִִִַַָָמּיֹום
מּיׂשראל  חמץ אֹוכל ּכל ּכי ְְִִִִִֵֵֵָָָהזּכיר

גר  ׁשהּוא גר הֹוסיף ּובכאן ּכרת. ְִֵֵֵֶַָָָחּיב

kצדק: dxez ֶֶ
Ïk (Î ואח"כ ּתחּלה הענׁש הזּכיר . »ְְִִִֶָָֹ

מֹוׁשבֹותיכם  ּבכל ואין ְְְְֵֵֶַָָָָהאזהרה.
ימים  ׁשׁשת ּכמֹו רׁשּות. מּצֹות ְְְִֵֶַָֹּתאכלּו

למען  חּיּוב רק מלאכה. ְְֲִֶַַַַָָּתעׂשה
k`ּתזּכֹור: dxez ְִ
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âשבט ד' חמישי âיום

(àë)íäìà øîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

:çñtä©¨«©
i"yx£eÎLÓ∑לֹו ׁשּיׁש ימׁשמי הּׁשּוק ∑eÁ˜e.מּׁשּלֹוצאן, מן יּקח לֹו, ׁשאין ׂשה ∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ֶ

אבֹות  .לבית ְֵָ

(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈
Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa øLà£¤´©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£·BÊ‡∑ ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡‚c˙.מין ≈ְִִִֵֶָָ¬À«

·BÊ‡∑קלחין Ûqa.אגּדה קרּויין ג' ¯L‡∑,ּבכלי ≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְִִ
ּכסף  סּפֹות Ûqa.ּכמֹו ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑ חזר לּמה ְִֶֶƒ«»¬∆«»ַָָָ

הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹּוׁשנאֹו?
ּונתינה  נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", "אׁשר עֹוד נאמר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָלכ

טבילה  הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר Ìz‡Â."מןֿהּדם ְֲִִֶַַַַָָָָָָ¿«∆
'B‚Â e‡ˆ˙ ‡Ï∑ רׁשּות ׁשּנּתנה ׁשּמאחר מּגיד …≈¿¿ְְִִֵֶֶַַַָ

ולילה לחּבל,לּמׁשחית  לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: הּוא, לּמחּבלים קד)רׁשּות תרמׂש(תהלים "ּבֹו ְְְְֱִִֶֶַַַֹ

יער" חיתֹו .(מכילתא)ּכל ְַַָָ

ÔB‰Ïכא  ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
‡Ú (Èa ÔÓ) ÔBÎÏ e·ÈÒÂ e„È‚˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»»

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

Ó„a‡כב  ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

Ûqa ¯L‡ Ìca ÌzÏ·Ëe(כב (יב, ¿«¿∆«»¬∆««
הּתֹורה. ללּמּוד רֹומז ׁש'ּדם' אמרּו, ּכאן ְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמדרׁש

מלכֹות", הּמה ל"ׁשּׁשים רֹומז 'סף' :וסימנÌÈLL,מּסכּתֹות ְְְְִִִֵֵַָָָƒƒְֶַ

ּפילגׁשים" ÌÈBÓL"ּוׁשמֹונים Yבמדב"ר ּברייּתֹות (ראה ְְִִִַ¿ƒְְַ

.פי"ח)

'התקשרות') מתוך - שכה עמ' א כרך שמות (אור־התורה

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

Ï‡¯NÈ È˜Ê ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜iÂ (‡Î. «ƒ¿»…∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
צאן. לכם ּוקחּו לּקהל. יאמרּו ְְְֵֶַָָָֹֹוהם
אמר  הּׁשם. צּוהּו ּכאׁשר לחדׁש ֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעׂשֹור
מהּבנין  הּפסח וׁשחטּו ּכי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָהּמדקּדק

וׁשחטּו ּכי נכֹונה ּדּבר ולא ְְְֲִִֵַָָָֹהּדגּוׁש.
הּוא  יׂשראל עדת קהל ּכל ְְֲִֵַַָָאֹותֹו
ּכּמׁשּפט  קמץ והּׁשי"ן הּקל. ְְְִִִֵַַַַַַָָָמהּבנין

הּפסח ּבעבּור  וׁשחטּו רק הּנעלם. הּנח ְֱֲֲֶֶַַַַַַַַָ
מצינּו ולא הּקל. מהּבנין צּוּוי ְְְִִִֵַַַָָֹלׁשֹון

מהּבנין  הּמקרא ּבכל הּגזר' ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹמּזאת
חירק  להיֹות הּׁשי"ן ראּוי והיה ְְִִִֶַַָָָָהּדגּוׁש.
אֹות  ּבעבּור רק מׁשכּו. ּכמֹו ְְְֲִֶַַַּתחּתי'.

הּׁשי"ן  נפּתח אחריו ׁשהּוא ְֲִִֶַַַָָָהּגרֹון
לכם. ּבחרּו ּכמֹו ּכ לעׂשֹות ְְְֲֲִֶַַָָָָּכמׁשּפטם
הּׁשי"ן  יהיה ּכן על ּככה. ְְִִִֵֶַַַָָורּבים
ּוׁשניהם  צּוּוי. ּבלׁשֹון ּגדֹול ְְְִִֵֶַַָּבפּת"ח

א': akמּבנין dxez ְִִַ
ÌzÁ˜Ïe (·Îיּקחּו אי ּפי' עּתה . ¿«¿∆ְִֵֵַָ

מּלת  הּמׁשקֹוף: על ויּתנּו ְְְִִֵַַַַַָמהּדם
˙c‚‡ לאגּודה ויהיּו ּכמֹו חבּורה. ּכמֹו . ¬À«ְְְְֲֲִַָָ

נֹוסף  האלף ּכי אמר מרינּוס ור' ְִִֶַַַָָָָָאחת

ּכי  אמרּו ואחרים ּגדּוד. מּגזרת ְְְְֲִִִִֵַַָוהּוא
אפּדתֹו. וחׁשב ּכמֹו ׁשרׁש ְְֲֵֶֶֶָָָֹֻהאלף
זעת"ר  ערבי מּלׁשֹון האזֹוב ּפי' ְֲִִֵֵַָָָָוהּגאֹון

נכּבד  עׂשב והּוא אוריגנ"ו לעז ְְְִִֵֶַַָּובלׁשֹון
ּכי  יּתכן לא וזה מטעּמים. ְְְִִִִֵֵֶַַָֹּבמיני
יצא  אׁשר האזֹוב על אֹומר ֲֵֵֶַַָָָָהּכתּוב
מּדר רק מהּו. ידעּתי ולא ְְִִִֶֶַַַַָֹּבּקיר

הפ הּוא ּכי ּתּקיף עׂשב אינֹו ְִִֵֵֵֶֶַַָָהּסברא
אֹומרים  ויׁש הּפסּוק. ׁשהזּכיר ְְְִִִֵֶֶֶַָָהארז
ּבסף  אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו הּפסח ְֲִִֶַַַָּכי
אל  וּיּגיעּו ּבֹו האזֹוב וטבלּו ְְִֵֶַַַַַָָהּׁשער.
אּמֹות  הּׁשער סף וּימד ּכמֹו ְְַַַַַַַָָהּמזּוזֹות.

ּכלי  הּוא ּכי אמרּו ואחרים ְְֲִִִִִֵַַָהּסּפים.
וסּפֹות. מׁשּכב ּכמֹו ׁשֹוחטים. היּו ְְְְֲִִַָָָָועליו

ּבקר: עד אפרׁש bkועֹוד dxez ְֲֵֶַָֹ

יום חמישי
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(âë)bðì ýåýé øáòåícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ænä ézL ìòå óB÷Lnä-ìò-ìò ýåýé çñôe úæe ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä:ó ©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
i"yx£ÁÒÙe∑''ודּלג' לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל', ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא "ולא (בראשית »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְִֵֶָֹֹֹֹ

עּמדי" להרע אלהים .נתנֹו ְְֱִִִַָָָֹ

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe-ãò E §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−©
:íìBò¨«

(äë)íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac øLàk©«£¤´¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְִִַָָָָָָ
ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלארץ,

הּדּבּור  עלּֿפי הּׁשנית ac¯.ּבּׁשנה ¯L‡k∑ והיכן ִִִֵַַַַָָ«¬∆ƒ≈ְֵָ
ו)ּדּבר? וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם ."והבאתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

åë)(äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬
íëì úàfä: ©−Ÿ¨¤«

(æë)çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â
íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá éza-ìò©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦

:eåçzLiå íòä ãwiå ìévä eðéza-úàå§¤¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑ ּובׂשֹורת הארץ, ּוביאת הּגאּלה ּבׂשֹורת להם על ׁשּיהיּו .הּבנים «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(çë)ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk ïøäàå äLî-úàñ ¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

È˙כג  ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

CÈ·ÏÂכד  CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה  ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÁÏt‡כו  ‰Ó ÔBÎÈa ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז  ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡za ˙ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

ÈÈכח  „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

˙ÈÁLn‰ ÔzÈ ‡ÏÂ (‚Îיּניחנּו לא . ¿…ƒ≈««¿ƒִֵַֹ

אליה. לנּגֹוע נתּתי לא ּכן על ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַָֹּכמֹו
יניחנּו ואם ּברׁשּותֹו הּמׁשחית ְְְְִִִִִֵֶַַַוהּנה

רׁשּות: לֹו נתן ckּכאילּו dxez ְְִַָ
Ìz¯ÓLe („Î נתינת ּכי חׁשבּו רּבים . ¿«¿∆ְְִִִַַָ

הּמזּוזֹות  ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף על ְְְְֵַַַַַַָהּדם
הּזה  הּדבר ּכי ּבעבּור לדֹורֹות. ְֲִִֶַַַָָחּיּוב
ּוטבילתֹו. האזֹוב לקיחת אל ְְִִֵֶַָָָסמּו
על  ּפסח אׁשר ּכן אחר ּכתּוב ּכי ְֲִֵֶַַַַָָועֹוד
נכֹון  הּסברא ּובדר יׂשראל. ּבני ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּבּתי

הּנה  הּנגמרת. האמת קּבלת לּולי ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה.
אל  ׁשב הּזה הּדבר ׁשּמּלת ִֶֶֶַַַַָָָָהּנכֹון
הּבנים  ׁשאלת וטעם הּפסח. ְְְֲִֵֶַַַַַַָָוׁשחטּו

אחת  חבּורה הּמׁשּפחה ּכל ְְֲִִַַַָָָָָּבראֹותם

ׂשה  ּכרעיו אֹוכלים על ראׁשֹו ּתמים ְְִִֶַָָָֹ
ּובן  ּבֹו ּתׁשּברּו לא ועצם קרּבֹו ְְְְְִִֶֶֶַֹועל
ּבֹו יאכל לא וׂשכיר ערל ותֹוׁשב ְְִֵֵַָָָָֹֹנכר
ּבּמֹועדים  הּמנהג זה ְְֲִִֵֶַַָואין

dkאחרים: dxez ֲִֵ
‰È‰Â (‰Î הּפסח ׁשחיטת ּכי ּפי' עּתה . ¿»»ְִִֵֶַַַַָ

ּפסח  עלי יקׁשה ואל ּבארץ. ְְְִֶֶֶֶַַָָָָּתלּויה
ולא  היתה. עליֹונה מצוה ּכי סיני ְְְְִִִֶַָָָָָֹהר
סיני  ּבהר ּכי ּבּמדּבר אחר ּפסח ְְִִִֵֶַַַַָָָעׂשּו

מּצֹות. וּימצאּו הּיּׁשּוב עם ְְִִִַַַָהיּו
ּבּה עבר לא אׁשר ּבארץ ְֲִֶֶַָָָָָֹּובהיֹותם

לבּדֹו: הּמן רק  להם אין ekאיׁש dxez ְִֵֶַַַָָ

‰È‰Â (ÂÎ הּׁשּנּוי הּזאת. העבֹודה מה . ¿»»ֲִַַַָָֹ

fkׁשהזּכרּתי: dxez ְְִִֶַ
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â (ÊÎ ּפסֹוח מצאנּו . «¬«¿∆∆«∆«ַָָָ

ּובעבּור  חמלה. ּכמֹו והּטעם ְְְְְֲִִֶַַַַָוהמליט.
ּבעבּור  יׂשראל ּבכֹורי על חמל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָׁשהּׁשם

וׁשחטּו ּכמֹו ּפסח. הּׂשה נקרא הּׂשה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָּדם
מּגזרת  ׁשהּוא אמר והּגאֹון ְְִִֶֶַַַַַָָהּפסח.
רגלֹו על יּׁשען הּפסח ּכי ְִִֵֶֶַַַַַָּפסח.
עׂשה  ּכן והּמׁשחית ְְְִִֵַַַָָָהּתמימה.
ּופסח  מצרים ּבית ּבכֹורי ְְְִִִִֵֵֶַַָׁשהׁשחית

הׁשחיתֹו. ולא העברי ׁשכנֹו ּבית ְְְְִִִִֵֵַָֹעל
ּפֹוסחים: אּתם מתי עד gkוכמֹוהּו dxez ְְִֶַַַָָ

Ï‡¯NÈ Èa eNÚiÂ eÎÏiÂ (ÁÎ: «≈¿««¬¿≈ƒ¿»≈



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  84    הלי דהלד • דהמ ידיד  

פד בא פד פרשת - יב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ה' שישי ליום יומי שיעור
i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑ והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְֲִַָָֹ

עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹמראׁשֿחדׁש
עׂשּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם eÎÏiÂ.(מכילתא)מעלה ְֲֲִֵֶֶַַָָ«≈¿

eNÚiÂ∑ להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה אף ««¬ֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָ

לעׂשּיה  Ô¯‰‡Â.וׂשכר ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ ְֲִַָָָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…
הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מּכל ּדבר להּגיד ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

מׁשה  אף עׂשּו"? "ּכן ּומהּו ואהרן. מׁשה ואהרן מצות ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
עׂשּו .ּכן ֵָ

$
âשבט ה' שישי âיום

(èë)éäéå|õøàa øBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´

:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£'‰Â∑ּדינֹו ּובית הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום ,ּכל «ֱִֵֶֶַַָָ

ּופלֹוני  ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ‰k‰.ׁשהּוי"ו ְְְְִִֶֶֶַָƒ»
¯BÎa ÏÎ∑ ּבמצרים והּוא אחרת אּמה ׁשל .אף »¿ְְְִִֶֶֶַַַָֻ

‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ּפ מן אף ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה ƒ¿«¿…ְְְְִִֵַַַָָֹ
אֹומר: הּוא ועליו ט)הּבכֹורֹות, זאת (לעיל "ּבעבּור ְְֲֵַַָָֹ

סּוף  ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי.„Ú ְְְְֱֲִִֶֶַַַַֹֹ«

È·M‰ ¯BÎa∑ לאידם ׂשמחין יׂשראל.ׁשהיּו ׁשל ¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֻועֹוד,
החׁשּוב  מן מנה ׁשהרי היה, ּבכלל הּׁשפחה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּובכֹור
מּבכֹור  חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, עד ְְְְִִֶַַַָָָָֻׁשּבכּלן

.הּׁשבי  ִֶַ

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéà¥«−̈¥«
i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ּכדר ולא «»»«¿…ִִָ«¿»ְְֶֶֹ

ּבּיֹום  ׁשעֹות ּבׁשלׁש ואחרֿ∑‰e‡.הּמלכים ּתחּלה, ְְְְִִַַַַָָָָֹ
מחּזר  הּוא ׁשהיה מלּמד עבדיו, עבדיו ּכ ּבּתי על ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

Ó˙.ּומעמידן  ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑יׁש ֲִַָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ֵ
קרּוי  ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין מת. ּבכֹור, ְְִֵֵֶַַָָָָׁשם

ׁשּנאמר: פט)ּבכֹור, ּדבר (תהלים אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ
ּבעליהם  ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות מרּוקים אחר: ויֹולדֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

חמּׁשה ּפנּויים, ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
לאביו  ּבכֹור אחד ּכל אחת, .לאּׁשה ְְְִִֶַַָָָָ

Îea¯‡כט  Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa ‰Â‰Â«¬»¿«¿≈¿»«»¿«»¿»
„È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿…¿»ƒ
‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ¿ƒ««»¿≈«¿≈«¿»¿ƒ¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ècƒ¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

ÈÏÈÏ‡ל  ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

ãקודש משיחות ãנקודות
‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ(כט הּלילה,(יב, ּבחצי היתה הּגאּלה התחלת «¿ƒ«¬ƒ««¿»ְְְְֲִַַַַַַָָָָָֻ

ה' הֹוציא הּזה הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוהּגאּלה

מצרים"). מארץ יׂשראל ּבני ‰ÏÈl‰את ÈˆÁהחׁשּו הרגע – ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ¬ƒ««¿»ֶֶַָָ

העֹולם; ּבחׁשכת ׁשקּוע האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּביֹותר

זה אדם הּמֹובילה BÁÎaוגם ּבּדר ולעלֹות ממצרים' 'לצאת ְֶַָָ¿…ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּתֹורה. ‰ÌBiלקּבלת ÈˆÁ מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר הּמּואר הרגע - ְַַַָָ¬ƒ«ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

זה אדם וגם הּתֹורה; ּבאֹור מּקף האדם ׁשּבֹו 'לצאת iÁ·מּצב ְְֶֶַַַָָָָָָָָֻ«»ֵָ

ּביחס  ּכ'מצרים' נחׁשב הּנֹוכחי ׁשּמּצבֹו ולחּוׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָממצרים'

יֹותר. ּגבֹוהֹות ְְִֵָלדרגֹות

תשד"מ) ניסן י"א (שיחת

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

צּוה  ּכאׁשר לחדׁש ּבעׂשֹור ׂשה ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלקחּו

הּפסח  חּקת זאת ּולאהרן למׁשה ְְֲֵֶֶַַַַַֹֹֹֻהּׁשם
עׂשּו: hkּכן dxez ֵָ

‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ (ËÎ.הּׁשנּיה . «¿ƒ«¬ƒ««¿»ְִַָ

הּטֹוחנים  הּׁשבּויים ּכי יפת ְֲִִִֶֶַַַָאמר

יכניסם  הּסהר ּבבית ּבּיֹום ְְְִִֵֵֵַַַַַֹּבריחים
ּפי  על הריחים וּיׂשימּו ּבּלילה ְִִִֵַַַַַַָָָּבּבֹור
והּנה  הריחים. אחר אׁשר וזהּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָהּבֹור.

הּסהר: ּבבית ּכמֹו lהּוא dxez ְְֵַַֹ

Ì˜iÂ (Ï הּלוי ועבד ּכמֹו ּבעצמֹו הּוא . «»»ְְְְִֵַַַָ
ּבעצמֹו: Èa˙הּוא ÔÈ‡ Èk הרֹוב על . ְְַƒ≈«ƒֲַ

הּכתּוב: l`ידּבר dxez ְֵַַָ

יום שישי
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בא  פרשת - יב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ה' שישי ליום יומי שיעור

(àì)eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ
eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò CBzî¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬

:íëøaãk ýåýé-úà¤§Ÿ̈−§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ ׁשהיה מּגיד «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ִֶַָָ

ׁשרּוי מחּזר  מׁשה היכן וצֹועק: העיר, ּפתחי ?על ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשרּוי? אהרן ‡Ìz.היכן Ìb∑ הּגברים.ÈaŒÌb ֲֵַָָֹ««∆ְִַָ«¿≈

Ï‡¯NÈ∑ הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆

ּבטל  אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ׁשאמרּתם ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהּכל,
"רק  ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"לא

יצג" ּובקרכם .צאנכם ְְְֶֶַָֹֻ

(áì)ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−
:éúà-íb ízëøáe eëìå̈¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּכאׁשר ּו" מהּו «…¿∆«¿«¿∆¿ֲֶַַ
י)ּדּברּתם"? זבחים (לעיל ּבידנּו ּתּתן "ּגםֿאּתה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

‡È˙B.ועֹולֹות" Ìb ÌzÎ¯·e∑ ׁשּלא עלי התּפּללּו ְ≈«¿∆«ƒְְִֶַַָֹ
ּבכֹור,אמּות  .(מכילתא)ׁשאני ְֲִֶָ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzå-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä̈¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó elk∑,מתים הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה אֹו .(מכילתא)חמּׁשה ְֲֲִִֶַָָָָ

(ãì)íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²
:íîëL-ìò íúìîNa úøøö§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑ הּניחּום לא לׁשהֹות הּמצרּיים ∆∆∆¿»ְְִִִִִִַֹ
חּמּוץ  מּצה ∑Ì˙¯‡LÓ.ּכדי .(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ְִֵƒ¿¬…»ְֵַָָָ

ÌÓÎL ÏÚ∑הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות אףֿעלּֿפי «ƒ¿»ְְִִֵֵֶַַַ
הּמצֹות את היּו מחּבבים .(מכילתא)עּמהם, ְְְִִִֶֶַַָָ

˜eÓeלא  ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

„Èלב  ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

‡¯˜iÂ (‡Ï מׁשה ּכי הּסברא מּדר . «ƒ¿»ְִִֶֶֶַָָֹ
רעמסס  ּבארץ ט"ו ּבליל היּו לא ְְְְְֲֵֵֶֶַַָֹֹואהרן
מקֹום  ׁשהיתה ּבמצרים רק יׂשראל. ְְְְְִִִִֵֶַַָָָעם

יצאּו והּנה ּפרעה. ׁשם ׁשהיה ְְְְִֵֶַַָָָָָֹהּמלּוכה
ּבחצי  הּׁשם ּבמצות ּביתם מּפתח ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָהם
ׁשּילכּו ּפרעה רׁשּות להם ונתן ְְְְְֵֶֶַַַַָָָֹהּלילה.
מׁשה  הל והּנה הּׁשם. לעבֹודת ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹיׂשראל
להֹוציא  לרעמסס ּפרעה עבדי ְְְְְִִֵֵַַַַֹעם

מצרים  ּבין יׁש ּכי הּיֹום וידּוע ְְְִִִִֵֵֵַַַָָיׂשראל.
ידּועים  יֹוסף אֹוצרֹות ׁשם ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶַָָָהּיׁשנה
ּפרסאֹות. ׁשּׁשה רעמסס ּובין הּיֹום. ְְְִֵֵַַַַָָעד
עת  והיא ּבּבקר לצאת החּלּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַֹוהּנה

להראֹות  ׁשּיחל הּׁשחר עּמּוד ְֲֵֵֶַַַַָָעלֹות
ּבין  יׁש והּנה ּבעבים הּׁשמׁש ְִִֵֵֵֶֶֶַָאֹור
הּׁשמׁש זרֹוח עת עד הרגע זה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָּתחּלת

יׁש והּנה ׁשעה. ּוׁשליׁש יׁשרה ְְְִִֵֵָָָָָָׁשעה
וּתׁשּכב  ּכמֹו ּגדֹול. והחׁש ּבקר ְְְִֶֶַַַָָֹֹלנּו
ּבטרם  ּכתּוב. וׁשם הּבקר. עד ְְְְֶֶֶַַַָָָֹמרּגלֹותיו

מּיׂשראל  היּו והּנה רעהּו. את איׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָיּכיר
ועֹודּנּו הּׁשחר עּמּוד ּבתחּלת ְְְִִֶֶַַַַַָׁשּיצאּו
הּׁשמׁש זרֹוח עד הּתֹורה ּבדר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָליל
מצרים. אל קרֹובים היּו ְְְִִִֵֶֶַָואּלה
ּבּיֹום  ּבֹו יצאּו רחֹוקים ׁשהם ְְְֲִִֵֵֶַָָוהאחרים

מּתחּלת  יׁש ויֹותר היה. רב קהל ְְִִִֵֵַַָָָָּכי
ּפרסאֹות. מּׁשמֹונה סֹופּה עד ְְְִֵֶַַַַָָרעמסס
אלהי ה' הֹוציא ּכתּוב ּכן ֱֲִֵֶַָֹעל
אּתם  הּיֹום אחר וכתּוב לילה. ְְְִִִֵֶַַַַַָָמּמצרים

ּביד  יֹוצאים יׂשראל ּובני ועֹוד ְְְְְְִִִֵֵַָיֹוצאים.
מקּברים. ּומצרים ׁשם וכתּוב ְְְְִִִַַָָָָרמה.

ּפרׁשּתי: ּוכבר יקרבּו ‡Ìzּובּיֹום Ìb. ְְְְִִֵַַָ««∆

ÌÎ¯a„k ימים ׁשלׁשת ּדר ׁשּתלכּו . ¿«∆¿∆ְְִֵֶֶֶֶָֹ
יל מקננּו וגם ּדּברּתם. ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַּגם

alעּמנּו: dxez ִָ

È˙B‡ Ìb ÌzÎ¯·e ÌÚËÂ (·Ï. ¿««≈«¿∆«ƒ
וטעם  ּבעדֹו: ויתּפּללּו אֹותֹו ְְְְְְֲִֶַַַַָׁשּיברכּו

Ìb אמר ּכאׁשר זבחים להם ׁשּנתן . «ְֲִֶֶֶַַַָָָָ
מׁשה: blלֹו dxez ֶֹ

˜ÊÁzÂ (‚Ï נ לׁשֹון מדינת . ּכי קבה «∆¡«ְְְִִֵַָ

וטעם הּכל: ּכֹוללת elkמצרים ְְִִֶֶַַַַֹÀ»
ÌÈ˙Ó ּפן ּבמּלת ּפרׁשּתיו . ≈ƒְְִִֵֶַַ

clיפּגענּו: dxez ְִֵָ
Ì˙B¯‡LÓ („Ïטנא ּכמֹו עץ. ּכלי . ƒ¿¬»ְְְֲֵֵַ

טעּונים  היּו חמֹוריהם ּכי .ְְְֲִִִֵֶֶַָּומׁשארּת
מּמצרים: ׁשּׁשאלּו dlּבגדים dxez ְְֲִִִִֶַָָ
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פו בא פו פרשת - יב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ה' שישי ליום יומי שיעור

(äì)íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר (לעיל ƒ¿«…∆ְְִִֶֶַַָָ
רעהּו" מאת איׁש היּו∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו הן אף ְְֲִִֵֵֵֵ¿»…ֵַָ

הּזהב  ּומן הּכסף מן להם ּבּפסּוק ,חׁשּובֹות והמאחר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
חׁשּוב .(מכילתא)- ָ

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéåô ©§©§−¤¦§¨«¦

i"yx£ÌeÏ‡LiÂ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים .היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
eÏvÈÂ∑"ורֹוקינּו". «¿«¿ְִ

(æì)-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
:óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàî¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

i"yx£‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó∑ ועׂשרים היּו,מאה ׁשּנאמר:מיל ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו על (לקמן אתכם "ואּׂשא ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
נׁשרים" ׁשנה ∑‰ÌÈ¯·b.ּכנפי עׂשרים .ומעלה מּבן ְְִֵַָ«¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ

(çì)ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

i"yx£·¯ ·¯Ú∑ ּגרים ׁשל אּמֹות .ּתערֹובֹות ≈∆«ֲִֵֶַֻ

(èì)úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNò-àì äãö-íâå dîäîúäì§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל חררה À…«ֲֵֶֶַָָָָֹ

מּצה  קרּוי Ì‰Ï.החמיץ eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ ֱִֶַָָ¿«≈»…»»∆
היא אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מּגיד .ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלּדר
הּוא  והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹנצא

ּבּקּבלה  ב):ׁשּמפרׁש נעּורי(ירמיה חסד ל "זכרּתי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לא א  ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

לה' יׂשראל "קדׁש אחריו? מפרׁש ּׂשכר ּומה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹזרּועה".
.(מכילתא)וגֹו'" ְ

„LÓ‰לה  ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓלו  ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ ˙È eÈ˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ

zLkלז  ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿
:‡ÏÙhÓ ¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó¿»«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«ƒ«¿»

ÚÂ‡לח  ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡¯Îe Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚa ÔÈ¯B˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»

ÔˆÈ¯bלט  ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ˆnÓ eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

Ï‡¯NÈ È·e (‰Ï ּכפי ׁשאל אחד ּכל . ¿≈ƒ¿»≈ְִֶַָָָ

הּמׁשּכן  ּבמעׂשה הּנה ּכי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָמעלתֹו.
האבנים  הביאּו לבּדם ְְֲִִִִֵַַָָָהּנׂשיאים

והּׁשמן: והּבֹוׂשם elהּיקרֹות dxez ְְְֶֶֶַַַָ
eÏvÈÂ (ÂÏ הּצלה ּגזרת מצאנּו לא .. «¿«¿ְִַַָָָָֹ

מהּדגּוׁש. אֹו מהּנֹוסף רק הּקל ְִֵֵֵַַַַַַָָָמהּבנין

הפרׁש אין ּכי יֹוצאים ּפעלים ְְְְִִִֵֵֵֶֶָּוׁשניהם
אלהים. וּיּצל ּובין וינּצלּו. ּבין ְְֱִֵֵֵַַַַַַַֹּבּטעם
ולא  הּפעּול. יזּכיר הּנֹוסף ּבּבנין ְְְִִַַַַַָָָֹרק

ּבּדגּוׁש: flכן dxez ֵַָ

eÚÒiÂ (ÊÏלהּדגׁש ראּוי "הּסמ היה . «ƒ¿ְִֵֵַָָָָָ
וּיּתנּו. וּיּגׁשּו. ּכמֹו הנּו"ן. ְְְְְִִִֵַַַַַּבהתּבּלע
הּלׁשֹון: על להקל ּכן ּבא ְֵֵַַַָָָאּולי

ÒÒÓÚ¯Ó ּושו"א הרי"ש ּתחת ּבפּתח . ≈«¿¿≈ְְֵַַַָָָ
עיר: ולא מחֹוז ׁשם והּוא העי"ן ְְִִֵַַַָָֹּתחת

‰˙kÒ ואין הּגברים וזכר סּכֹות. אל . À…»ְְְִֵֶַַָָֻ
הם  ּכמֹו הם ּכי הּנׁשים. להזּכיר ְְְִִִֵֵֶַַָֹצר

יֹותר: ÛhÓאֹו „·Ï ּפחֹות ׁשהּוא . ֵ¿«ƒ»ֶַ

ׁשנה: glמכ' dxez ִָָ
·¯ ·¯Ú Ì‚Â (ÁÏ מצרים מאנׁשי . ¿«∆∆«ְְִִֵֵַַ

האספסּוף  והם עּמהם. ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָׁשהתערב
עליהם: hlׁשּנאספּו dxez ְֲֵֶֶֶֶ

eÙ‡iÂ (ËÏׁשהֹוציאּו הּבצק הּנה . «…ִִֵֵֶַָ

א  ולא ׂשאֹור ּבֹו היה פּוהּומּמצרים ְְְִִִַָָָֹ
ּבסּכֹות: ׁשחנּו nעד dxez ְֶַָֻ
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(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑ היׁשיבֹות ׁשאר אחר ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְִַַַָ
להם" לא "ּבארץ ּגרים, L‰.ׁשּיׁשבּו ÌÈLÏL ְְִֵֶֶֶֶָָֹ¿…ƒ»»

‰L ˙B‡Ó Úa¯‡Â∑ עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין ¿«¿«≈»»ְִִֵֶַַַָֹ
זרע  לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעכׁשו,
ּוׁשלׁשים  ,"זרע יהיה ּגר "ּכי נתקּים: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹלאברהם,

הּבתרים  ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשּנֹולד ׁשנה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהרי  לבּדּה, מצרים ּבארץ לֹומר ואיֿאפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיצחק.
ּכל  וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹֹקהת
מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ְְְְְְִֶֶַָָָֹׁשנֹותיו
היּו ׁשנים הרּבה ועלּֿכרח .ּכלּֿכ ּתמצאם ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹלא
עמרם  מּׁשנֹות והרּבה למצרים, ירד ׁשּלא עד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹלקהת

מׁשה  ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה קהת, ּבׁשנֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹנבלעים
ארּבע  ּתמצא ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹנבלעים
,עלּֿכרח לֹומר והזקקּת מצרים, לביאת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָֻמאֹות
ּבחברֹון, ואפּלּו 'ּגרּות', נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשאף

ׁשּנאמר: לה)ּכענין אברהם (בראשית ׁשם ּגר "אׁשר ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָ
ואֹומר: ו)ויצחק", ּגרּו(לעיל אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָ

,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה לפיכ ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָבּה".
ׁשנה  מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. לֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשהיה
יציאתן  עד למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָמּׁשּנֹולד
ׁשּׁשּנּו הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ועׂשר ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָמאתים

הּמל .לתלמי ְְֶֶַַַ

(àî)ìL õwî éäéåäðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®
ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa éäéå©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦

ÌÈ¯ˆÓaמ  e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ Èa ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

Ï‡¯NÈ Èa ·LBÓe (Ó חׁשּבֹונֹות . «¿≈ƒ¿»≈ְֶ

הם  למי ידענּו לא ּבּמקרא יׁש ְְְִִִֵֵַַָָָֹרּבים
ויהי  מקצתם. אזּכיר והּנה ְְְְְִִִִִֵַַָָסמּוכים.
אבׁשלֹום. וּיאמר ׁשנה ארּבעים ְְִִֵֶַַַָָָָֹמּקץ
ׁשנה  ארּבעים ּבן היה לא ְְְִֶַַָָָָָָֹואבׁשלֹום
ּדוד. ּבית מלכּות נׁשלמה לא ְְְִִֵַַָָֹּגם

מּיֹום  חׁשּבֹון זה ּכי אמרּו ְְְְִִִֶֶָָּומפרׁשים
וכתּוב  יערים. ּבקרית הארֹון ְְְְִִֶֶַָָָָׁשבת
ּבן  אֹומרים יׁש ׁשנה. ּבׁשלׁשים ְְְִִִִֵֶַָָֹויהי
אֹומרים  ויׁש נתנּבא. ׁשנה ְְְְִִִִֵֵַָָׁשלׁשים

ספר  למציאת אֹומרים ויׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַלּיֹובל.
לא  ואני הּכהן חלקּיהּו ׁשּמצא ְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹּתֹורה
יסֹוד  ּבלא סברֹות הם ּכי ְְְְִִֵַָָֹידעּתי
וחמׁש ׁשּׁשים ּובעֹוד וכתּוב ְְְְִִִֵֶֶָָּומׁשענת.

אחז  ּבימי היתה הּנבּואה וזֹו ְְְִֵַָָָָָָָׁשנה.
ׁשנה. עׂשרה ׁשׁש היתה ְְְֵֵֶַָָָָּומלכּותֹו
ּגלתה  ּבנֹו לחזקּיה ׁשׁש ְְְְְִִִֵַָָָּובׁשנת
לֹומר  הּמפרׁשים הּוצרכּו ע"כ ְְְְְִַַָׁשֹומרֹון.
מּיֹום  ׁשנה וחמׁש ׁשּׁשים ּתחּלת ְְִִִִִֵַָָָּכי

מעל  יגלה ּגלה ויׂשראל עמֹוס. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנּבא
הרעׁש. מּׁשנת אמרּו ואחרים ְְְֲִִֵַַַַַָָָאדמתֹו.
יׂשראל  ׁשּבא ׁשנֹות חּפׂשנּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָוכאׁשר
לא  הּנה ואחיו. יֹוסף ּבימי ְְְִִִִֵֵֵֶַָֹּבמצרים

ספק  אין ּכי הּכתּוב ימי מסּפר ְְִִִֵֵֵַַַָָיּגיעּו

ונחׁשב  היה מצרים מּיֹורדי קהת ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכי

ּגם  ימיו ּבסֹוף ּבנֹו עמרם הֹוליד ְְְִִַַָָָּכי
והּנה  ימיו ּבסֹוף מׁשה הֹוליד ְְְִִֵֶַָָָֹעמרם
ׁשנה  וׁשבעים מאתים חּייהם ְְְִִִִֵֶַַַָָָמסּפר
יׂשראל  ּבצאת ׁשנה ׁשמֹונים ּבן ְְְִִֵֵֶֶָָָֹּומׁשה
ונּו"ן  מאֹות ג' הּכל והּנה ְְְִִִִֵֵַַֹמּמצרים

והּזקנים  ׁשמֹונים. לנּו חסרּו הּנה ְְְְִִִֵֵַָָָָׁשנה
ּובׁשאר  ּבמצרים יׁשבּו אׁשר ְְְְֲִִִִֶַָָהֹוסיפּו
ארּבע  אֹותם ועּנּו ועבדּום ּכי ְְֲֲִִַַַָָָארצֹות.
רק  ועּנּו. עם ּדבק אינֹו ׁשנה ְִִֵֵֵַָָָמאֹות

רּבים. וכמֹוהּו .זרע יהיה ְְְֲִִִֶַַָעם
יֹום  עד הראׁשֹון מּיֹום הּזאת ִִַַַָָָָֹּובּפרׁשה
ׁשהּׁשם  ּכתּוב ׁשּמצאנּו ואחר ְְִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשביעי.
ּגר  ּכי הּבתרים ּבין לאברהם ְְְִִֵֵַַַָָָָאמר

ידענּו ׁשנה. מאֹות ארּבע זרע ְְְְֲִֵֶַַַַָָָיהיה
ּתלּוי  יׂשראל ּבני מֹוׁשב חׁשּבֹון ְְְִִֵֵֶַָָּכי
עֹולם  סדר ּבעל הּוצר אברהם. ְְְֵֵֶַַַַָָָּבקץ
לארץ  אברהם ׁשּבא אחר ּכי ְְִֶֶֶַַַַָָָלֹומר
הּמפרׁשים  והּוצרכּו לחרן. ׁשב ְְְְְְְִַַַָָָָּכנען

הֹוצאתי אׁשר ה' אני נבּואת ּכי ְֲֲִִִֵֶַַלֹומר
עם  ּדבקה איננּה ּכׂשּדים. ְְִִֵֵֵֶַָָמאּור

אח  אבל הּנזּכרת. נאמדה.הּפרׁשה זה ר ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מאֹות  ד' חׁשּבֹון רק זה לכל צר ְְְֵֵֶֶֶַָֹואין

ואּלה  יצחק. ׁשּנֹולד מּיֹום הּוא ְְִִֵֶֶַָָָׁשנה

מּיֹום  מסּפרם הּנֹוספים ׁשנה ְְִִִִַַָָָָָֹהּׁשלׁשים

מאּור  מֹולדּתֹו מארץ אברהם ְְֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיצא
ּכאׁשר  חרן אל אביו עם ּובא ְֲִִִֶֶַַָָָָּכׂשּדים
ׁשם  וּיׁשבּו חרן עד וּיבֹואּו ְֵַַַָָָָָּכתּוב
חמׁש ּבחרן אביו עם יׁשב ְְְִִֵַַָָָָָָָואברהם
ּבן  והּוא ּכנען ארץ אל ּובא ְְִֶֶֶֶַַָָׁשנים

חרן. אל ׁשב ולא ׁשנה וׁשבעים ְְְִִֵֶָָָָָָֹחמׁש
ׁשלׁשים  ּתּמּו יצחק נֹולד ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֶַַַָֹוהּנה
הּוא  ּכי מארצֹו אברהם ׁשּיצא ְְִֵֶַַָָָָָָׁשנה
ויהיה  הּכנעני. ארץ נּתנה לֹו ּכי ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָהעּקר

מאּור  הֹוצאתי אׁשר ה' אני ֲֲִִֵֵֶָּפסּוק
למעלה  הּפרׁשה ּכל עם ּדבק ְְְִִֵַַַָָָָָָּכׂשּדים
יׂשראל  ּבני ּומֹוׁשב ּפי' והּנה ְְְְִִֵֵֵֵַַָָּולמּטה.
ׁשם. ּגרים ׁשהיּו ּבמצרים יׁשבּו ְְְֲִִִֶֶַָָָָאׁשר

ּכמעט  ּכּכתּוב ּגרים. היּו אבֹותיהם ְֲִִֵֶַַַָָָּגם
ותֹוׁשב  ּגר אמר ואברהם ּבּה. ְְְְִֵַַָָָָָָוגרים

עּמכם: Úa¯‡Âאנכי ‰L ÌÈLÏL ִִֶָָֹ¿…ƒ»»¿«¿«
‰L ˙B‡Ó אברהם ׁשּיצא מּיֹום . ≈»»ְִֶַָָָָ

מֹולדּתֹו: מארץ n`אביהם dxez ְֲִֵֶֶֶַ

ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ ÌÚËÂ (‡Ó.‰L. ¿«««¿ƒƒ≈¿…ƒ»»
הּׁשם  אל צעקתם ּבעבּור ּכי ְֲֲִִֵֶַַַַָָלהֹודיע
ׁשּגזר  הּקץ ׁשהּגיע עד יצאּו. ְִִֵֶֶַַַַָָֹלא

anעליהם: dxez ֲֵֶ
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פח בא פח פרשת - יב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ה' שישי ליום יומי שיעור
i"yx£‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆

‰f‰ ÌBi‰∑ עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד ««∆ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשרת  מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ּכהרף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמקֹום

נֹולד  ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאצל
הּבתרים ּבין ּגזרת נגזרה ּבניסן ּובט"ו .(מכילתא)יצחק, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

(áî)õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä íéøöî¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬

ô :íúøãì ìàøNé¦§¨¥−§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑ ׁשֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה ≈ƒÀƒֵֶַָָָָ

מצרים  מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו .ּומצּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰∑ ׁשאמר הּלילה הּוא ««¿»«∆«ְֶַַַָָ

ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה ÌÈ¯nL.לאברהם: ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָƒÀƒ
ÈaŒÏÎÏÌ˙¯„Ï Ï‡¯NÈ∑ ּובא הּמּזיקין,מׁשּמר מן ¿»¿≈ƒ¿»≈¿……»ְִִִַַָָֻ

וגֹו'" הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: .ּכענין ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ להם נאמרה ּבניסן ּבי"ד …À««»«ְְְֱִֶֶָָָ
זֹו ÎŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑ לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו ָָָ»∆≈»ְְְֲִִֶַַָָ

מּומר, יׂשראל ואחד עֹובדּֿכֹוכבים ואחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּׁשמים,
.(מכילתא)ּבמׁשמע ְְַַ

(ãî)æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈
:Ba ìëàé¬Ÿ©«

i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו מּגיד (יבמות «¿»…»…«ִַַ
רּבי  ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּמילת
מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר רּבי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻיהֹוׁשע.

יאכל  "אז ּתלמּודֿלֹומר: מה אםּֿכן ּבּפסח. ְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹמּלאכל
העבד  .ּבֹו"? ֶֶָ

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£·LBz∑ ּתֹוׁשב ּגר העֹובדֿ∑ÈÎNÂ¯.זה זה »ֵֶָ¿»ƒֵֶָ

ונאמר  הם, ערלים והלא ּתלמּודֿלֹומר, ּומה ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹּכֹוכבים.
מהּול  ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? יאכל לא ערל ְְְִֵֶַַָָָָֹֹ"וכל

מהּול  ׂשכיר וגבעֹוני אֹו ּתֹוׁשב והּוא ,. ְְְִִִָָָ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

‚ÈÊ¯˙מג  ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

d˙Èמד  ¯Ê‚˙Â ‡tÒk ÈÈ·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה  ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

'‰Ï ‡e‰ ÌÈ¯enL ÏÈÏ (·Ó על . ≈ƒƒ«ַ
ליל  ׁשהזּכיר ּבעבּור הּפׁשט ְְֲִִֵֶֶֶַַָּדר
ׁשּמּורים  ּובּסֹוף לה'. הּוא ִִִִַַׁשּמּורים

הּטעם  ּכי נראה לדֹורֹותם. בנ"י ְְְִִֶַַַָָלכל
יּתן  ולא ׁשמרם. ׁשהּׁשם ְְֲִֵֵֶַַָָֹּבעבּור
צּוה  לנּגֹוף. ּבּתיכם אל לבֹוא ְְִִִֵֶֶַַָָָהּמׁשחית
ּבני  לכל ׁשּמּורים הּלילה זה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּיהיה

הּפסח  אכילת וטעם לדֹורֹותם. ְְְֲִִֵֶַַַַַָָיׂשראל
ּבּלילה  ּומרֹורים ּומּצֹות מׁשּפטֹו ְְְִִַַַַָָעל
ׁשֹומרי  ּכטעם אֹותֹו מפרׁשים ויׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָהּזה.
ויסּפרּו יֹודּו רק יׁשנּו ׁשּלא ְְִֶַַַָֹהחֹומֹות.

מּמצרי  ּבצאתם הּׁשם וככה ּגבּורֹות ם. ְְְְִִִֵֵַַָָָ

קריאת  זמן הּגיע ז"ל חכמינּו ְְְֲִִִֵַַַַָָרמזּו
ׁשחרית: ׁשל bnׁשמע dxez ְֲִֶַַ

¯Ó‡iÂ (‚Ó ליל ׁשהזּכיר ּבעבּור . «…∆ְֲִִֵֶַ

ׁשּבֹו עׂשר חמּׁשה ליל ׁשהּוא ֲִִִֵֶֶָָָׁשּמּורים
ּפסח  חּקת לפרׁש הׁשלים הּפסח. ְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻיאכל
הּמׁשקֹוף  ּדבר הזּכיר לא והּנה ְְְְִִִֵַַַֹּדֹורֹות.
מּצֹות, על הזּכיר ולא ְְְְִִַַַָֹוהּמזּוזה

מצרים. ּבפסח הזּכירּו ּכבר ּכי ְְְְְִִִִִִֶַַָּומרֹורים
לדֹורֹות  הּפסח ּתאכלּו הּטעם ְְְִֵֶַַַַַֹוהּנה
אחרֹות. מצֹות והֹוסיף מצרים. ְְְְֲִִִִֵֶַַּכפסח
אינּה והּמזּוזֹות הּמׁשקֹוף מצות ְְְְִֵַַַַַָרק
תראה  הלא הּפסח. אכילת ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַֹמענין

יאכל  לא נכר ּבן ּכל הּפרׁשה ְִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבתחּלת
הּוא  נכֹון ּכי מּמּנּו. ּכמֹו והּטעם ְְִִֶַַַָּבֹו.
לֹומר  ערבי ּבלׁשֹון ּגם הּקדׁש ְְֲִִֶַַַָָֹּבלׁשֹון

ּבּבׂשר  והּנֹותר וכמֹוהּו .ְְַַָָָָָּכ
cnּובּלחם: dxez ֶֶַ

ÏÎÂ („Ó.B˙B‡ ‰zÏÓe.לרצֹונֹו . ¿»«¿»ְִ
מצוה. ּבן הּוא אם יׂשראל לדת ְְְִִִֵֶֶַָָָׁשּיׁשּוב

ׁשוה. ּבית יליד אֹו ּכסף מקנת ְְְִִִִֶֶֶַַַָּומׁשּפט
יֹותר: ּבהוה הּכתּוב ּדּבר dnרק dxez ְִֵֵֶַַָֹ

·LBz (‰Ó לא ׂשכיר. אֹו מּיׂשראל . »ְִִִֵָָֹ
הּׂשה  על יּכּום לא אם הּפסח ִֶֶַַַַַַֹֹיאכל

העדה: ּכל enּכמׁשּפט dxez ְְִֵַָָָ
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פט

פט

בא  פרשת - יב - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ה' שישי ליום יומי שיעור

(åî)-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç øNaä©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא),אחת ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ֲַַַָ
ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּלא
"ּבבית  אּלא אינֹו אֹו אחת, ּבחבּורה אֹומר ְֲִֵֵֶַַַַַָָָאּתה
אֹוכלים  והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ּכמׁשמעֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאחד"
ּתלמּודֿ לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ּגׁשמים וירדּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבחצר
מּכאן  ּבהם", אֹותֹו יאכלּו אׁשר הּבּתים "על ְֲִִֶֶַַַָָָֹלֹומר:

אֹוכל  מקֹומֹות ׁשהאֹוכל, ÔÓ.ּבׁשני ‡ÈˆB˙ ‡Ï ְְִֵֵֵֶָ…ƒƒ
˙Èa‰∑ החבּורה ·B.מן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑ ««ƒֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿

ּבֹו יׁש ּבׂשר, ּכּזית עליו ׁשּיׁש ּכגֹון לאכילה, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהראּוי
עצם  ׁשבירת אין מּׁשּום מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עליו אין . ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עצם  ׁשבירת מּׁשּום .ּבֹו ְִִֶֶַ

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑ לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְֱִֶַָָ

אבֹות", לבית "ׂשה מצרים': ּב'פסח אֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
ּכן? ּדֹורֹות' 'ּפסח אף יכֹול למׁשּפחֹות, עליו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּנמנּו

יׂשראל  "ּכלֿעדת אֹותֹו"יעׂשּתלמּודֿלֹומר: .ּו ְְֲֲִֵַַַַָָ

(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàå øëæ-ìë̈¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤

:Ba ìëàé-àì ìøò-ìëå§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְֲִֵֶֶַַַַָָ

אזרח  מה הארץ". ּכאזרח "והיה ּתלמּודֿלֹומר: ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָמּיד?
עׂשר  ּבארּבעה ּגר אף עׂשר, Ï¯ÚŒÏÎÂ.ּבארּבעה ְְְְֵַַַָָָָָָָָ¿»»≈

Ba ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑,מילה מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ……«ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
יאכל  לא נכר מ"ּבן נלמד ואינֹו לערלּות, מּומר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשאינֹו

.ּבֹו"
(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«

i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ׁשּבּתֹורה מצֹות לׁשאר אף לאזרח, ּגר .(מכילתא)להׁשוֹות »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(ð)-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
eNò ïk ïøäà-úàå äLîñ : ¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«

Èa˙‡מו  ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

d˙È:מז  Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

ÁÒt‡מח  „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

Bi‚Ïe¯‡מט  ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

È˙נ  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a (ÂÓ.מצרים ּכפסח . ¿«ƒ∆»≈»≈ְְִִֶַַ
חּוצה. הּבׂשר מן תֹוציא לא ְִִֵַָָָָֹוהעד
אחת  ּבחבּורה אמרּו ז"ל ְֲֲֵַַַַַָָָוחכמינּו

הּנכֹון: fnוהּוא dxez ְַָ
Ï‡¯NÈ ˙„Ú Ïk (ÊÓ מצוה ּבני ּכל . »¬«ƒ¿»≈ְְִֵָָ

חּפׂשּתי  וכאׁשר הּפסח. לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָחּיבים
ועׂשרים  ׁשלׁשה מצאתי ְְְִִֶַָָָָֹּבּתֹורה
הם  ּכּלם ּבּתֹורה האמּורים ְֲִִֵַָָָֻּכריתֹות

עׂשה  ּבמצות אבל ּתעׂשה. לא ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָֹּבמצות
והּמילה. לבּדֹו הּפסח רק מצאתי ְְִִֶַַַַַָָָֹלא
מצרים  יציאת ּכי ּבעבּור ּכן היה ְְֲִִִִֵַַַַָָאּולי

יֹותר  נזּכרה ואין חּיּוב. ְְְְְִִִֵֵַָָלהזּכירּה
ּובהתחלת  ּבזמּנֹו. הּפסח ְְְֲִִֵֶַַַַַַָמאכילת
הֹוצאתי אׁשר אמר הּדברים ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָעׂשרת

מצרים: gnמארץ dxez ְִִֵֶֶַ
Ez‡ ¯e‚È ÈÎÂ (ÁÓ ּבארץ אּת טעם . ¿ƒ»ƒ¿ְְִֶֶַַ

וטעם ÁÒtמצרים: ‰NÚÂ והּוא . ְְִִַַַ¿»»∆«ְ
ּבּתחּלה. יּמֹול הּפסח לעׂשֹות ְֲִִֶֶַַַַָרֹוצה

Baוטעם ÏÎ‡È ‡Ï Ï¯Ú ÏÎÂ על . ְַַ¿»»≈……«ַ

הּיּלֹודים  ּכמֹו ימּולּו. ׁשּלא ְְִִִֵֶַָָֹיׂשראל
:ּבּדר hnּבּמדּבר dxez ְִֶֶַַָ

‰¯Bz (ËÓ.צדק ּגר הּוא הּגר זה . »ֵֵֶֶֶַ

ׁשער: ּגר pלא dxez ֵַַֹ
( טעםÏ‡¯NÈ Èa Ïk eNÚiÂ ּוכבר . ַַ««¬»¿≈ƒ¿»≈ְָ

למעלה, זה הּפסח,הזּכיר על זה אּולי ְְְִִֶֶֶַַַַַָ

הּגרים. ׁשּמלּו סיני, ּבמדּבר ְְִִִֶֶַַַָָָׁשעׂשּו
ּכתּוב  ׁשהּוא ּבעבּור ּתתמּה ְְֲִֶַַַָואל
הּמן  רדת ּבפרׁשת ּכי הּזה, ְִֶֶֶַַַַָָָָּבּמקֹום
מן  ׁשם ויּתן צנצנת ׁשּיּקח ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּכתיב
צּוה  לא ועֹוד העדּות, לפני ְְְִִִֵֵַָָָֹויּניחּה

וכמֹוהּו העדּות ארֹון לעׂשֹות ְֲֲֵֵַַָָהּׁשם
צבאֹותיכם: את p`הֹוצאתי dxez ְִִֵֵֶֶ
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צ בא צ פרשת - יג - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ו' קודש לשבת יומי שיעור

(àð)éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯
íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNéô : ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

âשבט ו' קודש âשבת

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½
:àeä éì äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ הרחם את ּכמֹוׁשּפתח ּתחּלה, ∆∆»∆∆ְְִֶֶֶֶַָָָ
יז) וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר (תהלים ְִִֵֵֵַָ

ׂשפתים  יפּתחּו בׂשפה", ‰e‡."יפטירּו ÈÏ∑ לעצמי ְְְְְִִִַַָָָƒְְִַ
מצרים קניתים  ּבכֹורי ׁשהּכיתי .עלֿידי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַ

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈¦¯

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑ מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום לּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑ ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְִִִֵֶָֹ

ׁשּגמלכם  חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחדׁש
חּמה  לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש אתכם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהֹוציא

אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה סח)ולא (תהלים ְְְְִִֵֵָָֹֹ
ּכׁשר  ׁשהּוא חדׁש ּבּכֹוׁשרֹות", אסירים ֲִִִֵֶֶַָָֹ"מֹוציא

.לצאת  ֵָ

(ä)ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåúúì E §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤

äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬
:äfä Lãça úàfä©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a Ï‡¯NÈ È·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

Èa‡c·‡:ד  ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

„ÚÎ‡‰ה  ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»
:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

ÌˆÚa È‰ÈÂ (‡ הּפסּוק זה ּדעּתי לפי . «¿ƒ¿∆∆ְְִִֶַַָ
ׁשּדּבר  אחריו הּבא הּפסּוק עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָּדבק

ּובחצי  הּבכֹורים. לקּדׁש למׁשה ְְְֲִִֵֵֶַַַַֹהּׁשם
ּובצאת  ּבכֹורים. מּכת היתה ְְְְִֵַַַַָָָהּלילה
לקּדׁש מּיד הּׁשם צּוה ּבּיֹום ְְִִִֵֵֵַַַַָָיׂשראל

ּבהמּתם: ּובכֹורי יׂשראל `ּבכֹורי dxez ְְְְְִֵֵֵֶָָ

¯a„ÈÂ מׁשה ‡) ּכי קצרה ּדר אחז . «¿«≈ְִֶֶֶַָָָֹ
הּמצוה  ּכי אמר ויפת יׂשראל. ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכנגד
וטּמאֹו הפ ּבּפה. לקּדׁשּה מׁשה ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹעל
ולא  הּוא קדֹוׁש הּכהן ּכי ְִֵֵַַָֹֹֹהּכהן.

ׁשהּוא  ּבּפה ׁשּיאמר ּבדּבּור. רק ְְְִֶֶֶֶַַַַֹיטּמאּנּו
aטמא: dxez ֵָ

¯Ët ציצים.·) ּופטּורי ּכמֹו ּפתיחת . ∆∆ְְְִִִֵַ
ּומּלת  הרחם ּתחּלה ׁשּפתח הּבן ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּטעם

ׁשּיפּתח  הּקדׁש לׁשֹון מׁשּפט ּכי זרה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹרחם
הּגרֹון: אֹות לפני ׁשהּוא bהאֹות dxez ְִֵֶַָָ

‰LÓ ¯Ó‡iÂ ט"‚) ּביֹום אמר . יֹום ו «…∆…∆ְַָ
לכם  הּזה הּיֹום והיה ּכמֹו ְְֶֶַַָָָָזכֹור.

וטעם ÌÈ„·Úלזּכרֹון: ˙ÈaÓׁשהיּו . ְְִַַָƒ≈¬»ƒֶָ
עבדיהם  היּו ּכאּלּו אֹותם ְְֲִִִֵֶַַָָמעבידים
ּכי  הּברזל. מּכּור אמר אחר ְְִִֵֶַַַַָָּובמקֹום
הֹוציאם  והּׁשם עליהם חזקּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָהּמצרים

מהחזקים: יד cּבחזק dxez ְֲִֵֶַָָֹ
ÌBi‰ יאכל „) ולא ּבתחּלה הזּכיר . «ְְְִִִִֵֵָָֹ

ּכמֹו לדֹורֹות ּתעׂשּו וככה ְְְֲֵַָָָחמץ
היה  וכאׁשר ׁשּיצאתם. ּבּיֹום ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָׁשעׂשיתם

ּתעׂשּו ּככה נמצא. ׁשהאביב ּבּזמן ְְֲִִֶֶַַַָָָָָזה
ּבארץ  האביב הּמצא ּבעת ׁשנה ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָּבכל
ּופי' ׂשעֹורה. האביב וזהּו ְְְִִֵֵֶָָָָיׂשראל.
אב  מּגזרת הּוא ּכי ּבכֹור. ּכמֹו ְְְִִִִַָָאביב

אֹו הֹוליד. לאׁשר ראׁשֹון ּכמֹו ְֲִִֶֶַׁשהּוא
ּכי  וכתּוב ׁשּלמד. לּתלמיד ְְִִֶַַַָָָָחכם
ּבחג  ׁשאמר והעד אביב. ְְְִֵֶַַַָָָָהּׂשעֹורה

חּטים: קציר ּבּכּורי dׁשבּועֹות dxez ְִִִִֵָ

'B‚Â ‰È‰Â הּׁשבעה ‰) ּכל הזּכיר לא . ¿»»¿ְְִִִַָָֹ
אחר: ּבמקֹום זה הזּכיר ּכבר eּכי dxez ְְְִִִֵֶַָָ

שבת קודש



  הלי דהלד • י נ והיי   91 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צא

צא

בא  פרשת - יג - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ו' קודש לשבת יומי שיעור
i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ı¯‡ Ï‡∑ מנה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְִֶַַָָֹ

ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָאּלא
היתה  ּכנען מּמׁשּפחת ואחת הם, ּכנעני ּבכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻׁשּכּלן

ׁשם  לּה נקרא ּכנעניׁשּלא ÚaL.(תנחומא)אּלא ְְֲִִֵֶֶַָָָֹƒ¿«
'B‚Â EÈ˙·‡Ï∑:אֹומר הּוא טו)ּבאברהם (בראשית «¬…∆¿ְְֵַָָ

וגֹו'" אברם את ה' ּכרת ההּוא הּוא "ּבּיֹום ּוביצחק , ְְְְִֶַַַַָָָ
כ)אֹומר: ּוביעק (שם וגֹו'", הּזאת ּבארץ הּוא "ּגּור ב ְְֲֵֶַַָָֹֹ
כט)אֹומר: וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר ."הארץ ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ

L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑ זב והּדבׁש העּזים, מן זב חלב »«»»¿»ְְִִִַַָָָָָ

הּתאנים ּומן הּתמרים ו)מן ‰Ú·„‰.(מגילה ˙‡ ְְִִִִֵַַָ∆»¬…»
˙‡f‰∑(צו למעלה:(פסחים נאמר ּכבר והלא ּפסח. ׁשל «…ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָֹ

ּוׁשנאּה? חזר ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי ְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָֹ"והיה
נאמר: ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבׁשביל

יב) העבדה (לעיל מה ּבניכם, אליכם יאמרּו ּכי ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ"והיה
את  ׁשהֹוציא מדּבר, הּכתּוב רׁשע ּבבן לכם", ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָעצמֹו
אּתה  לֹו ׁשּתפּתח מלּמד והּכתּוב לׁשאל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹיֹודע

הּלב  את הּמֹוׁשכין אּגדה .ּבדברי ְְְִִֵֵֶַַַָָ

(å)âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
ýåýéì: ©«Ÿ̈«

(æ)Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«¨¤̧§¹
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç: ¨¥À§Ÿ¥«¨¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

(ç)ðáì zãbäåäNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³
:íéøönî éúàöa éì ýåýé§Ÿ̈Æ¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑ ּכגֹון מצוֹותיו, ׁשאקּים :ּבעבּור «¬∆ְְֲֲִֵֶַַָ
הּללּו ּומרֹור מּצה ÈÏ.ּפסח, '‰ ‰NÚ∑ ּתׁשּובה רמז ֶַַַָָָ»»ƒְַָָ

רׁשע, היית לבן ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה לֹומר: ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ
להּגאל,ׁשם  ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְִִֵַָָָָֹ

(è)kæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåéðéò ïéa ïBøïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzEàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦ µ§¨´£¨½̈¦«£¬

:íéøönî ýåýé§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

ÓBÈ·e‡ו  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

ÈÊÁ˙Èז  ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

ÏÈ„aח  ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa C·Ï ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „·Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

CÈÈÚט  ÔÈa ‡¯Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È¯‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙È¯B‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
Ï‡‚ÈÏ È‡„k ˙ÈÈ‰ ‡Ï(ח היה (יג, "לא נאמר ּבּמכילּתא ואּלּו …»ƒ»¿«ƒ»≈ְְְֱִִֶַַָָָֹ

ׁשּסרבּו הרׁשעים רק ּדהּנה לבאר, ויׁש ÌÈ¯ˆnÓנגאל". ˙‡ˆÏ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ»≈ƒƒ¿«ƒ

נגאלּו ולא חׁש מּכת ּבעת כב)מתּו י, לעיל אפֹוא,(רׁש"י מּובן . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

מן  עצמֹו את מֹוציא הּוא ׁשהרי נגאל, היה ּכן זה רׁשע' ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁש'ּבן

לג ּבי רק  ÁÒtהּכלל Ôa¯˜ מֹודה הּוא אּולם ּומרֹור), (מּצה ְְֵַַַָ»¿»∆«ֶַָָָ

ׁשם  היית  לּו הּכתּוב: לֹו אֹומר לכן מצרים. ליציאת ׁשּי ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהּוא

ׁשּיצאּו אחרים, ּבדברים ׁשחטאּו הרׁשעים ׁשאר (ּכמֹו נגאל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָהיית

.לכ וראּוי ּכדאי היית לא אבל ְְְְֲִִִִַַָָָָָֹמּמצרים),

(187 עמ' כז כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

˙Ú·L (Â:העבֹודה היא זאת .f dxez ƒ¿«ֲִָָֹ
˙ÂˆÓ (Ê ּגר על הזהיר הּׁשּבת הּנה . ƒ¿«ְִִִֵֵַַַָ

יגּור  הּתנאי זה על ּכי .ּבׁשערי ְְֲִִֶֶֶַַַָָאׁשר
לפני מלאכה יעׂשה ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָֹּבׁשערי

ּכן  ּכי הּכּפּורים ּביֹום וככה ְְְִִִֵַַָָָּבׁשּבת.
חמץ  יאכל ׁשּלא ּבפסח וככה ְְֵֶֶַַָָָָֹֹּכתּוב.
ּבכל  טעם וזהּו רׁשּותֹו ׁשהּוא ְְְְֶֶַַָָּבמקֹום

:גבּולg dxez ְֶ

‰Ê ¯e·Úa (Á'פי מרינּוס ר' אמר . «¬∆ִֵַָָ
זה  הפ להיֹותֹו ראּוי היה זה. ְֲִֵֶֶֶַָָָּבעבּור
רּבים  והביא לי. ה' ׁשעׂשה ְֲִִִֵֶַַָָּבעבּור
אחד  אין ּדעּתי ּולפי לדעּתֹו ְְְְִִֵֶַַָָּכמֹוהּו

אלהים  ּדברי נהפ אי ּכי נכֹון. ְֱֲִִִֵֵֵֶַָֹֹמהם
מחׁשבּתֹו. הפ הּפסּוק וטעם ְְְִֵֶַַַַַַָחּיים.
זה  ּבעבּור מּצֹות אֹוכלים אנּו אין ְֲִִֵֶַַָּכי
העבֹודה  זאת ּבעבּור זה ּבעבּור ּפי' ֲֲֲֵֶַַַָָֹרק

חמץ. יאכל ולא הּמּצה אכילת ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהּוא

הּׁשם. לנּו ׁשּצּוה הּמצוֹות ּתחּלת ְְִִִֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ׁשהֹוציאנּו עד אֹותֹות הּׁשם לנּו ִֵֶַַָָָָעׂשה
מּמצרים  הֹוציאנּו לא והּטעם ְְְִִִִִִִַַַַַָֹמּמצרים

העם  את ּבהֹוציא ּכּכתּוב לעבדֹו ְְְֲִֶַַָָָָרק
ּת ההר מּמצרים על האלהים את עבדּון ְְֱִִִִֶַַַַָָָֹ

מארץ  אתכם הֹוצאתי אׁשר וכתּוב ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָהּזה
לאלהים: לכם להיֹות hמצרים dxez ְְִִִִֵֶַָֹ
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צב בא צב פרשת - יג - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ו' קודש לשבת יומי שיעור
i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑ל ּתהיה מצרים יציאת ¿»»¿¿ְְְְִִִִֶַַ

EÈÈÚ.לאֹות  ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑,לֹומר רֹוצה ְ«»¿¿ƒ»≈≈∆ֶַ
ּובּזרֹוע  ּבראׁש ותקׁשרם הּללּו ּפרׁשּיֹות ÏÚ.ׁשּתכּתב ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹ«

E„È∑ ּבפרׁשה מלא "ידכה" ,לפיכ ׂשמאל. יד על »¿ְְְְִֵַָָָָָָָָֹ
טז)ׁשנּיה פסוק ּכהה(לקמן ׁשהיא יד ּבּה, לדרׁש (מכילתא., ְְִִִֵֶָָָָֹ

לז) .מנחות
(é)íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−

:äîéîéô ¨¦«¨
i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה .(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

(àé)øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²
éúáàìå Eì òaLð:Cì dðúðe E ¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו יׁש ¿»»ƒ¿ƒ¬ְִֵֵֵֶַָָ
ּבכֹור  קדׁשּו והאֹומר ׁשּלא ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה מפרׁש ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּקדׁשּו,
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו .(מכילתא)ּבּמדּבר, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

EÏ ÚaL∑?ל נׁשּבע ו)והיכן אתכם (לעיל "והבאתי ƒ¿«¿ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ
הארץ  וגֹו'"אל נׂשאתי CÏ.אׁשר d˙e∑(מכילתא) ְֲִֶֶֶָָָָ¿»»»

ּבעיני ּבּיֹום ּתהא ּבֹו ל נתנּה ּתהי ּכאּלּו ואל , ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
אבֹות  ּכירּׁשת ּבעיני. ְְִֵֶַָֻ

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑,הפרׁשה לׁשֹון אּלא "והעברּת" אין ¿«¬«¿»ְְְְֲֵֶַַַָָָָ
לבּתֹו" נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא L‚¯.וכן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָ∆∆

‰Ó‰a∑,עּתֹו ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ¿≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
הּבא  את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹולּמד
,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ואף ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחריו,

ּכבר  ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל
ּבהמה  ּבכֹור אף ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "כל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכתב:

ּבמׁשמע  "ּבבקרטמאה אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא , ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
ּפטר  כל "והעברּת לפרׁש: יׁש אחר, לׁשֹון ."ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּובצאנ

אדם  ּבבכֹור מדּבר רחם", הּכתּוב -. ְְִֵֶֶַַָָָ

(âé)äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôøòå:äcôz E ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

ÔÓÊÏ:י  ÔÓfÓ dÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

B¯Ùz˜יג  ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ·a ‡L‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

EÏ ‰È‰Â (Ëאבֹותינּו על חֹולקין יׁש . ¿»»¿ְֲִֵֵַ
ּולזּכרֹון. לאֹות ּכי ׁשאמר ְְְִִִֶַַָָהּקדֹוׁשים

לראׁש הם חן לוית ּכי ּדר ְְִִֵֵֶֶֶַַֹעל
לאֹות  ּוקׁשרּתם ּגם .לגרּגרֹותי ְְְְְְֲִֶַַַַָָוענקים
לּב לּוח על קׁשרם ּכמֹו ידי ְְְִֵֶַַַָָעל
.ּבית מזּוזֹות על ּוכתבּתם ּגם ְְְִֵֶַַַָָּתמיד

ּׁשּיהיה  ּומה .לּב לּוח על ּכתבם ְְְִִֵֶֶֶַַַָּכמֹו
ּכי  ּבפי ׁשגּור ׁשּיהיה ּולזּכרֹון. ְְְְִִִִֶֶָָלאֹות
ואין  מּמצרים. ה' הֹוציא חזקה ְְְֲֲִִִִֵַַָָּביד
ּכתּוב  הּספר ּבתחּלת ּכי נכֹונה ּדר ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָזה

ּׁשהזּכיר  מה ּכל והּנה ׁשלמה. ְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹמׁשלי
ּבּתֹורה  ּכתּוב ואין מׁשל. ּדר ְֵֶֶַָָָָהּוא
הּוא  רק חלילה. מׁשל ּדר ִֶֶֶַָָָָׁשהּוא
מידי  נֹוציאּנּו לא ּכן על ְְִִֵֵֶַַָֹּכמׁשמעֹו.
אינּנּו ּכמׁשמעֹו ּבהיֹותֹו ּכי ְְְְִִֵֶַָּפׁשּוטֹו.

את  ּומלּתם ּכמֹו הּדעת. ׁשּקּול ְְְִִֶֶַַַַַמכחיׁש
לפי  לתּקנֹו ׁשּנצטר לבבכם. ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָערלת

ּברב  יד ּכי הּכהן מׁשה וא"ר ְִֵֶַַַַָֹֹֹהּדעת.
יּסדּה ידי אף הּׂשמאלית. הּיד ְְְִִִִַַַַָָָָָהּמקרא
לּיתד  ידּה ׁשמים. טּפחה וימיני ְִִִִִֵֶַַָָָָָָארץ
ואין  חזקים הּקּבלה ודברי ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּתׁשלחנה.

חּזּוק: iצריכין dxez ְִִִ
‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ (È'ּתהי ימים ּכמֹו . ƒ»ƒ»ƒ»ְְִִֶָ

ּותחּלת  לׁשנה מּׁשנה והּטעם ְְְְִִַַַַָָָָָֻגאּלתֹו
ב"ד: קריאת ע"פ i`הּׁשנה dxez ְִַַָָ

‰È‰Â (‡È ּכי לבּדֹו הּכנעני הזּכיר . ¿»»ְְְֲִִִִַַַ
וטעם לכּלם: אב EÏהּוא ÚaL. ְְַַַָֻƒ¿«¿

ּכל  את אּתן ּולזרע ל ּכי ְְְְֲִֵֶֶַָּכמֹו
האל: aiהארצֹות dxez ֲֵָָָ
z¯·Ú‰Â (·È ׁשּלא לׁשם ּתעביר . ¿«¬«¿»ְֲִֶַָֹ

מצֹות  ׁשּתי אּלה והּנה אחר. עם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָיתערב
ט"ו:צּו ּביֹום ארץ.L‚¯ּו מׁשקל על . ְֻ∆∆ְִֶֶַַ

מּלֹות  נמצאּו רק ּבּסמיכה יׁשּתּנה ְְְְִִִִֶֶַַַָֹׁשּלא
ּובחדר  אלפי ׁשגר הם ואּלה ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָזרֹות
.חמת מסּפח הבלים. הבל .ְְְְֲֲֲִִִֵַָָָמׁשּכב

יֹותר: מצאתי ולא .ּדלּת biּוסגר dxez ְְְְִֵַָָֹֹ

¯ÓÁ ¯Ët ÏÎÂ (‚È טמא ׁשהּוא . ¿»∆∆¬…ֵֶָ
ּבׂשה: אֹומרים BzÙ¯ÚÂּתפּדה יׁש . ְְִֶֶ«¬«¿ְִֵ

ּכזה  והאֹומר קדׁש ערּפֹו על ְְְִֵֶֶַָָָֹֹּתכּתב
ּכי  ערף. קׁשה חמֹור ׁשהּוא אני ְֲֲִִֵֵֶֶֹאֹומר

וערפּו מזּבחֹותם. יערף הּוא ּכתּוב ְְְְֲִִֵַָָָֹהּנה
לכרֹות  ׁשהּפרּוׁש ּבּנחל. העגלה את ְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשם
ּכי  הּדת. מעּתיקי ּפרׁשּו ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהערף.
אֹו הּמזּבח לגּבי יקרב ׁשּלא ּבכֹור ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹּכל
ּבכֹור  ּכל ּכי מיתה. חּיב יּפדה ְִִִֶַָָָָֹלא
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צג

צג

בא  פרשת - יג - תרגום ואחד מקרא ושנים שבט ו' קודש לשבת יומי שיעור
i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑ גזרת טמאה, ּבהמה ׁשאר ּפטר ולא ∆∆¬…ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָֹ

היא  ׁשּנמ הּכתּוב לפי לחמֹורים., מצרים ּבכֹורי ׁשלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ
ל (ׁשאין מּמצרים ּביציאתן יׂשראל את ׁשּסּיעּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָועֹוד,
טעּונים  חמֹורים) הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחד

מצרים  ׁשל ּומּזהבם ·N‰.מּכסּפם ‰cÙz∑ ׂשה נֹותן ְְְִִִִֶַָָָƒ¿∆¿∆ֵֶ

והּׂשה  ּבהנאה, מּתר חמֹור ּופטר ּביד חּלין לּכהן, ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ
והֹורגֹו.∑BzÙ¯ÚÂ.ּכהן  מאחֹוריו ּבקֹופיץ עֹורפֹו ֵֹ«¬«¿ְְְְֲִֵָ

ממֹונֹו יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו הפסיד ְְְִִִִֵֶַָָָֹהּוא
cÙz‰.(מכילתא) EÈ·a Ì„‡ ¯BÎa ÏÎÂ∑חמׁש ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆ֵָ

אחר  ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו .סלעים, ְְְִִֵַָָָ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«
i"yx£¯ÁÓ E· EÏ‡LÈ Èk∑ עכׁשו ׁשהּוא 'מחר' יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַָָָ

ּוכגֹון: זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא 'מחר' כב)ויׁש (יהושע ְְְְְֵֶֶַַַָָ
ל  ּבניכם יאמרּו ראּובן "מחר ּובני ּגד ּדבני .בנינּו" ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

˙‡f ‰Ó∑ להעמיק יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה «…ְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
אחר  ּובמקֹום ּזאת". "מה וׁשֹואל: וסֹותם ְְְְֵֵֵֵַַָָֹׁשאלתֹו,

אֹומר: ו)הּוא והּמׁשּפטים (דברים והחּקים העדֹות "מה ְְְִִִֵֵַַָָָֻ
ּכנגד  ּתֹורה ּדּברה חכם. ּבן ׁשאלת זאת הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹוגֹו'",
לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹארּבעה

חכמה  ּדר .והּׁשֹואל ְְֵֶֶַָָ

(åè)ì äòøô äL÷ä-ék éäéåýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³
øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´
íçø øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìò äîäa§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤̧¤Æ

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

(æè)éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦ µ
:íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æçañññ §´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

i"yx£ÔÈa ˙ÙËBËÏeEÈÈÚ∑ ׁשהם ׁשם ועל ּתפּלין, ¿»…≈≈∆ְְִִֵֵֶַ
ּבכתפי  'טט' טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ,ׁשּתים ארּבעה ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

אל  "והּטף עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ּבאפריקי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ'ּפת'

ּבין  "ּולזּכרֹון ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ְְְִִִֵַַָָּדרֹום",
אֹותם  ׁשהרֹואה ראׁשֹונה, ּבפרׁשה האמּורה ,"ְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָעיני

ּבֹו: וידּבר הּנס יזּכר העינים, ּבין ְְִִִִֵֵֵֵַַַָֹקׁשּורים
סימן. ימנ"ה פסוקים, בא ק"ה פרשת חסלת

Ó‡יד  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ Ca CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

˙eÁÏLÏ‡טו  ‰Ú¯Ù ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e¿«¿»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ ‡L‡„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»«¬»»¿«¿»ƒ¿ƒ»«
ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„ ‡‡ Ôk≈¬»»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿»¿»ƒ¿«∆¿

CÈÈÚטז  ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿««¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ

áðø ¯ ðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

התורה  על עזרא אברמוביץ -אבן בלום, מהדורת

לא  ה' ּכי מתּו. ּובהמה אדם ְְִִִֵֵַָָָֹמצרים
ּבכֹורי  על ׁשּגזר הּגזרה מן ְְְִִֵֵֶַַַָָָמּלטם
לעבֹודתֹו. מּוכנים ׁשּיהיּו רק ְְֲִִִִֶַַַָָמצרים

ּכי  טמאֹות ּבהמֹות ליׂשראל היּו ְְְְְִִֵֵֵָָֹולא
יּפדה  לא ּכן על לבּדם החמֹורים ְֲִִִֵֶַַַָָֹאם

אחר: מין ciּבכֹור dxez ְִֵַ
‰È‰Â („È ז"ל הּלוי יהּודה ר' אמר . ¿»»ְִֵַַַָָ

ׁשהּוא  מה והּטעם אל"ף חסר מחר ְִֵֶֶַַַַָָָָּכי
הּיֹום: ehאחר dxez ֵֵַ

È‰ÈÂ (ÂË יד ּבחזק לֹומר החל . «¿ƒְֵֵֶַָֹ
הּיד  היתה מה לפרׁש וׁשב ְְְִֵֶַָָָָָָהֹוציאנּו.
על  ּכי הּבכֹורים. מּכת והיא ְְֲִִִַַַַַָָהחזקה

מּכֹות  יד על ולא מּמצרים יצאּו זה ְְְִִִֶַַַָָָֹיד
למּכה  הּמׁשֹורר אמר וככה ְְְִֵֵַַַָָָָהראׁשֹונֹות.
חסּדֹו. לעֹולם ּכי ּבבכֹוריהם ְְְְִִִִֵֶַַָמצרים
היה  ידּוע ּכי קצרה ּדר ּתפס ְִֶֶֶַַָָָָָָֹּומׁשה

והּציל  ּבכֹור ּכל ה' וּיהרג ְְְְֲִִַַָָֹּבאמרֹו
ידּבק  זה ועם ּבהמּתנּו. ּובכֹורי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַּבכֹורינּו

הריגת  עם ולא זֹובח. אני ּכן ְֲֲִִִֵֵַַַֹעל
מהּמין  הּזכרים רחם ּפטר ּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּבכֹורים:

הּׁשם: לפני לזּבֹוח fhהראּוי dxez ְְִִֵֵַַָָ

‰È‰Â (ÊË והיה הּמצֹות ב' על הזּכיר . ¿»»ְְְִִִַַָָ
חכמינּו ׁשהעתיקּו ּומה ידכה על ְְֱֲִֵֶֶַַָָָלאֹות
האמת  הּוא הּפרׁשּיֹות לכּתב ְֱִִֶַַָָָֹז"ל
הּטי"ת  ּכי וי"א זּכרֹון. ּכמֹו ְְְִִֵַָָּולטֹוטפֹות

אל  והּטף מּגזרת ּדּבר ּכמֹו ּופי' ְְְִִֵֵֵֶַַַָּכפּול.
והּוא ּבעיני:ּדרֹום. רחֹוק ְְֵַָָ
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 לוח תרלים 

ממכתבי כ"ק אדמו"ה מורהיי"צ

בבקשר  באתי  תהפ"ז  שנת  ...בהאשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשה  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחהית  תפילת  אחה  רכנסת 
)כמו  תרלים  שיעוהי  יאמהו  מתפללים 
שנחלק לימי רחודש(, ולאמה אחה זר קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנרוג. ובקשתי זאת 
רהבים, )והאוי רי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פהטי של מפלגת רחסידים יחיו 
בפהט(, ובגלל זאת יתבהכו ממקוה רבהכות 

בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשה...

)ט"ו סיון, תהפ"ח(

שבימירם  אהץ  מזקני  שמעתי 
ריר  אחד  שכל  רמנרג  ריר 
רקאפיטל  את  יום  בכל  אומה 
חייו.  שנות  לפי  תרילים  ]פהק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנר ונכנס 
פהק  אומה  ריר  רכ"א  לשנת 
אומהים  ריו  וכן  בתרילים  כ"א 
גם את רתרילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזורי סגולר שלא ייצאו 

לתהבות הער...

)תמוז תהס"ו(

יום ראשון, כ"ט טבת < מפהק קמ עד סוף פהק קנ

יום שלישי, ב' שבט < מפהק י עד סוף פהק יז

יום שישי, ה' שבט < מפהק כט עד סוף פהק לד

יום שני, א' שבט < פהק כ, מפהק א עד סוף פהק ט

יום חמישי, ד' שבט < מפהק כג עד סוף פהק כח

יום רביעי, ג' שבט < מפהק יח עד סוף פהק כב

שבת קודש, ו' שבט < פהק כ. מפהק לר עד סוף פהק לח
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âטבת כ"ט ראשון âיום
,46 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור úôñåúìå...מורה çé ÷øô,כד עמ' íéìåâìâ].עד

פרק יח 
.çé ÷øt כי" הפסוק: את הזקן רבנו הסביר הקודם בפרק ¤¤

הדבר  שקרוב לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב

באהבת  - "בלבבך" ומצוות, תורה לקיים מישראל, אחד לכל

בגדולת  ההתעמקות "ההתבוננות", ענין עלֿידי ה', וביראת ה'

ה"מוח" שכן, הקב"ה.

אחד  כל של ברשותו הוא

אינו  כשלבו (גם מישראל

שזה  כפי ברשותו,

שלבם  ב"צדיקים"

וביכולתו  ברשותם),

מה  בכל במוחו להתעמק

וכשיתעמק  רוצה. שהוא

- הקב"ה בגדולת במוחו

אהבה  בתוכו "יוליד"

גם  ממנו. ויראה להקב"ה

ויראה  אהבה "ליצור" באפשרותו אין שונות, סיבות מחמת אם

במוחו  אותן "ליצור" יכול הוא אך בלבו, ומורגשות גלויות

- ל"לעשותו" בהן די אלו ויראה אהבה לבו. ובתעלומות

בתורתו  מתלבשות גם הן ומצוות. תורה לקיום אותו להביא

מצוות  וקיים תורה למד כאילו - למעלה להעלותן ובמצוותיו,

בלב. ומורגשות גלויות ויראה אהבה מתוך

"התבוננות" עלֿידי שנוצרו ויראה אהבה הן שאלו מאחר ברם,

הדבר אליך קרוב "כי (שבפסוק: "מאד" המלה טעונה -„‡Ó("

לאדם  שיהיה צריך הקב"ה, בגדולת להתבונן כדי כי הסבר,

ולהתבונן  ה' בגדולת ידיעה לו שתהיה צריך להתבונן, במה

ההתבוננות. לענין ומתאים בנוי להיות צריך גם הוא זו. בידיעה

"קרוב שזה כך על לומר אפשר איפוא, יסביר Ó‡„כיצד, - ?"

ידיעה  לו שאין מי שגם ללמוד, עומדים שאנו בפרק הזקן, רבנו

יכול  זאת בכל - ההתבוננות לענין שייך ואינו הקב"ה, בגדולת

ה' באהבת הלב, עם "בלבבך", ומצוות תורה לקיים הוא גם

שבלב  להקב"ה מסותרת" ה"אהבה עלֿידי וזאת, ה'. וביראת

מאבותינו. מישראל אחד לכל ירושה שהיא מישראל, אחד כל

זקוק  האדם אין יראה) גם בתוכה (הכוללת זו אהבה גילוי לשם

בענין  לו די - להלן שיסביר כפי - אלא ההתבוננות, לענין

יביא  בלבד זה זכרון זו. אהבה בו שקיימת שיזכור ה"זכרון",

לומר  כבר אפשר זו אהבה על והמצוות. התורה לקיום אותו

אפשר  - ההתבוננות לענין שייך שאינו מי גם כי מאד", "קרוב

ומצוות. תורה לקיים  זו, באהבה לו,

ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦
éìà áBø÷"'Bâå ãàî øácä E1,היא "מאד" המלה משמעות - ¨¥¤©¨¨§Ÿ§

ה'Ó‡„ש  באהבת "בלבבך", ומצוות תורה לקיים וקל קרוב

אליך  "קרוב שמשמעות שהסברנו, מה לפי ברם, ה'. וביראת

שעלֿידי  היא, הדבר"

בגדלות  התבוננות

האדם  ביכולת הקב"ה,

אהבה  בתוכו "ליצור"

בבחינת  לפחות ויראה,

עדיין  טעונים - "תבונה"

אם  שכן, הסבר. הדברים

התבוננות  לכך דרושה

זה  שאין הרי והתעמקות,

Ó,"éøöòãéì‡„"קרוב C ¨¦¥©
éî óà ék ,äðîàð¤¡¨¨¦©¦

,'ä úòéãéa äøö÷ BzòcL,והבנה ידיעה לו חסרה - ¤©§§¨¨¦¦©
הקב"ה, של בגדולתו בהן, ïéáäìלהתבונן áì Bì ïéàå§¥¥§¨¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa כפי מותאמים אינם ולבו מוחו - ¦§ª©¥¨
שיוכל ההתבוננות, לענין äpnîשצריך ãéìBäì- §¦¦¤¨

eîéçøeמההתבוננות, eìéçc,ואהבה יראה -Bçîa elôà §¦§¦£¦§Ÿ
ãáì Búðeáúe בתוכו לעורר באפשרותו שאין בלבד זו לא - §¨§©

לעורר  באפשרותו גם שאין אלא בלב, מורגשות ויראה אהבה

בלבד, ובתבונתו במוחו ביטוי לידי שתבואנה ויראה אהבה

ì ãàî øácä åéìà áBø÷ ïë-ét-ìò-óàøîL להישמר - ©©¦¥¨¥¨©¨¨§Ÿ¦§Ÿ
זקוק  לעיל, שהוסבר שכפי מצותֿלאֿתעשה, איזו על מלעבור

ה', יראת של ל"מדה" כך, לשם לקיים,úBNòìåהאדם -ìk §©£¨
,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöî לשלימות שכן, - ¦§©¨§©§¨§¤¤ª¨

הרי  - ה' אהבת נדרשת תורה, ולימוד מצוותֿהעשה של קיומן

זאת, לקיים Lnî,שבידו Bááìáe åéôa לפי רק לא כלומר, - §¦¦§¨©¨
לפי  גם אלא מחשבה, - "בלבבך" המלה של הגלוי פירושה

ה', ובאהבת ה' ביראת - "בלבבך" המלה של האמיתי מושגה

ממש, àaìc,בלב à÷îòî,הלב מעומק -,Bzîàì úîàa ¥¨§¨§¦¨¤¡¤©£¦
,eîéçøe eìéçãa שבבחינת באהבה לא ואהבה. ביראה - ¦§¦§¦

אמיתית, אהבה במדריגת היא אין שכשלעצמה "תבונה",

של  לקיומן ל"לעשותו", ביחס רק אהבה בשם ונקראת

אהבת  הן כאן, מדובר עליהן והיראה, האהבה ואילו המצוות.

לכאלו הנחשבות ה' ויראת אלא ·Â‚È¯„Ó˙ה' ויראה. אהבה של

שתהיינה  להתבוננות, שייך שאינו כזה, ליהודי לו אפשר כיצד -

íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã

יד.1. ל, דברים

 תניא יומי 

יום האשון
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הזקן: רבנו כך על אומר - אמיתיות? ה' ויראת ה' אהבת לו

ìaL "úøzñî äáäà" àéäLàéäL ,ìàøNé úeììk á ¤¦©£¨§ª¤¤¤§¥§¨¦§¨¥¤¦
.eðéúBáàî eðì äMøé בירושה לו יש מישראל אחד כל - §ª¨¨¥£¥

כיצד  שנבין כדי אלא, אותה. "ליצור" צריך הוא ואין זו, אהבה

באהבה  לקיים, לו אפשר

במיוחד  ומצוות! תורה זו,

ומצוות  תורה כשלקיום

- ה' יראת גם נדרשת

על  מדובר כאן ואילו

‰·‰‡- בלבד מסותרת

עניניה  הזקן רבנו מסביר

שנדע  כדי זו, אהבה של

זו  אהבה לעורר איך

ביטוי  לידי ולהביאה

והמצוות, התורה בשמירת

גם  זו אהבה כוללת ואיך

- ה' éøvLיראת ÷øC ©¤¨¦
älçz øàáìe íéc÷äì§©§¦§¨¥§¦¨
LøL ,áèéä øàä¥¥¥Ÿ¤

Bæ äáäà,בחינה באיזו - ©£¨
זו, אהבה מושרשת בנפש, כוח מה dðéðòå,ובאיזה - §¦§¨¨

לחץ  ביצירת המתבטאת אהבה ישנה זו: אהבה של משמעותה

בגוף מלובשת שהיא כפי שהנשמה הקב"ה, עם ˘Ï‰להתאחד
של  כמיהה בתוכה הנושאת אהבה וישנה הקב"ה; עם תתאחד

בהקב"ה, ולהיכלל להיכלות מחפשת שהנפש הנפש", "כלות

המסותרת? האהבה של ה"מבוקש" איפוא, מהו, éàåCוכדומה. §¥
,eðì äMøé àéä?אהבה יורשים כיצד -éàåíb da ììëð C ¦§ª¨¨§¥¦§¨¨©

.eìéçc,שלמדנו כפי שכן, יראה? גם זו באהבה נכללת כיצד - §¦
ומאחר  "יראה", גם הרי נדרשת מעבירות, להישמר כדי

והמצוות, התורה כל את לקיים אפשר זו (מסותרת) שבאהבה

איך  להבין, עלינו זה ודבר - יראה גם בתוכה כוללת שהיא הרי

יראה? גם זו אהבה כוללת הוא,ïéðòäå,וכיצד -úBáàä ék §¨¦§¨¦¨¨
,äákønä ïä ïä,עצמותם בכל לגמרי, בטלים היו האבות - ¥¥©¤§¨¨

רק  מונהגת והיא בה, ל"רוכב" הבטלה "מרכבה" כמו להקב"ה,

רצונו  מאשר אחר רצון שום לאבות היה לא כך, - רצונו לפי

הקב"ה, ïkשל ìòå,ולכן -éLîäì eëæäîLð-çeø-Lôð C §©¥¨§©§¦¤¤©§¨¨
äMã÷c úBøéôñ øNòî ,íìBò ãò íäéøçà íäéðáì¦§¥¤©£¥¤©¨¥¤¤§¦¦§ª¨

,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBò òaøàaL בגלל - ¤§©§©¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨
אב  האבות, זכו שהוא עבודתם, מי שכל ויעקב, יצחק רהם

מדריגות: משלוש המורכבת קדושה, נשמה לו תהיה מזרעם

שבארבעת  הספירות מעשר הנובעות ונשמה, רוח נפש,

שלמעלה, מאחר אך, עשיה. יצירה, בריאה, אצילות, העולמות:

כלליים, ועולמות מדריגות ארבע כאמור, ישנן עצמה, בקדושה

עולם  ומאיזה מדריגה מאיזו הרי ספירות , עשר - עולם ובכל

זה: הרי והנשמה? הרוח הנפש, ליהודי ãçàåבאות ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨

.åéNòî éôëe Búâøãî éôk שורש רום כפי - מדריגתו" "כפי - §¦©§¥¨§¦©£¨
עצמו  את ויזכך "יעבד" שהוא כפי - מעשיו" "כפי נשמתו,

עצמו  את הופך כשאדם ב"זוהר" שכתוב כפי מכן, לאחר

נשמה. של יותר עליונה מדריגה מלמעלה לו מעניקים - ל"טוב"

elôà ,íéðt-ìk-ìòå§©¨¨¦£¦
éòLBôe íélwaL ì÷ì§©¤©©¦§¥
íâeeæa CLîð ,ìàøNé¦§¨¥¦§¨§¦¨
úeëìîc Lôðc Lôð¤¤§¤¤§©§

,äiNòc של "מלכות" - ©£¦¨
עולם  העשיה. עולם

העולם  הרי הוא העשיה

ובעולם  ביותר. התחתון

"מלכות" עצמו, העשיה

האחרונה  הספירה היא

הספירות; בעשר

ישנן  עצמה, וב"מלכות"

והנפש  ונשמה, רוח נפש,

השלש; בין האחרונה היא

או  שבקלים" ול"קל

ישראל", ל"פושעי

"מלכות" של מנפש הבאה נפש כלומר, בלבד. "נפש" נמשכת

ביותר, הנחות (הזיווג) ה"יחוד" אף היינו: העשיה. עולם של

שבקדושה: ביותר התחתונה מהמדריגה נפש לפחות, מקבל,

-ét-ìò-óàå .äiNòä úMã÷aL äðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨¤¦§ª©¨£¦¨§©©¦
,ïë,התחתונה מהמדריגה היא זו שנפש למרות -àéäL øçàî ¥¥©©¤¦

הנפש, -,úBLBã÷ úBøéôñ øNòî שכל "כלל", הרי קיים - ¥¤¤§¦§
מכל  כלולה מדריגה שכל בהתכללות, הוא בקדושה דבר

ולכן  בקדושה àéäהמדריגות, ביותר התחתונה המדריגה גם - ¦
העשיה, עולם ïlkî,של äìeìk שאר מכל המדריגות - §¨¦ª¨

"עשיה", של äiNòc,והספירות äîëçî íb הספירה שהיא - ©¦¨§¨©£¦¨
העשיה, בעולם ביותר דעשיה",dëBúaLהעליונה ב"חכמה - ¤§¨

,úeìéöàc úeëìîc äîëç úLaìî שיוסבר כפי שכן, - §ª¤¤¨§¨§©§©£¦
האצילות, עולם של ה"מלכות" ספירת נ"ב, בפרק להלן,

שב"מלכות" ומאחר העשיה. בעולם ומאירה מתלבשת

של  הספירות שעשר הרי הספירות, עשר כל כלולות דאצילות

עולם  של הספירות בעשר מתלבשות דאצילות, "מלכות"

עולם  של ב"חכמה" - דאצילות מלכות של "חכמה" העשיה:

עולם  של ב"בינה" - דאצילות מלכות של "בינה" העשיה,

העשיה, עולם של שב"חכמה" - הרי הלאה. וכך העשיה,

דאצילות: "מלכות" של "חכמה" -dëBúaLמתלבשת ¤§¨
ישנה דאצילות, מלכות של úeìéöàc,ב"חכמה" äîëç- ¨§¨©£¦

מהשניה, אחת כלולות האצילות, עולם של הספירות עשר שכן,

האצילות, עולם של "חכמה" גם ב"מלכות" כלולה ממילא

daL,האצילות עולם של ב"חכמה" -óBñ-ïéà øBà øéàî ¤¨¥¦¥
áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa2,"õøà ãñé äîëça 'ä" "ה': - ¨©¨§¦§¦§¨§¨¨©¨¤

íéøîà éèå÷éì
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù
ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå .åìéçã íâ äá
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù

יט.2. ג, משלי
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צז

צז

שבט  א' שני יום — יח פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט א' שני âיום
כד, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äîëçä...מורה äðä,כד עמ' ïáåîå.עד

"בחכמה ב"חכמה"; מאיר איןֿסוף אור - ארץ"בחכמה" יסד

"מלכות" שכן, "ארץ". הנקראת ב"מלכות" מאירה "חכמה" -

ביותר; התחתונה המדריגה היא בענינה, אחת כל "ארץ", כמו

"úéNò äîëça ílk"å3. מאירה ש"חכמה" מכאן, - §ª¨§¨§¨¨¦¨
ékב"עשיה". ,àöîðå§¦§¨¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
äîëç úðéçáa Laìî§ª¨¦§¦©¨§¨
äéäé ¯ íãàä LôðaL¤§¤¤¨¨¨¦§¤

,ìàøNiî äéäiL éî- ¦¤¦§¤¦¦§¨¥
של ‡Á„בנשמתו ÏÎ

אור  מאיר מישראל,

ברוךֿהוא. מהאיןֿסוף

דוקא  מאיר הוא מדוע

ה"חכמה" בבחינת

להלן. ה"תניא" יסביר - daL,שבנשמה äîëçä úðéçáe- §¦©©¨§¨¤¨
da,שבנפש, Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà íò- ¦¥¨©§ª¨¨

dúBéçäìב"חכמה", ,dlk Lôpä úBðéça ìëa úèMtúî¦§©¤¤§¨§¦©¤¤ª¨§©£¨
אלוקית, בחיות -,dìâø úðéça ãò dLàø úðéçaî- ¦§¦©Ÿ¨©§¦©©§¨

של  "ראש" הנקראת שבנפש, ביותר העליונה מהמדריגה

"רגל" הנקראת שבנפש, ביותר התחתונה למדריגה עד הנפש,

הנפש. áéúëãk4"äéìòaשל äiçz äîëçä" הנפש : - §¦§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨
החכמה. כוח בעלת היא "בעליה", ¦¨§¦§[íéîòôìåנקראת

ìàøNé éòLBt íéëéLîî,לילדיהם -ãàî úBäBáb úBîLð ©§¦¦§¥¦§¨¥§¨§§Ÿ
,úBtìwä é÷îòa eéäL אלו גבוהות נשמות היות ומפני - ¤¨§¦§¥©§¦

ש"אין  בידינו, "כלל" והרי - הקליפות" "עמקי ברשות בשבי,

בריותיו" עם בטרוני' בא בדרישות 5הקב"ה בא הקב"ה אין -

ברצונן, שלא הקליפות, מידי מוציאים לא מבריותיו, מופרזות

הנשמות  את משחררות היו לא הקליפות ברשותן; שנפל דבר

ברשותן, שנפלו הגבוהות

זיווג  של במקרה אלא

אז, כי ישראל", "פושעי

נשמה  שאותה מקוות, הן

של  "ילוד" בתור גבוהה,

תושפע  ישראל", "פושעי

של  הגסים מה"לבושים"

כמותם. ותהיה ההורים,

חיות  הקליפות יינקו ואז

יותר, מרובה במדה

היא  - גבוהה נשמה בהיותה ברם, הגבוהה. מהנשמה

עלֿידי  הולבשה בו הגס הלבוש את ופורצת "שוברת"

"צדיק". של למדריגה ומתעלה øôñaההורים, áeúkL Bîk§¤¨§¥¤
:[íéìebìb שדוקא קורה שבנשמות, השונות שבמדריגות הרי, ¦§¦

עלֿכלֿ כזו. גבוהה נשמה נמשכת ישראל", "פושעי בהורים

ושבבחינת  קדושה, של נשמה בו יש יהודי שכל למדנו, פנים,

להלן  ברוךֿהוא. איןֿסוף אור "שורה" הנשמה של ה"חכמה"

איןֿס  מאור ההשראה מדוע דבר, של טעמו דוקא יוסבר היא וף

שלמעלה  כוח היא "חכמה" כי - הנפש של "חכמה" בבחינת

ומ"הבנה". מ"שכל"

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"ה"שכל - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
כל  להבין הכוח היא ו"בינה" הבינה", ב"כוח נמצאים וה"הבנה"

היא ה"חכמה" ואילו פרטיו. כל על ה"שכל"Â˜Ó¯דבר

ה"חכמה",àéäåוה"הבנה". -àeäL äðéaäî äìòîì- §¦§©§¨¥©¦¨¤
ìëOäה"בינה", úðáä£¨©©¥¤

àéä äîëçäå ,BúâOäå§©¨¨§©¨§¨¦
äðáääî äìòîì§©§¨¥©£¨¨
øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨

ì eäæå .ïäìïBL- ¨¤§¤§
המלה ¯משמעות äîëç̈§¨

,"äî çk" היא "חכמה" - Ÿ©¨
ה"שכל", נובע שממנו כוח

"כוח". בתור פועלת והיא

"מה" שאלה: לשון שהיא - "מ"ה" בבחינת היא - כך עם ויחד

- אותו משיגים שלא דבר על ששואלים כפי äîהיא?, àeäL¤©
Laìúî ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð Bðéàå ,ïáeîe âOî BðéàM¤¥ª¨¨§¥¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥¦§©¥

da,"ב"חכמה -äáLçî úéìc àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ¨¥¨§¥©£¨¨
.ììk déa àñéôz שבאפשרותם ושכל מחשבה שאין - §¦¨¥§¨

הכוחות  ברוךֿהוא. איןֿסוף אור את ולהבין להשיג "לתפוס",

אור  יתלבש שבהם בגדר אינם וה"הבנה" ה"שכל" את המהווים

כי  ברוךֿהוא, איןֿסוף

אינם  ו"הבנה" "שכל"

אור  את להשיג יכולים

למעלה  שהוא איןֿסוף

"כוח  ואילו מ"הבנה".

שכאמור, מאחר החכמה",

מ"שכל" למעלה הוא

אור  בו מתלבש - ו"השגה"

¯·ÂÈ:איןֿסוף. ˜"Î ÔÂ˘Ï
במדרי' דמדבר מוכח) גם (ואולי משמע ומהלשון "מההמשך

˙Á‡ענין ג"כ - מ"ה כ"ח ומפרש .„Á‡.מושג שאינו כח - ,

בנפש, מתפשט (ולכן השכל מקור היא דחכ' - הביאור ונקודת

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî

äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã

כד.3. קד, יב.4.תהלים ז, א.5.קהלת ג, זרה עבודה

יום שני
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צח שבט צח ב' שלישי יום — יט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט ב' שלישי âיום
כד, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור úôñåúìå...מורה èé ÷øô,48 עמ' ä"á.עד ñ"à

פרק יט 

וכדלקמן  כדלעיל במחדו"מ אפי' פועל זהו וכשמתגלה אבל (

למע' ונמצא נתפס שאינו ÂÈ‡˘Âמקור ÁÎ אוא"ס (ולכן מושג,

בו)". õøàä,מתלבש énòå íéLpä elôà ,ìàøNé ìk ,ïëìå§¨¥¨¦§¨¥£¦©¨¦§©¥¨¨¤
הקב"ה, בגדולת ול"הבנה" ל"שכל" שייכים שאינם אלה -íä¥

,'äa íéðéîàî©£¦¦©
äìòîì àéä äðeîàäL¤¨¡¨¦§©§¨

,äâOääå úòcä ïî- ¦©©©§©©¨¨
"קולט" האמונה" "כוח

שה"שכל" מה את

יכולים  אינם וה"הבנה"

ïéîàéלהשיג, éút" ék¦¤¦©£¦
ïéáé íeøòå ,øác ìëì§¨¨¨§¨¨¦

"'Bâå6, כל תופס הפתי - §
בו. האמונה עלֿידי דבר

דבר  של שתפיסתו הרי,

הבנתו  עלֿידי שלא

עלֿידי  היא בשכל,

כשמדובר  ברם, אמונה.

מסוגל  שהשכל דבר על

שהוא, אלא לתופסו,

והוא  שכל לו אין הפתי,

יש  - ב"אמונה" תופסו

ואילו  חסרון. משום בכך

כל  אין מ"שכל", לגמרי למעלה שהוא אלקות אודות כשמדובר

אמונה עלֿידי אלא "להשיגה", אחרת אומר ·Ï·„דרך וכך .

ïîה"תניא": äìòîì àeäL ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâìe§©¥©¨¨¤§©§¨¦
ììk déa àñéôz äáLçî úéìå ,úòcäå ìëOä שום אין - ©¥¤§©©©§¥©£¨¨§¦¨¥§¨

כלל, להשיגו המסוגלים ושכל Bìöàמחשבה íééúôk ìkä©Ÿ¦§¨¦¤§
,Cøaúé אי ב"שכל" שהרי לגביו, גמורים כפתיים כולנו - ¦§¨¥

שלמעלה  אמונה עלֿידי להשיגו ההכרח ומן להשיגו, אפשר

áéúëãk7éúééäמה"שכל", úBîäa ,òãà àìå øòá éðàå" : §¦§¦©£¦©©§Ÿ¥¨§¥¨¦¦
"øòa" éðàL äæaL :øîBìk ,"'Bâå Cnò ãéîz éðàå ,Cnò¦¨©£¦¨¦¦¨§§©¤¨¤¤£¦©©

."Cnò ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e.הקב"ה עם -elôà ,ïëìå §¥£¦¨¦¦¨§¨¥£¦
úMã÷ ìò íLôð íéøñBî ,ìàøNé éòLBôe íélwaL ì÷©¤©©¦§¥¦§¨¥§¦©§¨©§ª©
'äa øtëì àlL íéL÷ íééepò íéìáBñå ,áøä ìò ,'ä©¨Ÿ§§¦¦¦¨¦¤Ÿ¦§Ÿ©

úlãb íéòãBé ïéàå õøàä-énòå íéøea íä íà óàå .ãçà¤¨§©¦¥¦§©¥¨¨¤§¥§¦§ª©
íéòãBiL èòna íâå ,'ä,'ה בגדולת -ïéà,הם -íéððBaúî §©©§©¤§¦¥¦§§¦

,ììk מהבנתם נובעת נפשם שמסירות לומר מקום שיהיה - §¨
הקב"ה, úòcבגדולת úîçî íLôð íéøñBî ïéàå§¥§¦©§¨©£©©©

,ììk 'äa úeððBaúäå§¦§§©§¨
úòc íeL éìa àlà¤¨§¦©©

,úeððBaúäå הם - §¦§§
את  למסור תמיד מוכנים

àeäנפשם, elàk ÷ø©§¦
ììk øLôà éàL øác̈¨¤¦¤§¨§¨
éìa ,ãçà 'äa øtëì¦§Ÿ©¤¨§¦
äðòèe íòè íeL©©§¨¨

.ììk äðòîe שום בלי ©£¤§¨
כי  הגיוניים, וסיבה מניע

מן  שנובע דבר כל

שקול  הוא ה"שכל"

להיות  ויכולה ומדוד,

לכאן, וסברא לכאן סברא

למסירותֿ הנכונות ואם

מן  נובעת היתה נפש

ה"טעם", ומן ה"שכל"

עלֿכלֿפנים  כאן היה

ומענות" ל"טענות מקום

שבמסקנה  היא, האמת אך לא. או הנפש את למסור בשכל:

אלא  שקלאֿוטריא, שום אין - הנפש את למסור ההחלטית

אינו  זה דבר - אחרת! להיות שאיֿאפשר המוחלטת, ההנחה

מה"שכל". מחמת,eðéäå,נובע זהו -øéàî ãçà 'äL íeMî §©§¦¤¤¨¥¦
,Lôpä ìk äiçîe,יהודי של -úðéçáa BúeLaìúä éãé-ìò §©¤¨©¤¤©§¥¦§©§¦§¦©

,daL äîëç,שבנפש -àéäL,החכמה כוח -ïî äìòîì ¨§¨¤¨¤¦§©§¨¦
:ïáeîe âOnä ìëOäå úòcä שייכים שאינם באלה גם לכן - ©©©§©¥¤©ª¨¨

על  נפשם את למסור הכוח בהם יש ול"הבנה", ל"שכל" כלל

המסותרת: האהבה של שורשה לנו הובהר בכך, השם. קידוש

מ"שכל", שלמעלה הנפש, של החכמה" ב"כוח מושרשת היא

משם  ברוךֿהוא. איןֿסוף אור מלובש - החכמה" ב"כוח - ובו

הנפש. ומסירות האמונה כוח יהודי בכל נובע

.èé ÷øt לקיים מאד" "קרוב יהודי שלכל הוסבר הקודם בפרק ¤¤
מהאהבה  נובע וזה ה', וביראת ה' באהבת ומצוות תורה

להם  באה זו אהבה להקב"ה. מהם אחד כל שבלב המסותרת

להקב"ה, וביטולם עבודתם שעלֿידי מהאבות, בירושה

קדושה נשמה בנשמה ÏÎÏהמשיכו לנצח. חלציהם יוצאי

איןֿסוף  אור מלובש שבה, ה"חכמה" בבחינת זו, קדושה

עד  להקב"ה, אהבה מישראל אחד בכל נובעת ממנו ברוךֿהוא,

אהבה  "שורש" הוסבר בכך השם. קידוש על נפש מסירות לכדי

א) הסבר: טעון עדיין אך, בירושה. לנו באה היא וכיצד זו,

ב) זו. אהבה של שאיפתה מתבטאת במה זו, אהבה "ענין"

íéøîà éèå÷éì
àéä äðåîàäù 'äá íéðéîàî íä õøàä éîòå íéùðä
íåøòå øáã ìëì ïéîàé éúô éë 'âùääå úòãä ïî äìòîì
úòãäå ìëùä ïî äìòîì àåäù ä"á÷ä éáâìå 'åâå ïéáé
'úé åìöà íééúôë ìëä ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå
éðàå êîò éúééä úåîäá òãà àìå øòá éðàå áéúëãë
éðà úåîäáå øòá éðàù äæáù øîåìë 'åâå êîò ãéîú
ìàøùé éòùåôå íéì÷áù ì÷ 'éôà ïëìå êîò ãéîú
íéåðéò íéìáåñå áåøä ìò 'ä úùåã÷ ìò íùôð íéøñåî
éîòå íéøåá íä íà óàå ãçà 'äá øåôëì àìù íéù÷
ïéà íéòãåéù èòîá íâå .'ä úìåãâ íéòãåé ïéàå õøàä
úåððåáúäå úòã úîçî íùôð 'éøñåî ïéàå ììë 'éððåáúî
åìàë ÷ø úåððåáúäå úòã íåù éìá àìà .ììë 'äá
íåù éìá ãçà 'äá øåôëì ììë øùôà éàù øáã àåä
øéàî ãçà 'äù íåùî åðééäå ììë äðòîå äðòèå íòè
äáù äîëç 'éçáá åúåùáìúä é"ò ùôðä ìë äéçîå

:ïáåîå âùåîä ìëùäå úòãä ïî äìòîì àéäù

טו.6. יד, כב.7.משלי עג, תהלים

יום שלישי
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צט

צט

שבט  ב' שלישי יום — יט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

תורה  לקיום בה שצורך יראה, גם זו אהבה בתוכה כוללת כיצד

עומדים  אנו אותו י"ט בפרק יובהרו אלה, ענינים ומצוות.

המסותרת. האהבה אודות נרחב הסבר לאחר ללמוד,

,øeàa úôñBzìe לשני בשייכות המסותרת, האהבה ענין - §¤¤¥
האמורים: הפרטים

בה  נכלל ו"איך "ענינה"

(יראה)", דחילו éøöCגם ¨¦
äî áèéä øàáì§¨¥¥¥©

áeúkM1úîLð 'ä øð" : ¤¨¥¦§©
ìàøNiL ,Leøt ."íãà̈¨¥¤¦§¨¥

,"íãà" íéeøwä- ©§¦¨¨
ז"ל  חכמינו :2כמאמר

שבני  אדם", קרוים "אתם

הנקראים  הם ישראל

àéä,"אדם", íúîLð¦§¨¨¦
øpä øBàk ,ìLîì§¨¨§©¥
ãéîz òðòðúnL¤¦§©§¥©¨¦

,Bòáèa äìòîì וכל - §©§¨§¦§
- למה? øBàLכך éðtî¦§¥¤

ãøtì òáha õôç Làä̈¥¨¥§¤©¦¨¥
äìéútäî האש בה - ¥©§¦¨

עצמה, את מחזיקה

ìbìb úçzL éììkä Làä ãBñéa äìòîì BLøLa ÷ácìå§¦¨¥§¨§§©§¨¦¨¥©§¨¦¤©©©§©
.'íéiç õò'a áeúkL Bîk ,çøiäשבנר האש נמשכת - ©¨¥©§¤¨§¥©¦

האש", "יסוד שורשה, עם להתאחד כדי ללמעלה, בטבעה

היסודות: ארבעה שכן, הלבנה. לגלגל מתחת למעלה, הנמצא

הקל  שהיסוד כזו, בצורה מסודרים עפר, מים, רוח, אש,

יותר: הכבד היסוד את מקיף יותר, היסוד ÙÚ¯והעדין שהוא

ביותר; התחתון גם הוא - ביותר הטבע ÌÈÓהכבד מבחינת

אלא  העפר, את ולהקיף לעפר מעל להיות צריכים שלהם,

המים" על הארץ "לרוקע הרי בלבד, ה' חסד נמתח 3מחמת ,

מהעפר ומקיפה ¯ÁÂלמים;ÏÚÓחלק המים מן למעלה היא

המים; הכללי,‡˘את האש יסוד נמצא כך הרוח. את מקיפה

הירח. לגלגל äæ-éãé-ìòLמתחת óàå היתנתקות עלֿידי - §©¤©§¥¤
למעלה, בשורשה והיתדבקותה מהפתילה àìåהאש äaëé¦§¤§Ÿ

BøBà ìhaúé BLøLa äìòîì íâå ,ähîì íeìk øéàé̈¦§§©¨§©§©§¨§¨§¦§©¥
,BLøLa úeàéöna כדי הרי היא הנר "מציאות" שכן, - ¦§¦§¨§

נר  לעומת רגיל נר כי, זו. מציאות תתבטל ובשורשו להאיר,

(למשל: דבר לשום משמש ואינו מציאותו את מאבד - גדול

מציאותו  את מאבד שהוא מכלֿשכן היום), באמצע דלוק נר

לשורשו  הנר שמשיכת לומר שאין הרי, שורשו. לגבי לגמרי

תתבטל  שם אדרבה, יותר. נעלה מציאות שם שיהיה כדי היא

בקיומו",È¯Ó‚Ïמציאותו חפץ דבר ש"כל כלל קיים והרי .

זה, ל"כלל" להימשך Ï‡ובהתאם צריכה שבנר האש היתה

àeäל"שורש", Cëa ïë-ét-ìò-óà,האש אור -õôç ©©¦¥§¨¨¥

.Bòáèa,כלומר -ÂÏÈ‡Î שאכן כמו בכך, "רוצה" הנר אור §¦§
לשורשו, תמיד נמשך שהוא ב"נר" רואים úîLðאנו Ck̈¦§©

,Lôðå çeø úðéça ïëå ,íãàä"ש"פועלת במי דוקא לאו - ¨¨¨§¥§¦©©¨¤¤
באלה  גם אלא "נשמה", של יותר העליונה המדריגה בו

בבחינות  היא שנשמתם

של  יותר, התחתונות

"נפש", של או "רוח"

d÷Lçå döôç של - ¤§¨§¤§¨
ãøtìהנשמה, dòáèa§¦§¨¦¨¥

óebä ïî úàöìå§¨¥¦©
dLøLa ÷ácìå§¦¨¥§¨§¨
íéiçä éiç 'äa døB÷îe§¨©©¥©©¦

;àeä-Ceøa הוא הרי - ¨
הנשמה, של ה"חיים"

והנשמה  חיות, - שענינה

להינתק  רוצה בטבעה

ולהתאחד  מגופה

החיים" ב"חיי בשורשה,

הקב"ה. -äéäzL íâä£©¤¦§¤
שם, -ñôàå ïéà©¦¨¤¤

íL ìhaúúå- §¦§©¥¨
¦§¦úeàéönaבשורשה,

dúeîöòå dúeänî äîeàî äpnî øàMé àìå ,éøîâì§©§¥§Ÿ¦¨¥¦¤¨§¨¦¨¨§©§¨
,ïBLàøä שהרי מאומה, ממנה ישאר שלא לומר אפשר אי - ¨¦

מתאחדת  כשהיא היא, הנשמה של האמיתית מהותה אדרבה,

ועצמותה  "ממהותה הזקן: רבנו אומר לכן שורשה, עם

של  כוחות עם נשמה - בגופה בהיותה שהיא כפי הראשון",

שייך  לא כן כלום. ישאר לא מזה - וכדומה ו"מדות" "שכל"

יותר. עליונה למדריגה להתעלות היא הנשמה שתשוקת לומר

כשבהיותה  רק שייכת יותר, עליונה למדריגה תשוקה שכן,

חכם  כמו: יותר. עליונה למדריגה מגיעה היא "מהות" באותה

ל"מהות" להיהפך אך גדול. חכם להיעשות לשאוף יכול קטן

שאדם  הדבר שייך לא - "תשוקה" לכך מתאימה לא - אחרת

ומכיון  לגמרי. אחרת "מהות" זו כי למלאך, להיהפך ישתוקק

איפוא, מדוע, - ולהתאחד ˙¯ˆ‰שכך מגופה לצאת הנשמה

- dòáèa.בשורשה? döôçå dðBöø äæ ïë-éô-ìò-óà- ©©¦¥¤§¨§¤§¨§¦§¨
הדבר  אם לחסרון, כלל בדרך נחשב "טבע" המושג ברם,

מה  הרי וכאן - ה"שכל" הדר כאן חסר הטבע, לפי הוא

לכן, - ל"מעלה" נחשב בטבע, הקב"ה אל נמשכת שהנשמה

ענין  כל משמעה, כאן, "טבע" שהמלה מיד, ה"תניא", מעיר

הוא כשהדבר גם וה"שכל", ה"טעם" לפי ÏÚÓÏ‰שאינו
"טבע". במלה אותו מציינים äæ,מה"שכל", òáèå המלה - §¤©¤

íòè"טבע", úðéçáa BðéàL øác ìëì ìàLnä íL àeä¥©ª§¨§¨¨¨¤¥¦§¦©©©
.úòãå מת נעשה שאינו דבר כל מתואר - ושכל, הגיון וך ¨©©

"טבע", ïàkבשם íâå,לשורשה הנשמה להמשכת ביחס - §©¨

íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå èé ÷øôù"î áèéä øàáì êéøö øåàéá

ìàøùéù 'éô íãà úîùð 'ä øð
òðòðúîù øðä øåàë ìùîì àéä íúîùð íãà íéåø÷ä
òáèá õôç ùàä øåàù éðôî åòáèá äìòîì ãéîú
ùàä ãåñéá äìòîì åùøùá ÷áãéìå äìéúôäî ãøôéì
äæ é"òù óàå ç"òá ù"îë çøéä ìâìâ úçúù éììëä
åùøùá äìòîì íâå äèîì íåìë øéàé àìå äáëé
õôç àåä êëá ë"ôòà åùøùá úåàéöîá åøåà ìèáúé
äöôç ùôðå çåø 'éçá ïëå íãàä úîùð êë .åòáèá
äùøùá ÷áãéìå óåâä ïî úàöìå ãøôéì äòáèá ä÷ùçå
ñôàå ïéà äéäúù íâä ä"á íééçä ééç 'äá äøå÷îå
äîåàî äðîî øàùé àìå éøîâì úåàéöîá íù ìèáúúå
äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ïåùàøä äúåîöòå äúåäîî
åðéàù øáã ìëì ìàùåîä íù àåä äæ òáèå äòáèá
äæ õôçå ïåöøù äðååëä ïàë íâå úòãå íòè 'éçáá

כז.1. כ, א.2.משלי סא, ו.3.יבמות קלו, תהלים
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ק שבט ק ג' רביעי יום — יט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט ג' רביעי âיום
,48 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ììë...מורה åäæå,כה עמ' åë'.עד àèåç

,äðekä:טבע במלה בהשתמשות -Lôpa äæ õôçå ïBöøL ©©¨¨¤¨§¥¤¤©¤¤
בשורשה, דבוק להיות -ìëNå úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©§¥¤

,ïáenäå âOnä ìëNå úòcäî äìòîì àlà ,ïáeîe âOîª¨¨¤¨§©§¨¥©©©§¥¤©ª¨§©¨
äîëç úðéça àéäå§¦§¦©¨§¨

LôpaL מה שלפי - ¤©¤¤
הקודם, בפרק שהוסבר

כוח  היא "חכמה"

מ"שכל" שלמעלה

-daLו"הבנה", ¤¨

שורה שבנפש, àeä.בחכמה Ceøa óBñ-ïéà øBà ומשום - ¥¨
שלמעלה  המשכה בשורשה, להתאחד הנשמה נמשכת כך,

- הוא המסותרת האהבה ש"ענין" הרי וה"הבנה". מה"שכל"

של  הפנימי רצונה

עם  להתאחד הנשמה

הקב"ה. עם שורשה,

נקראת  מדוע יוסבר להלן

"אהבה  - זו אהבה

מסותרת".

,äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæå:הקדושה בצד -BðéàL §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨¤¥
,"ïBéìòä Lã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpM äî àlà- ¤¨©¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤¨¤§

"חכמה",˜Â„˘המלה על המשכה Â„˜Â˘‰רומזת היא

ההמשכה  משמעות מה מ"חכמה". המשכה - מ"קודש"

יוסבר  - מ"חכמה"?

היא  ש"חכמה" להלן,

לאור  ה"ביטול" ענין

ברוךֿהוא, איןֿסוף

"המשכה  להקב"ה:

- פירושה מחכמה"

זה  ביטול המשכת

צד  זה שאז לאלקות,

כשחסר  אך, הקדושה.

מה"חכמה" זה "ביטול"

וכך  קדושה. זו אין -

ביחס  הזקן רבנו אומר

העליון" ל"קודש

-ìèaä(חכמה): ©¨¥
(חכמה) העליון" "קודש

øBàaבטל úeàéöîa¦§¦§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
øác Bðéàå ,Ba Laìîä©§ª¨§¥¨¨

ìéòì økæpk ,Bîöò éðôa4å ,."äî çk" àø÷ð ïëì ולכן - ¦§¥©§©¦§¨§¥§¨¥¦§¨Ÿ©¨
מה", "כח המלים: משתי המורכבת "חכמה", בשם נקרא זה

של שיש Ó‰כוח דבר דוקא היא שקדושה הרי ביטול. של ,

"מציאות" ואינו להקב"ה שבטל דבר - מ"חכמה" המשכה בו

כלל, àøèñå-לעצמו ätìwä úðéçaî Lnî Côä àeäå§¥¤©¨¦§¦©©§¦¨§¦§¨
,eäéîøâì ïéãáòc íìBòä úBnà úBLôð äpnnL ,àøçà̈¢¨¤¦¤¨©§ª¨¨§¨§¦§©§©§

האנוכית, מציאותן למען רק העושות -"áä áä" :ïéøîàå5 §¨§¦©©
תן" "תן ואומרות -"éðèéòìä"å6,:עשו שאמר כמו - §©§¦¥¦

Bîöò,"הלעיטני", éðôa øáãå Lé úBéäì בטל ולא - ¦§¥§¨¨¦§¥©§

ìéòìלאלקות, økæpk4,"יש" בחינת היא שקליפה - ©¦§¨§¥
מאלקות, המנותקת äîëçä;(מציאות) úðéça Côä- ¥¤§¦©©¨§¨

ביטול. - הקליפה,ïëìåשענינה שמצד אלה -íéàø÷ð §¨¥¦§¨¦
"íéúî"7"äiçz äîëçä" ék היפך ,8, שהוא דבר אך, - ¥¦¦©¨§¨§©¤

היפך  גם הוא ה"חכמה",

"áéúëe9eúeîéהחיים, : §¦¨
;"äîëça àìå מיתה - §Ÿ§¨§¨

בו  שאין במה קשורה

אמור  וזה ה"חכמה", ענין

העולם  לאומות ביחס

חיותן  המקבלות

íéòLøäמהקליפות. ïëå§¥¨§¨¦
ã÷ ,ìàøNé éòLBôeí §¥¦§¨¥Ÿ¤

ïBéqð éãéì eàaL¤¨¦¥¦¨
;íMä Lc÷ì,שכן - §©¥©¥

נסיון  לידי באים כשהם

מתעוררת  ה', קידוש של

ה"חכמה" בחינת בהם

את  אז ומחיה שבנשמתם,

בשעת  שלא ואילו נפשם.

ה', קידוש של נסיון

קיימת  אז שגם למרות

זה  אך להקב"ה, וה"ביטול" שבנפש ה"חכמה" בחינת בהם,

להלן: שיסביר כפי - ובגלות בהעלם úðéçaאצלם ék¦§¦©
øBàî úeäìà õBöéð íò úéäìàä LôpaL äîëçä©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ¥

,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà,החכמה בכוח -íä ¥¨©§ª¨¨¥
ätìwä ãvî ,úéîäaä Lôða íôeâa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¨©¤¤©§¥¦¦©©§¦¨

íôeâa úìLBîe úëìBnä ,álaL éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦¤©¥©¤¤¤¤§¨
בחינת  אז, נמצאים בגוף, מושלת הבהמית שהנפש בשעה

בגוף  בגלות האלקי, והניצוץ האלקית הנפש של ה"חכמה"

-ìéòì økæpk ,äðéëMä úeìb ãBña10úàø÷ð ïëìå . §¨©§¦¨©¦§¨§¥§¨¥¦§¥

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìà ïáåîå âùåî ìëùå úòãå íòè 'éçáá åðéà ùôðá
äîëç 'éçá àéäå ïáåîäå âùåîä ìëùå úòãäî äìòîì

.ä"á ñ"à øåà äáù ùôðáù

àøèñ ìëá ììë åäæå
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
àåäå ä"î ç"ë àø÷ð ïëìå ì"ðë åîöò éðôá øáã åðéàå
úåîåà úåùôð äðîîù à"ñå äôéì÷ä 'éçáî ùîî êôä
úåéäì éðèéòìäå áä áä ïéøîàå åäééîøâì ïéãáòã íìåòä
ïëìå äîëçä 'éçá êôä ì"ðë åîöò éðôá øáãå ùé
àìå åúåîé áéúëå äéçú äîëçä éë íéúî íéàø÷ð
åàáù íãå÷ ìàøùé éòùåôå íéòùøä ïëå .äîëçá
ùôðáù äîëçä 'éçá éë íùä ùã÷ì ïåéñð éãéì
ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî úåäìà õåöéð íò úéäìàä
ãöî úéîäáä ùôðá íôåâá úåìâ 'éçáá íä äá
úìùåîå úëìåîä áìáù éìàîùä ììçáù äôéì÷ä
äáäà úàø÷ð ïëìå .ì"ðë äðéëùä úåìâ ãåñá íôåâá

ו.4. טו.5.פרק ל, ל.6.משלי כה, ב.7.בראשית יח, יב.8.ברכות ז, כא.9.קהלת ד, יז.10.איוב פרק

יום הביעי
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שבט  ד' חמישי יום — יט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט ד' חמישי âיום
כה, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äæä...מורה úåìâù àìà,50 עמ' ììë:עד

'äa ÷ácì döôçå dðBöøL ,úéäìàä Lôpa Bæ äáäà©£¨©¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨§¤§¨¦¨¥©
,àeä-Ceøa íéiçä éiç,זו אהבה נקראת -äáäà" íLa ©¥©©¦¨§¥©£¨

,"úøzñîשבא רגש הרי היא "אהבה" לכאורה: לידי - §ª¤¤
"אהבה  בשם כאן אותה שמתארים למה תואם זה כיצד גילוי,

˙¯˙ÂÒÓ בהתאם אלא ?"

באה  להלן, שיוסבר למה

זו ‡Á¯"הסתרה" ÔÈÚÓ
È¯Ó‚Ï ומסתיר המכסה .

לבוש  והוא האהבה, על

הקליפה: של ¦ékהשק
àéä,זו אהבה -úøzñî ¦§ª¤¤

÷N Leáìa äqëîe§ª¨¦§©
äpnîe ,ìàøNé éòLBôa ätì÷c,מהקליפה -íäa ñðëð ¦§¦¨§§¥¦§¨¥¦¤¨¦§©¨¤
ì"æø øîàîk ,àèçì úeèL çeø11.'eë àèBç íãà ïéà : ©§©£Ÿ§©£©©©¥¨¨¥

שטו  "רוח שטות". רוח בו נכנסה כן אם אלא מתבטאת,- זו ת"

שהוא  שלמרות החוטא, לאדם שנדמה בכך, להלן, כמוסבר

נפרד  שהוא מרגיש הוא ואין יהודי, אותו נשאר הוא חוטא,

נפרד  הוא החטא שעלֿידי חש היה לו מהקב"ה. חלילה, בכך,

בלבו  הנטועה האהבה מחמת חוטא, היה לא - מהקב"ה וניתק

להינתק  שלא כדי נפשו את מוסר היה הרי שבגללה להקב"ה,

ירגיש  שלא אותו מטפשת זו שטות" "רוח אלא - מהקב"ה

כך  אם ברם, החטא. עלֿידי הנגרמת מהקב"ה בהינתקות

בשעת  שגם הרי הדבר,

ה', קידוש של "נסיון"

עליו  לכפות כשרוצים

היה  לא בהקב"ה, לכפור

שעלֿידיֿכך  לחוש צריך

מהקב"ה, ניתק הוא

את  למסור לא - וממילא

רבנו  מסביר - נפשו?

שאינם  דברים על רק להסתיר הקליפה שבאפשרות הזקן,

- ואילו האלקית. הנפש של ה"חכמה" בבחינת ישירות נוגעים

ב"כוח  ישירות הפוגע ה', קידוש של בנסיון כשמדובר

הקליפה ·‡ÂÓ‰החכמה", אין שם מה"חכמה", הנובעת

שעלֿידיֿכך  וחש אז מרגיש ויהודי ולהסתיר, לכסות יכולה

נפשו: את מוסר הוא ולכן מהקב"ה, יינתק אכן

äðéçaì àlà Bðéà ¯ äîëç úðéçáì äfä úeìbL àlà¤¨¤¨©¤¦§¦©¨§¨¥¤¨©§¦¨
,dúBéçäì dlk Lôpa äpnî úèMtúnä.אלקית בחיות - ©¦§©¤¤¦¤¨©¤¤ª¨§©£¨

ולא  בגלות, שתהיה אפשר "חכמה", של בלבד זו התפשטות

להחיותם  הגוף, בכל וממנה הנפש, בכל להתפשט לה יתאפשר

קדושה  של בחיות

מלעבור  עליהם ולשמור

øwòåעבירה. LøL ìáà£¨Ÿ¤§¦¨
äîëç úðéça ìL¤§¦©¨§¨
àeä úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦

dðéàå ,ïéçîa- ©Ÿ¦§¥¨
אינה  שבחכמה, ה"עיקר"

÷N Leáìa úLaìúî¦§©¤¤¦§©
ììça álaL ätì÷c¦§¦¨¤©¥¤¨¨
úeìb úðéçáa éìàîOä©§¨¦¦§¦©¨

,Lnîשלא -ÏÎÂÈ להיות ©¨
השפעה, שום ©ø÷לה

àéäL,זו חכמה בחינת - ¤¦
,íéòLøa äðL úðéçáa¦§¦©¥¨¨§¨¦

לא  כמו הכוחות, כל בו קיימים ישן אדם אלא - ער, דם

ומוסתרים, רדומים הכוחות השינה úìòBtשבשעת dðéàå§¥¨¤¤
íäa dúlòt כולה שהנפש להיות, צריכה פעולתה שהרי - §ª¨¨¨¤

להקב"ה, בטלה íúðéáeתהיה ízòãa íé÷eñòL ïîæ ìk̈§©¤£¦§©§¨¦¨¨

.íìBòä úBåàúa שהן וה"בינה", שה"דעת" זמן כל - §©£¨¨
בחינת  - בתאוות שקועות מ"חכמה", ולמטה הגלויים הכוחות

בשינה. ונתונה כנרדמת היא íéàaLkה"חכמה" Cà- ©§¤¨¦
äìòîìהרשעים, àéäL ,äðeîà øáãa ïBéqð éãéì¦¥¦¨¦§©¡¨¤¦§©§¨

ãò äòâðå ,úòcäî¥©©©§¨§¨©
Lôpäעד -úðéçáì ©¤¤¦§¦©

daL äîëç שורש - ¨§¨¤¨
כאמור, הוא, האמונה

àéäב"חכמה", éæà- £©¦
¨¥äøBòðה"חכמה",
,dúðMî היא כלומר, - ¦§¨¨

¤¤úìòBôeמתגלה,
'ä çëa dúlòt§ª¨¨§Ÿ©

,da Laìîä השפעתה - ©§ª¨¨
מתבטאת  ה"חכמה" של

מוכן  אדם שאותו בכך,

על  נפשו את למסור

ה', §Bîëeקידוש
áeúkL12,"'ä ïLék õwiå" ה"חכמה": בחינת על הרומז - ¤¨©¦©§¨¥

כרדומה, קודם שהיתה בה, המלובש איןֿסוף ואור שבנפש

קידוש  של נסיון לידי האדם כשבא אך, פעולתה. פעלה ולא

- פעולתה ופועלת מתעוררת היא - ïBéqpaה' ãîòì©£Ÿ©¦¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íééçä ééç 'äá ÷áãì äöôçå äðåöøù úéäìàä ùôðá åæ
úøúåñî àéä éë úøúåñî äáäà íùá àåä êåøá
äðîîå ìàøùé éòùåôá äôéì÷ã ÷ù ùåáìá äñåëîå
íãà ïéà ì"æø øîàîë àåèçì úåèù çåø íäá ñðëð

'åë àèåç

'éçáì àìà åðéà äîëç 'éçáì äæä úåìâù àìà
ùøù ìáà äúåéçäì äìåë ùôðá äðîî úèùôúîä
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá ìù ø÷éòå
ììçá áìáù äôéì÷ã ÷ù ùåáìá úùáìúî äðéàå
äðéù 'éçáá àéäù ÷ø .ùîî úåìâ 'éçáá éìàîùä
íé÷åñòù ïîæ ìë íäá äúìåòô úìòåô äðéàå íéòùøá
éãéì íéàáùë êà .íìåòä úåàúá íúðéáå íúòãá
ãò äòâðå úòãäî äìòîì àéäù äðåîà øáãá ïåéñð
äúðùî äøåòéð àéä éæà äáù äîëç 'éçáì ùôðä
õ÷éå ù"îëå .äá ùáåìîä 'ä çëá äúìåòô úìòåôå
úòãå íòè íåù éìá 'ä úðåîàá ïåéñðá ãåîòì 'ä ïùéë

א.11. ג, סה.12.סוטה עח, תהלים

יום חמישי
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,Bì âOî ìëNå úòãå íòè íeL éìa 'ä úðeîàa מדוע - ¤¡©§¦©©¨©©§¥¤ª¨
נפשו, את למסור íìBòעליו úBåàúå úBtìwä ìò øabúäì§¦§©¥©©§¦§©£¨

,íäa ñàîìå ,íäa ìbøäL øeqàáe øzäa äfä,כלומר - ©¤§¤¥§¦¤ª§©¨¤§¦§Ÿ¨¤
שהוא  רק לא ה', קידוש על נפשו את למסור נכון עתה בעמדו

תאוותיו  את מרסן

עליהן, ומושל הפנימיות

מאוסות  נעשות הן אלא

ä'בעיניו, Bì øçáìå§¦§Ÿ
,BìøBâìe B÷ìçì גם - §¤§§¨

הפנימיים, כוחותיו

ו"מדות", כ"שכל"

וגם  "חלק", הנקראים

יותר  העליוניים ,הכוחות

ו"תענוג", "רצון"

יהיו  - "גורל" הנקראים

- להקב"ה כולם נתונים

ìò BLôð Bì øñîì¦§Ÿ©§©
ék óàå .BîL úMã÷§ª©§§©¦
ìk åéìò eøáb úBtìwä©§¦¨§¨¨¨

,íäì ìBëé àìå åéîé- ¨¨§Ÿ¨¨¤
ביחס  כאן מדובר שהרי,

שגם  ישראל", ל"פושע

על  נפשו את מוסר הוא

היו  והקליפות ה', קידוש

העליונה, על תמיד בו

ì"æø øîàîk13 §©£©©©
,"íaì úeLøa íä íéòLøä"L השמאלי החלל ברשות - ¤¨§¨¦¥¦§¦¨

שמצד  והיצרֿהרע הבהמית הנפש של מקומה שבלבם,

äa'הקליפה; äðeîà øáãa ïBéqð éãéì àaLk íB÷î-ìkî¦¨¨§¤¨¦¥¦¨¦§©¡¨©
LôpaL äîëç úðéça àéä ,Lã÷ éøøäa dúãBñiL ,ãçà¤¨¤§¨¨§©§¥Ÿ¤¦§¦©¨§¨¤©¤¤

,úéäìàä,"קדש" בשם "חכמה" נקראת לעיל, שנזכר כפי - ¨¡Ÿ¦
daL,"ב"חכמה -àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà Laìî,אז - ¤¨§ª¨¥¨

Lnî eéä àìk eéäå íéìháîe íéìèa úBtìwä ìk éøä£¥¨©§¦§¥¦§ª¨¦§¨§Ÿ¨©¨
áéúëãk ,'ä éðôì14íéBbä ìk" קליפות,: כולל -Bcâð ïéàk ¦§¥§¦§¦¨©¦§©¦¤§

áéúëe ,"'Bâå15éáéà äpä ék" :,'ä E קליפות גם כולל - §§¦¦¦¥Ÿ§¤
ה'", "אויבי éáéàשהן äpä ék,"'Bâå eãøtúé ,eãáàé E ¦¦¥Ÿ§¤Ÿ¥¦§¨§§

áéúëe16,"'Bâå eãáàé Là éðtî âðBc ñnäk" הרשעים : - §¦§¦¥©¦§¥¥Ÿ§§
מפנ  יימסו השי"ת,והקליפות "áéúëe17íéøäי הקליפות : - §¦¨¦

כהרים, עצמן בעיני eqîð".שהן âðBck אור שכלפי הרי, - ©©¨©
של  שבנפש "חכמה" בבחינת המלובש ברוךֿהוא איןֿסוף

עומד  כשיהודי - ואז הקליפות, כל ונעלמות בטלות - יהודי

בחינת  בתוכו ומתגלה מתעוררת - ה' קידוש של נסיון לפני

השליטה  לקליפות היתה כן שלפני למרות לכן, זו. חכמה

אומרת: זאת עליהן. להתגבר הכוח עתה בו יש עליו, המלאה

מסותרת) אהבה - מ"חכמה" (הנובע הכוח תמיד בו יש יהודי

יסביר  להלן, זה. כוח לעורר רק צריכים התאוות, על לשלוט

כדי  כאמור, שכן, יראה. גם זו באהבה כלולה איך הזקן, רבנו

אומרים, שאנו ומאחר יראה; גם נדרשת ומצוות תורה לקיים

התורה  שלשמירת

האהבה  מספיקה והמצוות

הרי  - בלבד המסותרת

גם  בתוכה כוללת שהיא

ä'יראה: øBà ,äpäå§¦¥
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
äîëça Laìîä©§ª¨©¨§¨
íeöòå ìBãb ¯ LôpaL¤©¤¤¨§¨
Løâì Ck-ìk BçkŸ¨¨§¨¥
àøçà-àøèqä úBçãìå§¦§©¦§¨¨¢¨

àlL úBtìwäåeìëeé §©§¦¤Ÿ§
,åéLeáìa elôà eòbé- ¦§£¦¦§¨

שייכים  שהם ה"לבושים"

ברוךֿהוא, איןֿסוף לאור

øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦
'ä úðeîà ìL äNòîe©£¤¤¡©

;ãçà בכוחן יהיה שלא - ¤¨
לא  "לנגוע" הקליפות של

אלא עצמה, באמונה רק

דיבור  במחשבה, לא גם

להיות  שעליהם ומעשה,

מהאמונה  מושלטים

ה'. נותן eðéäcומאחדות היהודי, בנפש המלובש איןֿסוף אור - §©§
הכוח, úBNòìלו àlL elôà ,BLôð øñîì ïBéqða ãîòì©£Ÿ§¦¨¦§Ÿ©§£¦¤Ÿ©£

ïBâk ,ãçà 'ä úðeîà ãâð ãáì äNòî äæéà ÷ø כשכופים - ©¥¤©£¤§©¤¤¡©¤¨§
ììkעליו: da ïéîàî BðéàL óà ,äøæ äãBáòì úBçzLäì§¦§©£©£¨¨¨©¤¥©£¦¨§¨
,Baìa הרי הוא בלבו - שכן עצמה, באמונה "נוגע" זה ואין - §¦

- לאמונה שבניגוד מעשה משום רק בכך יש בהקב"ה, מאמין

נפשו; את מוסר הוא כך על למסור ïëåואף הכוח לו נותן זה - §¥
נפשו, úecçàאת ìò íBìLå-ñç äòBz øaãì àlLóà ,'ä ¤Ÿ§©¥¨©§¨©©§©

.'ä úðeîàa íìL Baì ÷ø ,ïéåL Baìå åét ïéàL- ¤¥¦§¦¨¦©¦¨¥¤¡©
ושלא  מעשה אותו לעשות שלא נפשו, את ימסור אףֿעלֿפיֿכן

האהבה  של ההתבטאות זו אין ברם, דיבור. אותו לדבר

אינן  להקב"ה, והמשיכה הטבעית האהבה עצמה. המסותרת

נשארת  הדיבור או המעשה בשעת גם כי ישירות, כאן נפגעות

ה"יראה" של ההתבטאות היא זו אלא בתומתה, האמונה

נפרד  חסֿושלום מלהיות ירא הוא - ב"אהבה" הכלולה

או  מעשה אותו מלעשות אותו מונעת זו יראה ,- מהקב"ה

הנסיון  בגלל בו, שנתגלתה מחמת - זה וכל דיבור. אותו מלדבר

שבנפש. ה"חכמה" ה', קידוש ììëpäשל eìéçc" àø÷ð äæå§¤¦§¨§¦©¦§¨

íéøîà éèå÷éì
æ"äåò úååàúå úåôéì÷ä ìò øáâúäì åì âùåî ìëùå
åì øåçáìå íäá ñåàîìå íäá ìâøåäù øåñéàáå øúéäá
óàå åîù úùåã÷ ìò åùôð åì øåñîì åìøåâìå å÷ìçì 'ä
ì"æøàîë íäì ìåëé àìå åéîé ìë åéìò åøáâ úåôéì÷ä éë
ïåéñð éãéì àáùë î"î íáì úåùøá íä íéòùøäù
àéä ùãå÷ éøøäá äúãåñéù ãçà 'äá äðåîà øáãá
ñ"à øåà ùáåìî äáù úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá
åéä àìë åéäå íéìèåáîå íéìèá úåôéì÷ä ìë éøä ä"á
éë áéúëå 'åâå åãâð ïéàë íéåâä ìë áéúëãë 'ä éðôì ùîî
áéúëå 'åâå åãøôúé åãáàé êéáéåà äðä éë 'ä êéáéåà äðä
.åñîð âðåãë íéøä áéúëå 'åâå åãáàé ùà éðôî âðåã ñîäë
ìåãâ ùôðáù äîëçá ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåà äðäå
àìù úåôéì÷äå à"ñä úåçãìå ùøâì êë ìë åçë íåöòå
äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìá 'éôà åòâé åìëåé
åùôð øåñîì ïåéñðá ãåîòì åðééäã ãçà 'ä úðåîà ìù
úðåîà ãâð ãáì äùòî äæéà ÷ø úåùòì àìù 'éôà
ïéîàî åðéàù óà äøæ äãåáòì úåçúùäì ïåâë ãçà 'ä
'ä úåãçà ìò å"ç äòåú øáãì àìù ïëå åáìá ììë äá
äæå 'ä úðåîàá íìù åáì ÷ø ïéåù åáìå åéô ïéàù óà

יא.13. לד, רבה יז.14.בראשית מ, י.15.ישעי' צב, ג.16.תהלים סח, ה.17.תהלים צז, שם
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âשבט ה' שישי âיום
,50 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðäå...מורה ë ÷øô,כו עמ' íäá.עד ùáåìîä

פרק כ 

,"eîéçøa,באהבה הכלולה יראה -úéòáhä äáäà àéäL ¦§¦¤¦©£¨©¦§¦
dðBöøe döôçL ,ìàøNé úeììëaL úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤¦§¨¦§¨¥¤¤§¨§¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà døB÷îe dLøLa ÷ácì dòáèa§¦§¨¦¨¥§¨§¨§¨¥¨

äæ ïBöøå Bæ äáäà éðtnL,בהקב"ה להידבק -àéä הנפש - ¤¦§¥©£¨§¨¤¦
úãçôîeהאלקית, äàøé§¥¨§©¤¤

äö÷a òâpî dòáèa§¦§¨¦§Ÿ©¦§¥
-ñç äøæ-äãBáò úàîèª§©£¨¨¨©
ãâð àéäL ,íBìLå§¨¤¦¤¤
elôà ,ãçà 'ä úðeîà¡©¤¨£¦
íéðBöéçä äéLeáìa¦§¤¨©¦¦

,äNòî Bà øeac íäL- ¤¥¦©£¤
בעבודהֿזרה, הקשורים

:ììk ála äðeîà éìa- §¦¡¨©¥§¨
מזה  גם זו. בעבודהֿזרה

באהבה  הכלולה היא זו, ויראה יהודי, של נשמתו יראה

יראה  גם בתוכה הכוללת - מסותרת שבאהבה הרי, המסותרת.

עלֿידי  להלן, שיפורט כפי ומצוות, תורה לקיים יהודי יכול -

גם שהיה מאחר חשבון: Â˘Ùשעושה ˙‡ ¯ÒÂÓ שלא ובלבד ,

כי  עבירה, מלעבור להימנע בודאי עליו מהקב"ה, נפרד להיות

מצוות, לקיים עליו מהקב"ה. חסֿושלום נפרדים עבירה עלֿידי

- האמיתי רצונו הרי וזה הקב"ה, עם מתאחדים עלֿידן כי

בהקב"ה. דבוק להיות

ישראל' 'פושע שגם ב"תניא", זה בפרק שלמדנו למה בהקשר

מן  בהקב"ה, לכפור עליו לכפות כשרוצים נפשו את מוסר

המובא  הבעלֿשםֿטוב, של בזמנו שאירע סיפור להביא הראוי

וחונך  גדל שונות, סיבות בגלל יוסף": יעקב "תולדות בספר

כשבגר  מיהדות. דבר שום ידע ולא "פריץ", גוי אצל יהודי ילד

החליט  ילד, אותו קצת

דתו  את להמיר ה"פריץ"

והכין  רשמי, באופן

מאורע  אותו לכבוד

בהיותו  גדולה. סעודה

יתנגד  לא שהילד בטוח

ה"פריץ" לו הודיע לכך,

את  ימירו מסויים שביום

לשאול  החל הילד דתו.

הדבר. למשמעות

- פייוויש לך קוראים עתה עד כלום, לו: ענה וה"פריץ"

אני  מדוע הילד: שאל "איוואן". לך יקראו דתך את וכשימירו

יהודי. ילד שהוא לו, לספר ה"פריץ" נאלץ "פייוויש"? נקרא

את  שימירו להסכים רצה לא יהודי, ילד שהוא הילד מששמע

ולא  "פייוויש"! אשאר - "פייוויש" נקרא אני בטענו: דתו,

פייוויש  כך. על ה"פריץ" אותו שייסר הרבים היסורים הועילו

יהודיה: אשה כך על התבטאה ה'. קידוש על נפשו את מסר

לא  אתה גם אך, בך. טעינו לא אכן, אנחנו, עולם, של ריבונו

ה'. קידוש על נפשו את מסר ישראל, פושע פייוויש, בנו. טעית

.ë ÷øt קרוב" כיצד הזקן, רבנו הסביר הקודמים  בפרקים ¤¤
של  רגש מתוך ומצוות תורה לקיים מישראל, אחד לכל מאד"

שבו  המסותרת האהבה באמצעות - ה' ויראת ה' אהבת

שבנפש  ה"חכמה" בחינת היא זו מסותרת אהבה להקב"ה,

אור  שורה בה האלקית,

ברוךֿהוא, איןֿסוף

ביהודי  הכוח נובע ומשם

ולא  נפשו את למסור

חסֿ ולהינתק להיפרד

מהקב"ה. ושלום

ונפרד  ניתק הוא עבירה, שעלֿידי מרגיש, היה היהודי אם

על עובר היה לא מרגיש ˘ÌÂמהקב"ה, הוא אין אך, עבירה.

כפי  יהודי נשאר הוא חוטא, שהוא בשעה שגם לו, נדמה בכך,

ולעבוד  בהקב"ה לכפור עליו לכפות כשבאים - ואילו שהיה.

אותו  ולהפריד לנתק שרוצים מרגיש הוא - עבודהֿזרה

נפש, מסירות של זה בכוח נפשו. את מוסר הוא ואז מהקב"ה,

מ  להישמר יכול אכן ולקייםÏÎהוא אך,ÏÎעבירה המצוות.

עבודהֿ לעבוד שלא נפש, מסירות של כוח באותו יש כיצד

בכוחו  גם יש וכיצד אחרות? לעבירות ביחס גם להשפיע זרה,

הבאים  בפרקים הדברים יוסברו - המצוות, כל לקיום להביא

האמונה  במצות קשורות מצוותֿהעשה שכל הנחה יסוד על

ה' "אנכי - ה' ואחדות

מצוותֿלאֿ וכל אלקיך":

ב"לאֿ קשורות תעשה

- עבודהֿזרה של תעשה"

אלקים  לך יהיה "לא

יובהר, בכך אחרים",

כל  לשמירת מסירותֿנפש של הכוח את לנצל אפשר כיצד

וה"לאֿתעשה". ה"עשה" מצוות

úàæ úòãeî äpäå,הדבר ידוע -úåöî ék ,ìkì העשה - §¦¥©©Ÿ©Ÿ¦¦§©
ה', ואחדות אמונה éðLשל íäL ,äøæ-äãBáò úøäæàå§©§¨©£¨¨¨¤¥§¥

,íéðBLàøä úBøac,הדיברות מעשרת -äéäé àì"å "éëðà" ¦§¨¦¦¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤
"Eì1, ואחדות אמונה של מצותֿהעשה - אלקיך" ה' "אנכי - §

עבודהֿזרה, של הלאֿתעשה מצות - לך" יהי' "לא ¥íäה',

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úéòáèä äáäà àéäù åîéçøá ììëðä åìéçã àø÷ð
àä ùôðáùäðåöøå äöôçù ìàøùé úåììëáù úéäì

éðôîù ä"á ñ"à øåà äøå÷îå äùøùá ÷áãéì äòáèá
òåâðî äòáèá úãçôîå äàøé àéä äæ ïåöøå åæ äáäà
åìéôà ãçà 'ä úðåîà ãâð àéäù å"ç æ"ò úàîåè äö÷á
äðåîà éìá äùòî åà øåáã íäù íéðåöéçä äéùåáìá

:ììë áìá

äðäå ë ÷øôúøäæàå úåöî éë ìëì úàæ úòãåî
íéðåùàøä úåøáã éðù íäù æ"ò
øåáã éë .äìåë äøåúä ìë úåììë íä êì äéäé àìå éëðà

ב.1. כ, שמות

יום שישי
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;dlk äøBzä ìk úeììk.כולה התורה כל את כוללות הן - §¨¨©¨ª¨
äéäé àì"å ,äNò-úBöî ç"îø ìk ììBk "éëðà" øeac ék¦¦¨Ÿ¦¥¨§¨¦§£¥§Ÿ¦§¤

,äNòú-àì úBöî ä"ñL ìk ììBk "Eì,אלו מצוות שתי - §¥¨§¨¦§Ÿ©£¤
"כלל". מאותו "פרטים" הן המצוות, שאר וכל ה"כלל", הן

"éëðà" eðòîL ïëìå§¨¥¨©§¨Ÿ¦
ãáì "Eì äéäé àì"å§Ÿ¦§¤§§©
øîàîk äøeábä étî¦¦©§¨§©£©

ì"æø2, יהיה ולא "אנכי - ©©
שמענו", הגבורה מפי לך

íäL éðtî דיברות שני - ¦§¥¤¥
äøBzäאלו, úeììk§¨©¨

.dlk ששמענו הרי, - ª¨
של  מפיו הגבורה", "מפי

את התורה ÏÎהקב"ה,

ששתי  מאחר כולה,

ה"כלל" הן אלו דיברות

כל  את בתוכו האוצר

התורה. כל - ה"פרטים"

- מצוות בכך ֿהעשה שכל

במצותֿהעשה  קשורות

מצוות  וכל אמונה, של

יובן  - עבודהֿזרה של בלאֿתעשה קשורות הלאֿתעשה

האמונה  על לשמור נפש, מסירות של הכוח שאת ממילא,

לקיום גם לנצל אפשר לעבודהֿזרה, המצוות,ÏÎולהתנגד

מ  שייכות ÏÎולהימנעות איזו להסביר: כמובן, יש, העבירות.

כל  שבין הקשר - לעבודהֿזרה? העבירות, כל בין יש מיוחדת

במכילתא  שמוסבר כפי מובן, ל"אמונה" למלך 3המצוות משל ,

להם  ענה גזירות. עליהם לגזור בקשוהו ואנשיה לארץ, שבא

אגזור  מכן ולאחר מלכותי, את עליכם קבלו תחילה המלך:

- אלקיך" ה' "אנכי למצות ביחס גם מובן כך גזירות. עליכם

שמים  מלכות עול עצמו על לקבל מישראל אחד כל מצווה בה

מצוה  שהקב"ה המצוות לכל וכיסוד כהקדמה משמשת שהיא -

כל  בין המיוחדת השייכות עדיין, ברור לא אך, ישראל. בני את

ויוסברו  עבודהֿזרה. של ל"לאֿתעשה" "לאֿתעשה", מצוות

בורא  שישנו רק איננה ה'" "אחדות משמעות להלן: הדברים

שאין גם אלא בטל „·¯אחד, הכל כי להקב"ה, שמחוץ

שהוא  דבר - עבירה עובר כשאדם ממילא הקב"ה. עם ומאוחד

מהקב"ה  עצמו את מנתק הוא ובכך הקב"ה, של רצונו נגד

נקראת  זו גם - מאלקות נפרד" ו"דבר ל"יש" עצמו את ומרגיש

להלן: זאת יסביר הזקן שרבנו וכפי áèéäעבודהֿזרה, øàáìe§¨¥¥¥
,äæ ïéðò,"זרה ל"עבודה העבירות כל התייחסות -éøöC ¦§¨¤¨¦

-LBãwä ìL Búecçà úeäîe ïéðò äøö÷a älçz øékæäì§©§¦§¦¨¦§¨¨¦§¨¨©§¤©¨
,"ãçéîe ãéçé" àø÷pL ,àeä-Ceøa הביטוי משמעות - ¨¤¦§¨¨¦§ª¨

ה'" "אחדות במושג כי היא: הקב"ה, לגבי ומיוחד" "יחיד

לומר  אפשר כן יחיד, בורא אחד, אלוקה שהוא לומר אפשר

ואילו  הלאה, וכך - מורכב ולא פשוט אחד הוא שהקב"ה

כדלהלן: ה' באחדות נוסף ענין מודגש זה ìëå"§Ÿבביטוי
,"àeä Bcáì àeäL íéðéîàî שהקב"ה מאמינים, הרי כולם - ©£¦¦¤§©

אחרי  גם לבדו, אחד הוא

העולמות  כל את שברא

הנבראים, §Bîkוכל
àøápL íã÷ äéäL¤¨¨Ÿ¤¤¦§¨
äéäL ,Lnî íìBòä̈¨©¨¤¨¨

,Bcáì àeä דבר שום - §©
- היה לא הרי ממנו, חוץ

את  שברא אחרי גם כך

הוא  רק קיים - העולם

íéøîBàLבלבד. Bîëe4: §¤§¦
àlL ãò àeä äzà"©¨©¤Ÿ
äzà ,íìBòä àøáð¦§¨¨¨©¨

,"'eë àøápMî àeä- ¦¤¦§¨
לומר: צריך היה בעצם,

נברא  שלא עד "אתה

- משנברא" ואתה העולם

המלה  לנו אומרת מה

מציינות: הן אלא - פעמיים? כאן שנזכרת ‰Â‡,"הוא" - ‡Â‰
ויחיד, אחד היא:Leøtאותו "הוא", המלה (ציון) משמעות - ¥

Lnî "àeä"-‡Â‰ אחד אותו העולם, שנברא לפני שהיה ©¨
העולם,‰Â‡בדיוק שנברא áéúëãkלאחר ,éepL íeL éìa5: §¦¦§¦§¦

."éúéðL àì 'ä éðà"- הבריאה אחרי ועד הבריאה מלפני - £¦Ÿ¨¦¦
באחדותו  דבר שום נשתנה לא העולמות, בריאת עם

שום  נוסף לא - העולמות ביצירת הקב"ה; של האבסולוטית

מסביר: הזקן שרבנו כפי ìkדבר, ïëå ,äfä íìBò ék¦¨©¤§¥¨
Búecçàa éepL íeL íéìòBt íðéà ¯ íéðBéìòä úBîìBòä̈¨¨¤§¦¥¨£¦¦§©§
àeä Bcáì àeä" äéäL BîkL ,Léì ïéàî íàøaäa Cøaúé¦§¨¥§¦¨§¨¥©¦§¥¤§¤¨¨§©
ãéçé àeä Bcáì àeä" ïk ,íàøaä íã÷ "ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨Ÿ¤¦¨§¨¥§©¨¦

,íàøaL øçà "ãçéîe הרי לכאורה, הדבר? אכן כיצד - §ª¨©©¤§¨¨
- אלא קודם? היו שלא ונבראים, עולמות àlëcנוספו íeMî¦§ª¨

,áéLç àìk dén÷ וכולם דבר, לשום ערך אין הקב"ה לגבי - ©¥§¨¨¦
Lnî.הם, ñôàå ïéàëe,יוסבר להלן -ÍÈ‡ כל הקב"ה לגבי §©¦¨¤¤©¨

נוצרה  כולה הבריאה כלל; קיימת איננה כאילו היא הבריאה

רואים, אנו אדם בבני גם והרי הקב"ה; של מדיבורו וקיימת

הדיבור  כוח עצם לגבי האדם של אחד לדיבור ערך שום שאין

למלה  יש ערך איזה - סוף ללא מלים לדבר שיכול הנפש, של

כלֿשכן  סוף, בלי לדבר הכוח לגבי מלים, לכמה או אחת,

המחשבה, כוח לגבי ערך שום דיבור לאותו שאין הדבר וודאי

הנפש  עצם לגבי - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הדיבור; נובע שממנו

כלל, השוואה בלי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כלֿשכן שבאדם;

íéøîà éèå÷éì
ììåë êì äéäé àìå .äùò úåöî ç"îø ìë ììåë éëðà
êì äéäé àìå éëðà åðòîù ïëìå ú"ì úåöî ä"ñù ìë
äøåúä úåììë íäù éðôî ì"æøàîë äøåáâä éôî ãáì
äìçú øéëæäì êéøö äæ ïéðò áèéä øàáìå .äìåë
ãéçé àø÷ðù ä"á÷ä ìù åúåãçà úåäîå ïéðò äøö÷á
íãå÷ äéäù åîë àåä åãáì àåäù íéðéîàî ìëå ãçåéîå
äúà ù"îëå åãáì àåä äéäù ùîî íìåòä àøáðù
'éô 'åë àøáðùî àåä äúà íìåòä àøáð àìù ãò àåä
éë éúéðù àì 'ä éðà áéúëãë éåðéù íåù éìá ùîî àåä
éåðéù íåù íéìòåô ïðéà íéðåéìòä úåîìåòä ìë ïëå æ"äåò
àåä äéäù åîëù ùéì ïéàî íàøáäá 'úé åúåãçàá
àåä åãáì àåä ïë íàøáä íãå÷ ãçåéîå ãéçé àåä åãáì
àìë äéî÷ àìåëã íåùî íàøáù øçà ãçåéîå ãéçé
íéðåéìò 'åîìåòä ìë úååäúä éë ùîî ñôàå ïéàëå áéùç

א.2. כד, ב.3.מכות כ, שמות שחרית.4.מכילתא ו.5.בתפילת ג, מלאכי
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קר

קר

שבט  ו' קודש שבת — כ פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âשבט ו' קודש âשבת
כו, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור åîë...מורה ìùîìå,52 עמ' íìåòä.עד

יש  ערך איזה כלל, מוגבל שאינו הקב"ה, לגבי כשמדובר

העולמות  כל וקיימים נבראו שממנו דיבור לאותו לגביו,

אומר  וכך והנבראים.

הזקן: úeeäúäרבנו ék¦¦§©
íéðBéìò úBîìBòä ìk̈¨¨¤§¦
,Léì ïéàî íéðBzçúå§©§¦¥©¦§¥
íîei÷å íúeiçå§©¨§¦¨
eøæçé àlL íîi÷îä©§©§¨¤Ÿ©§§
ñôàå ïéà úBéäì¦§©¦¨¤¤

,äéäLk דומה אינה ב"תניא", להלן שיוסבר כפי שכן, - §¤¨¨
יכול  כלי בשרֿודם: עלֿידי כלי ויצירת לעיבוד העולם בריאת

ידיו  את מושך שיוצרו אחרי גם ובתבניתו בצורתו להתקיים

נוצר  שהנברא מאחר הדבר: שונה בבריאה ואילו ממנו.

ל"‡ÔÈמ" "˘È מן ,"

האלקי  שהכוח ההכרח

תמיד  אותו ויחייה יברא

אלקי  כוח לולא - מחדש

לאין  חוזר הנברא היה זה,

החיות  זו, יצירה ואפס.

העולמות  כל של והקיום

Laìîäוהנבראים, Cøaúé åét çeøå 'ä øác àlà Bðéà¥¤¨§©§©¦¦§¨¥©§ª¨
.íäa.ובנבראים בעולמות - ¨¤

øeacL ,ãçà øeac øaãnLk ,íãàä Lôða Bîk ,ìLîìe§¨¨§§¤¤¨¨¨§¤§©¥¦¤¨¤¦
Bcáì äæ,הוא -BLôð úeììk éaâì elôà Lnî àìk ¤§©§¨©¨£¦§©¥§¨©§

,úøaãîä,הדיבור כוח של המקור שהיא הנפש -àeäL- ©§©¤¤¤
הדיבור, dlL,כוח éòöîàä Leáì úðéça.הנפש של - §¦©§¨¤§¨¦¤¨

הנפש, לבושי בשלשה

המחשבה  מהווה

ביותר; העליון ה"לבוש"

ה"לבוש" - המעשה כוח

וכוח  ביותר; התחתון

ה"לבוש" - הדיבור

çkהאמצעי, àeäL¤Ÿ©
,dlL øeacä והרי - ©¦¤¨

שום  לו אין אחד דיבור

לכוח  בהשוואה ערך

כולו, -ìBëiLהדיבור ¤¨
הנפש, של הדיבור כוח

õ÷ ïéàì íéøeac øaãì§©¥¦¦§¥¥
;úéìëúå,שכן - §©§¦

גבול  יש שבאמת העובדה

האדם, של לדיבוריו

האדם, דיבור תלוי בהם האדם גוף שחלקי מכך נובעת

מבחינת אך כושרם. את ומאבדים דיבור מרוב ÁÂÎנחלשים
יש  ערך, איזה וא"כ - סוף בלי לדבר האדם מסוגל הנפש,

מלים?! של זה איןֿסופי כוח לנוכח אחד, ¥¤¨§ïkL-ìëåלדיבור
אחד, לדיבור ערך שאין -dlL éîéðtä Leáì úðéça éaâì§©¥§¦©§©§¦¦¤¨

הנפש, של -,äáLçnä àeäL שהוא לחשוב, הכוח - ¤©©£¨¨
עם ‰ÈÓÈÙה"לבוש" יותר מאוחדת הנפש - הנפש של

מהמחשבה,äpnnLהמחשבה, -íéøeacä eëLîð,שכן - ¤¦¤¨¦§§©¦¦
חושב, שהוא מה את מדבר íúeiç;האדם àéäå ומאחר - §¦©¨

עם  יותר וקשורה הדיבור, מאשר יותר עדינה שהמחשבה

המחשבה, לגבי אחד לדיבור ערך שום שאין ודאי - הנפש

éøö ïéàåøNò ïäL ,Lôpä úeîöòå úeäî éaâì øîBì C §¥¨¦©§©¥¨§©§©¤¤¤¥¤¤
,'eë úòc-äðéa-äîëç :ìéòì íéøkæpä äéúBðéça- §¦¤¨©¦§¨¦§¥¨§¨¦¨©©

מחשבה, הנפש, ללבושי נקראים בהשוואה ומעשה, דיבור

דעת, בינה, (חכמה, הנפש של אלה וכוחות בחינות עשר

גבורה, חסד, (והמדות:)

יסוד, הוד, נצח, תפארת,

- הנפש,ÂÓˆÚ˙מלכות)

ïänL"מ"שכל - ¤¥¤
הנפש, §§¦eëLîðו"מדות"

Bæ äáLçî úBiúBà¦©£¨¨
äæ øeaãa úBLaìîä©§ª¨§¦¤

,øaãnLk האדם שכן, - §¤§©¥
שכלי, ענין על או חושב

הקשור  ענין על או

ומה  - המדות לרגשי

מכן  לאחר חושב, שהוא

מדבר, äáLçnäהוא ék¦©©£¨¨
úðéça ïk-íb àéä¦©¥§¦©
,øeacä Bîk úBiúBà¦§©¦

ïäL ÷ø אותיות - ©¤¥
øúBé.המחשבה, úBwãå úBiðçeø הדיבור אותיות - £¦§©¥

יש  זאת בכל אך המחשבה, אותיות מאשר יותר מגושמות

מורכבים  ששניהם בכך - המחשבה לבין הדיבור בין דמיון

ïäמ"אותיות", ,'eë úòc-äðéa-äîëç úBðéça øNò ìáà£¨¤¤§¦¨§¨¦¨©©¥
,äáLçnä øB÷îe LøL,לעיל כמוזכר -íäa ïéàå- Ÿ¤§©©£¨¨§¥¨¤

וה"מדות", ה"שכל" ÷íãבכוחות ïéãò úBiúBà úðéça§¦©¦£©¦Ÿ¤
.äáLçnä Leáìa úBLaìúnL כשהאדם מכן, לאחר רק - ¤¦§©§¦§©©£¨¨

הדברים  אודות או ה"שכל" אודות מחשבתו בכוח חושב

ש"שכל" מאחר האותיות. מופיעות - מהם מתרגש שהוא

שאין  ובודאי בודאי - מאותיות למעלה בכלל הם ו"מדות"

איך  הזקן, רבנו מסביר להלן אחד. לדיבור ערך שום לגביהם

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìù íîéé÷îä íîåé÷å íúåéçå ùéì ïéàî íéðåúçúå
çåøå 'ä øáã àìà åðéà äéäùë ñôàå ïéà úåéäì åøæçé

.íäá ùáåìîä 'úé åéô

íãàä ùôðá åîë ìùîìå
'éôà ùîî àìë åãáì äæ øåáãù ãçà øáã øáãîùë
éòöîàä ùåáì 'éçá àåäù úøáãîä åùôð úåììë éáâì
ïéàì 'éøåáã øáãì ìåëéù äìù øåáãä çë àåäù äìù
àåäù äìù éîéðôä ùåáì 'éçá éáâì ù"ëå úéìëúå õ÷
ö"àå íúåéç àéäå íéøåáãä åëùîð äðîîù äáùçîä
äéúåðéçá øùò ïäù ùôðä úåîöòå úåäî éáâì øîåì
åæ äáùçî úåéúåà åëùîð ïäîù 'åë ã"áç ì"ðä
ë"â àéä äáùçîä éë øáãîùë äæ øåáãá úåùáåìîä
øúåé úå÷ãå úåéðçåø ïäù ÷ø øåáãä åîë úåéúåà 'éçá
äáùçîä øå÷îå ùøù ïä 'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà
ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá íäá ïéàå

שבת קודש
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אותיות: עדיין אין ובמדות Bæéàבשכל úìôBpLk ,ìLîì§¨¨§¤¤¤¥
ìà áläî äìBòL íã÷ ,íãà ìL Baìa äcîçå äáäà©£¨§¤§¨§¦¤¨¨Ÿ¤¤¨¥©¥¤

da ïéà ¯ da øäøäìe áMçì çnä,הלב בחמדת -úðéça ©Ÿ©§©¥§©§¥¨¥¨§¦©
øácä ìà ála ä÷éLçå èeLt õôç ÷ø ,ïéãò úBiúBà¦£©¦©¥¤¨©£¦¨©¥¤©¨¨

.Bìöà ãîçpä àeää©©¤§¨¤§
äìôðL íã÷ ïkL-ìëå§¨¤¥Ÿ¤¤¨§¨
Baìa äcîçäå äåàzä©©£¨§©¤§¨§¦
äúéä ÷ø ,øác BúBàì§¨¨©¨§¨

BìëNå Búîëç çëa- §Ÿ©¨§¨§¦§
כוח Búòéãéå,בינה, - ¦¦¨

òãBðהדעת , äéäL¤¨¨¨
àeäL øác BúBà Bìöà¤§¨¨¤
äôéå áBèå íéòðå ãîçð¤§¨§¨¦§§¨¤
,Ba ÷ácìå BâéOäì§©¦§¦¨¥
Bæéà ãîìì :ïBâk§¦§Ÿ¥
äæéà ìëàì Bà ,äîëç̈§¨¤¡Ÿ¥¤

áøò ìëàî,הרי - ©£¨¨¥
באה  לא לדבר כשהחמדה

רגשי, ביטוי לידי עדיין

והשיג  "תפס" בשכלו רק

דבר  שבאותו ה"טוב" את

אין  הבנה שבאותה ודאי -

אותיות. äåàzäåעדיין äãîçä äìôð øákL øçàì ÷ø©§©©¤§¨¨§¨©¤§¨§©©£¨
,Búòéãéå BìëNå Búîëç çëa Baìa היתה כן שלפני אחרי - §¦§Ÿ©¨§¨§¦§¦¦¨

בלב, החמדה נוצרה וממנו השכל" ב"כוח ¨©©§Ck-øçàåהחמדה
äúìòå äøæç,החמדה -da øäøäìe áMçì çnì áläî ¨§¨§¨§¨¥©¥©Ÿ©§©¥§©§¥¨

éàBà ìëànä âéOäì ìòtä ìà çkî Búåàz àéöBäì C ¥§¦©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©§©¦©©£¨
ìòôa äîëçä úãéîì חומד שהוא החכמה, את ללמוד או - §¦©©¨§¨§Ÿ©

בפועל, ïàëaאותה, éøä לממש איך חושב כשהוא אז, רק - £¥§¨
אחרת, או זו חכמה לימוד או המאכל, השגת עלֿידי תאותו את

ìk úBiúBà ïäL ,Bçîa úBiúBà úðéça äãìBðíò ïBL §¨§¦©¦§Ÿ¤¥¦¦§©
íòå,עם כל כשפת -íäa íéøäøäîäå íéøaãîä באותן - ¨¨©§©§¦§©§©§£¦¨¤

éðéðòאותיות, ìk̈¦§§¥
:íìBòä חושב אחד כל - ¨¨

השפה  באותיות והוגה

אך, בה. לדבר רגיל שהוא

חוזרת  שהחמדה לפני

למוח, מהלב ועולה

במימושה  לחשוב

היא  אלא - המעשית

עיצוב  של במצב שרויה

בתחילה  "מדה", בתור

- בלב מכן ולאחר במוח

ביטוי  עדיין לחמדה אין

אז  בכך יש באותיות;

בלבד, הרגשה משום

לכל  מקום אז אין וממילא

השפות  בין הבדל

לאמור, בהתאם השונות.

שאין  שלמדנו, מה מובן

ול"מדות", ל"שכל" בהשוואה אחד לדיבור כלל ערך

ערך  שום שאין ובודאי האדם. של הנפש ל"עצמות" הנחשבים

הקב"ה, לגבי העולמות, ומתקיימים נבראו בו לדיבור, כלל

שיצירתם, והנבראים, העולמות שכל הרי, כלל. מוגבל שאינו

הקב"ה, לגבי וכאפס כאין הם - מהדיבור בא וקיומם חיותם

כך, משום "פועלים", הקב"ה.˘ÌÂואינם של באחדותו שינוי

íéøîà éèå÷éì
ëåáìá äãîçå äáäà åæéà úìôåðùë ìùîì .äáùçîä

øäøäìå áùçì çåîä ìà áìäî äìåòù íãå÷ íãà ìù
ä÷éùçå èåùô õôç ÷ø ïééãò úåéúåà 'éçá äá ïéà äá
äìôðù íãå÷ ù"ëå åìöà ãîçðä àåää øáãä ìà áìá
çëá äúéä ÷ø øáã åúåàì åáìá äãîçäå äåàúä
øáã åúåà åìöà òãåð äéäù åúòéãéå åìëùå åúîëç
ïåâë åá ÷áãéìå åâéùäì äôéå áåèå íéòðå ãîçð àåäù
÷ø áøò ìëàî åæéà ìåëàì åà äîëç åæéà ãåîìì
åúîëç çëá åáìá äåàúäå äãîçä äìôð øáëù øçàì
áùçì çåîì áìäî äúìòå äøæç ë"çàå åúòéãéå åìëùå
âéùäì ìòåôä ìà çëî åúåàú àéöåäì êéà äá øäøäìå
äãìåð ïàëá éøä ìòåôá äîëçä úãéîì åà ìëàîä
íòå íò ïåùìë úåéúåà ïäù åçåîá úåéúåà 'éçá

:íìåòä éðééðò ìë íäá íéøäøäîäå íéøáãîä

  אגרות קודש 
 ב"ה,  ב' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ג טבת ונהניתי לקרות בו אשר נקבע יומו ליום ההילולא 
של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מנהיג הדור אשר יום סגולה הוא שכל ההולכים 
בעקבותיו מצליחים אז בענינים הכללים ובמילא גם בעניניהם הפרטים, ומטובו למסור פ"ש בשמי 
ובמילא  ושומרים הדרכותיו  מו"ח אדמו"ר  כ"ק  תורת  לומדים  גם הם  בודאי  שי' אשר  לחבריו 

זכותו הק' מגינה עליהם בזה ובבא, ועיין באגה"ק בתניא סי' כ"ז ובביאורו.

המחכה לבשו"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מזכיר:
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קז

 לוח ריום יום... 

ה'תש"גכט טבתיום רביעי

חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק טו, ובזה . . . 40 חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן . יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מַאכען 
. ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב  וועלט באור תורה  ליכטיג די 
בעז"ה בעצמו - אליין דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה 
היא לזכות להעמיד תלמידים גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם 
אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת 

המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.
תהגום

ִהיא  ֲעבֹוָדֵתנּו  אֹור,  הּוא  יֹום  ָאנּו[.  יֹום  ּפֹוֲעֵלי  ]=ָאנּו,  ֲאָנן  יָמָמא  ּדִ ּפֹוֲעֵלי  ֲאָנן 
ַמֲעָמד  י ְצִריִכים ַלֲעֹמד ּבְ ַבד ּכִ אֹור ּתֹוָרה. ּוִמּלְ ֲעבֹוַדת ָהאֹור, ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
ל ָהֲעבֹוָדה  ה ּכָ ִריְך – ִהּנֵ ּצָ ִפי ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ ַעְצמֹו – ִלְהיֹות ּבְ ֶעְזַרת ה', ּבְ ב טֹוב, ּבְ ּוַמּצָ
ם  ם ְוַדְעּתָ ִלּבָ ר ִיְהיּו ְמסּוִרים ּבְ ים, ֲאׁשֶ ים ְיסֹוִדּיִ ְלִמיִדים ֲאָנׁשִ ִהיא ִלְזּכֹות ְלַהֲעִמיד ּתַ
ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ַהּקֶֹדׁש  ְוִחּבּוב  ְגֵלית  ַהּנִ ּתֹוָרה  ִלּמּוד  יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  ׁשֶ ִניִמית.  ַהּפְ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֶאל 

ב. ּלֵ ּבַ ם ֲעבֹוָדה ׁשֶ י ִאם ְצִריִכים ּגַ ְצֹות, ּכִ ַהּמִ

ה'תש"גא שבט, ר"חיום חמישי

חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ובבינוני . . . כא מרגילותו.

י  ּתֵ ין ּבָ ֶזה ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּבֵ ה( ֵאין ּבָ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ים ָהָאמּור )ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ
ַנז  ּכְ ַאׁשְ ח  ֻנּסַ ֵלי  ּלְ ִמְתּפַ אֹו  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ל  ׁשֶ ֵנִסּיֹות  ּכְ
ל  ָרֵאל... ּוִבְפָרט ְלֹגֶדל ָהִעְנָין ׁשֶ ד ַאֲהַבת ִיׂשְ ח ּפֹוִלין, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו. ּוִמּצַ אֹו ֻנּסַ
ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ ּבְ ׁש  ַמּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְכַלל  ַהּנֹוֵגַע  ִניִמית,  ַהּפְ ָנָתּה  ְוַכּוָ ִצּבּור  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת 
ע  ר ֻיְקּבַ לּות ֲאׁשֶ ּדְ ּתַ ָכל ִמיֵני ִהׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ י ּוְמזֹוָנא, ּוְברּוָחִנּיּות... ָעֵלינּו ְלִהׁשְ ָבֵני ַחּיֵ ּבְ

ְהֶיה. ּיִ ח ׁשֶ ֶנֶסת ֵמֵאיֶזה ֻנּסָ י ַהּכְ ּתֵ ָכל ּבָ ּבְ

ה'תש"גב שבטיום ששי

חומש: וארא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובזה יובן . . . עבודתו כלל.

אאמו"ר סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו 
נדח )אינו הנדפס בתו"א(, קנה לו שם "דער פרומער וארא", והי' רגיל רבינו הזקן 

יום 
האשון

 יום 
שני

יום 
שלישי
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לחזור אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהי' אומר אותו כלשונו. 
ואמר הצ"צ: יעדער מָאל איז געווען א אור חדש. הָאט דער טַאטע געזָאגט: א 

אור איז אלע מָאל גלייך, ָאבער מאור איז אלע מָאל ווי א דבר חדש.
תהגום

ר  ִמי ה'" ּגֹו', ַהְמַדּבֵ רּוׁש "ָוֵאָרא ּגֹו' ּוׁשְ ר: ַהּדְ "ּב[ ִסּפֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם "ּדֶער  "תֹוָרה אֹור"(, ָקָנה לֹו ׁשֵ ס ּבְ ְדּפָ ח" )ֵאינֹו ַהּנִ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ י ֹלא ִיּדַ ִעְנָין "ּכִ ּבְ
ֵקן ַלֲחֹזר אֹותֹו ַאַחת  ַהּזָ נּו  ַמִים'[. ְוָהָיה ָרִגיל ַרּבֵ ְפרּומֶער ָוֵאָרא", ]="ָוֵאֶרא" ַה'ְיֵרא ׁשָ
ַמח  ְלׁשֹונֹו. ְוָאַמר ַה"ּצֶ ָהָיה אֹוֵמר אֹותֹו ּכִ ְמַעט ׁשֶ ַעם ּוַפַעם ּכִ ִנים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ׁשָ ְלׁשָ
ִמיד ֵזֶהה, ַאְך 'ָמאֹור'  א: 'אֹור' הּוא ּתָ ַעם ָהָיה ֶזה אֹור ָחָדׁש. ֵהִגיב ַאּבָ ָכל ּפַ ֶצֶדק": ּבְ

ָדָבר ָחָדׁש. ַעם ּכְ ָכל ּפַ הּוא ּבְ

ה'תש"גג שבטשבת

חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק טז. וזה . . . באריכות.

ַמח  ִלי ַההֹוָספֹות( . ַה"ּצֶ קָאּפּוְסט )ּבְ ַנת תקצ"ז ּבְ ׁשְ ס ָלִראׁשֹוָנה ּבִ "ּתֹוָרה אֹור" ִנְדּפָ
ה... ּבֹו  ס ַעּתָ ְדּפָ ָבט תקצ"ז ּכֹוֵתב: ֵסֶפר "ּתֹוָרה אֹור" ַהּנִ בֹו ִמּיֹום ג ׁשְ ִמְכּתָ ֶצֶדק" ּבְ
נּו  ם ַרּבֵ ה ֵמֶהם ׂשָ ר ַהְרּבֵ ַנת תקנ"ו ַעד סֹוף תקע"ב, ֲאׁשֶ ּשְׁ ּמִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ַמֲאָמִרים ֹרב ַהּדְ
ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ יָמה  ְוִהְסּכִ יָהם,  ְוִהּגִ ֲעֵליֶהם  ִעּיּונֹו  ֵעין  ַעְצמֹו  ּבְ ַז"ל 
ה  ַוֲחֻנּכָ ַהּתֹוָרה  י  ׁשֵ ֻחּמְ ֵני  ׁשְ ַעל  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ֲחָלִקים,  ֵני  ׁשְ ּכֹוֵלל  ֶפר  ְוַהּסֵ פּוס.  ַהּדְ
ת ִיְתרֹו, ּוְקָצת  ָפָרׁשַ ן ּתֹוָרֵתנּו ּבְ בּועֹות ְזַמן ַמּתַ ים ְלַחג ַהּשָׁ רּוׁשִ ה ּדְ ּמָ ּכַ ם  ּופּוִרים, ּגַ
יִרים  יר ַהּשִׁ י ַהּתֹוָרה ְוׁשִ ׁשֵ ִני ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל ג' ֻחּמְ ְקֵהל. ְוֵחֶלק ַהּשֵׁ ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ְלֶפַסח ּבְ
 " מֹו "ְוָאַהְבּתָ ֵניאֹור, ּכְ ר ָנֶאה לֹו: ׁשְ ם ַהְמַחּבֵ ּפּור... ְוׁשֵ ָנה ְויֹום ּכִ ּומֹוֲעִדים ְוֹראׁש ַהּשָׁ

אן ְלׁשֹונֹו – ָעִמים אֹור. ַעד ּכָ א ב' ּפְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ָלה  ְמׁשָ ינּות ָסְגָרה ַהּמֶ י ַעל ְיֵדי ַמְלׁשִ יס ַרק ֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ּכִ יקּו ְלַהְדּפִ ֹלא ִהְסּפִ
ם  ר ׁשָ קָאּפּוְסט ֲאׁשֶ פּוס ּבְ ית ַהּדְ ם ּבֵ רּוְסָיה, ּוֵביֵניֶהם ּגַ פּוס ָהִעְבִרים ּבְ י ַהּדְ ּתֵ ה ִמּבָ ּמָ ּכַ
ם "ִלּקּוֵטי  ּנּוי ַהּשֵׁ ִזיטָאִמיר ּוְבׁשִ ס ֵחֶלק ב' ּבְ ַנת תר"ח ִנְדּפָ ׁשְ יסּו ַה"ּתֹוָרה אֹור". ּבִ ִהְדּפִ

ּתֹוָרה".

ה'תש"גד שבטיום ראשון

חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק יז. ובזה . . . כג מצותיו ותורתו.

ֲהִמית  ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ רּוָחִנּיּות, הּוא ַמה ּשֶׁ לּות ִמְצַרִים ּבְ ִמְצַרִים הּוא ְלׁשֹון ֵמַצר ּוְגבּול. ּגָ
ְך  ּכָ ל  ּכָ ִמְתַצְמֶצֶמת  ָהֱאֹלִקית  ֶפׁש  ּנֶ ׁשֶ ַעד  ָהֱאֹלִקית,  ֶפׁש  ַהּנֶ ַעל  ֶרת  ּוַמְסּתֶ ֶלת  ַמְגּבֶ
ֶכל  ַהּשֵׂ בּול. ְוַהְינּו ּדְ ַצר ְוַהּגְ ַקְטנּות ְוֶהְעֵלם. ִויִציַאת ִמְצַרִים הּוא ֲהָסַרת ַהּמֵ ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ

ׁש. ֹפַעל ַמּמָ ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ ב ּבְ ּלֵ ּמַֹח ֵמִאיר ּבַ ּבַ ׁשֶ

יום 
הביעי

יום 
חמישי
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ה'תש"גה שבטיום שני

חומש: בא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וזה כל . . . הרמ"ז שם.

חזר'ן  )זָאגען תהלים,  זָאגען אותיות התורה  אין  זיין  א מענש דארף מרבה 
משניות( ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטַארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל 
צו זיין זיך פון חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע 

גילוים.
תהגום

ָניֹות(  ִמׁשְ ן  ּנֵ ְלׁשַ ים,  ִהּלִ ּתְ )לֹוַמר  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֲאִמיַרת  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ָהָאָדם 
יל ֶאת ַעְצמֹו ֵמִחּבּוט  ְכֵדי ְלַהּצִ ק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּבִ ֵדי ְלַחּזֵ כֹול, ּכְ ּיָ ָמַתי ְוֵהיָכן ׁשֶ

יֹוֵתר. ֲעִלים ּבְ ּלּוִיים ַהּנַ ַלע, ְוִלְזּכֹות ְלָכל ַהּגִ ֶבר ְוַכף ַהּקֶ ַהּקֶ

ה'תש"גו שבטיום שלישי

חומש: בא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והיא בחי' . . . כמ"ש במ"א.

ִרים  ל ַהְמַחּבְ ּכָ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַמע ּבְ ּשָׁ "ּב[ ּכֹוֵתב ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְוֵהם  ָערּוְך"[,  ְלָחן  ֻ ַה"ּשׁ ַעל  אּוִרים  ּבֵ ּכֵֹהן",  ְפֵתי  ְוַה"ּשִׂ ָזָהב"  ]=ַה"ּטּוֵרי  "ְך  ְוַהּשַׁ "ז  ַהּטַ ַעד 
ן ָהֵעָדה  ָקְרּבַ רּוַח ַהּקֶֹדׁש. ְוִעְנַין רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ִאיָתא ּבְ ֶהם ּבְ ּלָ ְכָלל, ָעׂשּו ַהִחּבּוִרים ׁשֶ ּבִ
ָחְכָמה. ִחיַנת ֶהְעֵלם ּדְ הּו ִמּבְ ּזֶ ים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה, ׁשֶ ַגּלִ ּמְ הּו ׁשֶ ּזֶ ָקִלים, ׁשֶ ׁשְ ֶרק ג' ּדִ סֹוף ּפֶ

יום 
שישי

שבת 
קודש

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ד

ברוקלין.
הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מאיר שי'

שלום וברכה!

נבהלתי בקבלת מכתבו מיום ג' שקס"ד להתענות בשבת, תענית יארצייט, ויש בזה כמה 
דיעות, ולכ"ע אין מתענין, ולדעתי מוטב להקדים ליום ו' ואם אי אפשר מאחרין ליום א' או שאין 
סי'  זהב  טורי  ובאחרונים שם  ט',  או"ח תקס"ח סעיף  בשו"ע  בזה  הדיעות  ויעוין  כלל.  מתענים 
תכ"ט ס"ק ג' ובשו"ע רבינו שם סעיף ט' ובספרים שהובאו בשדי חמד אסיפת דינים מערכת אבלות 
ס"ק צ"ו, ובספר כל בו להרב גרינוואלד עמוד ש"צ, ולדעתי אפילו התרת נדר אין שייך בזה. ובכל 

אופן לא להתענות בש"ק.

בברכה.
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 רלכר יומית לעיון בהמב"ם 

וסהמ"צ  ליום, פ"א ליום, ג"פ היומיים לשיעורים בנוסף - ברמב"ם לעיון יומית הלכה

âטבת כ"ט ראשון âיום
המצוה  קיום על כפייה

:Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰ãéîòäì ïéc úéa ïéáiç©¨¦¥¦§©£¦
úàå íéðæànä úà ïé÷cöîe ,úBiðçä ìò ïéøfçî eéäiL ...íéøèBL§¦¤¦§§©§¦©©£ª§©§¦¤©Ÿ§©¦§¤
ì÷Lî Bnò àöîpL éî ìëå .íéøòMä úà ïé÷ñBôe ,úBcnä©¦§¦¤©§¨¦§¨¦¤¦§¨¦¦§¨
,BúBà ïékî Y ø÷éa øëBîe øòMä úà òé÷ônL éî ìëå ...øñç̈¥§¨¦¤©§¦©¤©©©¥§Ÿ¤©¦

.÷eMä øòLa øëBîe BúBà ïéôBëå§¦¥§©©©
מיימוניות ' הירושלמי(כאן)ב 'הגהות  קושיית (בבא הובאה 

ה"ה) פ"ה אבניבתרא צדק  "מאזני מהפסוק  הנלמדת  זו מצוה  :

לכם " יהיה  )צדק... לו יט, שכרה(ויקרא ש 'מתן מצוה  היא

מאזני בצידה' כשיהיו הפסוק, ממון)(כמשמעות לכם יהיה ומצוהצדק ,

עליה מוזהרין  דין בית אין  בצידה  שכרה  ב)שמתן  קי, כי(חולין

ו"אם שכרה  הכתוב  פירש  שהרי קיומה  על לכפות  צורך אין 

זה " שכר  תיטול שלא עונשו זהו תקיימנה  ד"ה לא  שם (רש"י

דין שמתן) בית  ש 'אין הכוונה  אין  ותירץ: !oixdfenמצוה על '

דין בית 'אין אלא  בצידה  שכרה  עליה .oiyprpשמתן '

מיימוניות ' ב 'תשובות  כז)וביאר  סי' מוזהרים(קנין דין בית  :

הרבה , לטרוח צריכים  אינם אך זו מצוה  קיום  mpi`eלכפות
miyprpשאר קיום  של כפיה  אי  על  שנענשים  כשם  כך על 

עשה נפשו')מצוות  שתצא עד אותו 'מכין .(שבהן

הריצב"א  לדעת  אכפיה)וגם  ד"ה ב ח, ב"ב עשה(תוס' מצות 

שיעשה , עד  להכריחו  מוזהרין "אינם בצידה שכרה  שמתן

רשות דין לבית  יש  ירצו, אם  אך עשה ..." מצוות  כשאר

קנט)לכפות  סי' כתובות המרדכי .(וכ"כ

הפנים ' ב'מראה  שם)וכתב  ב"ב התוס' דברי ע"פ שם, אף(ירושלמי :

כלל  מוזהרים דין  בית  אין בצידה שכרה  שמתן  מצוה  אם 

תורה ציוותה  צדק ' ב 'מאזני  ומשקל  מידה  לענין  עליה , לכוף 

ב 'לאו' כה,יג)גם  דברים ואיפה", איפה ואבן... אבן בכיסך יהיה ולכן("לא ,

מידה או  חסר "משקל לענין רק זהו  אך כך, על כופים 

כן ואם  לאו. איסור  אין  שערים הפקעת  על  אבל חסרה ",

את שמפקיע  "מי  שגם  הפוסק  הרמב"ם  שלדעת בהכרח

דין בית אותו ", וכופין  אותו  מכין  ביוקר  ומוכר  השער

ולכן שערים  הפקעת  על והן  ומשקל  מידה  על  הן מוזהרים

משקל  עמו  שנמצא  מי  "כל ולכוף להכות  רשות  להם יש 

הועיל, ולא  כפו אם  אך  השער ", את  שמפקיע ו"מי חסר"

בשאר כמו נענשים  אתם  שאין יותר  לטרוח צריכים  אתם  "אין

עשה". מצוות 

âשבט א' שני âיום
תחמוד' 'לא איסור חומרת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Bcáò ãîBçä ìk̈©¥©§
íéòøa åéìò ãéaëäå ...Bøáç ìL åéìëå Búéa Bà Búîà Bà£¨¥§¥¨¤£¥§¦§¦¨¨§¥¦
íéaø íéîc Bì ïúpL ét ìò óà Y epnî Bç÷lL ãò Ba øéöôäå§¦§¦©¤§¨¦¤©©¦¤¨©¨¦©¦
øáBò Bðéàå ..."ãîçú àì" :øîàpL ,äNòú àìa øáBò äæ éøä Y£¥¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ©§Ÿ§¥¥

.ãîçL õôçä çwiL ãò ,äæ åàì ìò©¨¤©¤¦©©¥¤¤¨©
נאמר  ב)בגמרא  ה דמי(ב"מ בלא  לאינשי תחמוד ' "'לא

תחמוד' 'לא איסור כי סבורים  אנשים  כלומר , להו ". משמע

כי טעות , זו  אך בחינם , לו לתת  הבעלים  את  כשמשדל הוא 

למכור המוכר בדעת  היה  שלא  זמן "כל כסף , שמשלם  מי  גם

תחמוד" לא  משום  עבר  בו ... שהפציר לקחו משנה)וזה .(מגיד

כ "שנתן גם הוא  תחמוד לא  שאיסור  הרמב "ם  פסק  זה פי ועל

רבים". דמים  לו 

עדות  בהלכות ה"ד)והנה , "החמסנין,(פ"י כי  הרמב "ם כתב 

אע "פ הבעלים ברצון  שלא  מטלטלין  או  קרקע  הלוקחים  והם 

mincd oipzepy פסולין אלו הרי  –mdixacnה 'כסף וכתב ."

ואף(שם)משנה ' משלם . כאשר  איסור  אין אכן התורה  שמן  ,

לפרש  יש  טעות , שזו  משמע  סנהדרין שמהגמרא  התוספות (כפירוש

מעיקרא) ד"ה א שכןכה, לאינשי " להו  "משמע  הגמרא  דברי  את 

משלם . הוא  כאשר תחמוד' 'לא  של איסור  שאין האמת היא 

אחרונים לדעת  חינוך אך מנחת א. ב, קידושין הרי"ף על (מהרי"ט

קל) כלל ל, כללים בשד"ח הובאו – לח בדעתמצוה כן לפרש  אין

'לא על עובר  ומשלם  כשלוקח שגם  פסק שהרי הרמב "ם,

שלוקחים שהחמסנין שכתב  ומה  התורה . מן תחמוד'

שפסולים הוא  מדרבנן  פסולים  מפניzecrlומשלמים  מדרבנן

דבדמים להו משמע  דלא  זה , בדבר  הם וטועים ש "שוגגים

בזה טועים  שאכן הגמרא  דברי  כמשמעות  חמסן", מקרי 

התורה . מן אסור  זה  הרי תחמוד' 'לא  מצד ובאמת

הרמב "ם פסק  גוי  ה"ב)ולגבי גוי".(לעיל אפילו לגזול... "אסור 

שאסור הוא  הרמב"ם  שלדעת  תחמוד' 'לא לאיסור בנוגע  אך

ולשלם ? הגוי מן  חפץ לחמוד מותר האם – כשמשלם  גם  לחמוד

מגדים ' סק"א)ה'פרי מש"ז תרד סי' זו.(או"ח בשאלה  הסתפק 

הזקן אדמו"ר לדעת  יא)אך ס"ק קו"א תמ, סי' מותר .(או"ח הדבר 
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משנה' ה 'כסף  שכתב  ה"ב)וכמו  'עושק '(להלן לאיסור  בנוגע 

כתיב , רעך' את  תעשוק  'לא  קרא  "דהא בנכרי אסור  שאינו

כתיב תחמוד לא  דגבי  "כיון וכן עכו"ם ", לאפוקי  דמשמע 

נכרי". בשל איסור אין – 'רעך'

âשבט ב' שלישי âיום
מכם  אחד גזלתי – אנשים לשני האומר

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰ì øîà:íéðL ¨©¦§©¦
äæéà òãBé éðéàå ,íkî ãçà ìL åéáà' Bà ,'íkî ãçà úà ézìæb'¨©§¦¤¤¨¦¤¨¦¤¤¨¦¤§¥¦¥©¥¤

ì áiç ,íéîL éãé úàöì àa íà Y 'àeäãçà ìëì äìæb ílL ¦¨¨¥§¥¨©¦©¨§©¥§¥¨§¨¤¨
dúBà ïé÷ìBç ïäå ,úçà äìæb àlà ïúBð Bðéà ,ïéãa ìáà .ãçàå§¤¨£¨§¦¥¥¤¨§¥¨©©§¥§¦¨
;íòéãBäå àa äæ àlà ,ìæâpL òãBé ïäî ãçà ïéà éøäL ;ïäéðéa¥¥¤¤£¥¥¤¨¥¤¥©¤¦§©¤¨¤¨§¦¨

.òáBz Bì ïéàL éðtî ,äæ øáãa íéîëç eñð÷ àìå§Ÿ¨§£¨¦§¨¨¤¦§¥¤¥¥©
משנה ': ה 'לחם הקשה 

א)בגמרא לז, מציעא יודע(בבא ואינו  מחמשה אחד גזל אמרו ,

ופירשו ומסתלק . ביניהם  גזילה  מניח גזל... מהן  (רש"י איזה

ספרא) רב אמר ד"ה כתבשם ומדוע  אליהו, שיבוא  עד  בידו  שיניח

ביניהם ? הגזילה  את  שחולקים  הרמב "ם 

מונח  יהא  שאכן  הרמב "ם  לדעת  לומר  יש  אולי  וביאר :

ביניהם , יתחלקו  השנים  ירצו  אם  אך  אליהו , שיבוא  עד בידו

הרמב "ם  שכתב מה  ה"ד)כעין פ"ה ופקדון שאלה שנים(הל' לענין 

מי של  יודע  ואינו  מהן אחד ומת  אחד אצל בהמתם  שהפקידו 

שירצו עד או לחברו  האחד שיודה  עד מונחת שתהא  – היא 

לחלוק .

סק"ג)והש "ך  שסה סי' כתב :(חו"מ

הדין, מעיקר  הם  ביניהן " אותה  "חולקין הרמב "ם  דברי

ואין אליהו". שיבוא  עד בידו מונח ש "יהא אומרים ואין

ביניהם  יסכימו כאשר  רק שחולקים  מונח)לפרש  יהא ,(ובינתיים

נאמר כאשר  ועוד, לחלוק . שיכולים  פשוט הסכמה  יש  אם כי

אצל  מונח שיהא  הכוונה אליהו " שיבוא  עד  בידו מונח "יהא 

והם אחת  גזילה לשנים שנותן  כתב הרמב"ם  ואילו הנתבע ,

ביניהם ! אותה  מחלקים 

ממי יודע  ואינו  מחמשה  שגזל במי  בגמרא  שאמרו  ומה 

כל  כאשר  דוקא  מדובר – אליהו  שיבוא  עד  מונח יהא  גזל,

אחד  רק  כן ואם  גזל', 'אותי  אומר אחד וכל תובעים  החמישה 

אינם עצמם  שהם  כאן  כן  שאין מה  רמאים , והשאר  אמת  דובר 

ביניהן". אותה  "חולקין  ולכן  רמאי , כאן  ואין שנגזלו  יודעים 

âשבט ג' רביעי âיום
לבעלים  שהפך גזלן

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰„È·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰åéáà úà ìæBbä©¥¤¨¦
äNBò ,úpzLð Bà úîi÷ äìæbä ïéà íà Y áàä úîe ,Bì òaLðå§¦§©¥¨¨¦¥©§¥¨©¤¤¦§©¨¤
áiç ,úîi÷ äìæbä íàå ;Lîçä ìòå ïøwä ìò åéçà íò ïBaLç¤§¦¤¨©©¤¤§©©Ÿ¤§¦©§¥¨©¤¤©¨

.Bãé úçzî dîöò äìæbä àéöBäì§¦©§¥¨©§¨¦©©¨
הדין מעיקר כי אומרים יש  ראשונים . נחלקו  זו  בהלכה 

מתחת הגזלה  את  להוציא  צריך  אינו האב, ומת מאביו  הגוזל

יורש  בתור  הדין מן שלו היא  כעת שהרי  היורש ידו , הוא (אם

כמותם) בירושה חלק לו יש הרי נוספים יורשים ישנם ואם זהוהיחידי, אלא  ,

מדרבנן הרא"ש)חיוב  בשם ב קח, ב"ק מקובצת .(שיטה

כתב הרמב "ם  המשניות)אולם  "(בפירוש :aiyde dxez dxn`
z`גזילה שתצא  עד תקנה  לו אין שגזל מי לפיכך הגזלה ...

אע "פ כי  התורה, מן חיוב  שזהו  מדבריו ומבואר ידו ", מתחת 

מעשה בעקבות  אולם  הבעלים , הוא  כעת  ממונות  שבדיני 

את "והשיב של עשה  מצות  לקיים חיוב  עליו  חל הגזילה ,

החטא . את  לתקן  כדי  הגזילה "

רק נאמר  זה שדין הרמב "ם שיטת  את  לבאר יש  זה  ולפי 

שהשתנה או קיים  אינו  אם אולם קיים , הגזול החפץ  כאשר

ליורשים דמיו את  לשלם  חייב  אינו  הגזלה , בעת  שהיה  מכפי 

בדבר חילוק  שאין  האומרים  הראשונים כשיטת  ולא  האחרים ,

כשם דמיה, את  ליורשים  לתת עליו  קיימת , הגזלה  כשאין  וגם 

הגזול  שהחפץ  במקרה  דמים  לשלם הגזלן חייב  גזילה  שבכל

קיים . אינו

שהרי הרמב "ם , של  טעמו  את לבאר  יש  האמור  ולפי 

של  עשה  מצות  חיוב משום  הוא  כאן  ההשבה  טעם  לדעתו

עצמו הגזול  החפץ  בהשבת  רק  מתקיימת  זו  ומצוה  'והשיב ',

מכפי שהשתנה  או  קיים כשאינו  אך הגזלה , בעת שהיה  כפי 

חובה רק  אלא  השבה  מצות  כאן  אין  הגזלה , בעת שהיה 

ממונות בדיני כאשר דידן  בנידון שייכת אינה  וזו  ממונית ,

הבעלים  הוא  עצמו ב"קכז)הגזלן שעורים .(קובץ

âשבט ד' חמישי âיום
אבינו  לאברהם סדום מלך טענת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰ïéìBëé eéä̈§¦
ïk íà àlà ;òöîàì ìévî ,ìévnä ìk Y ÷çcä éãé ìò ìéväì§©¦©§¥©§¨¨©©¦©¦¨¤§©¤¨¦¥

eäeòîML ïåékL ;Bîöòì ìévî äæ éøä ,'ìévî éðà éîöòì' øîà̈©§©§¦£¦©¦£¥¤©¦§©§¤¥¨¤§¨
ïåéëå ,ìéväìe íîöò ÷çãì íäì äéä ,'ìévî éðà éîöòì' øîBà¥§©§¦£¦©¦¨¨¨¤¦§Ÿ©§¨§©¦§¥¨
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.ìkä ïî eLàéúð éøä Y eìévä àìå eáLiL¤¨§§Ÿ¦¦£¥¦§¨£¦©Ÿ
אם – וטרפה  גייס עליה  ועמד  במדבר  שהלכה  שיירה 

זאת שבכל מי  נתייאשו, וכולם  מידם " להציל  יכולים  "אינן 

שהציל  מה  בכל זכה  הקודמת)הציל בהלכה אם(כמבואר אך ,

בפירוש הודיע  והמציל הדחק " ידי על להציל "יכולין 

ששמעוהו "שכיון  הרכוש , בכל זכה  מציל", אני "לעצמי

וכיון ולהציל, עצמן  לדחוק  להן היה  מציל אני לעצמי אומר 

מן נתייאשו הרי  הצילו  ולא אמרשישבו לא  אם  אולם  הכל",

ע"י להציל  אפשרות  להם  שיש  כיון  מציל", אני "לעצמי

לוקח  אחד שכל היינו  לאמצע", ו"הציל נתייאשו לא  – הדחק 

שלו החלק  ב)את קטז, ב"ק – לאמצע הציל ד"ה .(רש"י

החיים ' ה 'אור מבאר  כא)ובזה יד, מלך (בראשית טענת  את 

ארבעת את ניצח  שאברהם לאחר אבינו  לאברהם  סדום 

לי "תן – בשבי שנלקח סדום רכוש  את  ושחרר  המלכים 

הנפש " לי "תן  סדום  מלך  מאמירת  לך": קח  והרכוש  הנפש 

שיתן ומבקש  אבינו , לאברהם  שייך הכל כי  שמסכים  משמע

לך" קח "הרכוש  לו אומר  הוא איך כך , ואם  מתנה . לו

הרכוש ? את  יקח שאברהם  מצדו  רשות  ונתינת  כהסכמה 

להמשיך  שביכולתו  היה  סבור  סדום  מלך כי  ומבאר ,

אפשר של  מקרה  זה  והרי  הרכוש  את  ולשחרר  ולהילחם 

"לעצמי בפירוש  לומר  אברהם  על והיה הדחק' ידי 'על  להציל 

התייאש לא כן אומר  אברהם את  שמע שלא  וכיון  מציל ", אני 

חלקו את לוקח אחד וכל לאמצע ", ש"הציל הוא  והדין 

ורכושו " לוט שהוא  שלו שהוא  מה  אלא  יטול  "לא  ואברהם 

הרכוש . שאר את  יקבל סדום  ומלך

מ  מעשר  הפריש  שאברהם  בראותו  הרכושlkאמנם 

שאי מקרה זהו  אברהם  לדעת  כי  סדום  מלך  הבין שהציל,

שהציל  וכיון  הדחק , ע "י לא  גם  אופן , בשום להציל אפשר

מציל ". אני  "לעצמי  הודיע  לא אם  אף  הרכוש  כל  לו  מגיע 

לך" קח והרכוש  הנפש  לי  "תן פשרה : סדום מלך  הציע  ולכן

זכותי אבטל ואני הנפש , לי  ותחליט  זכותך  תבטל  "אתה  –

לאמצע') שה'הצלה הבנתי לך ".(לפי קחנו  הרכוש , לך ואחליט

יכולין "אינן של  מקרה זה  באמת  כי טעה  סדום  מלך אולם 

הרכוש את  לשחרר  כלל באפשרותו  היה  לא כי  כלל  להציל "

ואינו מלחמה " העריכו  "כבר המלכים  שהרי  בשבי, שנלקח

להציל ". הייתי  "יכול לטעון  יכול

âשבט ה' שישי âיום
אבידה? על מכריזים כיצד

:ËŒÁ ˙ÂÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰,äðBLàøä¦¨
ìL äéìò æéøëî äéä äãáà àönL éî ìkáøçMî ...íéìâø äL ¨¦¤¨¨£¥¨¨¨©§¦¨¤¨§Ÿ¨§¨¦¦¤¨©

ézááe úBiñðë ézáa ïéæéøëî eäiL eðé÷úä ,Lc÷nä úéa¥©¦§¨¦§¦¤§©§¦¦§¨¥§¥¦§¨¥
.úBLøãî¦§¨

תנאים א)נחלקו כח, האבדה .(ב"מ על  ההכרזה  לאופן  בנוגע

הכריז ואם  נמצאה , שבו  באזור  להכריז די מאיר  רבי לדעת 

רבי לדעת ואילו עוד. להכריז צריך  אינו  נמצא  לא  והמאבד 

לעלייה נאספים  העם  כאשר  בירושלים, להכריז צריך יהודה 

לרגל.

הם במקום  ההולכים  רוב כלל , בדרך  המחלוקת : וטעם

לדעת ולכן , אחר. ממקום  מגיעים מיעוטם  ורק  האזור  תושבי

שבו המקום  בני לאוזני  תגיע  שההכרזה  בכך  די מאיר  רבי 

צורך  ואין מהם  מאחד שנפלה  בהנחה  האבידה נמצאה 

ההשבה מצוות יהודה  רבי  לדעת  ואילו  נוספת. בהכרזה 

נפלה שהאבידה  יותר  הנמוכה  לסבירות  גם  לחשוש  מחייבת 

להכריז יש  ולכן המקום . מבני שאינו ושבים העוברים מאחד

וכן הציבור . לכלל תגיע  שההכרזה  כדי לרגל העלייה  בעת

רגלים . שלושה  במשך בירושלים להכריז  שיש  הרמב"ם  פוסק 

ולחייב להחמיר  בא  יהודה  רבי  כי  לפרש  יש  ולכאורה 

לרגל העלייה  בעת  dca`dבהכרזה  mewna dfxkdl sqepa שהרי)

המקום) מבני הוא המאבד כי להניח יש הרוב והרמב "םמצד מאחר  אולם .

בהכרזה להסתפק  יש  שלמעשה  נראה כלל, זאת  מזכיר אינו

פעם להכריז חכמים  הטריחוהו ולא  לרגל, העלייה  בעת

נ)נוספת לא, מציעא בבא משה, .(דברות

בית חורבן לאחר גם נפקותא  לכאורה  עולה  זו וממחלוקת 

מאיר רבי לדעת  כנסיות . בבתי  להכריז  התקינו  כאשר  המקדש 

הנפסק לפי אולם  האבידה , נמצאה  שבו במקום  בהכרזה די

מקום מבן נפלה  האבידה כי  לחשוש  שיש  יהודה  רבי כדעת 

בערים אף  או שבעיר  הכנסת  בתי בכל להכריז צריך  אחר,

שם)הסמוכות  משה בערים(דברות כי שכתבו יש  מקום  ומכל .

שבעיר הכנסיות  בתי בכל  להכריז  אפשרי בלתי  כמעט  גדולות 

במקומות בהכרזה די  אלא בכך , שמחויב  מסתבר  ולא 

מודעות)יבורים צ באמצעות וסמוך (כגון המציאה  מקום  באזור 

רנ)לו עמ' אחיך אבידת .(ראה

âשבט ו' קודש âשבת
לו' קונות אדם של אמות 'ארבע

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úBnà òaøà©§©©
äòébä íàå ;Bì ïéðB÷ elà éøä ,ïcöa ãîBò àeäL íãà ìL¤¨¨¤¥§¦¨£¥¥¦§¦¦¦¨

.da äëæ ,BlL úBnà òaøà CBúì äàéönä©§¦¨§©§©©¤¨¨¨

תיקנו חכמים  אך אמות, ארבע  של  קנין אין התורה  מן 

לאינצויי " אתי "דלא  כדי לו " קונות  אדם  של אמות  ש "ארבע 

א) י, תקנו(ב"מ "חכמים  הבאה  בהלכה  הרמב "ם  שכתב  כמו  ,
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וסהמ"צ  ליום, פ"א ליום, ג"פ היומיים לשיעורים בנוסף - ברמב"ם לעיון יומית הלכה

זה". עם  זה  המוצאין  ינצו  שלא  כדי  זה  דבר

היה זה, עם  זה  לריב  המוצאים  יבואו  שלא  כדי והנה ,

ה את להקנות  בתוך utgמספיק  המציאה  את  המוצא לאדם 

מילואים ' ה'אבני שכתב  [כפי  אמות  סק"ה)ארבע  ל שלדעת(סי'

א)הרמב"ן  עח, אלא(גיטין עצמו , המקום  את  חכמים  הקנו  לא

לאדם תיקנו  חכמים  מקום, ומכל בו ] המונח החפץ  את  רק

אמות' ה 'ארבע  שכתבmnvrאת  כמו  כחצרו , נחשבות  שיהיו 

הב')הר "ן  בתירוץ שם בריטב"א וכ"מ שם. רבנן(גיטין .. אמות  "ד' :

לו הקנום  הרי קונות, שיהו ואמרי exvgkתקנינהו  me`yre."

האדם, של לחצירו נחשב  אמות הד' שמקום linn`ועלֿידי
בהם . המונח החפץ  את  קונה  הוא 

של  דין אין  שלקטן בכך גם  למעשה  הלכה  מתבטא  הדבר

וקטן אמות. ארבע לה  ויש  חצר לה  יש  "קטנה אמות : ארבע 

אמות " ארבע לו ואין  חצר לו  י)אין הל' שלקטן(להלן כיון  כי –

אמות '. 'ארבע  גם  לו אין 'חצר', דין אין 

אמות ' ה'ארבע  את  לאדם  חכמים  הקנו  באמת  ומדוע 

זה המוצאין  ינצו "שלא  הטעם מחמת  כאמור , והרי , עצמם 

ה את שיקנו  מספיק  היה זה " בהם ?utgעם  הנמצא 

הרבי על ֿכך  121)מבאר  הע' החסידות', תורת של :('ענינה

שיהיה באופן  החפץ  את להקנות רצו "לא  חכמים 

של  בדרך החפץ  את  הקנו לכן  לגמרי ". טעמא ' בלא  כ'הלכתא 

ידי ועל כ 'חצר ', ייחשבו עצמם אמות ' שה'ארבע  – 'קניינים '

חצר . קנין  בתורת החפץ  את  יקנה זה 

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ד' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

הי'  ת"ל  אשר  העין  נתוח  תוצאות  אודות  כן  גם  כן  ואחר  בריאותו  מצב  דבר  לי  מסרו 
בהצלחה, ויתן השי"ת אשר ילך מצב בריאותו הלוך וטוב ויוכל להוסיף אומץ בתורה ועבודה כי 

הרי היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.

בודאי שמע ע"ד פתגם הבעש"ט אשר מכל מאורע שמזדמן עם האדם ומכל דבר שהוא 
עיקרי  מאורע  כשזהו  ובפרט  להשי"ת,  עבודתו  בדרכי  הוראה  בזה  צפונה  הרי  שומע  או  רואה 
וכמו בכגון הנ"ל שמאור עיניו של אדם הוא מענינים החשובים ביותר, וכידוע גם בדיני תורתנו 
הנגלית, אשר לכן )לדעה אחת( פקח דוקא מחויב וזוכה בצווי דכל המצות חי הוא וכו' וכו'. ובטח 
ידוע לו ג"כ לשון רז"ל בהנוגע לכח הראי' שהוא מאור עיניו של אדם, דכל ענין בדברי רז"ל הרי 
הוא מדוייק בתכלית כיון שאפילו תיבה אחת שבתורתנו הק' צ"ל שניתנה למשה מסיני וכפסק 

הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ח'.

והנה זאת התורה אדם, אשר כמו דאסתכל הק' באורייתא וברא עלמא עולם הגדול, ה"ה 
גם בהנוגע להאדם שהוא הנקרא ברז"ל עולם קטן )תנחומא פ' פקודי בתחלתו, ת"ז תיקון סט' דף 
ק' ע"ב ועוד( ומתאים למאור עיניו של אדם הנה נמצא ג"כ בתורה המאור שבתורה וכאמור באיכה 
רבה בתחלתו, המאור שבה מחזירו למוטב, שהמאור שבתורה הוא הנסתר דתורה סתים דאורייתא 
שהוא המביא ליראתו ואהבתו ית' וכמרז"ל )שבת דף ל"א סוף ע"א( ומבואר בלקוטי תורה לרבנו 
הזקן סוף פרשת ויקרא, ונתגלה בדורות האחרונים בתורת החסידות באופן שכל אחד ואחד יכול 
להבינו בטוב, וכמו שביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בארוכה בקונטרס לימוד 
החסידות. ולא לדרשה קאתינא אלא בהנוגע לפועל, שעליו להחליט בעצמו בהחלטה גמורה לקבוע 
שיעור בלימוד תורת החסידות מכאן ולהבא, והחלטתו זו עצמה תמהר רפואת עיניו ויוכל להביאה 

בפועל בקרוב.

בברכה לרפואה קרובה.
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¦§

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
החסרות.1) והמדות המשקלות איסור ז"ל רבינו בו ביאר

רשאי  אינו מדות אלו ואי בבית. מהם לקיים שאסור ומה
איסור  ביאור וכן וטעות, ואונאה טענה חשש מחמת לעשותן
עונש  בביאור הפרק ונסתיים כדין. שלא הקרקע מדידת

החסרות. המדות

.‡Ï˜Ln‰ ÔÓ ˙B¯ÒÁ ˙BÏ˜LnÓ B¯·ÁÏ Ï˜BM‰«≈«¬≈ƒƒ¿»¬≈ƒ«ƒ¿»
‰È„n‰ d˙B‡ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L2„„Bn‰ B‡ , ∆ƒ¿ƒ»»¿≈»«¿ƒ»«≈

‰cÓa3‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ‰cn‰Ó ‰¯ÒÁ ¿ƒ»¬≈»≈«ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈∆
,ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»

‰¯eOn·e Ï˜Lna ‰cna4. «ƒ»«ƒ¿»«¿»

שקל 2) והמוכר קילו, של במשקלות לשקול שהסכימו כגון
שהעלו  או שנפחתו משום חסירות, קילו במשקלות לו

ז). הלכה ח, פרק לקמן (ראה חבל 3)חלודה מידת כגון
מידה  או בתבואה, וסאה קב מידת או בבד, או בקרקע

ט). ז, הלכה לקמן ראה במשפט 4)בנוזלים, כלומר,
הלח), (מידת המשורה במשפט או המשקל במשפט המידה,
למידה, ביחס במדינה והמוסכם הידוע במשפט כלומר,
עזרא  אבן וראה ט הלכה לקמן ראה ולמשורה, למשקל
פח. בתרא בבא סא: מציעא בבא וגמרא לד , יט, לויקרא

במשנה.

.·BÈ‡ ,·Bb ¯ÒÁ Ï˜BM‰ B‡ „„Bn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«≈«≈»≈≈≈
ÏÙk ÈÓeÏLz BÏ ÌlLÓ5B‡ ‰cn‰ BÏ ÌlLÓ ‡l‡ , ¿«≈«¿≈∆∆∆»¿«≈«ƒ»

·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .Ï˜Ln‰«ƒ¿»¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆«»
ÔÈÓeÏL˙a6. ¿«¿ƒ

בבבא 5) המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
- ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא

בגניבה. אלא בגזל כפל מה 6)ואין את לקונה לשלם
הגזילה  את "והשיב בה שכתוב גזילה, כדין לו שהחסיר
אין  לתשלומין, שניתן לאו וכל כג. ה, ויקרא גזל". אשר

א. הלכה א, פרק למעלה ראה עליו. לוקין

.‚‰‰LnL ÈÓ Ïk7‰¯ÒÁ ‰cÓ B˙eÁa B‡ B˙È·a »ƒ∆«¿∆¿≈«¬ƒ»¬≈»
‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ¯ÒÁ Ï˜LÓ B‡ƒ¿»»≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…

¯ÓB‚Â EÒÈÎa EÏ ‰È‰È8ËÈ·Ú ‰cn‰ ˙BOÚÏ elÙ‡Â . ƒ¿∆¿¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¬«ƒ»»ƒ
¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÏL9‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆≈≈«¿«ƒ»∆««ƒ∆≈∆

‡È‰L Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡B·È ‡nL ,da ¯ÎBÓe Á˜BÏ≈«≈»∆»»ƒ∆≈≈«∆ƒ
‰¯ÒÁ10È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .da „cÓÈÂ ¬≈»¿ƒ¿…»¿≈ƒ«»∆∆¬≈

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡11. ≈«¬∆

בהם.7) משתמש שאינו פי על גדולה 8)אף ואבן, אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה.

בדעתו 9) אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור
פט:). בתרא (בבא רגליים למי אלא למדידה בה להשתמש

והיא 10) רגליים למי כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף
מידה  ימצא כשלא הדחק, שבשעת לחשוש, יש מלוכלכת

מידה. לשם בו וישתמש העביט את ינקה ולאו 11)אחרת,
בה  אין [השהייה טו. מכות עליו, לוקין אין מעשה בו שאין
עליו  "לעבור שם) מציעא (בבא שדרשו פי על ואף מעשה,
לך  יהיה לא כתבה התורה כי לוקה, אינו עשייה", משעת
ההשהייה  רק אסורה לעצמה כשהיא העשייה לא היינו וכו'

עשייה]. משעת היא שהעבירה אלא

.„˙BÓe˙Á ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ˙BÏ˜Ln‰Â ˙Bcn‰ eÈ‰»«ƒ¿«ƒ¿»∆¿≈»ƒ¬
Úe„È Ì˙BÁa12‡Ïa ÌÈ¯ÒÁ‰ Ï˜Ln‰ B‡ ‰cn‰ BÊÂ , ¿»»«¿«ƒ»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿…

Ì˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÁ13ÈLÈÓLz ¯‡LÏ »¬≈∆À»¿«»ƒ¿»«¿ƒ≈
‰Êa ‡ˆBik .˙Èa‰14ÚÏÒ :15„v‰ ÔÓ ‰ÓbÙpL16‡Ï - ««ƒ«≈»∆∆«∆ƒ¿¿»ƒ««…

ÔÈa ‰p˜¯ÊÈ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏ˜LÓ ÔÈa Ï˜LÓ ‰pOÚÈ«¬∆»ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿∆»≈
ÂÈ˙BËe¯b17‰p·wÈ ‡ÏÂ ,18‡nL ,Ba ¯‡eˆa ‰pÏ˙ÈÂ ¿»¿…ƒ√∆»¿ƒ¿∆»¿««¿∆»
¯Á‡ ‡B·È19Ï˜LÓ ‰pOÚÈÂ20˜ÁLÈ B‡ ‡l‡ ;21B‡ , »«≈¿«¬∆»ƒ¿»∆»ƒ¿«

ı˜È B‡ ,CzÁÈ22ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÈ B‡ ,23. «¿…»…«¿ƒ¿»«∆«

(בבא 12) והמשקלות המידות את הבודקים השלטונות של
פט:). בהם 13)בתרא ישתמשו שמא לחשוש אין כי

שאין  ובמשקל, במידה יקנה לא איש כי ולמשקל, למידה
חותם. משקל 14)בהם להשהות שאסור ג, להלכה נמשך

משקל. יעשנו אחר שמא המשנה 15)חסר, בתקופת
כסף. דינרי ארבעה שקלים, שני של מן 16)מטבע חסרה

אם  ו. הלכה לקמן ראה באמצע שנפגמה הסלע דין הצד.
לנסר  המטבע, לידו שתגיע הרמאי, יכול הצד מן נפגמה
וירמה  בפגימה, ירגישו שלא עד מסביב אותה וליישר אותה

נב:). מציעא בבא (ראה כסף.17)בה כלי שברי
הפגימה.18) במקום חור בה עד 19)יעשה סביב ויחתוך

החור. את למשקל.20)שיוציא במטבעות השתמשו כי
לאבק.21) ימצאנה 23)ישבור.22)ויעשנה שלא מקום

איש.

.‰Ìi˜È - ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰„ÓÚÂ ‰¯ÒÁ24ÏÚ ‰„ÓÚ . »¿»¿»¿»«∆¡»¿«≈»¿»«
‰ˆÁnÓ ˙BÁt25‰ˆÁnÓ ¯˙È ÏÚ B‡26„Ú ı˜È - »ƒ∆¡»«»≈ƒ∆¡»»…«

˙BÁt ‡l‡ ‰¯ÒÁ ‡Ï Ì‡Â .‰ˆÁÓ ÏÚ ‰p„ÈÓÚiL∆«¬ƒ∆»«∆¡»¿ƒ…»¿»∆»»
˙e˙MÓ27˙˙ÏÂ ˙‡OÏ Ìi˜È -28‡Ï Ï·‡ ,da ƒ¿¿«≈»≈¿»≈»¬»…
Ï˜LÓÏ29ÔÈÏÁBÓ Ì„‡ Èa ·¯ ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; ¿ƒ¿»∆»»ƒ¿…¿≈»»¬ƒ

‡OÓa BaÔzÓ·e30. ¿«»¿«»

(שם 24) ניכר שחסרונה מפני בסלע, שיחליפנה חשש אין כי
בשקל.25)נב.). דהיינו סלע, בחצי שיחליפנה חשש יש
לסלע.26) שיחשבוה חשש וחסרה 27)יש נשחקה הסלע

 שיעוהי המב"ם - ג' פהקים ליום 

המב"ם - ג' פהקים ליום יום האשון 
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קטו

קטו

גניבה  הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ט ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פחות  על שעמדה במקרה או שבה, השישי מחלק פחות
משתות. פחות למחצה לה חסר במשא 28)ממחצה, כי

משתות  בפחות שאונאה אחר, חפץ כדין המטבע דין ומתן
שם  במשנה שמעון כרבי הפוסק רבא, דעת זוהי מוחל. אדם

שם. הרי"ף, גם פוסק כך נב. להשתמש 29)מט: אסור
שנזכר  מהטעם סלע, משקל בתור כלשהי חסרה בסלע

הקודמות. מוחל 30)בהלכות אדם אין במשקל אבל
ראה  א). הלכה טו פרק מכירה (הלכות כלשהו אפילו

מב: קידושין

.Â‚¯‰Ï d¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ÚˆÓ‡a ‰Ó‚ÙpL ÚÏÒ31B‡ ∆«∆ƒ¿¿»¿∆¿«»¿»¿»¿»»
Ì¯ÁÏ32ÌÈ¯Á‡ ˙‡ da ÔÈn¯nL ÈtÓ ,33Ï·‡ ; ¿»»ƒ¿≈∆¿«ƒ»∆¬≈ƒ¬»

d·˜B34ÔËw‰ ¯‡eˆa d˙B‡ ‰ÏB˙Â35. ¿»¿∆»¿«««»»

יקבלו 33)לגזלן.32)לרוצח.31) מפניהם פחד ומתוך
נפגמה. שלא כסלע מידם הפגימה 34)אותה במקום

כל 35)באמצע. אין רמאי ליד ותגיע יאבדנה אם ואף
שהגזלן  לחשוש באת ואם הבריות את בה לרמות אפשרות
לגזול  גם יכול הרי נקובה, שהיא פי על אף לקבלה, יכריח

כלום. לתת ולא החפץ את

.ÊÂÈ˙BcÓ Ì„‡ ‰OBÚ36Ú·¯Â ‰‡Ò ÈˆÁÂ ‰‡Ò ∆»»ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿…«
‰‡Ò37Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ·w‰ Ú·¯Â ·˜ ÈˆÁÂ ·˜Â , ¿»¿««¬ƒ«¿…««««¬ƒ»…«

ÌÈa˜ ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ú·¯‰ ˙ÈÈÓLe38‡lL , ¿ƒƒ»…«¬»…«¬∆««ƒ∆…
‰‡q‰ Ú·¯a ÛlÁ˙z39ÔÎÂ .‰ˆÁÓe ·˜ ‡e‰L , ƒ¿«≈¿…««¿»∆«∆¡»¿≈

Ál‰ ˙BcÓa40ÔÈ‰ ‰OBÚ ,41ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰ ÈˆÁÂ ¿ƒ««∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ«ƒ
˙ÈÈÓLe ˙ÈÚÈ·¯e ‚Ï ÈˆÁÂ ‚ÏÂ ,ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e42 ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ…¿ƒƒ¿ƒƒ

˙ÈÈÓLa ‰BÓLa „Á‡Â43˙BOÚÏ e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…»¿«¬
ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈ‰ ˙ÈLÈÏL44ÔÈÙlÁ˙nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

‰Êa ‰Ê45ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ Lc˜na eÈ‰Â ÏÈ‡B‰ ,46. ∆»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆«≈

(36= סאה צ.). פט: בתרא (בבא ופירות תבואה למדוד
בערך. ליטר 13 קבים, אדם 37)שישה האלה המידות כל

גדולה, במידה קטנה מידה יחליף שמא לחשוש ואין עושה
לעין. ניכר ביניהן ההבדל קבים.38)כי כי 39)שני

בלבד, קב חצי הוא הסאה לרובע קבים שני בין ההפרש
(שם). לטעות אדם עלול וברבע קבים, משני רבע דהיינו

וחצי.41)הנוזלים.40) ליטר שישה בערך לוג, עשר שנים
לוג.42) אלה,43)של קטנות במידות גם למדוד דרכו לח

או  באומד, נמכר אלא קטן בכלי למדוד דרכו אין יבש אבל
המתחיל  דיבור צ. שם רש"י ראה הוא. יקר דבר אם במשקל,

לא 44)ושמינית. למה שלישית שעשה לאחר כלומר,
סאה  שליש לעשות שאסרו כדרך להיפך, או רביעית, אסרו

בלבד. רובע והתירו סאה, ביניהם 45)ורובע ההפרש כי
ההין. שלישית של רבע דהיינו אחד, לוג שכתוב 46)הוא

לאיל  ההין "ושלישית יד): כח, (במדבר משה בתורת
יין". לכבש ההין ורביעית

.ÁÔ˙Bp‰Â ‡OBp‰ „Á‡47„·BÚ ÌÚ B‡ Ï‡¯OÈ ÌÚ ∆»«≈¿«≈ƒƒ¿»≈ƒ≈
Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ¯ÒÁa Ï˜L B‡ „„Ó »ƒƒ»«»«¿»≈≈«…

‰OÚ˙48˙‡ ˙BÚË‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ , «¬∆¿«»¿«¬ƒ¿≈»¿«¿∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰49;BnÚ ˜c˜„È ‡l‡ ,ÔBaLÁa »≈»ƒ¿∆¿∆»¿«¿≈ƒ

e‰˜ ÌÚ ·MÁÂ :¯Ó‡pL50Le·k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈««ƒ∆»
E„È ˙Áz51Le·k BÈ‡L ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ , ««»∆«»…∆¿≈»ƒ∆≈»

‡e‰ È¯‰Â .E„È ˙Áz52EÈ‰Ï‡ '‰ ˙·ÚB˙ Èk :ÏÏÎa ««»∆«¬≈ƒ¿«ƒ¬«¡…∆
‰l‡ ‰OÚ Ïk53ÌB˜Ó ÏkÓ - ÏÂÚ ‰OÚ Ïk ,54. »…≈≈∆……≈»∆ƒ»»

ומוכר.47) במידה 48)קונה במשפט עול תעשו לא
גם  קיים זה איסור א. הלכה למעלה - ובמשורה במשקל
וגזל  סא:), מציעא (בבא כגזל דינו חסר משקל כי גוי, לגבי

קיג:). קיג. קמא (בבא אסור עליו?49)הגוי יגלום יכול
(שם  קונהו" עם ידקדק קונהו, עם וחישב לומר תלמוד
פירש  וכן אותו, יטעה עליו" "יגלום מפרש רבינו קיג:).
המתחיל  דיבור תוספות שם וראה שם. כרש"י שלא הערוך,

עליו. יגלום שקנה.50)יכול גוי על שם כי 51)ומדובר
ישראל  בארץ עברי עבד שקנה גוי על בתורה שם מדובר

ישראל. שלטון בחשבון.52)תחת הגוי את המטעה
ואבן.53) אבן ואיפה, ראה 54)איפה גוי. ובין ישראל בין

הזה. לפסוק החיים ואור עזרא אבן

.ËÚ˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ55B¯·Á ˙‡ ‰ÚË‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ«««¿«ƒƒ¿»∆¬≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓa56‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ƒ¿ƒ«««¿«≈¿…«¬∆∆∆¡«…

‰cna ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙57˙cÓ BÊ - ‰cna . «¬»∆«ƒ¿»«ƒ»«ƒ»ƒ«
‰Ê ˜eÒt ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÂ .Ú˜¯w‰58ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï : ««¿«¿≈ƒ¿«»∆…«¬»∆

,‰cn‰ ËtLÓa ‡ÏÂ Ï˜Ln‰ ËtLÓa ‡Ï ,ËtLna«ƒ¿»…¿ƒ¿««ƒ¿»¿…¿ƒ¿««ƒ»
‰¯eOÓk ‰pË˜ ‰cÓ elÙ‡59. ¬ƒƒ»¿«»ƒ¿»

בכלי.55) מידה על דובר כן הקרקע 56)לפני במדידת
בסוף 57)בחבל. נאמרה בכלי מידה כי הקרקע, מידת זו

פט:). בתרא (בבא הפסוק במשפט 58)אותו המלה
משורה, על וגם משקל על וגם מידה על גם מוסבה

א). הלכה למעלה (ראה זה בפסוק שהיא 59)המפורטים
ז). הלכה ח פרק לקמן (ראה בלוג ושלושה משלושים אחד

.È‰¯e·Á Èa60‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ„Èt˜n‰61eÙÈÏÁ‰L ¿≈¬»««¿ƒƒ∆«∆∆∆¡ƒ
- BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ÏÎ‡Ó epnÓ ‰ÂÏ B‡ ,˜ÏÁa ˜ÏÁ≈∆¿≈∆»»ƒ∆«¬»¿∆¡ƒ

‰cÓ ÌeMÓ ÔÈ¯·BÚ62eMÓe ,,ÔÈÓ ÌeMÓe ,Ï˜LÓ Ì ¿ƒƒƒ»ƒƒ¿»ƒƒ¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯BÙe ÔÈÂBÏ ÌeMÓe63. ƒƒ¿ƒ¿

מציעא 60) (בבא אחד בבית יושבים או בדרך שהולכים
דבר 61)עה.). על מוחלים ואינם זה עם זה שמדקדקים

ובמניין. במשקל במידה לזה זה להלוות ומקפידים מועט
גם  "הלוואה" בלשון משתמשים רבינו וגם [התלמוד

ארוך]. לזמן מוסרם אם החזיר 62)בחפצים, לא אם
עול  תעשו "לא על עובר הריהו שקיבל, מידה אותה בדיוק

ובמשורה". במשקל במידה אחד 63)במשפט לכל שאסור
פירות, וכך כך "הלווני" טוב ביום או בשבת לחבירו לומר
בדרך  "הלוואה" כי לכתוב, יבוא מקפיד שהוא מתוך שמא
לזמן  - פירוש השאילני, אומר אבל היא, ארוך לזמן כלל

קמח.). (שבת קצר

.‡Èe‰Ú¯ Ïe·b ‚Èqn‰64ÒÈÎ‰Â65B¯·Á ÌeÁzÓ ««ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒƒ¿¬≈
- ‰OÚ ‰˜ÊÁa Ì‡ :Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡ BÓeÁz CB˙a¿¿¬ƒ¿…∆¿«ƒ¿»¿»»»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰66Ì‡Â .·pb ‰Ê È¯‰ - ¯˙qa ‚Èq‰ Ì‡Â , ¬≈∆«¿»¿ƒƒƒ«≈∆¬≈∆«»¿ƒ
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קטז גניבה קטז הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ט ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈLa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ïe·b‰ ‚Èq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿¬≈∆≈ƒ¿≈
‰·b Â‡Ïa :ÔÈÂ‡Ï67‰ÏÊb Â‡Ïa B‡68‡Ï' Â‡Ï·e , »ƒ¿»¿≈»¿»¿≈»¿»…

'‚Èq˙69‰Ê Â‡Ïa ·iÁ ÔÈ‡Â .70ı¯‡a ‡l‡71:¯Ó‡pL , «ƒ¿≈«»¿»∆∆»»»∆∆∆¡«
.ÏÁz ¯L‡ E˙ÏÁa¿«¬»¿¬∆ƒ¿«

שדה 64) לתוך הקרקע גבולות סימן [=מזיז] המעתיק
שלו. השדה שטח את להגדיל כדי קרקע.65)חבירו,

ג.66) הלכה א פרק למעלה גזלן הגדרת אם 67)זוהי
בסתר. עשה.68)השיג בחזקה "גבול 69)אם וגומר

יד. יט, דברים בארץ", תנחל אשר בנחלתך ... רעך
תסיג".70) "לא משום 71)בלאו עובר לארץ בחוץ אבל

פרשת  בספרי מקורה הזאת ההלכה כל בלבד. תגזול לא
שופטים.

.·È˙BcÓ ÏL ÔLÚ ‰L˜72ÏL ÔLÚÓ ¯˙È »∆»¿»∆ƒ»≈≈»¿»∆
˙BÈ¯Ú73ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈa ‰fL ;74ÔÈ·Ï BÈa ‰ÊÂ , ¬»∆∆≈¿≈«»¿∆≈¿≈
B¯·Á75˙‡ÈˆÈa ¯ÙBÎk - ˙BcÓ ˙ÂˆÓa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ . ¬≈¿»«≈¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ76Èeev‰ ˙lÁz ‡È‰L ,77ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿«≈»»
‡È‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BcÓ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ

ÔÈÈeev‰ ÏÎÏ ‰Ó¯‚78. »¿»¿»«ƒƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

"íéøöî úàéöéa øôBëk ¯ úBcî úåöîa øôBkä ìëå" §¨©¥§¦§©¦§¥¦¦©¦§©¦

מדות  מצוות של המיוחדת השייכות מהי להבין צריך
כופר  זו במצוה הכופר דווקא ומדוע מצרים, ליציאת
בגזלן. ולא בגנב לא נאמר שלא עניין מצרים, ביציאת

ישראל  בני שיעבוד על פרעה לקה מדוע השאלה ידועה
אותם  ועינו "ועבדום הקב"ה מאת הגזירה היתה זו הרי
שיעבד  לא שפרעה היא והתשובה שנה", מאות ארבע
בחירתו  רוע מצד אלא הקב"ה ציווי בגלל ישראל את

נענש. כך ועל

"לעבור  הוא מדות באיסור שהחידוש אומרת הגמרא
איסור  שבין ההבדל מתבטא ובזה עשיה" משעת עליו
איסור, על עובר שגזל טרם עוד במדות כי לגזל, מדות

הרמב"ם שכתב ה"ג)כפי .(פ"ז . בביתו המשהה "כל
והביאם  שעשאם ברגע כי בל"ת" עובר . . חסרה מדה

ומ  לרמות שבחר הרי ביתו לשעת אל ממתין הוא עתה
מדות  במצוות הכופר כל לכן, הרמאות. לביצוע הכושר
הקב"ה  אין לרמות וההחלטה הבחירה שעל וחושב
המכות  שכל ובזה מצרים ביציאת גם כופר מעניש,

בחירתו. רוע בגלל היו פרעה על שבאו והעונשים
149 ע' כ"ז חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

פח:72) בתרא בבא לוי רבי של מימרא עול, בהן עושה אם
וכדומה.73) איש אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.74) לחזור אלא 75)ואפשר תשובה תועיל ולא

יודע  ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם

יחזיר. עם 76)למי מידות מצוות את מקשרת התורה
איפת  צדק אבני צדק "מאזני כתוב: כך הלא מצרים. יציאת
הוצאתי  אשר אלוקיכם ה' אני לכם יהיה צדק והין צדק
לפסוק  מעיר והספרא לו). יט, (ויקרא מצרים" מארץ אתכם
הכופר  וכל מצרים, מארץ אתכם הוצאתי זה תנאי על זה:

מצרים. ביציאת כופר מידות הדברות 77)במצוות עשרת
ב). כ, (שמות מצרים ביציאת שהוציא 78)פותחים בזה

המחוייבים  ה', לעבדי נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו
העם  את "בהוציאך יב) ג, (שם שכתוב כמו במצוותיו,

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
וכיצד 1) ובמשקלות, במדות מצותֿעשה ז"ל רבינו בו ביאר

המאזנים, ומהות המשקלות, עושין וממה המדידה תיעשה
חייבין  שביתֿדין ומה המדידה. ומהות המשקל, ומהות

הדברים. מאלו ולבדוק לחקור

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ê‡n‰ ˜cˆÏ˙Bcn‰Â ˙BÏ˜Ln‰Â ÌÈ ƒ¿«¬≈¿«≈«…¿«ƒ¿«ƒ¿»¿«ƒ
Ô˙iOÚ ˙ÚLa ÔBaLÁa ˜c˜„Ïe ‰ÙÈ ‰ÙÈ3:¯Ó‡pL , »∆»∆¿«¿≈¿∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»∆∆¡«

¯ÓB‚Â ˜„ˆ ÈÊ‡Ó4˜c˜„Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ . …¿≈∆∆¿≈¿≈¿ƒ«««¿«»ƒ¿«¿≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓ ÔBaLÁa5ÌÈ¯wÚ‰ Èt ÏÚ ¿∆¿¿ƒ«««¿««ƒ»ƒ»ƒ
‡i¯ËÓÈb‰ È·˙Îa ÌÈ¯‡a˙n‰6Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡L . «ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ¿…∆¿«

Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ú˜¯w‰ ÔÓ7. ƒ««¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿…

במשקל 2) שיש "לאֿתעשה" מצות על דובר הקודם בפרק
שבהם. "עשה" מצות על - הזה ובפרק ובמדה,

המאזנים 3) מבנה וגם מדויק, יהיה המשקלות שמשקל
וכו'. ה הלכה השווה לתפקידם, ומותאם "אבני 4)מכוון

והמדות. המשקלות דהיינו צדק", והין צדק איפת צדק,
הקרקע.5) שטחים.6)מדידת במדידת העוסקת ההנדסה,
קז:).7) (בבאֿמציעא ערך יקרי בושם פרחי

.·ıÈ¯ÁÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙Bn‡ Úa¯‡8ÔÈÏÊÏÊÓ -9 «¿«««¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
¯‰p‰ ˙ÙOÏ ÌÈÎeÓq‰Â .Ô˙ÁÈLÓa10ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ¿««»»≈¿ƒ

ÏÏk Ô˙B‡11ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏL Ô‰L ÈtÓ ,12. »¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈¿»«ƒ

הבקעה 8) פני על השדות אל הנהר מן מים מוביל החריץ
שלא  מעבדים, אין לחריץ סמוך רוחב אמות וארבע כולה,

(שם). החריץ שפת בעלי 9)תתקלקל כי מדקדקים, אין
ומוחלים. למחול בידם ויש הם, יחידים השדות

(שם).10) הספנים תנועת על להקל כדי פנוי, שמשאירים
הדעת.11) אומדן לפי נרחב פנוי שטח משאירים אלא
(שם).12) בהן תלויים הרבים שצרכי

.‚Ú˜¯w‰ ˙‡ „„Bn‰Â13„ÓÈ ‡Ï14„Á‡Ï15˙BÓÈa ¿«≈∆««¿«…»…¿∆»ƒ
Ï·Á‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa „Á‡Ïe ‰nÁ‰««»¿∆»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ¯v˜˙Ó16‰˜a „„Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17B‡ ƒ¿«≈ƒ««»¿ƒ»ƒ»«¿»∆
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯a ÏL ˙ÏLÏLa18. ¿«¿∆∆∆«¿∆¿«≈»∆≈¿»¿

סא:13) החבל.14)שם לאחד 15)באותו כגון
שחלקו. אחים משני לאחד או מפני 16)השותפים,

עץ.17)היובש. זוהי 18)של יציב. נשאר אורכם כי
שבגמרא. הנ"ל ההלכה מתוך מדעתו, מסיק שרבינו מסקנה,
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קיז

קיז

גניבה  הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ט ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.„˙BÏ˜LÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡19ÏL ‡ÏÂ ÏÊ¯a ÏL ‡Ï ≈ƒƒ¿»…∆«¿∆¿…∆
el‡k ˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‡ÏÂ ˙¯ÙBÚ20ÈtÓ , ∆∆¿…∆¿»ƒ≈«»»≈ƒ¿≈

ÁÈÁˆ ÏL ÔÈOBÚ Ï·‡ ;ÔÈ¯qÁ˙Óe ‰cÏÁ ÔÈÏÚnL∆«¬ƒ¬À»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ«
ÚÏÒ21Ì‰L Ô·‡ ÏLÂ ˙ÈÎeÎÊ ÏLÂ22.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«¿∆¿ƒ¿∆∆∆…«¿«≈»∆

פט:19) בבאֿבתרא אבן 21)שמחלידות.20)ברייתא
ויבשה. החושן.22)קשה אבני בין הנזכרת יקרה, אבן מין

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡23˜Án‰ ˙‡24˙ÚÏc ÏL ‡Ï25ÈtÓ , ≈ƒ∆«∆»…∆¿««ƒ¿≈
Ï˜Ó ‡e‰L26„ÈaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÎzÓ ÏL ‡ÏÂ ,27; ∆≈≈¿…∆«∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒ

‰Ó˜L ÏLÂ ÌÈÊB‚‡ ÏLÂ ˙ÈÊ ÏL e‰OBÚ Ï·‡28ÏLÂ ¬»≈∆«ƒ¿∆¡ƒ¿∆ƒ¿»¿∆
ÚB¯kL‡29.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¿¿«¿«≈»∆

המדות,24)שם.23) את מוחקים בו וחלק, קטן לוח
העודף. את בו ומסירים גדושה, מדה פני על אותו מעבירים

הקישואים.25) ממשפחת וצהוב גדול אדמה פרי
ומפסיד 26) יפה, מוחק ואינו במדה, היטב נכנס ואינו

ומפסיד 27)המוכר. מדי, יותר ומוחק לעומק ונכנס
ימים.28)הקונה. המאריך עץ עצו 29)מין שגוון אילן

כבדים  ולא מדי קלים לא אינם האלה העצים כל כהה. צהוב
מדי.

.ÂÔÈOBÚ ÔÈ‡30BcˆÂ ¯ˆ˜ „Á‡ Bcˆ ˜Án‰ ˙‡„Á‡ ≈ƒ∆«∆»ƒ∆»»»¿ƒ∆»
‰·Ú31B˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,ËÚÓ ËÚÓ ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ . »∆¿…ƒ¿«¿«¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ

¯ÎBnÏ32˙Á‡ ˙·a ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ ;33B˙ÈÁÙnL ÈtÓ , «≈¿…ƒ¿«¿«««ƒ¿≈∆«¿ƒ
Á˜BlÏ34. «≈«

פט:30) ומוחק 31)שם התבואה בתוך נכנס שהקצר מפני
וכשהוא  יפה, מוחק ואינו כך, כל נכנס אינו והעבה יפה,
יעשה  כן על בקצר. מוחק מוכר וכשהוא בעבה, מוחק קונה

המנהג. כפי קצרים, שניהם או עבים אינו 32)שניהם כי
המוכר. ומפסיד דיו, הוא 33)מוחק כי אחת, במשיכה

מדי. יותר שלנו 34)מוחק בגמרא מדי. פחות יקבל הקונה
אחת, בבת שהמוחק אחת, בבת ימחוק "לא היא: הגירסא
ללוקח  שרע מעט, מעט ימחק ולא ללוקח. ויפה למוכר רע
הגירסא  וברי"ף גדולות בהלכות אולם למוכר". ויפה
שמפחיתו  מפני מעט מעט ימחוק "ולא והיא: הפוכה,
ללוקח". שמפחיתו מפני אחת בבת ימחוק ולא למוכר,

הרי"ף. כגירסת במלה מלה היא רבינו וגירסת

.ÊÔÈÓBË ÔÈ‡35È„k ÁÏÓa ˙BÏ˜Ln‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«ƒ¿»¿∆«¿≈
e˙ÁÙiL36Ál‰ ˙cÓa ÁÈz¯È ‡ÏÂ .37,„„BnL ˙Úa ∆ƒ¿¬¿…«¿ƒ«¿ƒ«««¿≈∆≈

‰¯Bz‰ È¯‰L ;¯˙BÈa ‰pË˜ ‰cn‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»«ƒ»¿«»¿≈∆¬≈«»
‡e‰L ÏÎa ˙Bcn‰ ÏÚ ‰„Èt˜‰38:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»««ƒ¿»∆∆∆¡«

‰LÏLe ÌÈLÏMÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‰cÓ ‡È‰Â ,‰¯eOn·e«¿»¿ƒƒ»««¿«»ƒ¿ƒ¿»
‚Ïa39. ¿…

פט:35) הדין 36)שם מובא שם, בגמרא הקונה. ויפסיד
מבאר, רש"י טעם. ללא במלח" משקלותיו יטמין "שלא
המשקל. את מפחית שהמלח מפרש ורבינו מכבידו. שהמלח
יהיה  "ולא ה: פרק בבאֿבתרא בתוספתא שנינו וכדבריו
כך  חסירין". שהן מפני במלח, ומשקלותיו מידותיו נותן

יטמין. שלא ד"ה תוספות וראה הירושלמי. גם מפרש
המדה,37) לתוך ומגבוה בחוזק היין את המוכר ישפוך שלא

מלאה. כאילו המדה ותראה קצף שיעלה בכל 38)כדי
שהיא. מדה 39)מדה "והיא הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס

היא: הגירסא שם שלנו בגמרא בלוג". מלג' אחת קטנה,
גירסת  בלוג". וששה משלושים אחד שהיא משורה "ומה
גירסת  גם היא וכן בלוג. וג' משלושים אחת היא: הרי"ף

רבינו.

.ÁÈ¯ÎBÓ40ÏÊ¯a ÏL ˙BiLLÚ41Ô‰a ‡ˆBiÎÂ42- ¿≈¬»ƒ∆«¿∆¿«≈»∆
B„Èa Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ÌÈÊ‡n‰ ÈËeÁ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«…¿«ƒ∆≈«≈¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡a ÈeÏz43ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , »»¬ƒ¿»¿»ƒ¿ƒƒ»»∆
ÌÈÁÙË ‰LÏL44ÌÈÊ‡n‰ È˜ C¯‡Â ,45C¯‡Â ¿»¿»ƒ¿…∆¿≈«…¿«ƒ¿…∆

ÌÈËeÁ‰46.ÁÙË ¯OÚ ÌÈL «ƒ¿≈»»∆«

פט:40) פט. ברזל.41)שם של עבות חתיכות
משקל.42) כבדי אחרים הטייה 43)מינים לאפשר כדי

היד. כף של הרוחב מדת היא טפח הראוי. לצד חפשית
מן 44) מכה תקבל לא המשקולת, שבה המאזנים, שכף כדי

או  הברזל עם השניה והכף למעלה, מיד ותתרומם הארץ
במשקל. יטעה ובזה למטה, תכריע מוט 45)הנחושת

המאזנים. כפות שתי תלויות שבו הארוך, הברזל
בהן.46) תלויות שהכפות הרצועות

.Ë˙ÈÎeÎÊ È¯ÎBÓ ÏLÂ ¯Óˆ È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó47- …¿«ƒ∆¿≈∆∆¿∆¿≈¿ƒ
ÌÈÁÙË ÈL Ba ÔÈÈeÏz Ô‰L ÌÈËeÁ‰ C¯‡ ‰È‰È48, ƒ¿∆…∆«ƒ∆≈¿ƒ¿≈¿»ƒ

ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÌÈÁÙË ÈL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e¿ƒƒ»»∆¿≈¿»ƒ¿«»∆¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ÚLz Ôk¯‡49. »¿»ƒ¿»¿»ƒ

מאשר 47) יותר קטנים משאות שוקלים אלה במאזנים
משום  הקודמת, שבהלכה ונחושת ברזל מוכרי של במאזנים

יותר. קטנות מדות כאן מספיקות שלושה 48)כך במקום
הקודמת. בהלכה בהלכה 49)טפחים טפח י"ב במקום

הקודמת.

.È˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ ÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó50C¯‡ ‰È‰È - …¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆««««ƒƒ¿∆…∆
ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e ,ÁÙË Ba ÌÈÈeÏz Ô‰L ËeÁ‰«∆≈¿ƒ∆«¿ƒƒ»»∆

ÌÈÁÙË ‰ML Ôk¯‡ ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÁÙË51. ∆«¿«»∆¿«ƒ»¿»ƒ»¿»ƒ

של 50) במאזנים מאשר יותר קטנים משאות שוקלים בהם
זכוכית. ומוכרי צמר מספיק,51)מוכרי זה שיעור

היא  האורך מדת להכריע. הראוי למקום המאזנים שיכריעו
אורך  דרוש יותר, כבר המשקל כאשר המשקל. כובד לפי

יותר. גדול מדה

.‡ÈÒÏt‰ Ba ÔÈÏBzL ËeÁ‰52ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ ÔÎÂ , «∆ƒ«∆∆¿≈…¿«ƒ∆
·BË ÔÓb¯‡ È¯ÎBÓ ÏLÂ ·‰Ê53LÏL Bk¯‡ - »»¿∆¿≈«¿»»»¿»

˙BÚaˆ‡54C¯‡Â ,˙BÚaˆ‡ LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , ∆¿»¿ƒƒ»»∆»∆¿»¿…∆
˙B‡ÏLÏM‰ C¯‡Â ÒÏt‰55‡e‰M ‰Ó ÈÙk - BlL «∆∆¿…∆««¿¿»∆¿ƒ«∆

‰ˆB¯56. ∆

המאזנים.52) כפות שתי תלויות שבו כך 53)הקנה,
פט. שם "טורטני" המלה את רבינו רוחב 54)מפרש
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קיח גניבה קיח הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ט ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שלושת  שהם אגודלים, שלושה דהיינו אצבעות, שלוש
שם). ורש"י לט: בכורות (ראה טפח שבהן 55)רבעי

המאזנים. כפות יודע"56)תלויות "איני פירוש זהו

פט. בבאֿבתרא שבגמרא

.·ÈÔÈpÓ57Á˜BlÏ ÚÈ¯Î‰Ï ¯ÎBn‰ ·iÁL58˙Úa ƒ«ƒ∆«»«≈¿«¿ƒ««≈«¿≈
‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡ :¯Ó‡pL ?BÏ Ï˜BML.Cl ∆≈∆∆¡«∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»

BÏ Ô˙Â ClMÓ ˜cˆ :‰¯Bz ‰¯Ó‡59. »¿»»«≈ƒ∆»¿≈

פח:57) המשקל.58)שם על קצת לו להוסיף
שלאחר 59) לדרש, באה היא כן ועל מיותרת. "וצדק" המלה

להוסיף  עוד עליך מלא, משקל דהיינו שלימה", "אבן שנתת
משלך.

.‚È?‰nÎÂ60„Á‡ - L·È·e ,‰‡ÓÏ „Á‡ - ÁÏa ¿«»¿«∆»¿≈»¿»≈∆»
.˙B‡Ó Úa¯‡Ï61ÁÏ ‡¯ËÏ ¯OÚ BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk62- ¿«¿«≈≈«»«∆∆ƒ¿»«
ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B63‡¯ËÏa ‰¯OÚÓ „Á‡64¯ÎÓ Ì‡Â , ≈≈ƒ∆»≈¬»»¿ƒ¿»¿ƒ»«

„Á‡ ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B - L·È ÔÈ¯ËÏ ÌÈ¯OÚ BÏ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈≈≈ƒ∆»
‡¯ËÏa ÌÈ¯OÚÓ65ÔÈa ·¯ ÔÈa ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . ≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ∆¿∆≈«≈

ËÚÓ66. ¿«

יד.60) הלכה ראה אחד 61)שם. אם בעיא, קיימת בגמרא
ועל  נפתרה, לא זו ובעיא מאות, מארבע אחד או ממאתיים
ההכרע  בלח מאות. מארבע באחד אלא חייב אינו מספק כן
בכלי, מעט נשאר הלח שמן מפני היבש, על מרובה

ביבש. בר 62)מהֿשאיןֿכן אבא רבי של היא זו דוגמה
שם. רב בשם משקל.63)ממל מנה,64)תוספת משקל

דינרים. או זוזים מאה לארבע 65)שהוא אחד דהיינו
בעשר 66)מאות. לא משקל תוספת לתת המוכר על

אחד  של חשבון לפי מכך, בפחות אף אלא בלבד, ליטרות
מיימוניות  [ובהגהות ביבש. מאות לארבע ואחד בלח, למאה
חיוב  אין ליטרין מעשרה שבפחות כותב, רשב"ם בשם

התורה]. מן גירומין

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67¯kÓÏ e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬ƒ¿…
ÔÈÚa ÔÈÚ68·iÁ - ÚÈ¯Î‰Ï e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ; «ƒ¿«ƒ¬»¿»∆»¬¿«¿ƒ««»

ÁÙË BÏ ÚÈ¯Î‰Ï69. ¿«¿ƒ«∆«

הנזכר 67) החשבון לפי משקל תוספת לתת המוכר שחייב
הקודמת. כף 68)בהלכה את להכריע בלי בצמצום

בעין  "עין זה ביטוי הסחורה. שבה במקרא המאזנים, נמצא "
כא. כ, ודברים יד, יד, לטובת 69)במדבר להכריע,

טפח. של בשיעור הסחורה עם המאזנים כף את הקונה,
הכרח  אין התורה מן כי במנהג, תלוי במשקל ההכרע
לשקול  גם מותר אלא המשקל, עם מיד המשקל על שיוסיף

פח:). (בבאֿבתרא ששקלו לאחר ולהוסיף בצמצום

.ÂËÌÈ¯ËÏ ¯OÚ BÏ Ï˜BL ‰È‰70¯Ó‡È ‡Ï -71:BÏ »»≈∆∆ƒ¿ƒ……«
˙Á‡ ˙Á‡ Ï˜L72Ú¯Î‰Â73‰¯OÚ BÏ Ï˜BL ‡l‡ ; ¿…««««¿«¿«∆»≈¬»»

.ÔlÎÏ „Á‡ Ú¯Î‰Â ,˙Á‡ ˙·a¿«««¿∆¿≈«∆»¿À»

פט.70) שם להרבות 72)הלוקח.71)ברייתא כדי
להכריע,73)בהכרעות. שנהגו במקום טפח של בשיעור

ממאה  אחת היא והתוספת בעין עין ששוקלים במקום אבל
אחת  שוקל בין הבדל אין ביבש, מאות מארבע ואחד בלח

אחת. בבת לשוקל אחת

.ÊËe‚‰pL ÌB˜Ó74‰w„a „ÓÏ75‰q‚a „ÓÈ ‡Ï -76; »∆»¬»…¿«»…»…¿«»
‰w„a „ÓÈ ‡Ï - ‰q‚a77˜ÁÓÏ .78ÛÈÒBÈÂ Lc‚È ‡Ï - ¿«»…»…¿«»ƒ¿……ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓca79ÔÓ ˙ÁÙÈÂ ˜ÁÓÈ ‡Ï - Lc‚Ï e‚‰ Ì‡ ÔÎÂ ; «»ƒ¿≈ƒ»¬ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ
ÌÈÓc‰80.‰È„n‰ ‚‰Ók „„BÓ ‡l‡ . «»ƒ∆»≈¿ƒ¿««¿ƒ»

פח:74) שם בקב.75)משנה כגון קטנה, במדה
משום 76) הוא, הטעם קבים. ששה שהיא בסאה, כגון

אחת  תוספת יקבל תוספות שש שבמקום הקונה, שיפסיד
המוכר.77)בלבד. שיפסיד המדה,78)משום את

העודף. את שהיא 79)ולהסיר גדושה, מדה לו ימכור לא
על  שליש לו ויוסיף לה.), (שבת מחוקה ממדה יותר בשליש
מחיר  את להעלות עלול זה שמעשה הוא, הטעם המחיר.
ולא  יותר, שילם שהקונה ישמעו אנשים כי המחוקה, המדה
פט.). (שם המדה על לו שהוסיפו משום שזה ידעו

מדה 80) ימכור אל גדושה, מדה למכור שנוהגים במקום
יביא  זה שגם המחיר, מן לו מנכה כשהוא אפילו מחוקה,
ולא  בזול, שמכרו ששמעו אנשים עלֿידי המחירים לשינוי

מחוקה. מדה שמכרו ידעו

.ÊÈ˙Bcn‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï eˆ¯L ‰È„Ó Èa81ÏÚ B‡ ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ««ƒ«
˙e˙L ÏÚ ¯˙È eÙÈÒBÈ ‡Ï - ˙BÏ˜Ln‰82‰È‰ Ì‡L . «ƒ¿»…ƒ»≈«¿∆ƒ»»

˙eL¯‰ - ‰ML ÏÈÎÓ e‰e‡OÚÂ ,‰MÓÁ ÏÈÎÓ ·w‰««≈ƒ¬ƒ»«¬»≈ƒƒ»»¿
eOÚÈ ‡Ï - ‰ML ÏÚ ¯˙È ;Ô„Èa83. ¿»»»≈«ƒ»…«¬

לפי 81) גדולות בין קטנות בין המדות כל את להגדיל
צ.). (שם שמואל של מימרא אחד. ששי.82)חשבון חלק

עליה, שהוסיפו לאחר המדה מן ששי חלק תהיה ההוספה
מלבר". "שתות זה 83)דהיינו דין למדו שם בגמרא

מהמקרא.

.ÁÈÔBËÈq‰84ÂÈ˙BcÓ ˙‡ Áp˜Ó85ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ «ƒ¿«≈«∆ƒ»««ƒ¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌBÈ86ÈÂÁ‰Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡87 ««««ƒ««ƒ¿≈»»…∆¿«∆¿»ƒ

˙aLa ÌÈÓÚt ÔÁp˜Ó88LÓ ‰ÁÓÓe ,ÂÈ˙BÏ˜89ÌÚt ¿«¿»«¬«ƒ¿«»¿«∆ƒ¿¿»««
Ï˜LÓ Ïk ÏÚ ÌÈÊ‡Ó Áp˜Óe ,˙aLa ˙Á‡««¿«»¿«≈«…¿«ƒ«»ƒ¿»

Ï˜LÓe90e„ÈÏÁÈ ‡lL È„k ,91. ƒ¿»¿≈∆…«¬ƒ

פח.).84) שם (משנה גדולות בכמויות ומוכר הקונה
את 85) המקטין בתוכן, הנקרש השמן מן מדותיו את מנקה

כסיטון.86)נפחן. תדיר מוכר מן 87)שאינו הקונה
מסיטון. תדיר יותר אולם קטנות, בכמויות ומוכר הסיטון

בשבוע.88) מן 89)פעמים המאזנים אבני את ורוחץ
בהן. הנדבק לו, ומהדומה ופעם 90)השמן פעם בכל

בהן. ועלולות 91)ששוקל ברזל עשויות המאזנים כי
ומשקל, משקל כל על ומנגבן אותן מנקה כן על להחליד.
מחליד  מחומר לעשותן שאסור במשקולות מהֿשאיןֿכן
בהן, הנדבק מהנוזל אותן ומנקה ד), הלכה למעלה (ראה
ונימוקיֿיוסף  רשב"ם (ראה בשבוע אחת פעם מספיק כן על

אחרת). שפירשו
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קיט

קיט

גניבה  הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ט ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ËÈLw·Ó‰92Ô˙B - ‡¯ËÏ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL Ï˜LÏ «¿«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ‡¯ËÏ93ÛÎa ‡¯ËÏ ÚÈ·¯e ¯Oa‰Â ƒ¿»¿«…¿«ƒ¿«»»¿ƒ«ƒ¿»¿«

ÚÈ·¯e ‡¯ËÏ ÈˆÁ Ô˙B ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‰iL¿ƒ»∆ƒ«»≈≈¬ƒƒ¿»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡¯Ël‰ ÚÈ·¯ ÏtÈ ‡nL ,˙Á‡ ÛÎa ‡¯ËÏƒ¿»¿«««∆»ƒ…¿ƒ««ƒ¿»¿≈

e‰‡B¯ Á˜Bl‰94. «≈«≈

פט.92) שם חצי 93)ברייתא משקלות, שתי ישים ואל
לו: יאמר "לא הגירסא: שלנו בגמרא ליטרא. ורבע ליטרא
גורס  אינו ורבינו אחת", אחת הליטרא רבעי שלשה לי שקול
לו  יאמר לא המלים: את גורס שאינו וכנראה אחת", "אחת
הגמרא  פירוש גירסתו, לפי ישקול". "לא אלא שקול,
ממש, ליטרא" רבעי שלושה לי "שקול כמשמעה: פשוטה

משקלות. בשלוש או בשתים רבע 94)דהיינו ויפסיד
זו, לסוגיא בנימוקיֿיוסף מובא כריטב"א (ולא ליטרא
של  משקולות, בשתי ליטרא רבעי שלושת לשקול המתיר

ליטרא). רבע ושל ליטרא חצי

.ÎÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ95ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï96ÏÎa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»
‰È„Ó97ÔÈ¯fÁÓ eÈ‰iL ,CÏÙÂ CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe ¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆ƒ¿¿«¿ƒ

ÌÈÊ‡n‰ ˙‡ ÔÈ˜cˆÓe ˙BiÁ‰ ÏÚ98˙Bcn‰ ˙‡Â ««¬À¿«¿ƒ∆«…¿«ƒ¿∆«ƒ
ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈ˜ÒBÙe99Ï˜LÓ BnÚ ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿»

ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÌÈÊ‡Ó B‡ ‰¯ÒÁ ‰cÓ B‡ ¯ÒÁ100- »≈ƒ»¬≈»…¿«ƒ¿À¿»ƒ
B˙Bk‰Ï ˙eL¯ Ì‰Ï LÈ101BÁk ÈÙk102BÒ˜Ïe103 ≈»∆¿¿«¿ƒ…¿»¿

ÔÈc ˙Èa ˙e‡¯ ÈÙk104¯·c‰ ˜fÁÏ105ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈«»»¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯˜Èa ¯ÎBÓe ¯ÚM‰ ˙‡ ÚÈ˜ÙnL∆«¿ƒ«∆«««≈¿…∆«ƒ

˜eM‰ ¯ÚLk ¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ106. ¿ƒ≈¿«««

פט.).95) (שם חמא בר רמי של בעלי 96)מימרא "אלו
בשווקים  המסבבין הדיינין, לפני עומדים והם ורצועה, מקל
על  ולהכות והמדות, השערים לתקן החנויות ועל וברחובות
א, פרק סנהדרין (הל' הדיינים" עלֿפי מעשיהם וכל מעוות,

א). צדק.98)עיר.97)הלכה מאזני שיהיו משגיחים
מחירים.99) בנויות 100)וקובעים שאינן מאזנים כגון

חֿיא. הל' זה בפרק הנ"ל להוראות עלֿפי 101)בהתאם
הדיינים. המכות.102)הוראות מן ימות שלא

כסף.103) עונש עליו את 104)להטיל קובעים ביתֿדין
לפועל. אותו מוציאים והשוטרים הבנתם, לפי העונש

עונשים 105) מטילים יותר, נפוץ חסר משקל שחטא במדה
הרע. את לבער כדי יותר, כשמואל,106)כבדים ולא

(שוטרים) אגרדמין מעמידין ש"אין שם) (גמרא הסובר
המחיר, את להוריד המייקר יאלץ שממילא מכיון לשערים",

קונים. אליו יבואו לא אחרת כי

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
במחתרת 1) הבא ודיני נפש הגונב דיני ז"ל רבינו בו ביאר

צד  בהם יש ששניהם לפי אחד בפרק ונכללו השלמות. על
לפעמים. מיתה

.‡·Bb‰ Ïk2Ì„‡ LÙ3,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - »«≈∆∆»»≈¿…«¬∆
ÌÈ¯·c‰ ˙¯OÚa ¯eÓ‡‰ ‰Ê ˜eÒt .·‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…»∆»»«¬∆∆«¿»ƒ

‰¯‰Ê‡ ‡È‰4˙BLÙ ·B‚Ï5B¯ÎBn‰ ÔÎÂ .6¯·BÚ - ƒ«¿»»¿≈¿»¿≈«¿≈

„·Ú ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈ ‡Ï :ÏÏÎa ‰fL ,‰OÚ˙ ‡Ïa7. ¿…«¬∆∆∆ƒ¿«…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆
el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â8Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈ƒ¿≈∆»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL9‡ˆnÈ Èk :¯Ó‡pL , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈

ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b LÈ‡10˜Áa B˙˙ÈÓe .¯ÓB‚Â11. ƒ…≈∆∆≈∆»¿≈ƒ»¿∆∆

על 2) - זה ובפרק ממון, גונב על דובר הקודמים בפרקים
נפש. "נפש 3)גונב כתוב: פה:) (סנהדרין במשנה

ר"מ. רומי בדפוס גם וכך לאֿתעשה.4)מישראל",
הלמד 5) "דבר המידה ידי על התלמוד מגיע זו למסקנה

נדרשת  שהתורה מדות משלושֿעשרה אחת שהיא מענינו",
לא  כגון בנפשות, מדבר הדברות בעשרת העניין כל בהן.
ש"לא  מכאן ביתֿדין. מיתות חייבי שהם תנאף, לא  תרצח,
מיתת  בה שיש בגניבה כן גם מדבר כאן האמור תגנוב"

פו.). (סנהדרין נפש גונב דהיינו כעבד.6)ביתֿדין,
בזיון 7) דרך ישראל בן מכירת לאסור בא זה לאו עיקר

עבדים  למכירת מיוחד מקום על והעמדה הכרזה עלֿידי
א, פרק עבדים בהלכות רבינו כתב וכן כהנים', ('תורת
ישראל  שגונב רבינו, וסובר שם. מלבי"ם ראה ד). הלכה
לשש  רק מכרו אם שאפילו ונראה, זה. בלאו נכלל ומוכרו,

זה. בלאו עובר ולאֿתעשה 8)שנים, גניבה של לאֿתעשה
מכירה. יענש 9)של עליו שהעובר להזהיר בא לא הלאו

אין  כי ביתֿדין, עלֿידי במיתה עליו שיענש אלא במלקות,
(שם  מזהירין אלאֿאםֿכן – מלקות ולא מיתה לא - עונשין

הגנב 10)פו:). ומת ומכרו בו והתעמר ישראל, "מבני
שאם  ומכירה, גניבה הדברים. שני נזכרים זה בפסוק ההוא".

מיתה. חייב עליהם האמורה 11)עבר מיתה סתם כי
קלט). תצא, פרשת (ספרי, בחנק - בתורה

.·˙‡ ·‚iL „Ú ˜Á ˙˙ÈÓ ·iÁ ·pb‰ ÔÈ‡≈««»«»ƒ«∆∆«∆ƒ¿…∆
Ï‡¯Oi‰12B˙eL¯Ï epÒÈÎÈÂ ,13Ba LnzLÈÂ ,14, «ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÌÈ¯Á‡Ï ep¯kÓÈÂ15B¯ÎÓe Ba ¯nÚ˙‰Â :¯Ó‡pL ;16. ¿ƒ¿¿∆«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«∆¿»
a ‡l‡ Ba LnzL ‡Ï elÙ‡Â‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙ17, «¬ƒ…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ»∆¿»

ÂÈÏÚ ÔÚLpL ÔB‚k18Ba CÓÒ B‡19Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«»»ƒ¿«««ƒ
ÔLÈ ·‚p‰L20Ba LnzL ‰Ê È¯‰ -21. ∆«ƒ¿»»≈¬≈∆ƒ¿«≈

נפש 12) "גונב נאמר: (שם) ובספרי פה: סנהדרין משנה
מעכו"ם. ולא הפסוק 13)מאחיו", מן לומדים זה דין

טז). כא, (שמות יומת" מות בידו ונמצא ומכרו איש "וגונב
אין  - "בידו משפטים: פרשת המכילתא מעיר זה לכתוב

רשותו". אלא מקום בכל המכירה.14)בידו לפני
ג).15) הלכה לקמן (ראה הגנוב של לקרוביו ולא
שם).16) (משנה מכרו ואחרֿכך הגנב בו השתמש
בריה 17) אחא רב של פירושו לפי במשנה, כחכמים שם.

שם.18)דרבא. בגמרא המובאת השתמש 19)דוגמא
"סומכא  השווה שם. הרוח), בפני הגנה (לשם הגוף בעובי

נג:). (סוכה בו.20)דארעא" שהשתמש ואם 21)בשעה
שם). (סנהדרין חייב משנתו, התעורר שהנגנב לאחר מכרו,
אבל  ישן, כשהוא במכרו רק מסתפק ירמיה שרב רבינו [דעת
הגמרא  מלשון אולם חייב. מכרו ואחרֿכך נתעורר אם
בכך", עימור דרך אין או בכך עימור "דרך שם): (סנהדרין

עיון]. וצריך רבינו, כדברי שלא משמע
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קכ גניבה קכ הלכות - נזיקין ספר - טבת כ"ט ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‚Ba LnzLÂ B·b22˙eL¯a ·eb‰ ÔÈ„ÚÂ ,B¯ÎÓe ¿»¿ƒ¿«≈¿»«¬«ƒ«»ƒ¿
¯eËt - B˙eL¯Ï ·pb‰ BÒÈÎ‰ ‡ÏÂ BÓˆÚ23B·b . «¿¿…ƒ¿ƒ««»ƒ¿»¿»

B¯ÎÓ B‡ ,B¯ÎÓ ‡ÏÂ Ba LnzLÂ B˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿…¿»¿»
Ba LnzLpL Ì„˜24„Á‡Ï B¯ÎÓe Ba LnzL B‡ , …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆»

- ÂÈÁ‡Ï B‡ ÂÈ·‡Ï B¯ÎnL ÔB‚k ,·eb ÏL ÂÈ·B¯wÓƒ¿»∆»¿∆¿»¿»ƒ¿»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰25„Ú - ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»∆∆¡«…≈∆∆≈∆»«

B·b Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÈÎÓa ÂÈ·B¯wÓe ÂÈÁ‡Ó epÏÈc·iL∆«¿ƒ∆≈∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»
ÔÈ„ÚÂ B¯ÎÓe ,ÔLÈ ‡e‰Lk Ba LnzLÂ ,ÔLÈ ‡e‰Â¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆»≈¿»«¬«ƒ

ÔLÈ ‡e‰26¯eËt ‰Ê È¯‰ -27. »≈¬≈∆»

שם.22) ישנו 23)ברייתא ועדיין "מכרו אומרת: הברייתא
ש"ברשותו" רש"י, כפירוש מפרש ורבינו פטור". - ברשותו

עצמו. הנגנב ברשות "והתעמר 24)היינו אמרה והתורה
קודם  כלומר מכירה, ואחרֿכך עימור בתחלה - ומכרו" בו

מכרו. ואחרֿכך בנגנב הגנב פו.25)השתמש סנהדרין
מ"ם  האות במכירה. ומקרוביו מאחיו שיבדילנו עד "מאחיו"
ו"אחיו" אחיו, מן הרחקה על באה להורות "מאחיו", במלה
בהלכה  הגנוב. של הקרובים לכל מתכוון הרחב במובנו
לרחוקים  - פירוש לאחרים, וימכרנו רבינו: כתב הקודמת

שם). הקודמת,26)(גמרא שבהלכה למקרה בניגוד
המכירה. ולא ישן, כשהנגנב היה בלבד כי 27)שהשימוש

להקל. נפשות וספק נפתרה, שלא (שם), בגמרא בעיא זוהי

.„„·Ïa ‰È¯aÚÏ d¯ÎÓe ‰M‡ ·b Ì‡ ÔÎÂ28ÔB‚k , ¿≈ƒ»«ƒ»¿»»¿À»∆»ƒ¿«¿
‰ÁÙM‰ BfL :Á˜Bl‰ ÏÚ ‰˙‰L29‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,ÈÏ ∆ƒ¿»««≈«∆«ƒ¿»ƒ¿≈¿∆»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙B„Ïe‰30. «¿»¬≈∆»

שם.28) ורש"י גמרא מעוברת, אשה שגנב לא 29)כגון
כשפחה. מוכרה והוא ישראל בת אלא ממש, שפחה

נפשות 30) וספק נפתרה, ולא (שם), ירמיה רב בעיית זוהי
להקל.

.‰Ba ˙‡ ·Bb‰31ÔÎÂ ,ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ˙‡ B‡ «≈∆¿∆»ƒ«»»¿≈
ÔÈtB¯ËBt‡‰32ÔÈÎeÓÒ Ô‰L ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ e·bL »«¿ƒ∆»¿∆«¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÏˆ‡33B˙Èa ÈaÓ „Á‡ ·bL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,34 ∆¿»««««ƒ∆»«∆»ƒ¿≈≈
˙B˜BÈz „nÏÓe ,BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓq‰35„Á‡ ·bL «¿ƒ«À¿»¿«≈ƒ∆»«∆»

BÏˆ‡ ÌÈ„ÓBl‰ ÌÈpËw‰ ÔÓ36LnzLpL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ«¿«ƒ«¿ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«≈
¯eËt - B¯ÎÓe Ba37B„È· ‡ˆÓÂ :¯Ó‡pL ;38Ë¯t - ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»
el‡Ï39.Ì„Èa ÔÈÈeˆÓ Ô‰L ¿≈∆≈¿ƒ¿»»

כחכמים.31) ופסק שם, במשנה ממונים 32)מחלוקת
על  ולפקח קטנים יתומים על להשגיח ביתֿדין עלֿידי

עליהם.33)נכסיהם. פרנסתם המשרתים.34)שדאגת
פו.).36)קטנים.35) (שם רבא של ממיתה.37)מימרא
בידו.38) היו לא הגניבה שקודם אלו 39)משמע כל

זו. בהלכה הנזכרים

.Â„Á‡40ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰41Ôa ÔËw‰ ˙‡ ·Bb‰ B‡ ∆»«≈∆«»«≈∆«»»∆
BÓBÈ42ÂÈL„Á BÏ eÏkL43ÔÈa ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa , ∆»√»»≈»»≈¿≈»≈

‰M‡ B‡ LÈ‡ ·pb‰ ‰È‰L44;ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆»»««»ƒƒ»¬≈≈∆¡»ƒ
LÌB˜Ó ÏkÓ - LÙ ·b :¯Ó‡p45˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â . ∆∆¡«…≈∆∆ƒ»»¿∆»«≈∆

¯¯ÁLÓ „·Ú B‡ ¯b ·bL B‡ Ï‡¯OÈ46:¯Ó‡pL ; ƒ¿»≈∆»«≈∆∆¿À¿»∆∆¡«
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a Ô‰ eÈÁ‡ ÏÏÎa el‡Â ,ÂÈÁ‡Ó LÙ47. ∆∆≈∆»¿≈ƒ¿««≈≈¿»¿ƒ¿

Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ B‡ „·Ú‰ ˙‡ ·Bb‰ Ï·‡¬»«≈∆»∆∆ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆
ÔÈ¯BÁ48¯eËt -49. ƒ»

בין.40) - בין פירוש: או", - שלושֿעשרה 41)"אחד בן
שערות. שתי שהביא אחד, ויום שנולד.42)שנה ביום בו

ח 43) לבן פרט שבעה, או תשעה עיבורו, חדשי נגמרו
קיימא. בן שאינו משבעה פחות או השווה 44)חדשים כי

שבתורה. עונשין לכל לאיש אשה "נפש"45)הכתוב
מוסב  זה טעם נקבה. בין זכר בין קטן, בין גדול בין משמע
אשה  הכתוב "הקשה כי הגנב, לדין לא אבל הנגנב, לפרטי
ללימוד  צריכים אנו ואין שבתורה", עונשין לכל לאיש
פה: סנהדרין בברייתא מקורם הנ"ל הדינים כל מיוחד.

מצוות.46) עול עליהם שאינם 47)שקיבלו אףֿעלֿפי
פו.). (שם ישראל שותפים,48)מבני שני של עבד כגון

מהם. אחד מאחיו 49)ששחררו נפש "גונב כתוב: כי
ממעטים  ישראל" "מבני הנוספות המלים מן ישראל". מבני

שם). (גמרא חורין בן וחציו עבד וחציו עבד,

.Ê˙¯zÁna ‡a‰50‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,51BÏ ÔÈ‡ - «»««¿∆∆≈«≈««¿»≈
ÌÈÓc52Ì„‡‰ ¯‡L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa B‚¯‰ Ì‡ ‡l‡ ;53 »ƒ∆»ƒ¬»««««ƒ¿»»»»

ÏkÏ LÈ ˙eL¯e .ÔÈ¯eËt -54B‚¯‰Ï55ÔÈa ÏÁa ÔÈa , ¿ƒ¿≈«…¿»¿≈¿…≈
˙aLa56ÔÈ‡ :¯Ó‡pL ;B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa , ¿«»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ∆∆¡«≈

.ÌÈÓc BÏ»ƒ

עב.50) סנהדרין הבית, לקירות מתחת הגנב שחפר
(שמות 51) לו" דמים עליו השמש זרחה "אם כתוב: בתורה

חייב. וההורגו כחי, דינו שביום משמע פשוטו ולפי ב), כב,
ובשניהם  ללילה, יום בין הבדל שאין רבינו, ומשמיענו
שם  יג. פרשה משפטים במכילתא לדבריו המקור פטור.
אם  לומר ללילה, יום בין לחלק אלא בא אינו "או נאמר:
ולנערה  לומר: תלמוד פטור, יהא ובלילה חייב ביום הרגו
כאן  אף ללילה, יום בין חלק לא להלן מה דבר, תעשה לא
הראב"ד  השגת מיושבת בזה ללילה". יום בין תחלוק לא

מיימוניות. והגהות כאן, מגידֿמשנה וראה כמי 52)כאן.
פטור. וההורגו - כמת דינו כלומר וחיות, דם לו שאין
לו. יתנגד אם הבית, בעל את להרוג עלול זה גנב הטעם:
"הבא  בו: שנאמר להרגו, אדם אחרי כרודף דינו כן על

(שם). להורגו" השכם הבא 53)להרגך הגנב שדין מכיון
מותר  אדם שלכל להרגו, אדם אחר רודף כדין במחתרת
עב:). (שם הרודף המתת עלֿידי הנרדף חיי את להציל

בלבד.54) הבית לבעל הרגו,55)לא אם פטור רק לא
להרגו. לכתחילה מותר מיתת 56)אלא שחייבי אףֿעלֿפי

במחתרת  הבא הגנב את אבל בשבת, הורגין אין ביתֿדין
(שם). הבית בעל את להציל כדי בשבת, להרוג מותר

.ÁBbb CB˙a ‡ˆÓpL ·p‚ B‡ ˙¯zÁna ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««¿∆∆«»∆ƒ¿»¿«
Ì„‡ ÏL57BÙÈt¯˜ CB˙a B‡ B¯ˆÁ CB˙a B‡58ÔÈa , ∆»»¿¬≈¿«¿ƒ≈

ÈÙÏ ?˙¯zÁÓ ¯Ó‡ ‰nÏÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia59C¯cL «≈««¿»¿»»∆¡««¿∆∆¿ƒ∆∆∆
.‰ÏÈla ˙¯zÁna ‡B·Ï ÌÈ·pb‰ ·…̄««»ƒ»««¿∆∆««¿»
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קכא

קכא

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  א' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עב:57) סנהדרין גדר 58)ברייתא מוקף נרחב שטח
העיר. נכנס 59)בקרבת שאם רש"י [דעת הברייתא. לשון

אבל  חילק. לא כאן רבינו אולם להורגו, אסור הפתח דרך
בכוונה  אחרים לרשות בנכנס אלא אמר לא הוא שגם נראה
גונב  או חבירו, של בכיסו ידו התוחב סתם, גנב אבל לגנוב,
החפץ  שבעל ברגע הדולפק או השולחן מעל שהוא מה

להורגו]. שאסור מודה רבינו גם עין, מעלים

.Ë‰Ó ÈtÓe60ÏÚ Û‡ ·pb ÏL BÓ„ ‰¯Bz ‰¯Èz‰ ƒ¿≈»ƒƒ»»»∆«»««
?ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡aL Èt61B˙˜ÊÁL ÈÙÏ62Ì‡L , ƒ∆»«ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿»∆ƒ

‰Ê ‡ˆÓÂ ,ep‚¯‰È - BÚÓe ÂÈÙÏ ˙Èa‰ ÏÚa „ÓÚ»«««««ƒ¿»»¿»««¿∆¿ƒ¿»∆
B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ Û„B¯k ·‚Ï B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰63, «ƒ¿»¿≈¬≈ƒ¿…¿≈««¬≈¿»¿

‚¯‰È CÎÈÙÏe64ÔË˜ ‰È‰L ÔÈa ÏB„‚ ‰È‰L ÔÈa .65, ¿ƒ»≈»≈≈∆»»»≈∆»»»»
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa66. ≈»»≈¿≈»

עב.60) שם רבא, של בעל 61)מימרא של ממונו לגנוב
המציאות.62)הבית. לאור ברורה עב:63)הנחה שם

להלן דין  ומפורט עג. שם משנה להרגו, חבירו אחר הרודף
א. פרק רוצח קטן 65)הגנב.64)בהלכות של דינו כי

בנפשו  להצילו שניתן הרודף, כקטן הוא במחתרת הבא
רודף.66)(שם). כדין

.ÈÂÈÏÚ ‡a‰ ·pb‰ ‰fL ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰»»«»»»¿««««ƒ∆∆««»«»»»
B‚¯B‰ BÈ‡67¯eÒ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ ‡a BÈ‡Â , ≈¿¿≈»∆»«ƒ¿≈»»

LÙ ‚¯B‰ ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ,B‚¯‰Ï68:¯Ó‡pL ; ¿»¿¿ƒ¬»¬≈∆≈∆∆∆∆¡«
¯·c‰ EÏ ¯e¯a Ì‡ - ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯Ê Ì‡ƒ»¿»«∆∆»»ƒ»¿«»»

LÓMk69,CÎÈÙÏ .e‰‚¯‰z Ï‡ ,EnÚ ÌBÏL BÏ LiL «∆∆∆≈»ƒ¿«««¿≈¿ƒ»
Ba ÏÚ ˙¯zÁna ‡a‰ ·‡70È‡ceL ,‚¯‰ BÈ‡ - »«»««¿∆∆«¿≈∆¡»∆««

‚¯‰ - ÂÈ·‡ ÏÚ ‡a‰ Ôa‰ Ï·‡ ;B‚¯B‰ BÈ‡L71. ∆≈¿¬»«≈«»«»ƒ∆¡»

מידו.67) ממונו להציל נגדו יעמוד וחייב 68)אפילו
עב.69)עליו. שם הברייתא, מרחם 70)לשון אב סתם

שם. בגמרא דוגמא בנו. הבא 71)על סתם אדם כל כדין
נגדו  יקום אם הבית, בעל את שיהרוג שחזקתו במחתרת,
אדם, בני בסתם נאמר האב על בבן זה דין ממונו. את להציל
אסור  יהרגהו, ולא מאד אביו את אוהב זה שבן כשידוע אבל
שאינו  באדם גם אלא אמרו, בבן רק ולא במחתרת. להרגו
(מגידֿ ביותר כאוהבו ידוע אבל הבית, בעל של קרובו

משנה).

.‡ÈL ·pb‰ ÔÎÂ‡ˆÈÂ ·b72B‡ˆÓe ·‚ ‡lL B‡ , ¿≈««»∆»«¿»»∆…»«¿»
Û¯Ú ‰Ùe ÏÈ‡B‰ - ˙¯zÁn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ73BÈ‡Â ≈ƒ««¿∆∆ƒ»»…∆¿≈

Û„B¯74ÌÈÓc BÏ LÈ ,75Ì„‡ Èa e‰eÙÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .76 ≈≈»ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈»»
ÌÈ„Ú B‡77‡aL ‰Ê ˙eL¯a ‡e‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««ƒ∆¬«ƒƒ¿∆∆»

˙È·Ï ‡a Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‚¯‰ BÈ‡ - ÂÈÏÚ»»≈∆¡»¿≈»ƒ«ƒ»¿≈
.‚¯‰ BÈ‡L ÔÈcƒ∆≈∆¡»

דמים"72) לו יש למחתרת חוץ דמים, לו אין "במחתרת
ח). הלכה ח, פרק סנהדרין אףֿעלֿפי 73)(ירושלמי

במחתרת. עדיין גנב 74)שנמצא אם אבל גנב, לא הרי כי
רב  של מימרא פטור. - והרגו המחתרת מן יוצא ומצאו
עליו  ועמד לו והלך לצאת פניו את והפך הכיס "נטל הונא:

(שם). נהרג" ההורגו אין חייב.75)והרגו, וההורגו
אם 76) לבעה"ב, מצילים לו יש כי הגנב, את להרוג אסור

- והרג הימנו מושיעים לו "היו להרגו. עליו הגנב יקום
יג). פרשה משפטים (מכילתא "אם 77)חייב" הפסוק את

"אם  אונקלוס תרגום מפרש לו" דמים עליו השמש זרחה
אותו), רואים עדים (=אם עלוהי..." נפלה דסהדיא עיני
שיוכלו  מכיון אבל לו, להושיע יכולים אינם אפילו כלומר
ולא  הגנב ימנע בעלֿהבית, את יהרוג שהגנב במקרה להעיד
מאירי  (ראה אותו להרוג ואסור דמים לו יש כן על יהרוג,

.(269 ע' לסנהדרין

.·Èe‰„O CB˙Ï B‡ B˙pb CB˙Ï ˙¯zÁna ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿∆∆¿ƒ»¿»≈
¯Èc‰ CB˙Ï B‡78¯‰q‰Â79B˙˜ÊÁL ;ÌÈÓc BÏ LÈ - ¿«ƒ¿«««≈»ƒ∆∆¿»

ÌÈÏÚa‰ ·¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„·Ïa ÔBÓn‰ ÏÚ ‡aL∆»««»ƒ¿«¿ƒ∆≈…«¿»ƒ
el‡ ˙BÓB˜Óa ÌÈÈeˆÓ80. ¿ƒƒ¿≈

צאן.78) לעדר בשדה.79)גדרה לבהמות גדרה
לגגו,80) בניגוד שם. ימצאהו שהבעלים הגנב ידע ולא

הלכה  למעלה ראה בהם, מצויים שהבעלים וקרפיפו חצרו
ח.

.‚ÈÌÈÓ„ BÏ LiL ·pb Ïk81Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡ ,82 »«»∆≈»ƒƒ»«»»«
ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ˙aLa83B˙‡È·a ÌÈÏk ¯aL Ì‡Â ,84 ¿«»¿«¿ƒ»»¿ƒƒ≈≈ƒ¿ƒ»

ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -85ÌÈÓ„ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ;86¯aML «»¿«¿ƒ¬»ƒ∆≈»ƒ∆ƒ≈
¯eËt - B˙‡È·a ÌÈÏk87e¯‡aL BÓk ,88. ≈ƒ¿ƒ»»¿∆≈«¿

להורגו.81) שהיה 82)שאסור בשעה מפולת אבני של
דינו 83)במחתרת. כי להצילו, כדי האבנים את מפנים

עב:). (סנהדרין שבת דוחה נפש ופיקוח אדם, כל כדין
הבעלים.84) עב.)85)לרשות (סנהדרין מזיק כל כדין
ח.86) והלכה ז הלכה מיתה 87)למעלה חיוב כי מלשלם,

מלשלם, פטור ניצל אם ואפילו כאחד, באים ממון וחיוב
הגל. את עליו מפקחים שאין פרק 88)והואֿהדין למעלה

א. הלכה ג,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰·b ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

âשבט א' שני âיום
úBëìääãáàå äìæb

-oiwifpxtqdciàedlifbzekld
¦§§¥¨©£¥¨

LÈLÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈
:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»

(‡(„ .„ÓÁÏ ‡lL (‚ .˜LÚÏ ‡lL (· .ÏÊ‚Ï ‡lL∆…ƒ¿…∆…«¬…∆…«¿…
‡lL (Â .‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï (‰ .˙Be‡˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆«¿≈»∆…

.‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï (Ê .‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙Èƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ»¬≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
ואיכות 1) ושיעורם, מהותם הגזילה, ענייני רבינו בו כלל

ר"ל  מצוות, החמש ואלו והחימוד. התאוה וענין החזרה
הכוללות  הן והחימוד והתאוה, והעושק, והאבידה, הגזילה,

גזילה. הלכות ענין

יום שני
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קכב ואבידה קכב גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  א' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‡ÏÊBb‰ Ïk2‡Ïa ¯·BÚ - ‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ »«≈∆¬≈»∆¿»≈¿…
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÊ‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙3, «¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ«»∆

‰OÚÏ B˜z ·e˙k‰ È¯‰L4·iÁ - ÏÊb Ì‡L , ∆¬≈«»ƒ¿«¬≈∆ƒ»««»
BÊ - ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»

‰OÚ ˙ÂˆÓ5‰ÏÊb‰ Û¯O elÙ‡Â .6;‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ¿«¬≈«¬ƒ»««¿≈»≈∆
ÔzpL Â‡Ï ÏÎÂ ,‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈«»¿«≈»∆»¿»»∆ƒ«

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÈÓeÏL˙Ï¿«¿ƒ≈ƒ»»

גניבה 2) הלכות (ראה יד" בחוזק ובפרהסיא "בגלוי הלוקח
ג). הלכה ולקמן ג הלכה א לאו 3)פרק שכל פי על אף

עליו. לוקין מעשה בו והעתיקו 4)שיש אותו העביר
כל  הכלל "זה מלקות. זה לאו על אין כן ועל עשה, למצוות
עליה" חייבין אין ועשה, קום בה שיש תעשה לא מצוות

טז.). ואשם 5)(מכות יחטא כי "והיה מתחיל: הכתוב
אם  מקרה, לתאר הכתוב כוונת אין הגזלה..." את והשיב
את  להשיב הגזלן על לצוות בא אלא הגזילה, את השיב

מצותֿהעשה 6)הגזילה. את שוב לקיים אפשר ואי

ככתבה.

.·‡e‰L Ïk ÏÊ‚Ï ¯eÒ‡Â7‰¯Bz ÔÈc8„·BÚ elÙ‡ . ¿»ƒ¿…»∆ƒ»¬ƒ≈
B˜LÚ B‡ BÏÊb Ì‡Â ;B˜LÚÏ B‡ BÏÊ‚Ï ¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ»¿»¿¿»¿¿ƒ¿»¬»

.¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

"äøBz ïéc ,àeäL ìk ìæâì øeñà" ¨¦§Ÿ¨¤¦¨

פרוטה, משווה בפחות וגם שהוא בכל הוא גזל איסור
פרוטה. בשווה בו חבל אם רק חייב בחברו החובל אבל
מיד  החפץ על הבעלות הפקעת על הוא הגזל איסור כי
אבל  פרוטה. משווה פחות על גם ישנה ובעלות חברו,
לחבירו, שעשה וההפסד הנזק על חייב בחבירו החובל
שלכמה  ומה פרוטה. משווה פחות על חייב אינו ולכן
והוא  בעלֿכורחו הנאה איסורי ליקח מותר דעות
הפקר  שהם מצד הוא עליהם, בעלותו הפקעת לכאורה

בבעלותו. היו לא וממילא
28 והערה 54 ע' ל"ד חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

נז.).7) (סנהדרין פרוטה משווה פחות שאף 8)אפילו לפי
א  פרק גניבה הלכות (ראה התורה מן אסור משיעור פחות

ב). הלכה

.‚ÏÊB‚ e‰Ê È‡9‰˜ÊÁa Ì„‡‰ ÔBÓÓ Á˜Bl‰ ‰Ê ?10. ≈∆≈∆«≈«»»»»¿»¿»
B„iÓ ÛËÁL ÔB‚k11B˙eL¯Ï ÒÎpL B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ¿∆»«ƒ»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿«ƒ¿

ÌÈÏk ÌMÓ ÏËÂ ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL12Û˜zL B‡ , ∆…ƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ»≈ƒ∆»«
Bc·Úa13Ô‰a LnzLÂ BzÓ‰··e14CB˙Ï „¯iL B‡ , ¿«¿ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆∆»«¿
e‰„O15.ÏÊB‚ ‡e‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â »≈¿»«≈∆»¿…«≈»∆≈

ÈÁ‰ ˙‡ ÏÊ‚iÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚkÈ¯ˆn‰ „iÓ ˙16. »ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿…∆«¬ƒƒ««ƒ¿ƒ

א.9) בהלכה הגוזל", ל"כל ביאור יד,10)זהו בחוזק
הבעלים. ידיעת בלי בסתר האדם ממון הלוקח לגנב בניגוד

לדוגמה 11) המתאימה ביותר הפשוטה הדוגמא זוהי
זו. הלכה בסוף המובא מרשותו 12)שבכתוב הנוטל דין

מידו. הנוטל בכוח.13)כדין עבדו את דוגמא 14)תפס
את  לעצמו נטל שם הקודמות. הדוגמאות משתי שונה זו
או  בעבד כאן אולם לחלוטין, הכלים ואת המטלטלין
בלבד  בהם השתמש אלא לעצמו, אותם לקח לא בבהמה

צז.). צו: הדוגמאות 15)(שם את משלימה זו דוגמא
(בבא  קרקע על וכאן מטלטלין, על דובר שם הקודמות.

לח:). לגזלן 16)בתרא דוגמא בתלמוד משמש הזה הכתוב
עט:). קמא (בבא

.„˜LBÚ e‰Ê È‡17B„È CB˙Ï B¯·Á ÔBÓÓ ‡aL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆»»¬≈¿»
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a18L·k e‰eÚ·zL ÔÂÈÎÂ ,19ÔBÓn‰ ƒ¿«¿»ƒ¿≈»∆¿»»««»

B¯·Á „Èa BÏ ‰È‰L ÔB‚k .B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰˜ÊÁa BÏˆ‡∆¿¿»¿»¿…∆¡ƒ¿∆»»¿«¬≈
˙e¯ÈÎO B‡ ‰‡ÂÏ‰20ÏBÎÈ BÈ‡Â ,BÚ·Bz ‡e‰Â , «¿»»¿ƒ¿¿¿≈»

Ìl‡ ‡e‰L ÈtÓ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï21‰Ê ÏÚÂ .‰L˜Â ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»∆¿«∆
.EÚ¯ ˙‡ ˜LÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«¬…∆≈¬

ב.17) בהלכה הנזכר לעושק ביאור לגוזל 18)זהו בניגוד
הבעלים. ברצון שלא לידו חבירו ממון בא שמתחילתו

מציעא 20)עיכב.19) (בבא שכיר כפועל אצלו שעבד
כחפצו.21)סא.). ועושה תקיף

.‰dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ÏÊBb‰ Ïk22:¯Ó‡pL , »«≈«»¿«¬ƒ«¿≈»«¿»∆∆¡«
B‡ ‰„·‡ Ì‡Â .ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»¿ƒ»¿»

˙Èp˙L23‰ÈÓc ÌlLÓ -24BÓˆÚ ÈtÓ ‰„B‰L ÔÈa . ƒ¿«≈¿«≈»∆»≈∆»ƒƒ«¿
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÊbL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡aL ÔÈa≈∆»»»≈ƒ∆»«¬≈∆«»¿«≈

„·Ïa Ô¯w‰25‰¯È·a d‡·e ‰¯B˜ ÏÊ‚ elÙ‡ .26- «∆∆ƒ¿«¬ƒ»«»¿»»¿ƒ»
˙Èp˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰27‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc ,28˙‡ Ò¯‰iL ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»∆«¬…∆

ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ ;‰ÈÏÚ·Ï ‰¯B˜ ¯ÈÊÁÈÂ ÔÈa‰ Ïk»«ƒ¿»¿«¬ƒ»ƒ¿»∆»¬»ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ29‡ÏÂ ‰ÈÓc ˙‡ Ô˙B ‰È‰iL , ƒ¿≈«»««»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»∆»¿…

ÔÈa‰ „ÈÒÙÈ30k ÔÎÂ .‰¯B˜ ÏÊ‚ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ï «¿ƒ«ƒ¿»¿≈…«≈»∆¬ƒ»«»
CB˙a dÚ·˙Ï ‰¯Bw‰ ÏÚa ‡·e ,‚Á‰ ˙kÒa d‡OÚÂ«¬»»¿À«∆»»«««»¿»¿»¿

‰ÈÓc ˙‡ BÏ Ô˙B - ‚Á‰31ÏÈ‡B‰ - ‚Á‰ ¯Á‡ Ï·‡ ; ∆»≈∆»∆»¬»««∆»ƒ
ËÈËa ‰‡a ‡ÏÂ ˙Èp˙L ‡ÏÂ32‰¯Bw‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ , ¿…ƒ¿«≈¿…¿»»¿ƒ«¬ƒ∆«»
.dÓˆÚ«¿»

בתשלומים.22) עצמו לפטור יכול הגזלן כגון,23)ואין
קמא  (בבא בגדים ועשאן צמר כלים, ועשאן עצים הגוזל

לומר 24)צג:). תלמוד מה גזל, אשר הגזילה את "והשיב
בעי  בעלמא דמים לאו ואם יחזיר, שגזל כעין אם גזל? אשר

י). פרק שם תוספתא סו. (שם כגנב 25)שלומי" ולא
שגנב. עדים שני עליו העידו אם שניים, פי שמשלם

גדול.26) הבניין 27)בניין הריסת לאחר כי מברייתה,
שהייתה. כמו קורה אשר 28)תישאר הגזילה את והשיב

בתשובה.29)גזל. לחזור הגזלן על להקל שאם 30)כדי
יימנע  עצמה, הקורה את ולהחזיר ביתו את להרוס נכריחו

תשובה. בטיט,31)מלעשות חיברה שלא אףֿעלֿפי
תקנה, כאן גם תיקנו החג, לאחר להריסה עומדת והסוכה
הסוכה  דין החג ימי בתוך כי עצמה, הקורה את יחזיר שלא

שם). (גמרא קבע בניין דין 32)כדין בטיט, בנאה ואם
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קכג

קכג

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  א' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הקורה  את מחזיר אינו החג לאחר ואף בניין, כדין הסוכה
(גמרא  השבים תקנת מפני דמיה, את לו נותן אלא עצמה,

שם).

.Â¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÊBb‰33- «≈»ƒ»∆¿»««ƒ∆»«
‰ÏÊb ˙·L‰ ˙¯B˙a BÈ‡34˙Bc‚‡ LÏL ÏÊb .35˙BÂL ≈¿«¬»«¿≈»»«»¬À»

ÈzL ˙BÂL ÔzLÏL È¯‰Â ,eÏÊe‰Â ,˙BËe¯t LÏL»¿¿¿«¬≈¿»¿»»¿≈
¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ÌÈzL BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,˙BËe¯t¿¿∆¡ƒ¿«ƒ«»¿«¬ƒ

˙ÈLÈÏM‰36‰Ëe¯t ‰ÂL ‰˙È‰ ‰lÁz·e ÏÈ‡B‰ ,37. «¿ƒƒƒ«¿ƒ»»¿»»»¿»
ÔÈ‡ ‰ÏÊb - ˙Á‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Ëe¯t ˙BÂL ÌÈzL ÏÊb»«¿«ƒ»¿»¿∆¡ƒ««¿≈»≈

Ô‡k38Ô‡k ÔÈ‡ ‰ÏÊb ˙·L‰ ˙ÂˆÓ ,39. »ƒ¿«¬»«¿≈»≈»

(ראה 33) תורה" דין שהוא כל לגזול "אסור כי עבירה,
ב). הלכה ממון 34)למעלה אינו פרוטה משווה פחות כי

נה:). מציעא ירק )35(בבא כגון יחד, הנאגדים דברים
קה.). קמא משווה 36)(בבא פחות שהיא פי על אף

בתורת  אינו פרוטה משווה שפחות אמרנו והרי פרוטה,
הגזילה. חובת 37)השבת הגזילה משעת עליו וחלה

משווה 38)ההשבה. פחות הוא בידו שנשאר מה כי
גזל 39)פרוטה. כי הגזילה, השבת מצוות את קיים לא

משנה. במגיד פירש [כך הכול להחזיר ועליו פרוטה, שווה
סימן  משפט חושן הטור גירסת שהביא משנה כסף וראה
ולהלכה  כאן" אין השבה כאן, יש "גזילה רבינו: בדברי שס
מה  להחזיר מחוייב שהגזלן מפרש הוא גם כי הבדל, אין

בידו]. שנשאר

.Ê¯a„na B˙ÏÊ‚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,·eMia B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰«≈∆¬≈«ƒ¿∆¡ƒ¿≈»«ƒ¿»
- Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËB - ‰ˆ¯ Ì‡ :ÏÊ‚p‰ „Èa ˙eL¯‰ -»¿¿««ƒ¿»ƒ»»≈¿ƒ»
ÈpnÓ Ò‡z ‡nL ,·eMia ‡l‡ ÏËB ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ≈∆»«ƒ∆»≈»≈ƒ∆ƒ

Ô‡k40B˙eÈ¯Á‡·e ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰Â .41„Ú »«¬≈ƒƒ¿««¿»¿«¬»«
.‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ÔÎÂ .·eMia BÏ ‰p¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ∆»«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈»

שודדים 40) ידי על כגון באונס, ממני אותה יקחו שמא
וקרה 41)מזויינים. במדבר כורחו בעל לו החזירה אם

חייב. הגזלן אונס,

.ÁÔBaLÁa BÏ ÚÈÏ·‰Â B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰42‡ˆÈ -43. «≈∆¬≈¿ƒ¿ƒ««∆¿»»
¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â44BÒÈÎÏ45Ì„‡L ;‡ˆÈ - ˙BÚÓ Ba LiL ¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈»»»∆»»

BÒÈÎa LÓLÓÏ ÈeOÚ46˙BÚn‰ ‰Ó È¯‰Â ,‰ÚL ÏÎa »¿«¿≈¿ƒ¿»»»«¬≈»»«»
˙ÚcÓ ‡lL ÔÈÓe ,ÂÈ˙BÚÓ ÏÏÎa BÏ ¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«¿»ƒ¿»∆…ƒ««

¯ËBt47‡Ï - ÌeÏk Ba ÔÈ‡L ÒÈÎÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈¿…
‡ˆÈ48BÚÈ„BiL „Ú ‰ÏÊb‰ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,49¯ÈÊÁ‰L »»¿«»¿«¬»«¿≈»«∆ƒ∆∆¡ƒ

.ÈBÏt ÒÈÎÏ¿ƒ¿ƒ

הוסיף 42) דמיו לו וכשנתן חפץ, ממנו קנה זמן לאחר
לומר  התבייש כי בחשבון, והבליע הגזילה דמי עליהם

פטור 43)שגזל. הנגזל, מיד הכסף נגנב ואם חובתו, ידי
מאחריותו. הנגזל.45)הגזלן.44)הגזלן של לארנקו

כדי 46) קרובות, לפעמים ארנקו את לבדוק רגיל אדם
כא: מציעא בבא יצחק רבי (דעת הכסף נגנב לא אם לראות

קיח:). קמא בבא הכול כדעת הנגזל 47)שנתקבלה אם
לו  הודיע לא שהגזלן פי על אף לו, שהוחזר הכסף את מנה

אבד  אם מאחריותו, הגזלן את פוטר הגזילה, את לו שהחזיר
כן. למשמש 48)לאחר דרכו אין כסף, בכיס שאין מכיוון

פירשו  כך הגזילה. לו הוחזרה אם ידע לא כך ומתוך בו,
מעות  בו שיש כיס בין בגמרא ההבדל את והרי"ף רבינו
רש"י). כפירוש (שלא שם מעות, בו שאין כיס לבין

ואילך.49) מכאן הנגזל עליו שישמור כדי

.Ë„ÓBÁ‰ Ïk50ÏL ÂÈÏÎÂ B˙Èa B‡ B˙Ó‡ B‡ Bc·Ú »«≈«¿¬»≈¿≈»∆
epnÓ e‰˜iL BÏ ¯LÙ‡L ¯·„ B‡ ,B¯·Á51¯ÈaÎ‰Â , ¬≈»»∆∆¿»∆ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ

Ba ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÚ¯a ÂÈÏÚ52ÏÚ Û‡ ,epnÓ BÁ˜lL „Ú »»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ∆««
ÌÈa¯ ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Èt53‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»«»ƒ«ƒ¬≈∆≈¿…

,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .„ÓÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…«¿…¿≈ƒ«»∆
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ54„Ú ‰Ê Â‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡Â . ƒ¿≈∆≈«¬∆¿≈≈¿»∆«
„ÓÁL ıÙÁ‰ ÁwiL55¯Ó‡pL ÔÈÚk ,56„ÓÁ˙ ‡Ï : ∆ƒ««≈∆∆»«»ƒ¿»∆∆¡«…«¿…

Ba LiL „enÁ - CÏ zÁ˜ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ·‰ÊÂ ÛÒk∆∆¿»»¬≈∆¿»«¿»»ƒ∆≈
‰OÚÓ57. «¬∆

להשיג.50) לב בכל ואמתו)51)החפץ (עבדו הפרט "מה
קונה  שהוא דבר כל אף ומקנה, קונה שהוא בדבר מפורש

ח). פרשה יתרו (מכילתא דברים 52)ומקנה" עליו הרבה
להו"53)והתעקש. משמע דמי בלא לאינשי תחמוד, "לא

קיים, תחמוד" "לא איסור שבאמת מכאן ה:). מציעא (בבא
דמים. בנותן בו 54)אף אין הקנייה מעשה עצם כי

שידול  לאחר הבעלים בהסכמת שנעשה לאחר עבירה,
אין  ובזה וההפצרה, השידול רק היא והעבירה מרובה,

כן 55)מעשה. אם אלא תחמוד" "לא לאו על עובר אינו
שחמד. החפץ את קנה דהיינו מטרתו, את החומד השיג

שנאמר.56) למה בדיבור?57)דומה חומד אפילו "או
להלן  מה וגומר, עליהם וזהב כסף תחמוד לא לומר תלמוד
(מכילתא  מעשה" שעושה עד כאן אף מעשה, שעושה עד

ח).. פרשה יתרו,

.È‰e‡˙n‰ Ïk58,B¯·Á ÏL ÂÈÏÎÂ BzL‡ B‡ B˙Èa »«ƒ¿«∆≈ƒ¿¿≈»∆¬≈
Ô˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÌÈ¯·c ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»ƒ∆∆¿»ƒ¿»
‰zÙÂ ‰Ê ¯·„ ‰˜È C‡È‰ BaÏa ·LÁL ÔÂÈk - epnÓƒ∆≈»∆»«¿ƒ≈«ƒ¿∆»»∆¿ƒ¿»

¯·ca BaÏa59,‰e‡˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú ¿ƒ«»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«∆
„·Ïa ·la ‡l‡ ‰Â‡z ÔÈ‡Â60. ¿≈«¬»∆»«≈ƒ¿«

מעשה.58) ידי על לפועל תשוקתו להוציא גמר 59)בלי
לו. שימכרנו החפץ בעל על להטריח בניגוד 60)בליבו

ולא  אומר הוא ולהלן תחמוד "לא מעשה. בו שיש לחימוד
בפני  החמדה ועל עצמה בפני התאווה על לחייב תתאווה,

שם). (מכילתא עצמה"

.‡ÈÈ„ÈÏ ‡È·Ó „enÁ‰Â ,„enÁ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Â‡z‰««¬»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ≈
ÏÊ‚61Èt ÏÚ Û‡ ¯kÓÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ¯ ‡Ï Ì‡L ; »≈∆ƒ…»«¿»ƒƒ¿…««ƒ

È„ÈÏ ‡B·È - ÌÈÚ¯a ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÓ„a Ì‰Ï ‰a¯‰L∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ≈
ÏÊ‚62ÌÈz· e„ÓÁÂ :¯Ó‡pL ;63e„ÓÚ Ì‡Â .eÏÊ‚Â »≈∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿

ÌBÓÓ ÏÈv‰Ï ÂÈÙa ÌÈÏÚa‰64e‰eÚÓ B‡65ÏÊ‚lÓ «¿»ƒ¿»»¿«ƒ»»¿»ƒƒ¿…
‰OÚnÓ „ÓÏe ‡ˆ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‡B·È -»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈¿«ƒ«¬≈

˙B·Â ·‡Á‡66. «¿»¿»



 124  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ יתד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכד ואבידה קכד גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  א' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לחמוד,61) סופו התאווה שאם לך ולומר ... אומר: "רבי
לאנוס  סופו חמד ואם תחמוד, ולא תתאווה ולא שנאמר

(שם). וגזלו" שדות וחמדו שנאמר ויקח 62)ולגזול,
ונשאו.63)בחזקה. ובתים וגזלו שדות וחמדו במקרא:

מהם.64) שגזלוהו שגזלו.65)לאחר אחאב 66)לפני
עליו, העלילו נבות וכשסרב לקנותו וביקש נבות כרם חמד
המלך  לאוצר החרימו כרמו ואת והרגוהו למשפט העמידוהו

כא). (מלכיםֿא

.·È‰e‡˙n‰L ,z„ÓÏ ‡‰67„Á‡ Â‡Ïa ¯·BÚ -68, »»«¿»∆«ƒ¿«∆≈¿»∆»
B‡ ÌÈÏÚaa ¯ÈˆÙ‰L ¯ˆÙ‰a ‰e‡˙‰L ¯·„ ‰Bw‰Â¿«∆»»∆ƒ¿«»¿∆¿≈∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡Ï' :¯Ó‡ CÎÏ .ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ - Ô‰Ó ‰Lw·a¿«»»≈∆≈ƒ¿≈»ƒ¿»∆¡«…

'‰e‡˙˙ ‡Ï'Â '„ÓÁ˙69ÏÊb Ì‡Â .70‰LÏLa ¯·Ú - «¿…¿…ƒ¿«∆¿ƒ»«»«ƒ¿»
.ÔÈÂ‡Ï»ƒ

לפועל.67) חפצו מוציא תתאווה.68)ואינו לא
בפני 69) החמדה ועל עצמה בפני התאווה על "לחייב

שם). (מכילתא אותו,70)עצמה" שחמד לאחר דבר
למכרו. סרבו והבעלים

.‚È‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰ Ïk71ÏËB el‡k - »«≈∆¬≈»∆¿»¿ƒ≈
Úˆa Úˆa Ïk ˙BÁ¯‡ Ôk :¯Ó‡pL ;epnÓ B˙ÓL72 ƒ¿»ƒ∆∆∆¡«≈»¿»…≈«»«

LÙ ˙‡73ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÓB‚Â74‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ , ∆∆∆¿≈¿««ƒ≈ƒ…»¿»
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰75‰·eLz ˙BOÚÏ ÔÏÊb‰ ‰ˆ¯Â ,76‡·e , «¿≈»«∆∆¿»»««¿»«¬¿»»

ÂÈÏ‡Ó77‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz - ‰ÏÊb‰ ÈÓc ¯ÈÊÁ‰Â78 ≈≈»¿∆¡ƒ¿≈«¿≈»«»«¬»ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÊBÚ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L79ÔÈÏÁBÓe ∆≈¿«¿ƒƒ∆∆»¿ƒ¬ƒ

ÏÎÂ .ÌÈ·M‰ ÏÚ ‰¯LÈ‰ C¯c‰ ·¯˜Ï È„k ,BÏ¿≈¿»≈«∆∆«¿»»««»ƒ¿»
‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe¯ ÔÈ‡ - ‰ÏÊb‰ ÈÓ„ epnÓ Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ∆¿≈«¿≈»≈«¬»ƒ»

epnÓ80. ƒ∆

קיט.71) קמא בבא יוחנן רבי של הגוזל.72)מימרא כל
הנגזל.73) של נפשו כלומר יקח, שעבירת 74)בעליו

חמורה. כה נשרפה.75)הגזילה או שאבדה כגון
צד:).76) (שם תשובה" לעשות שביקש אחד באדם "מעשה
בביתֿהדין.77) הנגזל אותו שתבע פי 78)בלי על אף

ה. הלכה למעלה ראה דמיה, את להחזיר חייב תורה שדבר
תשובה.79) הגזלנים 80)לעשות את מונע הוא כי

מחזירה  קיימת הגזילה אם א. סיכום: בתשובה. מלחזור
אם  ב. תשובה. בעל הוא אם אפילו ממנו, אותה ומקבלים
כגון  לגזלן, רב הפסד ייגרם ההחזרה ידי ועל קיימת הגזילה
מפני  דמיה, נותן ה), הלכה (למעלה בבניין שבנאה קורה
אין  דמיה אפילו קיימת, הגזילה אין ג. השבים. תקנת

והח  מאליו בא אם ממנו, שנאמר מקבלים מקום כל ד. זיר.
שב  שאינו לגזלן הכוונה דמים, משלם שהגזלן בתלמוד,

דין. בבית אותו תובעים אלא מרצונו,

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
או 1) רשות שינוי ר"ל הגזילה, שינויי דיני רבינו בו ביאר

אלו. דברים ופרטי ענין, שינוי או שבח שינוי

.‡˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb‰2BÓk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ «¿≈»∆…ƒ¿«≈∆»¬≈ƒ¿
‰˙È‰L3ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,4Û‡Â ,‰pnÓ ∆»¿»««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¿«

ÔÏÊb‰ ˙nL Èt ÏÚ5ÂÈa „Èa ‡È‰ È¯‰Â6BÊ È¯‰ - «ƒ∆≈««¿»«¬≈ƒ¿«»»¬≈
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ7dÓˆÚa8,ÔÏÊb‰ „Èa ˙Èp˙L Ì‡Â . ∆∆ƒ¿»∆»¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿«««¿»

- ‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»
ÈepLa d‡˜9‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‰ÈÓc ÌlLÓe ,10. ¿»»¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿««¿≈»

סו.2) הגזילה.3)בבאֿקמא ווי 4)בשעת דאמר "כיון
כג.). (בבאֿמציעא מינה" ליה מייאש כיס, לחסרון לה

קיא:5) קונה 6)בבאֿקמא גזילה שהלוקח אףֿעלֿפי
ג. הלכה לקמן רשות, ושינוי ביאוש "רשות 7)אותה כי

של  בנו ביד שהגזילה כלומר דמי", לוקח כרשות לאו יורש
שינוי  כאן ואין הגזלן, ביד היתה עדיין כאילו דינה הגזלן,
קונה. אינו לבדו יאוש כי להחזירה, חייב כן ועל רשות

סח.).8) סו. (שם דמיה ולא גופה, רבה,9)הגזילה "אמר
- ודוגמאות "שינוי", המושג הגדרת סו.). (שם קונה" שינוי

ואילך. י הלכה לקמן הגזלן.10)ראה ביד השביחה אפילו

.·‰Ê ÔÈ„Â11‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc12˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ∆ƒ»∆∆¡«¿≈ƒ∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰13e„ÓÏ14‡È‰ Ì‡ : «¿≈»¬∆»»ƒƒ«¿»»¿ƒƒ

d˙B‡ ÌlLÓ - dÏÊbLk15- B„Èa ˙Èp˙L Ì‡Â , ¿∆¿»»¿«≈»¿ƒƒ¿«≈¿»
‰ÈÓc ÌlLÓ16‡ÏÂ ‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ . ¿«≈»∆»ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¿…

˙Èp˙L17¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L Á·M‰ Ïk ÔÏÊb‰ ‰˜ - ƒ¿«≈»»««¿»»«∆«∆ƒ¿ƒ»««
‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È18‰Ê ¯·„Â . ≈¿≈¿«≈∆»ƒ¿««¿≈»¿»»∆

·cÓÌ‰È¯19ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,20BÏ ¯ÈÊÁnLÎe . ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«»««»ƒ¿∆«¬ƒ
Á·M‰ BÏ ÔÈÓL ,‰ÏÊb‰21ÏÊ‚p‰ ÔÓ ÏËBÂ22. «¿≈»»ƒ«∆«¿≈ƒ«ƒ¿»

משלם 11) נשתנית ואם בעינה, חוזרת נשתנית שלא שגזילה
מרבו.13)שם.12)דמיה. הפירוש 14)תלמיד את

הנ"ל. עצמה.15)לפסוק הגזילה את גמרא 16)מחזיר
וילדה.17)שם. אצלו ונתעברה פרה גזל כגון
בשעת 18) שהיתה כמו הפרה את מחזיר הוא כלומר,

רחל  וילדה אצלו ונתעברה פרה "גזל הולד. בלי הגזילה
רבינו  צג:). שם (משנה הגזלה" כשעת משלם . . . ונטענה

ו. הלכה לקמן ראה יאוש. בלאחר זו משנה של 19)מפרש
אם 20)החכמים. בתשובה. לחזור הגזלן על להקל כדי

מלחזור  ימנע אצלו, שנולדו הוולדות את גם ממנו נדרוש
להחזיר  עליו היה הדין מצד כי תקנה, הוא זה דבר בתשובה.

קונה. אינו יאוש כי השבח, את לגזלן 21)גם לו מעריכים
הגזילה. אצלו שהשביחה השבח, דמי ונוטל 22)את

שילדה  לפני והחזירה אצלו ונתעברה פרה שגזל כגון דמים,
שם). לקמן (ראה

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ÔÏÊb‰ d¯ÎÓ¿»»««¿»¿»»¿«»»««ƒ∆…
‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L23dÓˆÚa ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -24„iÓ ƒ¿«≈«¿≈»≈»∆∆¿«¿»ƒ«

‰¯ÈÎÓ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰ ;Á˜Bl‰«≈«ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
‰È˙e25Á˜Bl‰ d‡˜ ,‰È˙e ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡Ï ÔÈa ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿ƒ»¿»»«≈«

˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa26. ¿≈¿ƒ¿

אותה.23) קנה לא גופה.24)והגזלן אין 25)הגזילה
ליאוש  קדמה המכירה או למכירה, קדם היאוש אם הבדל,

קטו.). או 26)(שם הקונה לרשות בהיתר הגזילה שעברה
ה  פרק גניבה להלכות השווה שם). (גמרא מתנה המקבל

ג. הלכה
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ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  א' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.„¯ÎÓe ,ÁÈaL‰Â ÏÊBb‰27Le‡È ÈÙÏ LÈ¯B‰ B‡28 «≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿≈≈
LÈ¯B‰ ÁÈaL‰M ‰Ó -29‰˜Â ,¯ÎÓ ÁÈaL‰M ‰Óe «∆ƒ¿ƒ«ƒ«∆ƒ¿ƒ«»«¿»»

Á·M‰ ˙‡ L¯BÈ B‡ Á˜BÏ30ÔÓ Á·M‰ ÈÓc ÏËBÂ , ≈«≈∆«∆«¿≈¿≈«∆«ƒ
‰ÏÊb‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ÏÊ‚p‰31ÈÓc ÏËBÂ ÏÊ‚p‰ ¯ÊBÁÂ , «ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»¿≈«ƒ¿»¿≈¿≈

ÔÏÊb‰ ÔÓ Á·M‰32Ì‡ ÔÎÂ .L‡È˙ ‡Ï È¯‰L , «∆«ƒ««¿»∆¬≈…ƒ¿»≈¿≈ƒ
Á˜Bl‰ ÁÈaL‰33ÔÓ Á·M‰ ÏËB - L¯Bi‰ B‡ ƒ¿ƒ««≈««≈≈«∆«ƒ

ÏÊ‚p‰34. «ƒ¿»

צו.).27) (שם רבא של רשות 28)מימרא שינוי כאן ויש
שינוי  בלי שיאוש כשם הדין, מצד קונה שאינו יאוש בלי
לבבאֿקמא  הבחירה בית (ראה הדין מצד קונה אינו רשות

.(273 שם.29)עמוד רבא, בשינוי 30)לשון אותו קנה
ראה  בלבד, ביאוש אותו קונה שגזלן כשם בלבד, רשות
דומה  יאוש ע"י קנין דין אין הגזלן ולגבי ב. הלכה למעלה
נשארים  השבח דמי ראשון, בדין רשות. שינוי של לקנין
יאוש, לפני במכר מהֿשאיןֿכן השבים, תקנת מפני בידיו

הגזלן. מן השבח דמי ונוטל הנגזל את 31)שחוזר כי
יאוש. בלי רשות בשינוי קנה לא עצמה ולא 32)הגזילה

לשבח  היתה השבים תקנת כי השבח, את הגזלן קנה
ב). הלכה למעלה (ראה יאוש שם.33)שלאחר רבא, דברי

של 34) השבח מכר, ואחרֿכך הגזלן השביח שאם כשם
פירש  [לא לקונה. השבח הקונה, השביח אם כך הלוקח;
השבח  דמי את מהגזלן גובה הנגזל אם לוקח בהשביח רבינו

ולכאן]. לכאן פנים ויש ללוקח. ששילם

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÏÊb‰ ¯ÎÓ35Èt ÏÚ Û‡ , »«««¿»¿≈»ƒ««ƒ
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈaL‰L36d¯ÎÓ . ∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ∆∆ƒ¿»∆»¿»»

Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰37ÏÈ‡B‰ - ÁÈaL‰L ¯Á‡ »≈»ƒ¿ƒ¿»≈««∆ƒ¿ƒ«ƒ
‰˜ ,Ï‡¯OÈ B„Èa ‡È‰L ‰ÊÂ Ï‡¯OÈ ÔÏÊb‰Â¿««¿»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈»»

Á·M‰38B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÊ‚p‰ OÙz Ì‡Â ;39. «∆«¿ƒ»««ƒ¿»≈ƒƒƒ»

בעד 36)שם.35) משלמים הבעלים ואין השבח, עם
שהשביח, ישראל בלוקח רק אותו. קנה לא הגוי כי השבח,
קנה  אם אפילו הנגזל, מן השבח את שנוטל חכמינו אמרו

שם. גמרא יאוש, לפני הגזילה שלא 37)את רבא בעיית
שם. הגזלן 38)נפתרה, מן ישר שקנה ישראל כדין

ד. הלכה ראה כן 39)והשביח, ועל נפתרה, לא הבעיא
ב  פרק ממון, נזקי הלכות ראה מידו. מוציאים אין מספק

ה. הלכה

.Âe¯‡a ¯·k40B‡ Le‡È ¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L ‰ÏÊb‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆ƒ¿ƒ»««≈
,ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,ÔÏÊbÏ Á·M‰ - ˙Èp˙LpL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈«∆«««¿»ƒ¿≈«»««»ƒ

‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡41‰¯t ÏÊb ?„ˆÈk .42 ««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈≈∆»≈«»«»»
ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ ‰„ÏiL ÔÈa ,BÏˆ‡ ‰¯aÚ˙Â43ÔÈa ¿ƒ¿«¿»∆¿≈∆»¿»…∆∆¿»«ƒ≈

‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL44ÏÁ¯ ÏÊb ;45‰ÚËÂ46ÔÈa ,BÏˆ‡ ∆¬«ƒ…»¿»»«»≈¿ƒ¿¬»∆¿≈
- dÊÊ‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈa ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ dÊÊbL∆¿»»…∆∆¿»«ƒ≈∆¬«ƒ…¿»»

‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓ ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰47. ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«≈ƒ¿««¿≈»
Ì‡Â ;ÔÏÊb ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ - dÊÊ‚e ‰„ÏÈ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»«ƒ¿«¿»∆«¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏËBÂ ,BÏ ÔÈÓL - dÊÊ‚ ‡ÏÂ ‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»¿…¿»»»ƒ¿≈«∆«

dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ¯ÈÊÁÓe ,ÏÊ‚p‰ ÔÓ48. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»«¿»

ב.40) בהלכה בו 41)למעלה שיש שבח וכלֿשכן
ט). הלכה לקמן (ראה ופיטמה כחושה כגון הוצאה,

צה.42) צג: על 43)שם איננו כבר הדין, בשעת והשבח,
הגזילה. צה:).44)גבי (שם הגזילה גבי על עדיין והשבח

בצמר.46)שם.45) מחלק 47)נתכסתה הזה הדין את
כבר  שהשבח כלומר - וגזזה" ילדה "אם א. לשנים: רבינו
ו"משלם  לגזלן, שייך גופו השבח אז הגזילה, גבי על אינו
כבשעת  ריקנית הגזילה את מחזיר פירושו הגזילה", כשעת
ולא  ילדה לא עדיין "ואם ב. גיזות. ובלי ולדות בלי הגזילה
מקבל  והנגזל הגזילה, גבי על עדיין שהשבח כלומר - גזזה"
מקבל  שעליה, הצמר עם הרחל את או העובר עם הפרה את

הצמר. דמי או הולד דמי את אינו 48)הגזלן יאוש כי
רבי  כדעת היא זו הלכה א. הלכה סוף למעלה ראה קונה,
הגזילה, כשעת שמשלם פפא, רב של פירושו ולפי יהודה

צה: שם ילדה. לא ובין ילדה בין הבדל ואין

.Ê˙¯aÚÓ ‰¯t ÏÊb49Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â , »«»»¿À∆∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ,‰eÚË ÏÁ¯ ;‰„ÏÈ»¿»»≈¿»¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»

„ÏÈÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰¯t ÈÓc ÌlLÓ - dÊÊb50ÏÁ¯ ÈÓ„e ¿»»¿«≈¿≈»»»∆∆≈≈¿≈»≈
Le‡È ÈÙÏ Ì‡Â .ÊÊbÏ ˙„ÓBÚ‰51‰pzLpL Ì„˜ B‡ »∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿≈≈…∆∆ƒ¿«»

,ÌÈÏÚa ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ È¯‰ - dÊÊ‚ B‡ ‰„ÏÈ»¿»¿»»¬≈«ƒ¿«¿»∆¿»ƒ
ÔÏÊb‰ „Èa ‰ÚË B‡ ‰¯aÚ˙pL Èt ÏÚ Û‡Â52; ¿««ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¬»¿«««¿»

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰53‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L ‡ÏÂ54 ƒ¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈«¿≈»
ÔÈ„Ú ‡È‰ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a -55·iÁ ÔÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿»∆»ƒ¬«ƒ««ƒ¿««¿»«»

‰ÈÒ‡a56. »√»∆»

שבהלכה 49) הדוגמא את משלימה זו דוגמא צג: שם משנה
ברשות  היה עיבורו מראשית כשהוולד דובר, שם הקודמת.
ברשות  קיים כבר היה כעובר כשהוולד מדובר, כאן הגזלן.
אחרי  הגזלן ברשות העולם לאויר שיצא אלא הנגזל,

הבעלים. הגזלן 50)שנתייאשו כלומר הגזילה, כשעת
את  בדמים ומשלים הפרה, את ומחזיר הוולד את נוטל
שהוא  הפרה דמי ובין לילד העומדת פרה דמי בין ההפרש

עובר. בלי מקרים,51)מחזיר בשני דובר כה עד
אותם  דין רבינו מבאר כעת יאוש. לאחר הגזילה שהשביחה

יאוש. לפני הגזילה כשהשביחה המקרים, וכל52ֿ)שני
מעוברת. היתה כבר אותה כשגזל אם ולפני 53)שכן

תקנת  מטעם לא אף השבח, את אפילו קונה הגזלן אין יאוש
ב. בהלכה כלמעלה שבעיבור 54)השבים. השינוי כי

לקמן  ראה מעשה. שינוי נחשב ואינו קל, שינוי הוא ובלידה
י. אףֿעל55ֿ)הלכה הגזילה, על החוזקית הזכות לבעלים

הגזלן. בבית שהיא אפילו 56)פי תאבד הבהמה אם
כלומר  לשלם, הגזלן חייב טבעית, מיתה שמתה כגון באונס,
את  קונה אינו זאת בכל שלו, היתה כאילו מפסיד הוא

השבח.

.Á·b57ÏÊ‚ B‡58eL‡È˙pL ¯Á‡ Á·ËÂ LÈc˜‰Â , »«»«¿ƒ¿ƒ¿»«««∆ƒ¿»¬
ÌÈÏÚa‰59‰ÚMÓ ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - «¿»ƒ¬≈ƒƒ¿««¿»ƒ»»

„·Ïa dLÈc˜‰L60¯kO ‡ËBÁ ‡‰È ‡lL È„k ,61; ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿≈∆…¿≈≈ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÚL „Ú ‰·b ˙ÚMÓ ‰È˙Bf‚Â ‰È˙B„ÏÂ ÏÎÂ¿»¿»∆»¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈»«¿«∆¿≈

ÌÈÏÚa ÏL -62. ∆¿»ƒ
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קכו ואבידה קכו גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  א' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נה:57) (בבאֿקמא 58)גיטין הקדש הקדישם ובשניהם
הקדשו 59)סז.). אין הבעלים, שנתייאשו לפני הקדיש אם

סח:). (שם שלו אינה הגזילה או שהגניבה מכיון הקדש,
יח 60) פרק לחםֿמשנה [ראה השם ובשינוי ביאוש שקנאה

חולין  היתה קודם כי יד]. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
שבח  לענין ברשותו אינה אבל עליה. קודש שם ועכשיו
למעלה  הקדיש, שלא בגזלן כמו הבעלים, שנתייאשו משעה
בהקדיש  אבל השבים, תקנת בו עשו ששם מכיון ב, בהלכה
ט). להלכה מגידֿמשנה (ראה השבים תקנת בו אין

קנה 61) לא הדין מצד כי נה: גיטין הגמרא, דברי אלה
אינו  בלבד יאוש כי יאוש, לאחר אפילו השבח, את הגזלן
סוף  למעלה (ראה לגזלן השבח - השבים תקנת ומפני קונה,

א). [קשה 62)הלכה יאוש. שלאחר והוולדות הגיזות גם
המגידֿ של פירושו עלֿפי כאן רבינו דברי להבין מאוד
חוטא  יהא שלא "כדי הטעם בפירוש אומר רבינו משנה.
היינו  לגמרי, אחר נימוק יוצא המגידֿמשנה ומדברי נשכר",
יינתן  לא שהשבח מפני השבים, תקנת שייך לא שבהקדיש
הכל  הלא נשכר? החוטא מה לתמוה: יש ועוד לגזלן.
התמיהות  כל את לסלק וכדי כאן. ראב"ד ראה  להקדש?
הכוונה  "וטבח" כאן: רבינו שכתב שמה לפרש, נראה
(בגיטין  בחוץ קדשים שחיטת עוון על ועבר בחוץ, לשחט
ענוש  וכו' בחוץ עלה, תני נאמר: זו, הלכה מקור ששם נה:
מיותרת, "וטבח" המלה הרי כן, תאמר לא שאם כרת),
אלא  וחמשה ארבעה בדין כאן עוסקים אנו אין שהלא
לשון  אחר נגרר שרבינו לומר תרצה ואם גזילה; בשבח
ודאי  אלא מכר". "או המלים השמיט למה קשה  המשנה,
שם: אמרו זה ועל וכו'", עלה "ותני להמובאה: התכוון
והפירוש  רבינו. של נימוקו ומכאן נשכר", חוטא יהא "שלא
גזילה, עוון על נוסף כרת עוון על שעבר הזה שהחוטא הוא,

השבים]. מתקנת יהנה לא

.Ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·La64, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆««»≈≈»
˙B„ÏÂe ˙Bfb ÔB‚k65‰LeÁk ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ»¿»¿»

dÓhÙe66Á·L ÏÊ‚p‰ ÔÓ ÏËB Le‡È ÈÙÏ elÙ‡ - ƒ¿»¬ƒƒ¿≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆«
Ìeht‰67Ba LiL Á·MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿≈…«≈»∆ƒ∆«∆≈

.‰‡ˆB‰»»

לאחר 63) ובין יאוש לפני בין גזילה בשבח הבדל שיש
בדמים.64)יאוש. לגזלן עלה עליהם 65)שלא שמדובר

צג: שם ובגמרא סה.66)במשנה ההפרש 67)שם את
שפטמה. לאחר הפרה דמי לבין שפטמה לפני הפרה דמי בין
"אני  פירוש שקלת?" ואת פטימנא "אנא לטעון: יכול הוא
גניבה  הלכות וראה (שם, תקח?" ואתה כסף, ואוציא אפטם

יא). הלכה א פרק

.ÈÈepL68B˙i¯·Ï ¯ÊBÁ‰69ÈepL BÈ‡ -70?„ˆÈk . ƒ«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈«
ÌÈ¯ÓÒÓa Ô˜a„Â ÌÈˆÚ ÏÊBb‰71- ‰·z Ô‰Ó ‰OÚÂ «≈≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»»≈∆≈»

˙BÁeÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ô˜¯ÙÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÈepL BÈ‡≈ƒ∆¬≈∆¿»¿»¿»¿¿ƒ
eÈ‰Lk72. ¿∆»

זה,68) בפרק הראשונה שבהלכה הרישא את שבאר לאחר
רבינו  מתחיל הגזלן, ביד נשתנתה שלא גזילה על המדברת

הגזלן. ביד שינוי בדין העוסקת הסיפא, את לבאר
שמלפני 69) הקודם למצבו החפץ את להחזיר שאפשר

להחזיר 70)השינוי. וחייב הגזילה, את קונה הגזלן ואין
עצמה. הגזילה העצים.71)את את לשנות שם 72)בלי

צג:

.‡È¯ÙÚ ÏÊb73‰˜ ‡Ï - ‰·Ï e‰‡OÚÂ74Ì‡L ; »«»»«¬»»¿≈»…»»∆ƒ
˜„È75k ¯ÙÚ ¯ÊÁz ,‰·l‰ÏL ÔBLÏ ÏÊb .‰˙È‰L »…«¿≈»«¬…»»¿∆»¿»»«»∆

˙ÎzÓ76CÈzÈ Ì‡L ;‰˜ ‡Ï - ÚaËÓ e‰‡OÚÂ «∆∆«¬»»«¿≈«…»»∆ƒ«ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙È‰Lk ÔBLÏ ¯ÊÁÈ ÚaËn‰««¿≈««¬…»¿∆»¿»¿≈…«≈»∆

צו:73) שם פפא, רב של את 74)מימרות ומחזיר
הנגזל. מן השבח את ונוטל דק.75)הלבינה, דק יכתוש

לשון.76) בצורת מאורך מתכת גוש

.·ÈÏ·‡77ÌÈˆÚ ÏÊBb‰78Ôˆˆ˜e ÔÙLÂ79˜˜Á B‡ ¬»«≈≈ƒ¿»»¿»»»«
Ô‰a80Bˆt B‡ BÚ·ˆe ¯Óˆ ÏÊbL B‡ ,ÌÈÏk Ô‡OÚÂ81 »∆«¬»»≈ƒ∆»«∆∆¿»ƒ¿

BaÏÂ82ÈÂË ÏÊbL B‡ ,83‰·Ï ÏÊbL B‡ ,„‚a e‰OÚÂ ¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆∆»«¿≈»
¯ÙÚ d‡OÚÂ84Ô˙zÒÂ ÌÈ·‡ B‡ ,85ÔÎÈz‰Â ˙BÚÓ B‡ , «¬»»»»¬»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»

- ˙B¯Á‡ ˙BÚÓ ÌOÚÈ Ì‡L ;B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆ƒ«¬≈»¬≈
Ô‰ ˙BL„Á ÌÈt86.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¬»≈¿≈…«≈»∆

לברייתו.77) חוזר השינוי אין הבאות, הדוגמאות בכל
צג:78) לברייתו.79)שם חוזר שאינו שינוי זהו
קיבול.80) ובית חלל בהם את 81)עשה באצבעות הפריד

אותן. וניקה הצמר כיבוס 82)שערות עלֿידי הלבינו
מיוחד. מה 83)וטיפול להסביר [קשה חוטים עשוי צמר

הבגד  גם הרי תיבה, שעשאם עצים ובין בגד ועשאו טווי בין
וכסףֿמשנה]. לחםֿמשנה ראה לפרק. צו:84)אפשר שם

והחליקן.85) שגזל.86)תקנן המעות אותן אלה ואין

.‚È˙BÚÓ ÏÊBb‰87˙BLÈ88ÔÙLÂ89‡Ï - ÔLcÁÂ «≈»¿»¿»»¿ƒ¿»…
˙BÚÓ ÏÊb .eÈ‰Lk ÔÈ¯ÊBÁÂ ÔÈMÈ˙Ó È¯‰L ;‰»̃»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿∆»»«»

ÌMÈÂ ÌÈL„Á90ÌÈt - ÌLcÁÈ Ì‡L ;‰˜ - ¬»ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿«¿≈»ƒ
Ô‰ ˙BL„Á91Ï˜c ÏÊb .92¯aÁÓ93˜e‰˜ ‡Ï - Bˆˆ94, ¬»≈»«∆∆¿À»¿»…»»

˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ B˙¯k elÙ‡Â95˙B¯B˜ e‰OÚ ;96- «¬ƒ¿»À¿À¿»»
‰˜97. »»

והשחירו.88)שם.87) וניקן.89)משומשות החליקן
ישנות.90) אותן וניכרת 91)עשה הן, אחרות אלה מעות

בשעת  שהיו כמו להיות יחזרו לא ולעולם ההתיישנות, בהן
צו.92)הגזילה. דקל,94)לקרקע.93)שם היה כי

ולא  בשמו לא נשתנה ולא שנקצץ, לאחר גם דקל ונשאר
עצמו. הדקל את להשיב הגזלן חייב כן על במראהו.

נקראות 95) שעדיין מפני קנה שלא הטעם טבעות. טבעות,
דקל. של וישלם 97)לבנין.96)חוליות מעשה , בשינוי

כשהשינוי  רק קונה מעשה שינוי הכלל, [זה בלבד. דמים
המעביר  ממש, שינוי זה אין לאו, ואם השם, לשינוי גורם
אמורים, אלה דברים במה הגזלן. של לרשותו הגזילה את
אבל  שנקצץ, דקל כגון: הגזילה, בגוף ממש שינוי כשאין
השם, נשתנה כשלא אפילו קונה הגזילה, בעצם ממשי שינוי
אףֿעלֿפי  איל, ונעשה טלה או שור ונעשה עגל כגון:
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קכז

קכז

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  א' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שור  קרוי יומו בן שור קנה שאמרו: השם, שינוי כאן ואין
לה:]. בבאֿקמא אילעא כדרבי בעצמותו, השינוי מפני

.„È˙BÏB„b ˙B¯B˜ ÏÊb98‰˜ ‡Ï - ˙BpË˜ Ô‡OÚÂ99; »«¿«¬»»¿«…»»
˙BÁeÏ Ô‡OÚ100ÌÓL ‰pzLpL „Ú101ÏÊb .‰˜ - ¬»»«∆ƒ¿«»¿»»»»«

·ÏeÏ102‰˜ - ÂÈÏÚ „È¯Ù‰Â103ÌÈÏÚ ÏÊb .ÌÈÏÚ‰ »¿ƒ¿ƒ»»»»∆»ƒ»«»ƒ
‰iÙeÁ Ô‡OÚÂ104‰˜ -105‰ÏË ÏÊb .106‰OÚÂ «¬»»ƒ»»»»«»∆¿«¬»

ÏÈ‡107B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ - ¯BL ‰OÚÂ Ï‚Ú ,108 «ƒ≈∆¿«¬»¬≈∆ƒ¿»
e‰˜Â109‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,110‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿«≈ƒ¿««¿≈»¿««ƒ∆…

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙111. ƒ¿»¬«¿»ƒ

עליהן.99)שם.98) "קורות" שם עדיין כי
עליהם.101)קרשים.100) נקרא "קורה" שם ואין
הדקל.102) "עלים"103)ענף נעשו כי מעשה, בשינוי

להיות  ישובו לא ולעולם "לולב", ולא עלים ונקראים
לאחר 104)"לולב". הבית, את בו לכבד מטאטא כעין

לשנים. העלים את פעם 105)שחילק ואף מעשה, בשינוי

"עלים". להיות ישובו שנה.106)לא בן עד צעיר כבש
שם 107) ומעלה, אחד ויום חודש שלושהֿעשר מבן כבש

מעשה 108)צו: עלֿידי בא לא זה ששינוי אףֿעלֿפי
סה:).109)הגזלן. (שם גופו נשתנה ראה 110)כי

א. ושינו 111)הלכה יאוש, בלי אף קונה מעשה שינוי כי
מעשה. כשינוי חשוב - לאיל ומכבש לשור מעגל בגוף

.ÂË˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - B¯aLÂ ÈÏk ÏÊb112‡l‡ ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»∆»
ÂÈÓc ÌlLÓ113eˆ¯ Ì‡Â .ÔÏÊb ÏL ¯e·M‰ ÈÏk‰Â , ¿«≈»»¿«¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»

ÔÈÏËB - ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈÏÚa‰114ÌlLÓe , «¿»ƒƒ…«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
ÌÈÏÚaÏ ‡È‰ ‰wz BfL ;˙Át‰115- eˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¿»∆«»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ…»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô„Èa ˙eL¯‰116. »¿¿»»¿≈…«≈»∆

והגזלן 112) הכלי, שברי את הנגזל שיקבל אומרים אין
הכלי  דמי לבין השבור הכלי דמי בין ההפרש את לו יוסיף
טו. הלכה א פרק גניבה הלכות וראה יא.). (שם השלם

שלם.113) כלי גזלן.114)של של דין 115)בעלֿכרחו
הבעלים. לטובת תוקן לגזלן, שמין שאין כגון 116)זה,

ומתה. בהמה גזל

.ÊË˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb117‰¯˜e‰Â118Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆…ƒ¿«≈¿¿»««ƒ
‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL119˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¬≈∆∆

ÚaÏÌeÏk da ÔÏÊbÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏ120ewz ‡lL .121 «¿»ƒ¿≈««¿»»¿∆…ƒ¿
˙Bfb ÔB‚k ‡l‡ Le‡È ¯Á‡ Á·M‰ ˙‡ ÔÏÊbÏ««¿»∆«∆«««≈∆»¿ƒ

˙B„ÏÂe122˙¯ÊBÁ ‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯˜i‰ Á·L Ï·‡ ; ¿»¬»∆««…∆ƒ»¿»«¿≈»∆∆
‰ÈÈÚa123.da ‰ÎBÊ BÈ‡ , ¿≈∆»≈∆»

בעין.117) להחזירה הגזלן בבא118ֿ)וחייב סה. שם
מג. שתקנת 119)מציעא שמפני ב, הלכה למעלה ואמרנו,

לגזלן. יאוש שלאחר השבח שייך לא 120)השבים אף
המחיר. שבעליית שאם 122)החכמים.121)השבח

שימנע  לחשוש, יש והוולדות, הגיזות את הגזלן מן יקחו
בתשובה. קיימת,123)מלחזור אינה הגזילה אם אבל

היוקר, שבח את הגזלן ישלם לא מאליו, הכלי נשבר כגון

פרק  לקמן ראה שם. (גמרא שנתייקר לפני הכלי  דמי אלא
א). הלכה ג

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
או 1) שהוזלה או שנתייקרה הגזילה דיני ז"ל רבינו בו ביאר

חבירו, בנכסי שנשתמש מי וכן שנפסלה, או שנפחתה
השואל  לזה ונמשך אתו, הפקד אשר בפקדון והמשתמש
אינם  ששניהם לוה, מיד משכון החוטף או מדעת, שלא

לגזול. מתכוונים

.‡˙È·Á ÏÊBb‰2‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL «≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈«¬≈ƒ»»
:‰Úa¯‡a ‰„ÓÚÂ BÏˆ‡ ‰¯˜e‰Â ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa ¯È„ƒ»ƒ¿««¿≈»¿¿»∆¿¿»¿»¿«¿»»

d˙B‡ ‰˙L B‡ ˙È·Á‰ ¯aL Ì‡3d˙ B‡ d¯ÎÓ B‡ ƒƒ≈∆»ƒ»»»¿»»¿»»
˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ - ‰¯˜e‰L ¯Á‡ ‰zÓa¿«»»««∆¿»¿«≈«¿»»ƒ¿«

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰‡ˆB‰4dÁÈp‰ el‡L ;5˙¯ÊBÁ ‰˙È‰ , »»ƒ»»∆ƒƒƒ»»¿»∆∆
dÓˆÚa6‰ÈÏ‡Ó ‰¯aL .7,¯Èc ÌlLÓ - ‰„·‡ B‡ ¿«¿»ƒ¿¿»≈≈∆»»¿»¿«≈ƒ»

.‰ÏÊb‰ ˙ÚLkƒ¿««¿≈»

סה.2) שם.3)בבאֿקמא בגמרא מובאות אלה דוגמאות
שם 4) [בגמרא אותה. מכר או החבית את ששבר בשעה

שאם  נראה, רבינו מדברי בדין". העמדה "כשעת אמרו:
אינו  - בדין העמדה ובין העולם מן ההוצאה  בין הוקרה

התוספת]. אצלו.5)משלם היוקר 6)שלימה ושבח
כשהוא  כן, על טז. הלכה ב פרק למעלה ראה לבעלים,
נוספים, דינרים שלושה גוזל הריהו החבית, את משבר
ארבעה  משלם כך משום הגזילה. שבשעת הדינר מלבד

בלבד.7)דינרים. הגזילה על אלא הגזלן את לחייב ואין
הגזילה. כשעת דינר משלם כן על

.·‰ÂL ‰˙È‰8‰‡ˆB‰ ˙ÚL·e ,‰Úa¯‡ ‰ÏÊb‰ ˙ÚLa »¿»»»ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿«»»
¯Èc ÌÏBÚ‰ ÔÓ9‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ -10, ƒ»»ƒ»¿«≈«¿»»ƒ¿««¿≈»

d‡˙L B‡ d¯aML ÔÈa11‰„·‡ B‡ ‰¯aLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿»¿»»≈∆ƒ¿¿»»¿»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.8) ובבאֿמציעא שם, הוזל.9)גמרא היין מחיר כי
שם.10) גמרא הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל
כשהוקרה11) הקודמת, ארבעה בהלכה משלם החבית,

ופעם  דינר פעם פעמיים, גזל כאילו שנחשב מכיון דינרים,
אבל  החבית. את ששיבר בשעה היוקר שבח דינרים, שלושה
חבית  הבעלים מן גזל הרי החבית, כשהוזלה זו, בהלכה
משלם  הוא כן על דינרים, ארבעה שגזלה, בשעה שמחירה

דינרים. ארבעה

.‚ÏÊBb‰12Ï˙BÁ13,ÌÈ¯Óz ÌÈMÓÁ Ba LiL «≈»∆≈¬ƒƒ¿»ƒ
,‰ÚL˙a ¯ÎnÈ ˙Á‡k Blk Ï˙BÁ‰ ¯ÎniLÎe¿∆ƒ»≈«»À¿««ƒ»≈¿ƒ¿»
ÌlLÓ BÈ‡ - ‰¯OÚa ¯ÎnÈ ˙Á‡ ˙Á‡ ¯ÎniLÎe¿∆ƒ»≈««««ƒ»≈«¬»»≈¿«≈

‰ÚLz ‡l‡14˙Á‡ È‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÏÊ‚p‰ ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»«¬ƒ««
˜ÈfÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯ÎBÓ È˙ÈÈ‰ ˙Á‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ««»ƒƒ≈¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…«≈
Lc˜‰a Ï·‡ ;ËBÈ„‰ ÈÒÎa ,‰Êa16‡l‡ ,ÔÎ BÈ‡ »∆¿ƒ¿≈∆¿¬»¿∆¿≈≈≈∆»

‰¯OÚ ÌlLÓ17. ¿«≈¬»»

צט:12) הלחים,13)בבאֿמציעא הפירות בו ששמים כלי
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קכח ואבידה קכח גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  א' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ה. משנה טז, פרק כלים של 14)השווה חותל גזל הוא כי
בלבד. תשעה הוא ששוויו אחת, בבת תמרים חמשים

ראה 15) קמעוני. מחיר לפי לשלם עליו מחמירים שאין
יד. הלכה ד, פרק ממון נזקי ההקדש 16)הלכות מן הגוזל

שם. גמרא המזיקו, מחמירים.17)או בהקדש כי

.„‰Ó‰a ÏÊb18‰È˜Ê‰Â19‰LÁk B‡20BÈ‡L LÁk »«¿≈»¿ƒ¿ƒ»»¬»««∆≈
BÎÈ‰ÏÚz ˙‡eÙ¯ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ‡ÏÁ ÔB‚k ,¯ÊÁÏ Ï21, »«¬…¿√»ƒ∆≈»∆¿«¿»»

˜cÒÂ ÚaËÓ ÏÊbL B‡22CÏn‰ BÏÒt B‡23ÏÊbL B‡ , ∆»««¿≈«¿ƒ¿«¿»«∆∆∆»«
Ôlk e·È˜¯‰Â ˙B¯t24ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ÏÊbL B‡ ,25È¯‰ - ≈¿ƒ¿ƒÀ»∆»««ƒ¿∆¿ƒ¬≈

B¯aLÂ ÈÏk ÏÊbL ÈÓk ‰Ê26‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,27. ∆¿ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿¿«≈ƒ¿««¿≈»
¯ÊÁÏ ¯LÙ‡L LÁk eLÁÎÂ ˙BÓ‰a ÏÊb Ì‡ Ï·‡28, ¬»ƒ»«¿≈¿»¬««∆∆¿»«¬…

eÈ˜Ê‰Â ÌÈ„·Ú ÏÊbL B‡29ÏÒÙÂ ÚaËÓ ÏÊbL B‡ , ∆»«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ∆»««¿≈«¿ƒ¿«
ÏÊbL B‡ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«¬≈≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«

Ì˙ˆ˜Ó e·È˜¯‰Â ˙B¯t30˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z B‡ ,31B‡ , ≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»¿ƒ¿»
ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ıÓÁ ÏÊbL32‰„·ÚÂ ‰Ó‰a B‡ , ∆»«»≈¿»«»»«∆«¿≈»¿∆∆¿»

‰¯·Ú da33·¯wlÓ ‰ÏÒÙ B‡ ,34‰‡ˆBÈ ‰˙È‰L B‡ , »¬≈»ƒ¿¿»ƒƒ»≈∆»¿»¿»
Ï˜q‰Ï35BÏ ¯ÓB‡ -36EÈÙÏ ElL È¯‰ :37¯ÈÊÁÓe , ¿ƒ»≈≈¬≈∆¿¿»∆«¬ƒ

dÓˆÚa d˙B‡38. »¿«¿»

צו:18) בבאֿקמא שאינו 19)משנה שינוי היא וזקנה
שם.20)חוזר. גמרא ארוכה.21)רזתה, מעלים שאינם

השימוש.22) מן יצא ועלֿידיֿזה ציוה 23)ונבקע, המלך
צז. שם גמרא השימוש, מן זה מטבע גמרא 24)להוציא

צח: לתיקון.25)שם ניתן שאינו קלקול זה גם
דמיה.26) אלא עצמה הגזילה את מחזיר שאינו
צו:27) שם את 29)ולהבריא.28)משנה מחזיר

דין  תורה בדין כי שם, מאיר רבי דעת זוהי עצמם. העבדים
נקנית  ואינה נגזלת אינה שקרקע וכשם קרקע, כדין העבד
קנוי  אינו העבד כך קיימת, הבעלים ברשות אלא לגזלן,
הרי  לנגזל: הגזלן אומר כן על לבעלים. שייך אלא לגזלן
שם: אמר שרב מפני רבנן, נגד מאיר כרבי [פסק לפניך שלך

מאיר]. כרבי צח:30)הלכה באכילה,31)שם ואסורה
גופה  התרומה אבל מועטים. ודמיה מוגבל ההנאה היתר וגם
לא  - הבאות הדוגמאות ביתר וכן במאומה, נשתנתה לא

הגזילה. גוף בהנאה.32)נשתנה כגון 33)ואסור
למזבח. להקריבה ואסור על 34)שנרבעה, לקרבן נפסלה

[ואפילו  שבעין. בדוקין כגון ניכר, בלתי מום עלֿידי המזבח
כל  לא כי פטור, - המום את בידים הטיל הגזלן אם
כלום]. הפסידו ולא המזבח, על להיקרב עומדים השוורים

עדים 35) עלֿפי נרבעה או רבעה או אדם שהמיתה כגון
ט, הלכה יא פרק ממון נזקי [בהלכות לסקילה. דינה ונגמר
מה  סותר וזה מוחזר, אינו השומר החזירו שאם רבינו, פסק
וצריך  בדוחק, ליישב שטרח לחםֿמשנה ראה כאן. שכתב

לנגזל.36)עיון]. נשתנתה.37)הגזלן לא הגזילה כי
מאומה.38) שוה ואינה בהנאה, אסורה אם אפילו

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰Lk40Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒ«¿≈»¬»
‰‡‰a ‰¯Ò‡pL ¯Á‡ ‰„·‡ B‡ ‰ÏÊb‰ ‰Ù¯O Ì‡ƒƒ¿¿»«¿≈»»¿»««∆∆∆¿»«¬»»

‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‰ÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -41CÎÈÙÏ .42, «»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿««¿≈»¿ƒ»

Ba ¯Ùk Ì‡43‰‡‰a ‰¯Ò‡pL ¯Á‡44ÚaLÂ45·iÁ - ƒ»«««∆∆∆¿»«¬»»¿ƒ¿««»
ÌL‡Â LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÏ46. ¿«≈∆∆¿…∆¿»»

לפניך.39) שלך הרי לו: שגזל,40)שאומר כעין והריהי
. . ." כלום. שוה שאינה אףֿעלֿפי נשתנתה, לא שהרי
תרומה  . . . ונפסל מטבע גזל אמרו, מכאן שגזל, כעין יחזיר
עבירה  בה ונעברה בהמה הפסח, עליו ועבר חמץ ונטמאת,

צח: שם גמרא לפניך", שלך הרי לו אומר . . ואז 41).
קה. שם כסף. ושוה מותרת היתה קה:42)הרי קה. שם

גזלתי.43) לא ואמר: שגזל שלא 44)בדבר אףֿעלֿפי
כלום. שוה הגזילה היתה לא זו בשעה כי ממון, כפר

א,46)לשקר.45) (ויקרא בתורה המפורש לדין בהתאם
בהנאה, שנאסר אחרי נאבד או נגנב שאילו מכיון כֿכו),
כפירתו  על וחייב ממון הוא הרי לשלם, מחויב הגזלן היה
הגזילה, מדמי מארבעה אחד - חומש ואשם. וחומש קרן
חמישית  רק היא לקרן, הזו התוספת את שמצרפים ואחרי

מלבר'. 'חומש נקרא זה התלמוד ובלשון הכולל. הסך

.Â‰Ó‰a ÏÊBb‰47‰ÈÏÚ ·Î¯ B‡ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‡OÂ «≈¿≈»¿»»»∆»«»»«»∆»
,‰ÈÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ da L„ B‡ L¯Á B‡»«»»¿«≈»∆¿∆¡ƒƒ¿»∆»

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡48ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ∆»«¿…«¬∆≈«»¿«≈
d„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌeÏk49dLÈÁÎ‰ ‡ÏÂ50Ì‡Â . ¿∆¬≈…ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÏÊ‚Ï ‰Ê Ì„‡ ˜ÊÁ‰51˜LÚÏ B‡52ÌÈOÚÓ ˙BOÚÏ B‡ À¿«»»∆ƒ¿…«¬…«¬«¬ƒ
el‡53B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt54elÙ‡Â , ≈««««««¿ƒ«¬ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa55ÔÈÓLÂ ,56¯ÎO‰57Á·M‰ B‡ ¿»»»∆¿»ƒ«»»«∆«
‰Ó‰aa ÁÈaL‰L58.ÏÊ‚pÏ ÌlLÓe ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿«≈«ƒ¿»

צו:47) תגזול.48)בבאֿקמא נזק.49)לא לה גרם לא
הלכה 50) (ראה לחזור יכול שאינו כחש הכחישה לו בגופה.

הגזילה. כשעת משלם היה זה 51)ד), שאדם ידוע ואם
ד.52)גוזל. הלכה א פרק למעלה לחרוש,53)ראה

שלו. שאינן בבהמות וכו' אותו 54)לדוש מחייבים
מלשלם. פטור הדין שמן אףֿעלֿפי אףֿעל55ֿ)לשלם,

סנהדרין  (השווה לארץ בחוצה קנסות דיני דנים שאין פי
את  שקנס צו:), (בבאֿקמא נחמן מרב לומדים זה דין לא:).
ולהפריש  סייג לעשות כדי בבבל, שהיה אףֿעלֿפי הגזלן,

העבירה. מן שנשא 57)ומעריכים.56)אדם במקרה
עליה. רכב או משא הגזלן 58)עליה על שחרש. במקרה

השבח, כל (לא מהחרישה כתוצאה שבא השבח את לשלם
בגמרא). שם עיין בשבח, חלק יש לקרקע גם כי

.ÊÛ˜Bz‰59‡ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚÂ B¯·Á ÏL Bc·Ú «≈«¿∆¬≈¿»»¿»»¿…
BÏha60Ì„‡Ï BÏ ÁBpL ;¯eËt - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ ƒ¿ƒ¿»»«∆∆»∆«¿»»

Bc·Ú ÏËaÈ ‡lL61- ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â . ∆…ƒ»≈«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»«∆∆
BÏ ÌlLÓ62.ÏÚBÙk ¿«≈¿≈

צז.59) בבאֿקמא רב, בשם מימרא בחזקה, לוקח
זו.60) מלאכה שלא 61)עלֿידי כדי בטל, ילך שלא

הסכים  כאילו זה כי התוקף, פטור כן על  לבטלה. יתרגל
שם. גמרא לכך. העבד מלאכת 62)בעל שכר לבעלים

מלאכה  בה ועשה בהמה בגוזל הקודמת, בהלכה העבד.
לא  ובין אחרת ממלאכה בטלה בין רבינו הבדיל לא פטור,
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קכט

קכט

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  א' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פטור  המקרים שבשני ומשמע אחרת, ממלאכה בטלה
אבל  לשבחה, הבהמה לו קנויה הגזילה משעת כי הגזלן,
וברשות  ד), הלכה למעלה (ראה נגזל ואינו כקרקע דינו עבד
מלאכתו, שכר לבעלים משלם כן על עומד, הוא הבעלים
חילק  לא למה להבין, קשה [אבל הפסד. להם שגרם במקרה
נתייאשו, לא או הבעלים נתייאשו בין בהמה בגזל רבינו
(למעלה  לנגזל השבח - הבעלים נתייאשו שבלא דעתו הרי

ז)]. ב, הלכה ב פרק

.ÁB¯·Á ÏL B˙ÈÙÒ Û˜Bz‰63:‰Î‡ÏÓ da ‰OÚÂ «≈¿ƒ»∆¬≈¿»»»¿»»
Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡¯ÎO64‰˙Át ‰nk ÔÈÓL -65 ƒ≈»¬»¿»»»ƒ«»»¬»

˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡ :¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ‡È‰ Ì‡Â ;ÌlLÓe¿«≈¿ƒƒ¬»¿»»ƒ»«»¿«
˙e¯ÈÎO66˙eL¯a ‡lL „¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ -67‰ˆ¯ Ì‡ , ¿ƒƒ¿»«∆…ƒ¿ƒ»»

d¯ÎO ÏhÏ ÏÚa‰68d˙Át ÏhÏ ‰ˆ¯ ,ÏËB -69- «««ƒ…¿»»≈»»ƒ…¿»»
ÏËB70˙Át‰ Ô˙B - ÏÊb ˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡Â ;71ÔÎÂ . ≈¿ƒ»«»¿«»≈≈«¿»¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk72. …«≈»∆

שם.63) הבעלים.64)מימרא של הפרטי לשימושם אלא
פחת 65) השימוש. לאחר הספינה ערך ירד בכמה מעריכים

ובין  השימוש, שכר על עולה הוא אם בין התוקף, משלם זה
עשויה  אינה שהספינה מכיון השימוש. משכר פחות הוא אם
משלם  אינו במטלטלין וגזלן גזלן, כדין התוקף דין לשכר,

הגזילה. כשעת אלא ו) הלכה (ראה לעשות 66)שכר
שכרה. ולשלם היה 67)מלאכתו הבעלים, ברשות ירד לו

על  עולה שהפחת במקרה אף בלבד, הספינה שכר משלם
הפחת.68)השכר. על עולה שהשכר במקרה

השכר.69) על עולה שהפחת אפשר 70)במקרה ואי
שהספינה  אףֿעלֿפי שכר, לקבל הספינה בעל את להכריח

רשות. ממנו נטל שלא מכיון לשכר, אם 71)עשויה אפילו
הגזילה. כשעת המשלם גזלן כדין הפחת, על עולה השכר

בפירוש 72) אחרון כלשון פסק להשכיר. העשויים כלים
ושמואל. רב דברי

.ËB¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰73¯ˆÁ d˙B‡ Ì‡ :BzÚcÓ ‡lL «»«¬«¬≈∆…ƒ«¿ƒ»»≈
¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡74, ≈»¬»¿»»≈»ƒ¿«¬»»

,BÓˆÚÏ ÌB˜Ó ¯kOÏ ¯c‰ ‰Ê C¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆∆∆«»ƒ¿…»¿«¿
‰fL75¯ÒÁ BÈ‡ ‰ÊÂ ‰‰76‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰ Ì‡Â ; ∆∆∆¡∆¿∆≈»≈¿ƒ∆»≈¬»

‰Ê C¯c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎOÏ77CÈ¯ˆ - ¯kOÏ ¿»»««ƒ∆≈∆∆∆ƒ¿…»ƒ
ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰L ,¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï78. ¿«¬»»∆¬≈ƒ¿»

כא.73) כ: שכר.74)בבאֿקמא לו הדר.75)לשלם
הדר 76) של ההנאה לא הדר. פטור כך משום החצר, בעל

לא. או חסר החצר בעל אם בזה, תלוי אלא הקובעת, היא
החצר  בעל ואם שם, יוחנן רבי בשם כהנא ורב רב דעת זוהי

הד  והשחיר חדש בית שהיה כגון הקירות,חסר, את ייר
לשכר, עשויה שאינה בחצר אפילו השכר, כל את ישלם

כאן. מגידֿמשנה הדר.77)ראה ממנו 78)של שמנע
פסק  כך ההפסד. דמי את לשלם ועליו לאחרים, מלהשכיר

הרי"ף.

.ÈBÏ ‰È‰L ÈÓ79¯Óˆ80ÌÈnÒÂ81ÔÈÈe¯L82‡·e , ƒ∆»»∆∆¿«»ƒ¿ƒ»
ÌlLÓ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ÔÈnqa ¯Óv‰ Ú·ˆÂ „Á‡∆»¿»««∆∆««»ƒ∆…ƒ««¬≈¿«≈

¯Óva „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ83Á·L BÏ ·MÁÓ BÈ‡Â , ¿≈«∆ƒ¿ƒ«∆∆¿≈¿«≈∆«
¯Óv‰ Èab ÏÚL ÔÈnÒ84‰Ó ÈÓc ˜fp‰ OÙz Ì‡Â . «»ƒ∆««≈«∆∆¿ƒ»««ƒ»¿≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈnq‰ ÔÓ B¯qÁM85. ∆ƒ¿ƒ««»ƒ≈ƒƒƒ»

קא.79) ומוכנים 82)צבעים.81)לבן.80)בבאֿקמא
מדמי 83)לצביעה. פחות שוה זה בצבע הצבוע הצמר אם

דמי  את אבל בצמר, ההפסד את לו משלם לבן, צמר
הצבעים  הרי לטעון: יכול כי משלם, אינו שחסרו הצבעים

שלך. הראב"ד 84)בצמר של דבריו מקבל [המגידֿמשנה
ולכתוב: לתקן וצריך רבינו, בדברי נפל ששיבוש האומר
אומר  כלומר, הצמר", גבי שעל סמנים שבח לו "ומחשב

הצמר]. על נמצאים שלך צבעים שלא 85)לו: בעיא זוהי
אינו  הצובע התחתונה, על התובע יד כן ועל שם, נפתרה
נמצאים  הצבעים לטעון: יכול כי הצבעים, דמי לשלם חייב
יכול  כי מידו, מוציאים אין הניזק תפס אם אבל שלך, בצמר
עכשיו  כסף, שווים היו בעין, הצבעים היו לו לטעון:

ממני. אבדתם

.‡ÈÔB„wÙa „È ÁÏBM‰86B‡ BÓˆÚa „È ÁÏML ÔÈa , «≈«»¿ƒ»≈∆»«»¿«¿
Ba „È ÏÚ87ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - BÁeÏLe Bc·ÚÂ88·iÁ˙Â ; ««¿¿«¿¿¬≈∆«¿»¿ƒ¿«≈

ÂÈÒ‡a89.ÌÈÏÊb‰ Ïk ÔÈ„k ,B˙eL¯a ‰ÏÊb‰ ˙OÚÂ , ¿√»»¿«¬»«¿≈»ƒ¿¿ƒ»««¿»ƒ
„È ÁÏLÏ ·LÁ90„Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ÔB„wÙa »«ƒ¿…«»¿ƒ»≈«»¿«¬»«

„È ÁÏLiL91Èt ÏÚ Û‡ .Ba ·iÁ˙ „È ÁÏMMÓe . ∆ƒ¿«»ƒ∆»«»ƒ¿«≈««ƒ
ÌeÏk epnÓ ¯qÁ ‡lL92ÌB˜nÓ ÔB„wt‰ ÏË ‡l‡ , ∆…ƒ≈ƒ∆¿∆»»««ƒ»ƒ»

B˙eL¯a ÌB˜ÓÏ93„È Ba ÁÏLÏ È„k94‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿…«»¬≈∆
·iÁ95.ÔB¯qÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ „È ˙eÁÈÏML ; «»∆¿ƒ»≈»¿ƒ»ƒ»

לעצמו,86) ליטלו עלֿמנת ברשותו למקום ממקום העבירו
מג. אףֿעלֿפי 87)בבאֿמציעא אביו, מצוות לפי שעשה

מד. שם עבירה", לדבר שליח "אין אומרים מקום שבכל
הבעלים,88) הסכמת בלי שלו לא בחפץ שהשתמש מכיון

הבעלים. בהסכמת לידו הגיע שהחפץ אם 89)אףֿעלֿפי
לשלם, חייב אשמתו, בלי ואפילו לאיבוד הלך החפץ
ופטור. חנם שומר היה שקיבל שבשעה אףֿעלֿפי

שם 90) לעצמו, הפקדון את שיטול עדים, בפני שאמר כגון
ידו 91)מג: שלח לא "אם שנאמר הלל, בית כדעת

מד. שם ז), כב, (שמות רעהו" רבא,92)במלאכת כדעת
מא: שם חיסרון", צריכה אינה יד ועל93ֿ)ש"שליחות

אותו. קנה הפקדון 94)ידיֿזה את העביר אם מהֿשאיןֿכן
טוב. יותר שם שמשתמר מפני אחר, כדין 95)למקום

גזלן.

.·È˙È·Á‰ ˙‡ dÈa‚‰96˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏhÏ97- ƒ¿ƒ«∆∆»ƒƒ…ƒ∆»¿ƒƒ
ÈÒ‡a ·iÁ˙‰98Ì‡ Ï·‡ .ÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«≈¿√»∆»««ƒ∆…»«¬»ƒ

ÒÈk‰ ˙‡ dÈa‚‰99¯Èc epnÓ ÏhÏ100ÒÈÎa ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ…ƒ∆ƒ»¿«≈¿ƒ
„Á‡ Ûeb ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ101Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ∆≈»∆»¬≈∆»≈ƒ

ÒÈk‰ ÏÎa ·iÁ˙102¯È„a ‡l‡ ·iÁ˙ ‡Ï B‡ ƒ¿«≈¿»«ƒ…ƒ¿«≈∆»¿ƒ»
„·Ïa103. ƒ¿«

מד.96) מג: מציעא בבא בהגבהה, אותה הלוג,97)וקנה
כולה. לחבית כוונתו ואףֿעל98ֿ)ואין כולה, החבית של
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קל ואבידה קל גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ב' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נוח  כי דבר, של וטעמו כולה. לגזול בדעתו היה שלא פי
שבתוך  מכיוון זו, לרביעית בסיס תשמש כולה שהחבית לו,
כן  ועל טעמה, מפיגה ואינה משתמרת היא המלאה החבית

כולה. החבית על זוהי 99)חייב אצלו. שהופקד ארנק
מד. שם נפתרה, שלא יד 100)בעיא לשלוח כוונתו ואין

כולו. לעצמו,101)בארנק גוף הוא דינר שכל דינרים, כמו
הוא. אחד גוף בחבית היין שכל ליין כמו 102)בניגוד

לאיבוד  הולך ואינו יותר משתמר מלא שארנק משום ביין,
דינר. לאותו בסיס כולו הארנק משמש כן ועל יחיד, כדינר

ליין.103) דומה ואינו היטב, נשמר לבדו דינר גם כי

.‚È- Ô˙ˆ˜Ó ÏËÂ BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ ˙B¯t eÈ‰BÈ‡ »≈À¿»ƒ∆¿¿»«ƒ¿»»≈
ÔB„wt‰ ¯‡Le ,ÏËpL ˙B¯t‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡l‡ ·iÁ«»∆»¿«¬»«≈∆»«¿»«ƒ»

BÓB˜Óa Ápn‰104„ÒÙ Ì‡Â .‡e‰ ÂÈÏÚa ˙eL¯a - «À»ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒƒ¿«
Ïka ·iÁ - ÏËpL ‰Ê ˙ÓÁÓ ¯‡M‰105‰h‰ ?„ˆÈk . «¿»≈¬«∆∆»««»«…≈«ƒ»

dÓB˜Óa ˙È·Á‰ ˙‡106:¯˙È B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏËÂ ∆∆»ƒƒ¿»¿»«ƒ∆»¿ƒƒ»≈
dÓB˜Óa ‡È‰Â ÏËpL ¯Á‡ ‰¯aL Ì‡107·iÁ BÈ‡ - ƒƒ¿¿»««∆»«¿ƒƒ¿»≈«»

˙È·Á‰ dÈa‚‰ ‡Ï È¯‰L ,ÏËpL ‰nk ‡l‡108Ì‡Â ; ∆»«»∆»«∆¬≈…ƒ¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ
‰ˆÈÓÁ‰109dlk ÈÓc ˙‡ ÌlLÓ -110˙ÚLk ∆¿ƒ»¿«≈∆¿≈À»ƒ¿«

‰ÏÊb‰111.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿≈…«≈»∆

וברשות 104) אותו, קנה לא כן ועל הגביה, ולא טלטל שלא
כשומר. אלא אחראי ואינו הוא, מזיק.105)בעליו כדין

מד.106) מג: בבאֿמציעא אותה, הגביה שאילו 107)ולא
אותה. קונה היה אז כי אחר, למקום אותה טלטל

הצדה.108) אותה הטה והוא במקומה, נשארה אלא
רביעית.109) שנטל להחמיץ 110)לאחר היין דרך כי

החבית  היתה לא הרביעית את נטל ולולא חסר, בכלי
מד. שם גמרא להחמיץ, היין 111)ממהרת חבית דמי

הרביעית. את שנטל בשעה

.„ÈÔB„wÙa ¯ÙBk‰112ÔÈc ˙È·a113B˙eL¯a ‰È‰ Ì‡ , «≈¿ƒ»¿≈ƒƒ»»ƒ¿
L ‰ÚMa¯Ùk114ÔÏÊb ÂÈÏÚ ‰OÚ -115.BÒ‡a ·iÁÂ , «»»∆»««¬»»»«¿»¿«»¿»¿

ששת,112) רב של מימרא כפירתו, על נשבע לא אפילו
קה: כפירה.113)בבאֿקמא אינה לביתֿדין מחוץ אבל

בשעה 114) ברשותו היה שהפקדון והעידו עדים באו אם
אין  שכפר, בשעה אחר במקום הפקדון היה אם אבל שכפר,
שם. גמרא ויביאו, שילך עד משתמט אלא כופר זה

ולא 115) אותו משך שלא אףֿעלֿפי הכפירה, משעת
ממש; בגזלן רבינו דן הפרק בתחילת גזילה. לשם הגביהו
כגזלן, שדינו בפקדון, יד בשולח - יד הלכה על יא הלכה מן
בהלכה  יד. בו לשלוח כדי הגביהו או אותו שמטלטל בתנאי
אףֿעלֿפי  גזלן, כדין דינו שגם בפקדון, הכופר על דובר זו

במקומו. שנשאר בפקדון נגע שלא

.ÂËÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL Ï‡BM‰116‰Ê È¯‰ - «≈∆…ƒ«««¿»ƒ¬≈∆
ÔÏÊb117‰È‰ .118Ba „Èa ÈÏk119B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL «¿»»»¿ƒ¿«¿∆««««ƒ

Bc·Ú „Èa120„Á‡ BÁ˜Ïe ,121Ba LnzLÂ Ô‰Ó122- ¿««¿¿»∆»≈∆¿ƒ¿«≈
·iÁ˙Â ,B˙eL¯a ‰OÚÂ ;˙ÚcÓ ‡lL Ï‡BL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆…ƒ««¿«¬»ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÂÈÒ‡a123ÌÈÏÚaÏ ep¯ÈÊÁiL „Ú ,124Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿√»»«∆«¬ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»ƒ

B„Èa ‰È‰L ÔËwÏ B¯ÈÊÁ‰125Ô‰Ó „·‡Â ,„·ÚÏ B‡ ∆¡ƒ«»»∆»»¿»»∆∆¿»«≈∆
¯aL B‡126ÌlLÏ ·iÁ -127.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿««»¿«≈¿≈…«≈»∆

לגזלו 116) כדי לא הבעלים של החפץ את נוטל הוא
לכופר  בניגוד בלבד, בו להשתמש כדי אלא לעצמו, ולקחתו
הפקדון  את לקחת שכוונתו הקודמת, שבהלכה בפקדון

רבא,117)לעצמו. דעת לפי כחכמים ופסק רבא, דעת
מג: בבאֿמציעא פח. בבאֿבתרא 118)בבאֿבתרא משנה

חנווני". אצל בנו את "השולח לקטן,119)פז: הכוונה
המשנה  את רבינו פירש כך זו. הלכה מסוף שמשמע כמו

המשנה. בפירוש (מגיד120ֿ)גם כקטן דינו והעבד
פח.121)משנה). גמרא החנוני, בו 122)כגון למדוד

שם. באונסין,123)לאחרים, חייב בעלים מדעת שואל
עושה  בו להשתמש הזכות כי בו, נשתמש לא עדיין אפילו
שואל  נעשה אינו בעלים מדעת שלא אבל לשואל, אותו
לחםֿ (ראה בו שנשתמש לאחר אלא באונסין להתחייב

כאן). הגזילה".124)משנה את "והשיב ככתוב
נטל.125) ומידו שנטל, אונס.126)לפני שזה
השבה.127) אינה קטן של לידו והשבה גזלן, כדין

.ÊËÔBkLÓ ÛËBÁ‰128‰Âl‰ „iÓ129˙eL¯a ‡lL «≈«¿ƒ««…∆∆…ƒ¿
ÔÈc ˙Èa130ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ -131·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈∆«¿»««ƒ∆«»

BÏ132B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .133 ¿≈»ƒ«ƒƒ¿«¿≈¬≈
ÔÏÊ‚ ‡e‰L BkLÓe134.„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL , ƒ¿¿∆«¿»∆∆¡«««¬…

ההלואה.128) דמי את להבטיח כדי חפץ, החוטף מלוה
לביתו.129) מחוץ בהיותו שהחזיקו ממש, כי 130)מידו

משהוא  הלוה מיד בחזקה לקחת רשות יש ביתֿדין לשליח
ביתֿדין  שלשליח שמואל, דעת זוהי לביתו. מחוץ נמצא

קיג. בבאֿמציעא אסור, למלוה אבל מכיון 131)מותר,
מחוץ  אף הלוה, מיד משכון בחזקה לקחת למלוה לו שאסור

עצמו,132)לביתו. דעת על זאת לעשות רשאי הוא אין
שלו. אינו שהחפץ מכיון ביתֿדין, ברשות זה 133)אלא

ביתֿדין. לשליח אפילו מד:134)אסור שבועות במשנה
לביתו  שנכנס אותו מעידין היו כיצד? "הנגזל שנינו:

ברשות". שלא למשכנו

âשבט ב' שלישי âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

והגזלן,1) הנגזל בין שיש והכחשה תביעה דיני בו נתבאר
זה. אחר הנמשך וכל גזל ממי יודע ואינו שגזל ומי

.‡ÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜2ÚaL ÏÊ‚p‰ ‰È‰iL ,ÔÈÏÊbÏ ¿»»¿¬»ƒ««¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»
ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÏÚ3ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËBÂ4‡e‰Â .5‰È‰iL , «»«∆ƒ¿«¿≈ƒ««¿»¿∆ƒ¿∆

ÌÈ„Ú ÈLa BÏÊbL ˜ÊÁÓ ‰Ê6. ∆À¿»∆¿»ƒ¿≈≈ƒ

כך.2) אינו התורה דין הגזלן,3)כלומר, וזהו 4)נגד
"כל  מלשלם ופטור הנתבע נשבע התורה מן כי הקנס
כתוב: כי (שם), משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין
לשלם, שעליו "מי י), כב, (שמות ישלם" ולא בעליו "ולקח

מה. שם שבועה", בתנאי.5)לו הוא זה שני 6)ודין

יום שלישי
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קלא

קלא

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ב' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

יודעים  כשאינם אפילו הנגזל, מן שגזל עליו מעידים עדים
מו. שם גמרא גזל, מה בדיוק

.·BkLÓÏ B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL È¯‰ ?„ˆÈk7 ≈«¬≈∆ƒ¿«¿≈¬≈¿«¿¿
ÂÈÙk ˙Áz ÌeÏk ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú ÈÙa8ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ , ƒ¿≈≈ƒ¿…»»¿««¿»»¿»»¿≈ƒ

Ô‰ ‰Ó ÌÈ„Ú‰ eÚ„È ‡ÏÂ ,ÂÈÙk ˙Áz BÏ ÔÈÏhÓ9, À»ƒ««¿»»¿…»¿»≈ƒ»≈
¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e10¯Ó‡L ÔÈa - ÈzÏÊb CÎÂ Ck : ««««ƒ≈»»»¿«¿«ƒ≈∆»«

ÌeÏk ÈzÏË ‡ÏÂ ÈzÒÎ ‡Ï ÌÏBÚÓ :ÔÏÊb‰11ÔÈa , ««¿»≈»…ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ¿≈
ÌÈ„Ú‰ e‡¯L BÓk ÔkLÓÏ ÈzÒÎ :¯Ó‡L12Ï·‡ , ∆»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿∆»»≈ƒ¬»

ÈzÏË ‡Ï13ÈlL ÌÈÏk ‡l‡ ÈÙk ˙Áz ‰È‰ ‡ÏÂ ,14, …»«¿ƒ¿…»»««¿»«∆»≈ƒ∆ƒ
‰Ê ÈÏk ÈzÏË :¯Ó‡L ÔÈa15ÔÚBË ˙Èa‰ ÏÚ·e , ≈∆»«»«¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ≈

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏÎe ‰Ê ÏËpL16 ∆»«∆¿ƒ«≈¬≈««««ƒƒ¿»
aıÙÁ ˙ËÈ˜17.ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÏËBÂ , ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»«∆ƒ¿«

טז.7) הלכה שלישי, פרק למעלה ראה גזלן, כדין ודינו
בגדו.8) כנפי 9)כנפי תחת טמונים היו שהכלים מכיוון

הם 10)בגדו. מה לדעת אפשר אי כשכבר זמן, לאחר
הגזלן. שהוציא שנכנס 11)הכלים אותו מעידים והעדים

בשבועה  נאמן הגזלן שאין וודאי זה במקרה כלים, ונטל
יישבע  שהנגזל אותו וקנסו העדים, דברי את להכחיש
הגזלן, שהוציא הכלים הם מה בדיוק העדים ידעו לו וייטול.

שבועה. בלא אף מקבלם הנגזל זו 12)היה בנקודה ואין
מצידו. הכחשה בי.13)כל חזרתי כי חברי, משל

העדים 14) אין זה במקרה התובע. בידי שאולים שהיו
כלים  היו כשנכנסתי טוען: שהוא או כלום, אותו מכחישים
אותו  מכחישים העדים זה ובמקרה בגדי כנפי תחת אלו
תחת  כלום היה "ולא שנכנס מעידים שהם אחד, בפרט

כי 15)כנפיו". העדים, ידי על הכחשה כל אין זה במקרה
נטל. אחד כלי שרק באמת לבית 16)ייתכן הנכנס דין כי

אותו. קנסו כן ועל גזלן, כדין ומשכנו כגון,17)חבירו
התורה. בשבועת כמו תורה, ספר

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na18‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚhLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡19BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙnL „eÓ‡ ‡e‰L B‡20Ô˙B‡ »»∆∆»∆«¿ƒƒ∆¿»

„a ÔÚËÂ ,ÔÚhL ÌÈ¯·c˙Áz eÏËpiL ¯LÙ‡L ÌÈ¯· ¿»ƒ∆»«¿»«ƒ¿»ƒ∆∆¿»∆ƒ»¿««
ÌÈÙk‰21ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰L BÓk22. «¿»«ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ

שיטעון.18) מה כל ונוטל הנגזל שמעריכים 19)שנשבע
מו: שבועות טוען, שהוא כאלו כלים לו שהיו אותו,

הופקדו 20) אלה שכלים טוען והוא הוא נאמן איש כי
שם. גדולים.21)אצלו, לא דברים שכלים 22)כגון,

בדברים, יטען אם ב. הלכה ראה כנפיו, תחת לו מוטלין
מכיוון  נאמן, אינו הכנפיים, תחת שיינטלו אפשר שאי

כאלה. כלים הוצאת על העידו לא שהעדים

.„e‰e‡¯ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÏ ÒÎpL ÌÈ„Ú e‰e‡»̄≈ƒ∆ƒ¿«¿«¿≈∆¬≈¿…»
‡ˆiL ˙Úa23ÂÈÙk ˙Áz ‰‡¯ ÔÈ‡Â ‡ˆiL B‡ , »≈∆»»∆»»¿≈ƒ¿∆««¿»»

elÙ‡ ,ÏË CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ÔÚBË ˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌeÏk¿««««ƒ≈¿≈»¿»»«¬ƒ
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ È¯‰L ,ÈzÒÎ ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯ÓB‡≈≈»…ƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ∆»≈ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ -24ÈzÏË ‡ÏÂ ÈzÒÎ :¯Ó‡ Ì‡L .25 ¬≈∆»∆ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -26;CÏB‰Â ,ÌeÏk ÏË ‡lL ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿¿≈

ÏÊ‚ ‡ÏÂ ÏÊ‚Ï ÒkiL ¯LÙ‡L27. ∆∆¿»∆ƒ»≈ƒ¿…¿…»«

חבירו.23) את למשכן שנכנס לאחר שיצא, ראוהו
כלים.24) ממנו שנטלו עדים הבית לבעל שאין מכיוון
שיכול 25) מפני כלומר: "מיגו", נקרא זה התלמוד בלשון

מאמינים  אנו אותו פוטרת שהייתה אחרת טענה לטעון היה
כשטענתו  "מיגו" אומרים שאין פי על ואף זו. בטענה גם לו
את  ששכח אפשר כי פטור, כאן - עדים ידי על מוכחשת
חשוב  דבר כל בה היה שלא מאחר חבירו, לבית הכניסה
עליה  רמיא דלא "מילתא התלמוד: בלשון לזוכרו. ראוי
משפט  חושן יוסף בית ראה אדעתיה". ולאו לה עביד דאינש

צ. הכול,26)סימן לכופר התלמוד חכמי שתיקנו שבועה
שהיא  המשנה, לשבועת בניגוד חפץ נקיטת בלי והיא
מ: שבועות ב; הלכה סוף למעלה ראה חפץ, בנקיטת

איניש 27) "עביד והטעם: מו. שבועות נחמן רב דעת זוהי
בחוקי  שערים "שלושה שם, רי"ף וראה עביד" ולא דגזים

."... הממשכן

.‰B„ÈÚÓ „Á‡ „Ú ‰È‰28˙Áz ÌÈÏk ÏËÂ ÒÎpL »»≈∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿»«≈ƒ««
ÂÈÙk29ÈzÏÊ‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â , ¿»»¿≈≈«»≈¿≈…»«¿ƒ
ÌeÏk30ÈzÏË È·BÁa :¯Ó‡L B‡ ,31ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ¿∆»«¿ƒ»«¿ƒƒ¿≈

Ú„BÈ „Ú‰32ÚaL ‰Ê È¯‰ ,ÂÈÙk ˙Áz ‰È‰ ‰Ó »≈≈«∆»»««¿»»¬≈∆ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a33˙eÏÊ‚a ˜ÊÁÓ BÈ‡L ;ÏÊ‚ ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…»«∆≈À¿»¿«¿»

ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡34. ∆»ƒ¿≈≈ƒ

וכעת 28) עדים, שני בפני למשכן הנכנס על דובר כה עד
אחד. עד בפני למשכן הנכנס מובאת 29)על זו דוגמא

עדים. בשני ב הם.30)בהלכה שלי כנפי שתחת הכלים כי
ב. בהלכה לטענתו מקבילה זו פי 31)טענה על אף

עדים. שני היו לא כי גזלן, הוחזק לא שמשכנו, שהודה
הוא 32) כלום נטלתי לא ואומר העד את מכחיש כשהוא

מה  שיודע מעיד כשהעד אפילו ונפטר התורה שבועת נשבע
התכוון  יודע" העד ואין "הואיל רבינו שכתב ומה לקח.
"שלי  וטוען הבית בעל של כלים שלקח מודה שהוא למקרה
(מגיד  יג בהלכה לקמן שיתבאר כמו לשלם, שחייב נטלתי",

מקום 33)משנה). "כל התורה. מן שבועה מחייב אחד עד
שבועה", מחייבו אחד עד ממון, אותו מחייבין ששניים

מ. על 34)שבועות א. בהלכה רבינו שקבע לכלל בהתאם
ולא  "נשבע כולה התורה בכל בשבועה כמו כאן הדין כן

משלם".

.ÂÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚaL ÌLk35Ck , ¿≈∆««««ƒƒ¿»¿≈ƒ««¿»»
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ¯ÓBL36¯ÓBL ÏL BzL‡ elÙ‡ . ≈∆««««ƒ¬ƒƒ¿∆≈

˙ÚaL37.ÔÏÊb‰ ÌlLÓe ,CÎÂ Ck ÏË ‰fL ƒ¿««∆∆»«»¿»¿«≈««¿»

למעלה 35) למשכנו, ביתו לתוך שנכנס שניים בראוהו
ב. דינו 36)הלכה הבית, על לשמור שהופקד מכיוון

ודינו  כמותו, אדם של ושלוחו הבית, בעל של כשליחו
מו: שבועות רבא של מימרא הבית. היא 37)כבעל כי

דברי  וראה שם. הבית, בעל בהסכמת לשמור לבעלה עוזרת
המפקיד  "כל שאמר לו. מציעא בבא ...רבא אשתו דעת על

השומר  שאשת מסכים המפקיד כלומר מפקיד", הוא
בשמירה. תשתתף

.ÊÌL ‰È‰38BËÈ˜Ï39B¯ÈÎO B‡40- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL »»»¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ
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קלב ואבידה קלב גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ב' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL ÔÈ‡41,Ú·MÏ ÏBÎÈ ÏÊ‚p‰ ÔÈ‡Â ; ≈»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»«
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â ;ÏÊ‚pL ‰ÚMa B˙È·a ‰È‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»¿≈«»»∆ƒ¿«¿≈»≈ƒ
ÔÏÊb‰ ·iÁÏ È„k ÂÈÙk ˙Áz ÏËp ‰Ó ÌÈÚ„BÈ¿ƒ«»«««¿»»¿≈¿«≈««¿»

¯ÈÊÁ‰Ï42ÔÏÊb‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ;43‡e‰L ÈtÓ , ¿«¬ƒ¿≈«¿ƒƒ∆««¿»ƒ¿≈∆
‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ44. »««¿»

השדה.39)בביתו.38) מן תבואה האוסף פועל
בעל40ֿ) מסר לא ושכיר ללקיט קבוע. לזמן בשכר פועל

הבית. שמירת שם.41)הבית נפתרה, שלא פפא רב בעיית
הראייה". עליו מחבירו "המוציא הכלל לפי נוהגים כן על
ונוטל" "נשבע כי מידו, מוציאים הנגזל תפס אם ואפילו
תפס  אפילו בפירוש, התקינו שלא "ובמה היא, תקנה
שנגזל  הייתה, התקנה והרי משנה), (מגיד מידו" מוציאין

ונוטל. הנגזל.42)נשבע שבועת בלי כגון 43)אף
הבית  בעל של שכירו או ולקיטו זה, כלי נטלתי שאמר
ב. הלכה סוף השווה אחר, וכלי זה כלי שנטל טוען,

שני 44) ידי על שגזל הוחזק כי שקר, שבועת שיישבע
עדים.

.Á˙Èa‰ ÏÚa ÌÈ¯ÁÓ ?‰Ê ÔÈ„a ÌÈOBÚ „ˆÈÎÂ45 ¿≈«ƒ¿ƒ∆«¬ƒ««««ƒ
Ì˙Ò Ì¯Á46ÌeÏk B˙ÈaÓ ÏËpL ÈÓ ÏÚ47‰„BÓ BÈ‡Â ≈∆¿»«ƒ∆»«ƒ≈¿¿≈∆

ÊbL ÔÏÊb‰ ‰„B‰ elÙ‡Â .ÔÈc ˙È·a¯ÈÊÁÓ - ˙ˆ˜ Ï ¿≈ƒ«¬ƒ»««¿»∆»«¿»«¬ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ,„·Ïa da ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰«ƒ¿»∆»»ƒ¿«∆¬≈≈««««ƒ

È‡cÂ ˙ÚË BÚBË48. ¬«¬«««

חרם.45) שם 46)מכריז את לפרט בלי כללי באופן
טענת 48)משהו.47)הגזלן. טוען בעל ֿהבית היה לּו

תקנת  זו שבהלכה החרם הכול. ונוטל נשבע היה וודאי,
משנה). (מגיד הוא הגאונים

.Ë‰MÓÁÓ „Á‡ ÏÊBb‰49‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â «≈∆»≈¬ƒ»¿≈»«ƒ
ÏÊ‚p‰50ÈÏ :¯ÓB‡Â BÚ·Bz Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «ƒ¿»¿»∆»¿∆»≈∆¿¿≈ƒ

ÏÊbL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,zÏÊb51Ïk È¯‰ - »«¿»««ƒ∆≈»≈ƒ∆»«¬≈»
„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÊb ÌlLÓe ,BÏÊ‚ ‰fL ÚaL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿»∆∆¿»¿«≈¿≈»¿»∆»

„Á‡Â52,ÌÈÓÎÁ e‰eÒwL ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·c Û‡ . ¿∆»«»»∆¿»∆¿»¬»ƒ
‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ;ÏÊ‚Â ‰¯·Ú ¯·ÚL ÈtÓ53·iÁ BÈ‡ ƒ¿≈∆»«¬≈»¿»«¬»ƒ»≈«»

˜ÙqÓ ÌlLÏ54. ¿«≈ƒ»≈

מאחד 49) וחטף אנשים, חמישה של קבוצה שעמדה כגון
קיח: יבמות משנה כסף, ארנק אחד 50)מהם לאף שאין

עדים. עליו 51)מהם מחבירו "המוציא הדין ולפי
מלשלם. הנתבע פטור עדים ובאין כדעת 52)הראייה",

שם. עקיבא דבר"53)רבי יקום ... עדים שני פי "על
טו). יט, הנגזל.54)(דברים מיהו ידוע ולא עדים, אין כי

.ÈÌÈLÏ ¯Ó‡55ÏL ÂÈ·‡ B‡ ÌkÓ „Á‡ ÈzÏÊb : »«ƒ¿«ƒ»«¿ƒ∆»ƒ∆»ƒ∆
ÌkÓ „Á‡56È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡ ,e‰ÊÈ‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«≈∆ƒ»»≈¿≈

ÌÈÓL57„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÊb ÌlLÏ ·iÁ -58Ï·‡ ; »«ƒ«»¿«≈¿≈»¿»∆»¿∆»¬»
ÔÈ„a59d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰Â ,˙Á‡ ‰ÏÊ‚ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡ ¿ƒ≈≈∆»¿≈»««¿≈¿ƒ»

ÏÊ‚pL Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ È¯‰L .Ô‰ÈÈa60‰Ê ‡l‡ , ≈≈∆∆¬≈≈∆»≈∆≈«∆ƒ¿«∆»∆
‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ eÒ˜ ‡ÏÂ ,ÌÚÈ„B‰Â ‡a61ÈtÓ , »¿ƒ»¿…»¿¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈

Ú·Bz BÏ ÔÈ‡L62. ∆≈≈«

בבא 55) משנה אותו, תובעים שהם הקודמת, להלכה בניגוד
לז. הבנים 56)מציעא כי לברר, אפשר ואי מתו, והאבות

מאומה. יודעים שלא 57)אינם על שמים בידי ייענש שלא
שם. גמרא לנגזל, הגזילה את הדרך 58)השיב זוהי כי

הגזילה. את בחזרה קיבל שהנגזל בוודאות שיידע היחידה,
הדין.59) שאחד 60)לפי עד הגזילה את להניח טעם ואין

ביניהם". אותה חולקין "הם כן על יודה. על 61)מהם אף
שגזל. תובעים 62)פי כשהם הקודמת, להלכה בניגוד

מספק. לשלם אותו שקנסו אותו,

.‡ÈÌ‡ ,‰‡Ó ÈzÏÊb :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰«≈∆¬≈¿»«¿«¿«ƒ≈»ƒ
ÈzÏÊ‚ ‡Ï :¯Ó‡63˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -64Ïk ÔÈ„k , »«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈¿ƒ»

Úa˙65ÌlLÓ - ÌÈMÓÁ BÏÊbL ‰„B‰ Ì‡Â ;66, ƒ¿»¿ƒ»∆¿»¬ƒƒ¿«≈
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaLÂ67‰„BÓ Ïk ÔÈ„k ,¯‡M‰ ÏÚ ¿ƒ¿»¿««»««¿»¿ƒ»∆

˙ˆ˜Óa68ÌÈ„Úa ÔÏÊb ˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,69ÔÚBh‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»∆¬≈…À¿««¿»¿≈ƒ¿≈«≈
B¯·Á ˙‡70:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈÏk BÏÊ‚e B˙È·Ï ÒÎpL ∆¬≈∆ƒ¿«¿≈¿»≈ƒ¿≈

EÏˆ‡ ÈÏ LiL È·BÁa ÈzÁ˜Ï ÔBkLÓ C¯c71ÏÚ·e , ∆∆«¿»«¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ∆¿¿««
ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ˙Èa‰72Èt ÏÚ Û‡ - ««ƒ≈≈¿¿»ƒ¿««ƒ

˙eL¯a ‡lL BkLnL ‰„B‰L73ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆»∆ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿≈»
ÏÊbL ÌÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú74ÚaL ‰Ê È¯‰ ,75B·BÁ ‰·B‚Â ≈ƒ∆¿ƒƒ∆»«¬≈∆ƒ¿»¿∆

¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔBkLn‰ ÔÓ76¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰77. ƒ««¿∆«∆∆»««∆∆ƒƒ
˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ ,ÏËBÂ ÚaL ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ78ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,79. ≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

בכל.63) כופר הוא התלמוד 64)כלומר, חכמי שתיקנו
מן  שבועה בין ההבדל בדבר מ: שבועות בכל, לכופר
ד. הלכה למעלה ראה הסת, שבועת ולבין התורה

תובע 65) אדם אין "חזקה כי בכל. יש כופר כן אם אלא ,
שם. גמרא עליו", שהודה.66)לו חפץ,67)מה בנקיטת

תורה. ספר שבועה 68)כגון שנשבע בגזילה, נאשם שאינו
מב: שבועות התורה, הגזלן,69)מן את שקנסו והקנס

ראה  עדים, שני ידי על בהוחזק הוא ונוטל, נשבע שהנגזל
א. הלכה עדים.70)למעלה אם 71)ואין אף גזלת, ולא

רשות. בלי והכלים 72)נכנסתי כלום לך חייב אינני
בידך. יישבע 73)גזולים שהנגזל אותו, שקנסו כגזלן ודינו

א. הלכה למעלה ואין 74)ויטול, גזלן, הוחזק לא כן על
א. הלכה ולמעלה מד: שבועות משנה ראה אותו, קונסים

כמשכון.75) הכלים את לביתו 76)שלקח שנכנס והודה
כלים. משם ונטל ברשות, את 77)שלא שנטל ואמר

כי  לביתו, שנכנס בכלל להכחיש היה שיכול בחובו, הכלים
עדים. הבית לבעל ונוטלין.78)אין הנשבעין כל כדין

בגזילה.79) הנתבע נאשם זו בהלכה המקרים בשני א. פרק
הוא  שני ובמקרה בגזילה, חלקית מודה הוא ראשון במקרה
אין  בשניהם כגזילה. שדינו ברשות, שלא שמשכנו מודה
ראשון  במקרה חפץ: בנקיטת נשבע הוא בשניהם עדים.
שבידו  כמי שני במקרה במקצת, מודה ככל התורה שבועת
חפץ  בנקיטת בשבועה דמיו כדי עד חובו שגובה משכון,

כאן. משנה מגיד ראה הגאונים. מן כמוסכם

.·ÈÈÙa ‡lL B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL ÌÈ„Ú e‰e‡»̄≈ƒ∆ƒ¿«¿≈¬≈∆…ƒ¿≈
Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÌMÓ ÏËÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»«ƒ»≈ƒ««ƒ∆ƒ»
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קלג

קלג

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ב' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈl‚Ó80‰ ˙Èa‰ ÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â¯kÓÏ ÈeOÚ ‰f ¿Àƒ¿««ƒ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…
ÂÈÏk ˙‡81‰l‰Â ,ÔÁ˜Ï ÏÊb C¯c :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ , ∆≈»ƒ»«¿»«∆∆»≈¿»»¿«»

Ìz˙ B‡ ÈÏ Ìz¯ÎÓ ‰z‡Â ,È˙‡a E˙eL¯a :¯ÓB‡≈ƒ¿¿»ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«»
ÈÏ82;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈzOÙz EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa B‡ , ƒ¿∆≈ƒ∆¿¿¿«¿ƒ≈∆¡»

ÂÈÙa ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰ ÏkL83ÌÈÏk ÏËÂ ∆»«ƒ¿»¿≈¬≈∆…¿»»¿»«≈ƒ
ÔÏÊb ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙa Ô‡ÈˆB‰Â ÌMÓ84. ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆¿∆¿««¿»

Ô‡k ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ¯ÈÊÁÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»«¬ƒ«≈ƒ¿««««ƒ¿≈»
‰Úe·L85¯Á‡Â .ÏÊb ‰Ó e‡¯ ÌÈ„Ú‰ È¯‰L , ¿»∆¬≈»≈ƒ»«»«¿««
¯ÈÊÁiL86‰Ó ÏÎa ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ∆«¬ƒ≈¿≈«∆««««ƒ¿»«

Ô‰ÈÈa ÔÈc‰Â ,ÔÚËiM87. ∆ƒ¿«¿«ƒ≈≈∆

הגנבים.80) כדרך הם 81)שלא לקוחים טוען והנכנס
לטעון 83)במתנה.82)בידי. היה נאמן בפניו, לקח לּו

ראה  כליו, למכור עשוי הבית בעל אם בידי, הם לקוחים
שם. ורי"ף מו. של 84)שבועות בביתו שיש מה שכל

להוציא  רשאי אדם ואין ובחזקתו, ברשותו זה הרי אדם,
דפוס  כח: כח. שבועות רי"ף ראה ראיות, בלי דבר ממנו

הנוטל.85)וילנא. בעלֿהבית על שבועה חיוב כאן אין
לקדמותו.86) המצב על 87)וחזר דין ביניהם יתקיים

הכלים. בעלות

.‚ÈÔÎÂ88„Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡89˙Èa‰ ÏÚ·e ,„·Ïa ¿≈ƒ»»»≈∆»ƒ¿«««««ƒ
B„Èa ‰Ê ÈÏk ‡e‰ ÏeÊbL ÔÚBË90Áe˜Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â , ≈∆»¿ƒ∆¿»¿«»≈»«

ÔB„wÙe ‰È‰ ÈlL B‡ ,ÂÈ˙È·b ·BÁa B‡ ,È„Èa ‡e‰¿»ƒ¿¿ƒƒ∆ƒ»»ƒ»
‡Ïa ÂÈÏÚ·Ï ÈÏk‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - EÏˆ‡ ‡e‰∆¿¿¬≈∆«»¿«¬ƒ«¿ƒƒ¿»»¿…
;ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ ,ÌÈ„Ú ÈL ÌL ‰È‰ el‡L .‰Úe·L¿»∆ƒ»»»¿≈≈ƒ»»«»¿«≈

‰Úe·L ·iÁ ,„Á‡ „Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÂLÎÚÂ91; ¿«¿»∆≈»∆»≈∆»«»¿»
„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â92; ¿≈»ƒ»«∆¬≈≈«¿ƒ∆»≈

.ÌlLÓ - Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿À»¿»¿≈»ƒ»«¿«≈
‡ÏÂ B˙È·Ï ÈzÒÎ ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ùk Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«…ƒ¿«¿ƒ¿≈¿…

ÌeÏk ÈzÏË93‡e‰Â „Á‡ „Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - »«¿ƒ¿ƒ¿≈»∆»≈∆»¿
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BLÈÁÎÓ94Á˜Ï ‡lL «¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿««»∆…»«

.¯ËÙÂ ,ÌeÏk B˙ÈaÓƒ≈¿¿ƒ¿»

שם.88) שלא 89)רי"ף חבירו בית  לתוך נכנס שראהו
כלי. משם ונטל בעלֿהבית שראה 90)בפני הבית, בעל

שעליו  זה, שכלי (וודאי), ברי טענת טוען בידו, הכלי את
הוא  הוא. גזל הנתבע, של בידו כעת והנמצא העד, מעיד
בשעה  בבית היה שלא פי על אף וודאי, טענת לטעון יכול

ראב"ד). (ראה הכלי את דברי 91)שהוציאו את להכחיש
זה  כלי הוא "שגזול ברי טענת טוען הבית בעל כי העד,
לדעת  שכתב יז, הלכה לקמן משנה מגיד [וראה בידו".
בעל  של שמא בטענת אף שבועה מחייב אחד שעד רבינו,

שהוא 92)הבית]. אלא חבירו, מבית כלי שנטל מודה הוא
לו. שייך זה שכלי לא 93)טוען, אבל נכנסתי, אמר או

כלום. מן 94)נטלתי ממון מחייבים עדים ששני כשם
מ. שבועות התורה, מן שבועה מחייב אחד עד כך התורה,

ה. הלכה למעלה וראה

.„È„Á‡a ‰OÚÓ95ÛÒk ÏL ÔBLÏ ÛËÁL96„iÓ «¬∆¿∆»∆»«»∆∆∆ƒ«

ÛËBÁ‰ ‡·e ,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·Á97ÈzÙËÁ :¯Ó‡Â98 ¬≈ƒ¿≈≈∆»»«≈¿»«»«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ e‰e·iÁÂ ,ÈzÙËÁ ÈlLÂ99ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ¿∆ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈

‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L100,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰Ê „Úa ∆¿À»¿»¿≈∆¿≈»ƒ»«
„Ú ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡Â .„Ú‰ ¯Ó‡L BÓk ‰„B‰ È¯‰L∆¬≈»¿∆»«»≈¿ƒ…»»»≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,ÏÏk101ÛËÁ BlML102; ¿»»»ƒ¿»¿«∆≈∆∆»«
„Ú‰ LÈÁÎ‰ el‡Â103‰È‰ ,ÈzÙËÁ ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»«≈»…»«¿ƒ»»

ÏÎa ÔÈ„ ‰Ê ÔÈ„Îe .ÛËÁ ‡lL ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaLƒ¿»¿««»∆…»«¿ƒ∆»ƒ¿…
‰Êa ‡ˆBik104ÌB˜Ó ÏÎa105. «≈»∆¿»»

מז.95) שבועות לג: בתרא לשון.96)בבא בצורת מוארך
הדין.97) בית העד.98)בפני דברי את רבי 99)ומאשר

שם. העד.100)אבא, דברי את בכופר 101)להכחיש
ראה  חטפתי. לא לטעון: יכול שהרי במיגו ונאמן הכול,

ד. הלכה פי 102)למעלה על גזלן הוחזק שלא מכיוון
העד.103)עדים. דברי את בהלכה 104)הכחיש כגון

דינו  הבית בעל בפני שלא חבירו לבית שהנכנס הקודמת,
לארץ.105)כחוטף. ובחוצה ישראל בארץ

.ÂËÛËÁ106:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,[„Á‡ „Úa] ÌÈ·e‰Ê epnÓ »«ƒ∆¿ƒ¿≈∆»¿≈
Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,eÈ‰ ÌÈ¯OÚÂ ÈzÙËÁ ÈlL∆ƒ»«¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆≈»≈≈«
Ú„È È¯‰L .ÌÈ¯OÚ‰ ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÛËÁ ‰nk«»»«¬≈∆¿«≈»∆¿ƒ∆¬≈»«

ÌÈL eÈ‰ el‡Â ,ÛËÁ ÌÈ·e‰fL È‡cÂa107·iÁ ‰È‰ ¿««∆¿ƒ»«¿ƒ»¿«ƒ»»«»
ÌlLÏ108‰Úe·L ·iÁÓ „Á‡ „Úa ‡ˆÓÂ ,109BÈ‡Â ¿«≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿À»¿»¿≈

Ú·MÏ ÏBÎÈ110e¯‡aL BÓk ,111. »ƒ»«¿∆≈«¿

עצמו.106) שחטף.107)סברת ואף 108)עדים עשרים.
חטף. כמה יודע אינו שהעד פי חטף.109)על שלא

שחטף.110) העד לדברי הודה יג.111)כי הלכה למעלה

.ÊËÏÊ‚p‰Â ,Ô‰ ÈlLÂ ÈzÙËÁ ÌÈ¯OÚ :ÛËBÁ‰ ¯Ó‡»««≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿∆ƒ≈¿«ƒ¿»
Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÛËÁ ‰‡Ó :¯ÓB‡112,ÔÈÓ ≈≈»»«ƒ¿≈»≈≈«ƒ¿»»

ÚaLÂ ,ÔÙËÁL Ô‰a ‰„B‰L ÌÈ¯OÚ‰ ÌlLÓ È¯‰¬≈¿«≈»∆¿ƒ∆»»∆∆¬»»¿ƒ¿»
‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L˙ˆ˜Óa ·iÁ˙ È¯‰L ,¯‡M113. ¿««»««¿»∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

˙q‰ Ú·MiL ‰Êa ‰ËB ÈzÚ„Â114‰„B‰ ‡Ï È¯‰L , ¿«¿ƒ»»∆∆ƒ»«∆≈∆¬≈…»
ÌeÏk115.'ÈzÙËÁ ÈlL' ¯Ó‡ ‡l‡ , ¿∆»»«∆ƒ»«¿ƒ

על 112) מלהישבע פטור החוטף היה עשרים, שהיו ידע לו
ראה 113)השאר. התורה, מן שבועה חייב במקצת ומודה

יא. הלכה בכל.114)למעלה כופר והחיוב 115)כדין
העד. בגלל בא לשלם

.ÊÈÌMÓ ÏËÂ ÂÈÙa ‡lL B¯·Á ÏL B˙È·Ï ÒÎƒ¿«¿≈∆¬≈∆…¿»»¿»«ƒ»
,ÏË ‰nk Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ÈÙa ÌÈÏk≈ƒƒ¿≈≈∆»¿≈»≈≈««»»«

È˙È·a eÈ‰ ÌÈÏk ÌÈ¯OÚ :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa (È¯‰)116, ¬≈««««ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ»¿≈ƒ
- ÈlL Ì‰Â ‰¯OÚ ‡l‡ ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÊBb‰Â¿«≈≈…»«¿ƒ∆»¬»»¿≈∆ƒ

‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯OÚ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ117 «»¿«¬ƒ»¬»»ƒ¿≈∆¿À»¿»
¯‡M‰ ÏÚ ÚaL BÈ‡Â .Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â118elÙ‡ ¿≈»ƒ»«¿≈ƒ¿»««¿»¬ƒ

ÔÏÊb‰ ÏÚ ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈ƒ¿≈∆≈»ƒ¿…«««¿»
È‡cÂ ˙ÚË119. «¬«««

ל 116) שהנכנס וודאי, טענת טוען אינו (בניגוד אבל קחם
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קלד ואבידה קלד גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ב' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שטוען  יג, להלכה ובניגוד הקודמת, שבהלכה וודאי לטענת
בידו"). זה כלי הוא "שגזול וודאי טענת שם

טוען 117) הבית בעל אם אפילו העד, דברי את להכחיש
שמא. שחייב 118)טענת הקודמת בהלכה כמו שלא

הנתבע 119)שבועה. ואין בפניו, שלא לביתו נכנס כי
היא. וודאי טענת כן אם אלא התובע, טענת מחמת נשבע

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
מן 1) הנהנה ודין הגזילה, מן ליהנות שאסור בו, נתבאר

מהגזלן, לוקח שהוא בין מהגזלן יורש שהוא בין הגזילה,
דין  בזה ונכלל לאחר. נותנה או גזילתו מפקיר שהנגזל בין
בזה. כיוצא וכל בארצו חוק או מס המשים שלטון או מלך

.‡ÏeÊb‰ ¯·c ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÔÏÊb‰ ÔÓ3¯eÒ‡Â . »ƒ¿»»«»ƒ««¿»¿»
BÈepL ÏÚ B„ÚÒÏ4e‰˜iL È„k5ÌÈ¯·„ ‰OBÚ‰ ÏkL . ¿«¬«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»∆¿»ƒ

el‡6‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜fÁÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7¯·BÚÂ , ≈¿«≈»∆¿«≈¿≈¿≈¬≈»¿≈
'ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ' ÏÚ8. «¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

קיט.2) קיח: עבר 3)בבאֿקמא הגזול הדבר אם אבל
שנתייאשו  אחרי ממנו, לקנות מותר קונה, לידי בינתיים
רשות, ושינוי ביאוש אותו קנה הראשון הקונה כי הבעלים,

ג. הלכה ב, פרק למעלה לשנות 4)ראה לגזלן לעזור אסור
הגזילה. מעשה,5)את בשינוי אותו יקנה שהגזלן כדי

למכרו. אחרֿכך או 6)ויוכל הגזלן, מן בעצמו שקונה
לאחרים. למכור הגזילה, שינוי עלֿידי לו, על7ֿ)שעוזר

הגזילה. תמורת מקבלים שהם הכסף עזרה 8)ידי כל
בלאו  נכללת העבירה, עשיית עליו המקילה לעבריין הניתנת
גנב" חורא אלא גנב, עכברא "לאו אומר: הדיוט משל זה.
לעכבר  היה לא אילו כלומר החור), אלא גונב העכבר (=לא
משתמש  והתלמוד המזון. את גורר היה לא להטמין, מקום
ליהנות  הסיוע לולא לעבריין, סיוע לעניני זה עממי בפתגם

פורש. שהיה אפשר - העבירה מן

.·Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÏeÊb‰ ¯·„a ˙B‰Ï ¯eÒ‡9. »≈»¿»»«»«¬ƒ¿««≈
È‡cÂa Ú„iL ,‡e‰Â10.dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ‡e‰ ‰Ê ¯·cL ¿∆»«¿««∆»»∆«¿≈»«¿»

·k¯Ï ¯eÒ‡ - ‰ÏeÊb BÊ ‰Ó‰aL È‡cÂa Ú„È ?„ˆÈk≈«»«¿««∆¿≈»¿»»ƒ¿…
.da L¯ÁÏ B‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»

ברשות 9) עדיין הגזול והדבר קונה, אינו בלבד יאוש כי
סוכה  וראה א, הלכה ב פרק למעלה ראה עומד. הוא בעלים

מותר 10)לא. גזול, זה שדבר בוודאי יודע אינו אם כי
הלכה  להלן השווה הוא, גזלן הדבר בעל אם אף ליהנות,

ח.

.‚‰„O B‡ ˙Èa ÏÊb11dÎB˙a ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -12B‡ »««ƒ»∆»«¬…¿»
ÒkÏÈtÓ ÌÈÓLb·e ‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa da ƒ»≈»««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

dÎB˙a ¯c Ì‡Â .ÌÈÓLb‰13¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ - «¿»ƒ¿ƒ»¿»«»¿«¬»»
BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰ ÔÈ„k ,ÌÈÏÚaÏ14ÏÊb . «¿»ƒ¿ƒ«»«¬«¬≈∆…ƒ«¿»«

¯Lb Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈÏ˜c15ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -16ÔÎÂ . ¿»ƒ¿»»≈∆∆∆»«¬…»»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk17. …«≈»∆

בבא11ֿ) עומדת, היא בעליה ובחזקת נגזלת אינה קרקע
קיז: דובר 12)קמא הקודמת בהלכה הדרך. את לקצר כדי

רבינו  מוסיף וכאן וחרישה, רכיבה כגון מוחשית, הנאה על
שהיא. הנאה אחר.13)כל אדם או שאם 14)הגזלן

צריך  לשכור, הדר דרך שאין אףֿעלֿפי לשכר, עשויה החצר
ובבאֿקמא  ט, הלכה ג, פרק למעלה ראה שכר, לו להעלות

קיג:15)כא. שם בגמרא מתירה 16)דוגמא הגמרא 
דינא  כי המלך, פקודת לפי נעשה זה אם רק לעבור
לאחר  אפילו עליו, לעבור אסור זה לולא דינא. דמלכותא
מדקלים  השינוי ועלֿידי קונה, אינו בלבד יאוש כי יאוש,
למעלה  ראה לברייתו, החוזר שינוי זהו כי קונה, אינו לגשר

י. הלכה ב, וגם 17)פרק רשות, ושינוי יאוש היו לא אם
הדבר  מן ליהנות אסור קנה, לא והגזלן מעשה, שינוי לא

הגזול.

.„¯·ÚL ÈÓ18¯eËt - Le‡È ¯Á‡ ‰ÏÊb‰ ÏÎ‡Â ƒ∆»«¿»««¿≈»««≈»
ÌlLlÓ19ÌÈÏÚa‰ eˆ¯Â ,Le‡È Ì„˜ ÏÎ‡ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒ»«…∆≈¿»«¿»ƒ

‡È‰ Ô˙eL¯a ÔÈ„ÚL ,ÔÈ·Bb - ÏÎB‡‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï20; ƒ¿ƒ»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿»ƒ
ÔÏÊb‰ ÔÓ ÔÈ·Bb ,eˆ¯ Ì‡Â21. ¿ƒ»ƒƒ««¿»

לאחר 18) ואפילו הגזול, בדבר ליהנות "אסור הדין על
ב. הלכה למעלה ולפי 19)יאוש", קיא: בבאֿקמא משנה

מביאה  לנגזל, מלשלם שפטור הטעם שם. חסדא רב פירוש
מה  גזל, אשר הגזילה את "והשיב קיב. שם הגמרא
אמרו, מכאן שגזל. כעין יחזיר גזל? אשר תלמודֿלומר
הדברים: פירוש מלשלם". פטורין בניו את ומאכיל הגוזל
אבל  יחזירנה, בעין היא הגזילה אם - שגזל" כעין "יחזיר
עצמו, בגזלן זה דין להעמיד ואין פטור. - קיימת גזילה אין
את  כשאכל הגזלן את לפטור הדעת על מתקבל זה אין כי
באחרים  או בבנים רק נאמר שזה חכמים ופירשו הגזילה,
הגזלן  אבל לנגזל, מלשלם שפטורים הגזילה, את שאכלו
קיא: שם רש"י ראה שגזל, בשעה בתשלומין נתחייב עצמו
גזל. דיבורֿהמתחיל ו'תוספות' שגזל, כעין דיבורֿהמתחיל

הבעלים,20) ברשות עדיין הגזילה נמצאה שאכל, בשעה
הגמרא  מביאה זה טעם הנגזל. מן ישר האוכל גזל וכאילו

גובה,21)שם. מזה "רצה חסדא: רב של מימרא שם,
גובה". מזה רצה

.‰¯Á‡ ÌÈaÏ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰L ÔÈa ,˙ÓÂ ÏÊBb‰«≈»≈≈∆∆¡ƒ∆«¿≈»«»ƒ««
Le‡È22‰„·‡ B‡ d¯ÎÓ ‡l‡ ÌÏÈÎ‡‰ ‡lL ÔÈa23: ≈≈∆…∆¡ƒ»∆»¿»»»¿»

ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡24ÔÓ Ï·‡ , ƒƒƒ««¿««»ƒ¿«≈¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰25‰ÏÊb‰ ÈÓcL ;ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -26 «ƒ«¿¿ƒ≈»«»ƒ¿«≈∆¿≈«¿≈»

ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈÏËÏhn‰ ÔÈ‡Â ,ÔÏÊb‰ ÏÚ Ô‰ ·BÁ≈«««¿»¿≈«ƒ«¿¿ƒƒ¿«¿¿ƒ
·BÁ ÏÚ·Ï27. ¿««

מלשלם.22) שפטורים להם 23)אףֿעלֿפי היתה ולא
הגזילה. מן הנאה להם 24)שום שהניח הקרקע מן

לנגזל  שלו הקרקע נשתעבדה בחיים בעודו כי אביהם,
גמרא  שמכרה, או לבנים שהאכילה הגזילה, דמי לתשלום

רבא. דעת לפי אביהם.25)שם להם במקרה 26)שהניח
קיימת. אינה ההלואה,27)שהגזילה בשעת המלוה, כי

שהלוה  מטלטלין, על ולא בלבד ניידי דלא נכסי על סמך
חובו  לגבות יכול המלוה אין כך ומשום להעלימם, יכול
שדין  ומכיון היורש, או הקונה לרשות שעברו ממטלטלין,
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קלר

קלר

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ב' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שבידי  המטלטלין מן גובים אין חוב, כדין הגזילה דמי
גובים  שאין לדין אחר נימוק יד: שם ברש"י (ראה היורשים

יתומים). של המטלטלין מן

.ÂÌÈB‡b‰ ewz ¯·k28ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰29‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa elÙ‡Â30ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«»ƒ

ÌlLÏ31‡Ï ÔÈa eL‡È˙ ÔÈa ,eÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa eÏÎ‡ ÔÈa ¿«≈≈»¿≈…»¿≈ƒ¿»¬≈…
.ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈa ,eL‡È˙ƒ¿»¬≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«

נזקי 28) והלכות ז.) וילנא (הוצאת בבאֿקמא רי"ף ראה
יב. הלכה ח פרק אביהם,29)ממון שהניח היתומים של

על  סומך חוב ובעל קרקע, להם אין אדם בני שהרבה מכיון
(מאירי). אלא 30)המטלטלין הדין לפי גובה שאינו

הלוה. ביד שנמצאים הנכסים מן כלומר חורין, בני מנכסים
הם.31) פה על כמלוה הגזילה שדמי אףֿעלֿפי

.ÊÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰ ÔÈc32ÔÓ Á˜BÏk ÔÏÊb‰ ÔÓ ƒ«≈«ƒ«¿¿ƒƒ««¿»¿≈«ƒ
·pb‰33˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ÔÏÊb Ì‡ : ««»ƒ«¿»¿À¿»…»«»«
˜eM‰34ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡ Ì‡Â ;35˙wz Ba eOÚ - «¿ƒ≈¿À¿»»«»«
˜eM‰36ÌÈÓc ÏÊ‚p‰ Ô˙BÂ ,37Ô˙pL38B˙ÏÊb Á˜BÏÂ39, «¿≈«ƒ¿»»ƒ∆»«¿≈«¿≈»

ÔÏÊb‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁÂ40¯·k Ì‡Â .‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ¿≈¿≈«««¿»ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙41Á˜BÏ ‰˜ -42‰ÏÊb ÏL dÓˆÚ43 ƒ¿»¬«¿»ƒ»»≈««¿»∆¿≈»

d¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â44. ¿≈«¬ƒ»

בעליה 32) בחזקת ותמיד נגזלת, שאינה קרקע לקונה פרט
ג. הלכה למעלה ראה הגנב,33)עומדת, מן הלוקח דין

ואילך.מפור  ב הלכה ה פרק גניבה בהלכות היה 34)ט כי
את  יחזיר כן על גזול, שהחפץ דעתו על להעלות צריך
הגזלן. מן כספו את ויתבע דמים, בלי לנגזל הגזילה

מגזלן.35) קונה שהוא ידע שכל 36)ולא תיקנו, חכמינו
גנוב, היה שהחפץ אחרֿכך שנודע אףֿעלֿפי בשוק, הלוקח
הואיל  דמיו, את לו שילמו אלאֿאםֿכן לבעלים יחזירנו לא
גנוב. שהחפץ ידע שלא להניח יש קנה, ובפרהסיא

דמים.37) בלי אליו הגזילה חוזרת הדין שמן אףֿעלֿפי
לגזלן.38) את 39)הלוקח יקבל לא - ישלם לא אם אבל

עדיין  והגזילה התייאש, לא עדיין אם אפילו גזילתו,
עומדת. הגזלן.40)ברשותו  את  הנגזל בין 41)ותובע

שמכר  אחר שנתייאשו ובין הגזלן שמכר לפני שנתייאשו
ג. הלכה ה, פרק גניבה הלכות ראה ביאוש 42)הגזלן,

רשות. שיש 43)ושינוי הקודם למקרה בניגוד הגזילה, גוף
בלבד. הגזילה דמי של זכות מוכן 44)לו הנגזל אם אף

לגזלן. שנתן הדמים כל את לו לשלם

.ÁÔÏÊb‰ ÔÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡45BlL ËeÚÓ ‰È‰ Ì‡Â .46, »≈»ƒ««¿»¿ƒ»»ƒ∆
„Ú ,epnÓ ˙B‰Ï ¯zÓ - ÏeÊb BBÓÓ ·¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»À»≈»ƒ∆«

‰Ê ¯·cL È‡cÂa Ú„iL47.B„Èa ÏeÊb ∆≈«¿««∆»»∆»¿»

היא.45) גזילה הגזלן, את מקבל שהוא מה שכל חזקה, כי
הגזול, החפץ מן ליהנות האיסור על דובר ב, בהלכה למעלה

הגזלן. מן הנאה איסור על זה 46)וכאן שדבר תולים
קיט. בבאֿקמא יהודה, רב וכדעת שמואל כדעת הוא, משלו

לדין 47) דומה זה דין ואין הגזלן. מן מקבל שהוא

שאם  רבינו, שם שפסק א, הלכה ו פרק גניבה שבהלכות
עצמו  הדבר רוב בין הבדל יש כי לקנות, אסור גנוב הרוב

(מגידֿמשנה). הגזלן של ממונו רוב ובין קונה שהוא

.ËÔÈÏÊb Ô˙˜ÊÁL Ì„‡ Èa48ÔÓ ÔBÓÓ Ïk ˙˜ÊÁÂ ¿≈»»∆∆¿»»«¿»ƒ¿∆¿«»»»ƒ
ÏÊb‰49ÔÈÏÊb ˙Î‡ÏÓ ÔzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,50ÔB‚k , «»≈ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆«¿»ƒ¿

ÔÈÒÎBn‰51ÌÈËÒl‰Â52˙˜ÊÁL ;Ô‰Ó ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - «¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈»≈∆∆∆¿«
ÏeÊ‚ ‡e‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ53ÔÓ ÌÈ¯Èc ÌÈÙ¯ˆÓ ÔÈ‡Â . ¿»»∆»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒƒ

Ô‰lL ‰·z‰54‰ÏÊb ˙˜ÊÁa Ïk‰L ,55. «≈»∆»∆∆«…¿∆¿«¿≈»

כגזלנים.48) שבהלכה 49)שידועים לדין בניגוד
גזול. ממונו שרוב ממלאכה 50)הקודמת, בא ממונם וכל

לקמן 51)זו. וראה קיג. בבאֿקמא מסחורות, הנוטלים
יא. אינו 53)שודד.52)הלכה נוטל, שהמוכס המכס כי

אין  אחרת שמלאכה ומכיון יא. הלכה לקמן ראה החוק, לפי
ממנו. ליהנות אסור כן ועל הוא, גזילה ממונו שכל יוצא לו,

המכס 54) את בה ששמים מיוחדת, תיבה יש למוכסים
דינר, לסך המצטרפות קטנות מעות בתיבה יש אם שנוטלים,
בבאֿקמא  משנה המעות. אותן על שלם דינר פורטים אין

גזילה 55)קיג. - למכס המיוחדת שבתיבה המעות כל
שאינו  אףֿעלֿפי אלה, מעות על יפרוט אל כן ועל הן, ממש
ראוי  אין דינר, תמורתו נותן הוא הרי כי ממשית, הנאה נהנה
המשניות  פירוש (ראה בזה יש הנאה קצת כי זאת, לעשות
מותר  בביתו למוכס שיש מעות על לפרוט אבל לרבינו).
[קשה  גזילה. בחזקת אינו שבביתו שהכסף שם), (משנה
יש  אלו מהלכות וט. ח בהלכה רבינו לדברי זה דין להתאים

הם]. גזילה בחזקת - מוכסים של ממונם שכל ללמוד,

.ÈB˙eÒk ÌÈÒÎBÓ eÏË56˙¯Á‡ BÏ e¯ÈÊÁ‰Â57eÏË) , »¿¿ƒ¿¿∆¡ƒ«∆∆»¿
;BlL el‡ È¯‰ - (¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ e¯ÈÊÁ‰Â B¯BÓÁ¬¿∆¡ƒ¬«≈¬≈≈∆

ÈtÓ‡È‰ ‰¯ÈÎÓk BfL58eL‡È˙pL d˙˜ÊÁÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆ƒ¿»¬
‰pnÓ ÌÈÏÚa‰59‰ÏÊ‚ BfL È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡Â ,60. «¿»ƒƒ∆»¿≈≈«¿««∆¿≈»
˜È˙Â ‰È‰ Ì‡Â61BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁÓe62Ô¯ÈÊÁÓ - ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ««¿«¬ƒ»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ63. «¿»ƒ»ƒƒ

קיד.56) בבאֿקמא עליו.57)משנה רחמנות מתוך
כסותו.58) תמורת לו נתנה מובא 59)שהרי זה טעם

אחרת  כסות לו שהחזירו הכסות בעל של דינו שם. במשנה
הבעלים  נתייאשו שאם הגזלן, מן מטלטלין הלוקח כדין -
הלכה  למעלה מחזירה", ואינו גזילה של עצמה לוקח "קנה

וקנה 60)ו. באיסור, לידו שהגיעה לומר, אין כן ועל
אסור  גזילה, שזו בוודאי ידע לו רשות. ושינוי ביאוש אותה

לקחתה. לו שזו 62)חסיד.61)היה לו שנודע לאחר
דין  לפי שקנאה אףֿעלֿפי אחרים, בממון רוצה ואינו גזילה,

שם.63)המשנה. גמרא ממנו, שקיבלה למוכס ולא

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64ÔÓÊa ?ÌÈËÒÏk ÒÎBn‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆«≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÒÎBn‰L65ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓ B‡ ,66, ∆«≈≈»ƒ≈»≈≈≈»

CÏn‰ ˙ÓÁÓ „ÓBÚ‰ ÒÎBÓ B‡67‰aˆ˜ BÏ ÔÈ‡Â68, ≈»≈≈¬««∆∆¿≈ƒ¿»
ÒÎÓ Ï·‡ ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÁÈpÓe ‰ˆ¯iM ‰Ó Á˜BÏ ‡l‡∆»≈««∆ƒ¿∆«ƒ««∆ƒ¿∆¬»∆∆

CÏn‰ B˜ÒtL69LÈÏL ÁwiL ¯Ó‡Â ,70B‡ ÚÈ·¯ B‡ ∆¿»«∆∆¿»«∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«
·eˆ˜ ¯·„71Ï‡¯OÈ ÒÎBÓ „ÈÓÚ‰Â ,72‰Ê ˜ÏÁ ˙Ba‚Ï »»»¿∆¡ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆∆
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קלו ואבידה קלו גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ב' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏÚ ÌeÏk ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ÔÓ‡ ‰Ê Ì„‡L Ú„BÂ ,CÏnÏ«∆∆¿»∆»»∆∆¡»¿≈ƒ¿«
Ïn‰ ¯ÊbM ‰ÓÔÏÊb ˙˜ÊÁa BÈ‡ - C73ÔÈcL ÈÙÏ , «∆»««∆∆≈¿∆¿««¿»¿ƒ∆ƒ
‡e‰ ÔÈc CÏn‰74„BÚ ‡ÏÂ .75¯·BÚ ‡e‰L ‡l‡ ,76 «∆∆ƒ¿…∆»∆≈

‰Ê ÒÎnÓ ÁÈ¯·n‰77,CÏn‰ ˙Ó ÏÊB‚ ‡e‰L ÈtÓ , ««¿ƒ«ƒ∆∆∆ƒ¿≈∆≈¿««∆∆
CÏn‰ ‰È‰L ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ CÏn‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«∆∆≈»ƒ≈∆»»«∆∆

.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

ט.64) הלכה מפני 65)למעלה גזלנים, מלאכת ומלאכתו
קיג. בבאֿקמא לו, שמגיע ממה יותר מכס נוטל שהוא

אפילו 66) גובה, שהוא המכס כל המלך. עלֿידי מונה ולא
שם. גמרא כגזילה. דינו ביותר, המלך 67)הפחות שמינהו

שקבע. מכס מראש 68)לגבות קבוע המכס שיעור אין
ולכמותה. הסחורה לסוג ובהתאם בשוה, אדם לכל

המלך.69) מהסחורה 70)שקבעו או הסחורה מערך
מדה.71)עצמה. או משקל יחידת מכל מסוים סכום כגון

המלך.72) שקצב הקצבה מן יותר לוקח גוי מוכס כי
הוא.73) גזילה המכס שעצם אומרים חוק 74)ואין כל

דעת  הוא, גמור דין - המדינה תושבי לכל המלך שחקקו
יד. הלכה לקמן וראה שם, שאין 75)שמואל רק לא

גזלן. בחזקת גזל.76)המוכס של המשתמט 77)עבירה
מן  להבריח שאסור זה דין הזה. הקצוב המכס את מלשלם
(שם). דינא" דמלכותא "דינא שמואל מדברי נובע המכס,

.·È¯ÈÚ‰ Èa ÏÚ ÒÓ ÌÈOnL CÏÓ ÔÎÂ78Ïk ÏÚ B‡ ¿≈∆∆∆≈ƒ««¿≈»ƒ«»
LÈ‡Â LÈ‡79‰„O ÏÚ B‡ ,‰LÏ ‰MÓ ·eˆ˜ ¯·c ƒ»ƒ»»»ƒ»»¿»»«»∆

‰„OÂ80¯·ÚiL ÈÓ ÏkL ,¯ÊbL B‡ ;·eˆ˜ ¯·c81ÏÚ ¿»∆»»»∆»«∆»ƒ∆«¬…«
ÈÓ Ïk B‡ ;CÏn‰ ˙È·Ï ÂÈÒÎ Ïk eÁ˜lÈ - ‰Ê ¯·c»»∆ƒ»¿»¿»»¿≈«∆∆»ƒ

Ô¯b‰ ˙ÚLa ‰„Oa ‡ˆniL82Òn‰ ÔzÈ ‡e‰ - ∆ƒ»≈«»∆ƒ¿««…∆ƒ≈««
ÏÚa BÈ‡L ÔÈa ‰„O‰ ÏÚa ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰ÈÏÚL∆»∆»≈∆»»«««»∆≈∆≈««

‰„O‰83,ÏÊ‚ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·cÓ ‡ˆBik ÏÎÂ ; «»∆¿…«≈ƒ¿»ƒ≈≈»≈
ÔÏÊb ˙˜ÊÁa BÈ‡ - CÏnÏ Ô˙B‡ ‰·bL Ï‡¯OÈÂ84, ¿ƒ¿»≈∆»»»«∆∆≈¿∆¿««¿»

¯Lk ‡e‰ È¯‰Â85‡e‰Â .86ÛÈÒBÈ ‡lL ,87‰pLÈ ‡ÏÂ88 «¬≈»≈¿∆…ƒ¿…¿«∆
.ÌeÏk BÓˆÚÏ ÁwÈ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿«¿¿

אישי.78) מס ולא העיר, בני לכל כולל דהיינו 79)סכום
קיג: בבאֿקמא גולגולת, הנזכר 80)מס קרקע מס דהיינו

שם. כן 81)בגמרא על כללי, אופי נושא זה שקנס מכיון
משום  הנכסים בהחרמת רואים ואין חוקי, תוקף לו יש

התבואה.82)גזילה. אסיפת להטריח 83)בשעת שלא
בגמרא  הדוגמא השדה. בעל אחרי לחפש המס גובה את
רק  חייב אז המלך חוק כי בשדה, שותף על מדברת (שם)
את  לא ואפילו בשדה, שנמצא זר אדם ולא השותף את
המלך, חוק של דוגמא מביא כאן רבינו אבל האריס.
שותף  שהוא בין לשלם, השדה בעל שאינו את גם המחייב
רב) - הרי"ף (גירסת רבא לדברי בהתאם שותף, שאינו ובין
למשכן  הקרקע מס את הגובה ליהודי שמותר שם, בגמרא

חבירו. עיר בן מס על העיר דמלכותא 84)בן "דינא כי
שם.85)דינא". גמרא זאת, לעשות לו מותר כי

המס.87)בתנאי.86) המשקל 88)על יחידות מספר את

השדה  יבול טונות עשר למשל ירשום שלא מס, הטעונות
שמונה. במקום

.‚ÈÈaÓ ÂÈLnLÂ ÂÈ„·ÚÓ „Á‡ ÏÚ ÒÚkL CÏÓ ÔÎÂ¿≈∆∆∆»««∆»≈¬»»¿«»»ƒ¿≈
ÏÊb dÈ‡ - B¯ˆÁ B‡ e‰„O Á˜ÏÂ ,‰È„n‰89¯zÓe , «¿ƒ»¿»«»≈¬≈≈»»≈À»

da ˙B‰Ï90,BlL ‡È‰ È¯‰ - CÏn‰ ÔÓ dÁ˜Bl‰Â , ≈»»¿«¿»ƒ«∆∆¬≈ƒ∆
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â91ÔÈ„ ‰fL ; ¿≈«¿»ƒƒƒ»ƒ»∆∆ƒ

Ìlk ÌÈÎÏn‰92ÔÈÒÚBkLk Ì‰ÈLnL ÔBÓÓ Ïk ÁwÏ , «¿»ƒÀ»ƒ«»»«»≈∆¿∆¬ƒ
Ô„eaÚL ÚÈ˜Ù‰ CÏn‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚ93¯ˆÁ ˙OÚÂ , ¬≈∆«¬≈«∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿«¬»»≈

¯˜Ù‰k BÊ ‰„O B‡ BÊ94CÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ‰Bw‰ ÏÎÂ , »∆¿∆¿≈¿»«∆»ƒ«∆∆
„Á‡ ÏL ‰„O B‡ ¯ˆÁ Á˜lL CÏÓ Ï·‡ .da ‰ÎÊ -»»»¬»∆∆∆»«»≈»∆∆∆»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - ˜˜ÁL ÔÈÈca ‡lL ‰È„n‰ ÈaÓ95; ƒ¿≈«¿ƒ»∆…«ƒƒ∆»«¬≈∆«¿»
B„iÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - epnÓ Á˜Bl‰Â96. ¿«≈«ƒ∆ƒƒ«¿»ƒƒ»

כתוצאה 89) בלבד אחד מאיש השדה את שלקח אףֿעלֿפי
לראות  אין לקח, לא עליהם שכעס אחרים ומנתינים מכעס,
הוא  ורשאי המלכים, משפטי כן כי לב, שרירות זה במעשה

כרצונו. ליהנות,90)לוותר איש לשום אסור גזולה בקרקע
ראה  עומדת, היא בעליה וברשות נגזלת אינה קרקע כי

ג. הלכה הגזלן,91)למעלה מן קרקע לקונה בניגוד
דמים, בלא לנגזל חוזרת זו הרי הבעלים, נתייאשו שאפילו

יד. הלכה ח פרק לקמן זו 92)ראה להחרמה יש כן ועל
חוקי. מידי 93)תוקף החצר את או השדה את הוציא

בעלים.94)הבעלים. ללא שעשה 95)כנכסים מכיון
החוק. לפי שלא וחוזרת 96)מעשהו נגזלת, אינה קרקע כי

הבעלים. ונתייאשו הגזלן מכרה אפילו לבעלים,

.„È¯·c ÏL BÏÏk97CÏn‰ B˙B‡ ˜˜ÁiL ÔÈc Ïk : ¿»∆»»»ƒ∆«¿…«∆∆
‡ÏÂ ÏkÏBÓˆÚ ÈÙa „Á‡ Ì„‡Ï ‰È‰È98;ÏÊ‚ BÈ‡ - «…¿…ƒ¿∆¿»»∆»ƒ¿≈«¿≈»≈

˙ck ‡lL „·Ïa ‰Ê LÈ‡Ó ÁwiL ÏÎÂ99‰Úe„È‰ ¿…∆ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«∆…«»«¿»
È‡ab ,CÎÈÙÏ .ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ÒÓÁ ‡l‡ ,ÏkÏ«…∆»»«∆∆¬≈∆»≈¿ƒ»«»≈

ÂÈ¯ËBLÂ CÏn‰100ÏÚ ·eˆw‰ Òna ˙B„O‰ ÌÈ¯ÎBnL «∆∆¿¿»∆¿ƒ«»«««»«
˙B„O‰101¯kÓÓ Ô¯kÓÓ -102Ïk ÏÚL ÒÓ Ï·‡ ; «»ƒ¿»»ƒ¿»¬»«∆«»

LÈ‡Â LÈ‡103BÓˆÚ Ì„‡‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·B‚ BÈ‡104, ƒ»ƒ≈∆∆»ƒ»»»«¿
BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - L‡¯‰ ÏÚL Òna ‰„O‰ e¯ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿«»∆««∆«»…¬≈∆≈

¯kÓÓ105Ck CÏn‰ ÔÈ„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,106. ƒ¿»∆»ƒ≈»»ƒ«∆∆»

הקודמות.97) ההלכות שלוש של סיכום  אבל 98)זהו
מסים  שהטיל כגון המלך, נתיני בין הפליה בהם שיש חוקים
אומה  או מסוימת עדה מסוימת, קבוצה על מיוחדים
לחוקים  אין מיוחדות, גזירות עליהן גזר אם וכן מסוימת,
בספרות  מוגדר זה דין חוקי. תוקף אלו ולגזירות אלה
דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא קצר: במשפט הפוסקים

כחוק.99) המלך.100)שלא גובי על בכוח המגינים
בבא101ֿ) הקרקע, מס את שילם לא השדה שבעל מפני

נה. השדות 102)בתרא את למכור המלך חוק זהו כי
שם). (גמרא המס את שילמו לא מס 103)שבעליהם

לשלם,104)הגולגולת. אותו ומכריחים אותו שתופסים
זה. למס משועבדים נכסיו לפי 105)ואין אינה המכירה כי

[הרמב"ן 106)החוק. כזה. חדש חוק לחוקק הוא רשאי



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ ירדיד   137 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלז

קלז

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ב' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ואומרים  רבינו, על בזה חולקים האחרים הפוסקים וגדולי
המקובלים]. המלכים לחוקי מנוגד לחוק תוקף שאין

.ÂËÏÚL Òn‰ ÔzÈ ‡lL ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L CÏÓ∆∆∆»ƒ»∆…∆…ƒ≈««∆«
Òn‰ Ô˙BÏ ‰„O‰ ‰È‰z - ‰„O‰107ÏÚa Á¯·e , «»∆ƒ¿∆«»∆¿≈««»«««

CÏnÏ ‰ÈÏÚL ÒÓ Ô˙Â ‰Ê ‡·e ,Òn‰ ÈtÓ ‰„O‰108 «»∆ƒ¿≈««»∆¿»««∆»∆»«∆∆
ÏÊb ‰Ê ÔÈ‡ - ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â109˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ ,110 ¿»«≈∆»≈∆»≈∆»≈≈

ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁiL „Ú Òn‰ Ô˙BÂ111ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL ; ¿≈«««∆«¿¿«¿»ƒ∆ƒ«∆∆ƒ
e¯Ó‡L BÓk ,‡e‰112. ¿∆»«¿

השדה.107) פירות את לאכול זכאי המס, את שישלם מי כל
השדה.108) את המלך גבאי לו שמכרו "ארעא 109)בלי

דיהיב  מאן אמר: ומלכא משעבדא, הקרקע) (מס לטסקא
עג: בבאֿמציעא ארעא", ליכול מה 110)טסקא רק לא

מלכתחילה  לו מתירים אנו אלא גזל, אינו אכל שכבר
לרשותם,111)לאכול. תחזור והקרקע המס את וישלמו

המס  שנתן וזה הקרקע, את מכרו לא המלך שגבאי מכיון
טסקא  דיהיב "מאן הכללי: החוק בתוקף הפירות את אכל
לאכול  הזכות אלא עצמה הקרקע את קנה ולא ארעא" ליכול

יא.112)פירותיה. הלכה למעלה

.ÊË¯ÊbL CÏÓ ÔÎÂ113ÏÚ ·eˆw‰ ÒÓ ÔziL ÈÓ ÏkL , ¿≈∆∆∆»«∆»ƒ∆ƒ≈««»«
LÈ‡‰114Ô˙ ‡lL ‰Êa „aÚzLÈ115Â Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ô˙ »ƒƒ¿«¿≈»∆∆…»«»ƒ¿»≈¿»«

¯˙BÈ Ba „·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÈÚ‰ ‰Ê Ï‡¯OÈ ÏÚL Òn‰««∆«ƒ¿»≈∆∆»ƒ¬≈∆≈≈
ÈcÓ116Ba „·BÚ BÈ‡ Ï·‡ ;ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL , ƒ«∆ƒ«∆∆ƒ¬»≈≈

„·Úk117. ¿∆∆

עג:113) גולגולת.114)בבאֿמציעא יעביד 115)מס
עבורו. ששילם המס תמורת שהוא 116)אותו ממה יותר

שם). בגמרא הגר"א הגהות (ראה לעבוד כעבד 117)רגיל
שהם  בדברים להעבידו אסור עברי עבד כל כי כנעני,
או  המרחץ, לבית כליו אחריו שיוליך כגון לעבד, מיוחדים
ראה  עבד. עבודת בו תעבוד לא שנאמר: מנעליו, לו יחלוץ

ז. הלכה א, פרק עבדים הלכות

.ÊÈ˙BÏÈ‡ ˙¯kL CÏÓ118Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL ∆∆∆»«ƒ»∆«¬≈»ƒ¿»»≈∆
ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ ¯zÓ - ¯Lb119ÌÈza Ò¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆À»«¬…»»¿≈ƒ»«»ƒ

Ïk ÔÎÂ .da ˙B‰Ï ¯zÓ - ‰ÓBÁ B‡ C¯c Ô‡OÚÂ«¬»»∆∆»À»≈»»¿≈…
ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL .‰Êa ‡ˆBik120. «≈»∆∆ƒ«∆∆ƒ

קיג:118) מהן 119)בבאֿקמא ועשה דקלים לגזל בניגוד
ג. הלכה למעלה עליו, לעבור שאסור ואףֿעל120ֿ)גשר,

בזה  לראות אין הבתים, בעלי מכל אילנות כרתו שלא פי
לא  שהמלך מכיוון המלך, מנתיני חלק על מיוחדת גזירה
ואין  מסויימים אנשים של אילנותיהם לכרות בפירוש, פרט
מכל  בודדים אילנות ולאסוף לטרוח חייבים המלך שליחי

שם. גמרא ובעלֿהבית, בעלֿהבית

.ÁÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121BÚaËnL CÏÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆«¿¿
‡ˆBÈ122˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a123Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰ È¯‰L ; ≈¿»»¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ,ı¯‡‰ d˙B‡124Ì‰Â Ì‰ÈB„‡ ‡e‰L »»»∆¿»¿»«¿»∆¬≈∆¿≈
‡e‰ È¯‰ - ‡ˆBÈ BÚaËÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„·Ú BÏ¬»ƒ¬»ƒ≈«¿¿≈¬≈

ÚB¯Ê ÏÚa ÔÏÊ‚k125ÔÈiÊÓ‰ ÌÈËÒÏ ˙¯e·Á BÓÎe ,126 ¿«¿»««¿«¿¬«ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈ„·Ú ÏÎÂ ‰Ê CÏÓ ÔÎÂ ,ÔÈc Ì‰ÈÈc ÔÈ‡L127ÔÈÏÊb ∆≈ƒ≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿»¬»»«¿»ƒ

.¯·c ÏÎÏ¿»»»

דין.121) המלך לסוחר.122)שדין שעליהן 123)עובר
מולך. בו.124)הוא פיסי.125)בטחו בכוח המשתמש

הנשק.126) בכוח הגובים 127)הנוטלים רצונו עושי כגון
והשוטרים.

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
שהיה 1) גזל, משום בהם שיש הדברים משפטי בו נתבארו

שאסרו  מה לזה ונמשך גזל, משום בהם שאין לומר באפשר
גזל. משום חכמים

.‡ÌÈ·‡Â ˙B¯B˜2ÌÙËML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÚÂ «¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆∆¿»»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :¯‰p‰3el‡ È¯‰ - Ô‰Ó «»»ƒƒ¿»¬«¿»ƒ≈∆¬≈≈

ÔÈ¯zÓ4Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÏÈvÓ ÏL Ô‰Â ,5eL‡È˙ Ì‡ À»ƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒƒ¿»¬
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - eL‡È˙ ‡Ï Ì‡6 ƒ…ƒ¿»¬«»¿«¬ƒ¿≈»ƒ«

Ì‰È¯Á‡ ÔÈÙc¯Ó ÌÈÏÚa‰ eÈ‰ Ì‡7. ƒ»«¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈∆

ח.2) פרק כתובות ותוספתא כב. ידוע 3)בבאֿמציעא אם
"אם  שם: בתוספתא הגירסא זוהי נתייאשו. כבר שהבעלים
בגמרא  רש"י כגירסת ולא שלו", אלו הרי הבעלים נתייאשו

הבעלים". שנתייאשו "מפני משום 4)שם בהם ואין
גזל. וידעו 5)איסור אחר, במקום הבעלים שהיו כגון

אם  יודע אינו המציל אבל הקורות, את נהר ששטף אמנם
שם. תוספתא ראה להחזיר.6)התייאשו. כדי 7)שחייב

מובאת  זו דוגמא נתייאשו. שלא מוכיח זה להצילם.
שם. בתוספתא

.·¯‰p‰ ÔÓ ÏÈvn‰ ,CÎÈÙÏ8ÌÈ ÏL BËBfÓe9 ¿ƒ»««ƒƒ«»»ƒ∆»
¯‰ ÏL B˙ÈÏeÏMÓe10ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓe11ÔÓe ƒ¿ƒ∆»»ƒ»≈»ƒƒ

ÔÓe ¯Óp‰ ÔÓe ·c‰ ÔÓe È¯‡‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰«¿≈»ƒ»¬ƒƒ«…ƒ«»≈ƒ
ÒÏc¯a‰12ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL È‡cÂa Ú„È Ì‡ :13- ««¿¿»ƒ»«¿««∆ƒ¿»¬«¿»ƒ

¯ÈÊÁÈ - Ú„È ‡Ï Ì‡Â ,BlL el‡ È¯‰14. ¬≈≈∆¿ƒ…»««¬ƒ

קיד.8) בבאֿקמא במקומות 9)משנה הים מקרקעית
כד. בבאֿמציעא עולים, כשהם הים מי עלֿידי הנשטפים

על 10) עוברים הם מרובים, גשמים ע"י גואים כשהנהרות
שם. בדרכם, שמוצאים מה כל ושוללים גדותיהם

הגייס.11) מן למציל כד.12)מקביל בבאֿמציעא
להציל,13) אפשרות כל שאין או מפיהם, ששמע כגון

מגידֿמשנה). וראה (שם, הבעלים נתייאשו ובוודאי
יחזיר,14) הדחק. עלֿידי ואפילו להציל, אפשרות שיש כגון

שזה  כשם להציל ומקווים נתייאשו לא שהבעלים יתכן כי
הציל.

.‚ÌÈËÒÏ „iÓ ÏÈvn‰15,BlL el‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ««ƒƒ«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈≈∆
¯·c‰ Ì˙qL ÈtÓ16Ú„È Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL ƒ¿≈∆¿««»»∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿ƒ»«

„iÓ ÏÈvn‰ Ï·‡ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - eL‡È˙ ‡lL∆…ƒ¿»¬«»¿«¬ƒ¬»««ƒƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÒÎBÓ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌÈËÒÏ17·iÁ - ƒ¿ƒ≈»ƒ≈≈»ƒ«»

Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡lL ¯·c‰ Ì˙qL ,¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆¿««»»∆…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿ƒ
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קלח ואבידה קלח גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ב' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰Ó ÈtÓe .BlL el‡ È¯‰ - eL‡È˙pL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆ƒ¿»¬¬≈≈∆ƒ¿≈»
„·BÚ‰ Ì˙Òe ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ï‡¯OÈ ÌÈËÒÏ Ì˙Ò¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«»≈
,ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏÚa‰L ÈtÓ ?eL‡È˙ ‡Ï ÌÈ·ÎBk»ƒ…ƒ¿»¬ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ÔÏÊb‰ „iÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰L∆»¿≈»ƒ«¬ƒƒƒ«««¿»««ƒ
˙BÚeÚ¯ ˙BÈ‡¯a ‡l‡ ,ÏÊbL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L18 ∆≈»≈ƒ∆»«∆»ƒ¿»¿

˙Úc‰ „Ó‡·e19. ¿…∆«««

קיד.15) לא.16)בבאֿקמא או נתייאשו אם ידוע לא אם
יא.17) הלכה ה, פרק למעלה ראה כליסטים, דינו
בעדות 18) אלא ממון מוציאים שאין ישראל לדייני בניגוד

שם. בגמרא מובא זה טעם ברורות, בהשערה.19)וראיות

.„ÌÈÏÁL20ÔËwÏÓ‰ ,ÔzLt‰ CB˙a ÌÈÁÓBv‰ «¬«ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿«¿»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÊb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ≈ƒ»≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ

ÔzLt‰21.‰„O‰ ÏÚa ÏLÔÈ¯eÒ‡ - eL·È Ì‡Â «ƒ¿»∆«««»∆¿ƒ»¿¬ƒ
e„ÈÒÙ‰M ‰Ó e„ÈÒÙ‰ ¯·kL ,ÏÊb ÌeMÓ22eÈ‰ Ì‡Â . ƒ»≈∆¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

Ïe·b‰ ÏÚ23ÔÈÁÏ Ô‰Lk elÙ‡ ÔÈ¯eÒ‡ -24. ««¿¬ƒ¬ƒ¿∆≈«ƒ

בבאֿמציעא 20) הפשתן, בין הגדל חריף, שטעמו ירק מין
השחלים.21)קז. מדמי מרובים ומכאן 22)שדמיו

רוצים  והבעלים יבשו, שכבר מכיון יותר, יפסידו לא ולהבא
הפשתן.23)בקיומם. בתוך ולא הפשתן ערוגת של

מפסידים.24) שאינם מפני

.‰ÔBÓÓ È˜Êa e¯‡a ¯·k25B·z ‡ÈˆBn‰L ,26 ¿»≈«¿¿ƒ¿≈»∆«ƒƒ¿
BM˜Â27ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï28ÏÊb ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ -29. ¿«ƒ¿»«ƒ≈»∆ƒ»≈

ÏÏb‰ ‡ÈˆBn‰ Ï·‡30˙ÚLa ÔÈa ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¬»«ƒ«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«
ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰31- ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡lL ÔÈa »«¿»ƒ≈∆…ƒ¿«»«¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ32ÏÊb ÌeMÓ33. «»ƒ¬≈∆ƒ»≈

יד.25) הלכה יג, הדישה.26)פרק אחר שנשאר זה
הקצירה.27) אחר בקרקע שנשאר שידושו 28)מה כדי

זבל. לו משום 29)ויעשו לעצמו, לקחתם אדם לכל מותר
מכיון  הרבים. לרשות וקשו תבנו להוציא לאדם שאסור
קנסוהו  הוציא ואם וניזוקים, בהם מתחלקים אדם שבני

זכה. בהם הקודם וכל כהפקר, שיהיו צואת 30)חכמים
שם  בהמה", ורגלי אדם ברגלי נשוף שיהיה "כדי הבקר,

טו. הגלל.31)הלכה את להוציא לו בא 32)שמותר אם
הגללים. את ונטל נדוש 33)אחר אם שבח בו שאין כיון

ונעשי  שמשביחים וקשו לתבנו בניגוד בו, קנסו זבל לא ם
שבחן". משום גופן ו"קנסו

.ÂBÏ eÙlÁ˙pL ÈÓ34ÂÈÏk35˙È·a ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎa ƒ∆ƒ¿«¿≈»¿≈ƒ¬≈ƒ¿≈
‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰36Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »≈∆¿≈«ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈»∆

‰l‰ ‡B·iL „Ú37¯ÈÊÁÈÂ38eÙlÁ˙ .BlL ˙‡ ÏhÈÂ «∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿«¿
Ôn‡‰ ˙È·a BÏ39Ôn‡ ÏL ÂÈ·e BzL‡ Ì‡ :40e˙ ¿≈»À»ƒƒ¿»»∆À»»¿

EÈÏk ÏË :BÏ ¯Ó‡Â Ôn‡‰ BÏ Ô˙pL B‡ ,BÏ41È¯‰ - ∆»«»À»¿»«…≈∆¬≈
˙‡ ÏhÈÂ ¯ÈÊÁÈÂ ‰l‰ ‡B·iL „Ú Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆«∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆
LnzLÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÏk ÏË :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡ .BlL∆»«»À»…¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈
ÂÈÏk ‡nL ;BlL ˙‡ ÏhÈÂ ¯ÈÊÁÈÂ ‰l‰ ‡B·iL „Ú Ba«∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆∆∆»≈»

‡e‰ Ôn‡ ÏL42B¯ÎÓÏ Ôn‡‰ ˙‡ ‰eˆ ÈÏk‰ ÏÚa B‡ , ∆À»«««¿ƒƒ»∆»À»¿»¿
BÏ43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¿≈…«≈»∆

מו.34) שם 36)בגדיו.35)בבאֿבתרא שמרובים
הבגדים. את בטעות ומחליפים שהחליף.37)האנשים, זה

בטעות.38) שנטל הבגד לתיקון 39)את בגד לו מסר
במקומו. אחר כן 40)וקיבל ועל נתנו, שבטעות יתכן

להשתמש. משמע 41)אסור שלו, איננו שהכלי ומכיון
ישתמש. אל כן על האומן, לו 42)שטעה מוסרם והוא

לאחר. בטעות שמסר כליו את בחזרה שיקבל עד מדעת
ביודעים 43) לו מוסר הוא כן ועל זה, של את מכר ובטעות

בטעות. שמכר הכלי את חזרה שיקבל עד הכלי את

.Ê‰a¯‰ ÌÈ¯·c44ÏÊb ÌeMÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡45, ¿»ƒ«¿≈»¿¬»ƒƒ»≈
Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ‰Â46ÔB‚k .47 ¿»≈¬≈∆¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿

‡È·˜a ÌÈ˜ÁOÓ‰Â ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ48ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ . «¿ƒ≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿À¿»«¿ƒ≈ƒ
·eMi‰ CB˙a Ì„‡ ÁÈ¯ÙÈ ‡Ï ?„ˆÈk49Á˜BÏ È¯‰L , ≈«…«¿ƒ«»»¿«ƒ∆¬≈≈«

‡È·ÈÂ ¯ÎÊ ÁlLnL ÈtÓ ,ÔÈck ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ»¬≈ƒ∆…«ƒƒ¿≈∆¿«≈«»»¿»ƒ
¯ÎÊ ‡È·˙Â ‰·˜ B‡ ¯Á‡ C·BMÓ ‰·˜50ÌÈBÈ ‡ÏÂ . ¿≈»ƒ»«≈¿≈»¿»ƒ»»¿…ƒ

‰iÁ B‡ ˙BÙBÚ ¯‡La ‰Êk ‰OBÚ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»»»∆»∆ƒ¿»«»
‰Ó‰·e51.Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆

הפרק.44) סוף עד זו מהלכה החל מדובר, אלה ועל
גזל 45) ואינם בחזקה, הממון את לוקחים שאינם אףֿעלֿפי

ג. הלכה א, פרק למעלה ראה בניגוד 46)ממש, מדרבנן,
מדאורייתא. גזלן שהוא בחזקה משנה,47)ללוקח

כד: י.48)סנהדרין הלכה לקמן יונים 49)ראה שסתם
בעלים. להן פירושים:50)יש שני ישנם כה. שם בגמרא

מקבל  - למטרה ראשונה מגיעה שיונתו וזה יונים, מירוץ א)
הפירוש  זו. בהלכה מביאו שרבינו זה ב) מחברו, כסף סכום
הרי  הראשון הפירוש שלפי מכיון יותר, לרבינו נראה השני
זה  פירוש שבעל אףֿעלֿפי בקוביא, משחק בדין נכלל זה
נתקבל  בקוביא, משחק ובין יונים מפריחי בין הבדל קובע
עמוד  לסנהדרין מאיר וראה השני. הפירוש רבינו דעת על

כה:51)86. שם ברייתא

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ52ÌÈBÈ „eˆÏ53,·eMi‰ CB˙a ¿≈»¿¬»ƒ»ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÏL Ô‰L ÈtÓ54ÔÈaL ÔÈO¯Bt ÔÈ‡Â .55 ƒ¿≈∆≈∆¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ

‰Úa¯‡ ·eMi‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈBÈÏ¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ«ƒ«¿»»
ÔÈÏÈÓ56Â .ÌÈÓ¯k ·eMÈ ‰È‰ Ì‡57ÏÈÓ ‰‡Ó elÙ‡ - ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ

Ì‰ ÌÈÓ¯k ÈÏÚa ÏL ÌÈBi‰L ,O¯ÙÈ ‡Ï58‡Ï ÔÎÂ . …ƒ¿…∆«ƒ∆«¬≈¿»ƒ≈¿≈…
BlL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎ·BM‰ CB˙a O¯ÙÈ59ÏL B‡ ƒ¿…¿«»ƒ««ƒ∆≈∆∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ60¯˜Ù‰ ÏL B‡61˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈»ƒ∆∆¿≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ
ÌÈBi‰L ÈtÓ ,ÏÈÓ ‰‡Ó ·eMi‰ ÔÓ62·eMÈÏ ˙B‡a ƒ«ƒ≈»ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ

ÔÈÎ·BM‰63. «»ƒ

עט:52) בבאֿקמא מלכודות.53)משנה העמדת עלֿידי
הפקר.54) של צפרים.55)ולא לצוד מלכודות
מילין 56) מארבעה פחות במרחק אמה. אלפים שמונת

השובכים. יוני לשם מגיעות כי יוסף,57)אסור, רב דברי
פג. גדול.58)שם למרחק לכרם מכרם הולכות והן
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קלט

קלט

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ב' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שהרי 59) ברשתות, ילכדו שלא שובכים ליוני לחשוש ואין
הן. חוששים 60)שלו אין - אסור עכו"ם שגזל ואףֿעלֿפי

ובישראל  הפקר, הן התורה שמן מכיון שבשובכיהם, ליונים
עכו"ם. בשל לא אבל שלום, דרכי מפני חכמים גזרו

שם.61) בגמרא הללו הדוגמאות היישוב.62)כל של
גדול.63) למרחק מגיעות הן השובכים ודרך

.ËÔÈ˜ÈÁ¯Ó64C·BM‰ ˙‡65¯ÈÚ‰ ÔÓ66ÌÈMÓÁ «¿ƒƒ∆«»ƒ»ƒ¬ƒƒ
‰n‡67e‰„O CB˙a C·BL Ì„‡ ‰OÚÈ ‡ÏÂ .68‡l‡ «»¿…«¬∆»»»¿»≈∆»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÏ LÈ Ôk Ì‡69‡lL È„k , ƒ≈≈¬ƒƒ«»¿»«¿≈∆…
ÏMÓ eÏÎ‡ÈÂ ˙B„Oa e„ÈÒÙÈÂ ˙BÏÊBb‰ eÎLnÈƒ»¿«»¿«¿ƒ«»¿…¿ƒ∆

BÁ˜Ï Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡70ÔÈ·e BÈa ‰È‰ elÙ‡ ,¯Á‡Ó ¬≈ƒ¿ƒ¿»≈«≈¬ƒ»»≈≈
„·Ïa Ú·¯ ˙Èa B¯·Á ‰„O ˙lÁz71‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ«¿≈¬≈≈…«ƒ¿«¬≈

B˙˜ÊÁa72˜ÈÁ¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,73. ¿∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

כג.64) בבאֿבתרא יונים.65)משנה כדי 66)מגדל
העיר. גינות זרעוני יאכלו שהיונים 67)שלא אףֿעלֿפי

מסתפקים  ח), הלכה (ראה מילין ארבעה עד לעוף מרחיקות
בגרעינים  מתמלאות כריסיהן כי אמה, חמישים במרחק כאן
העיר  בגינות יאכלו ולא אמה, חמישים תוך שמוצאות
שם. גמרא ויותר, אמה חמישים מהן המרוחקות

העיר.68) מן רב במרחק מן 69)אפילו אמה חמישים אם
שדהו. בשטח עדיין הן רוח לכל השדה.70)השובך את

אמות 71) עשר והוא הקב, רובע בו לזרוע שאפשר שטח
רוח. לכל בקירוב האמה כבר 72)וחמישית הוחזק שהרי

המוכר. המוכר.73)ביד של משדהו

.È‡È·˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰74ÌÈˆÚa ÌÈ˜ÁOnL el‡ ?„ˆÈk «¿«¬ƒ¿À¿»≈«≈∆¿«¬ƒ¿≈ƒ
˙B¯B¯ˆa B‡75Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚa B‡76ÌÈOBÚÂ , ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿ƒ

˜BÁO B˙B‡a B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ ÏkL ,Ì‰ÈÈa È‡z¿«≈≈∆∆»«≈«∆¬≈¿¿
Ì‰È¯·cÓ ÏÊb ‰Ê È¯‰ - CÎÂ Ck epnÓ ÁwÈ77ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ∆»¿»¬≈∆»≈ƒƒ¿≈∆««

Á˜Ï ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯aL Èt78B¯·Á ÔBÓÓ Á˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ¿»«»¬≈
ÌpÁa79Ïez‰Â ˜BÁO C¯c80ÔÎÂ .ÏÊBb ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»∆∆¿¿ƒ¬≈∆≈¿≈

˙BÙBÚa B‡ ‰iÁa B‡ ‰Ó‰·a ÌÈ˜ÁOÓ‰81ÌÈOBÚÂ , «¿«¬ƒƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ
BzÓ‰a ÁvzL ÏkL ,È‡z82ÁwÈ ¯˙BÈ ıe¯z B‡ ¿«∆…∆¿«≈«¿∆¿»≈ƒ«

Ïk‰ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ Ck B¯·ÁÓ≈¬≈»¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈«…
¯eÒ‡83.‡e‰ Ì‰È¯·cÓ ÏÊ‚Â , »¿»≈ƒƒ¿≈∆

כה:74) וסנהדרין ז, הלכה קטנות.75)למעלה אבנים
שם.76) גמרא אגוזים", חכמים 77)"קליפי כדעת

כד: שם חמא, בר רמי של פירושו לפי וסתם 78)במשנה,
פרק  למעלה ראה בחזקה, אדם של ממונו הלוקח זה גוזל

ג. הלכה כנהוג 79)א, תמורתו, שהוא מה לו שנתן בלי
וממכר. גמירות 80)במקח ומתוך שלם בלב מתנה ולא

שם 81)הדעת. ובבלי ב, הלכה ה פרק סנהדרין תוספתא
חברו.82)כה: בהמת נגד נשוא 83)במאבק אם בין

התחרות  שזו בין חי, בעל שהוא ובין קוביות, הוא המשחק
גורל. או בזריזות התחרות שזו ובין בריצה, או בכוח

.‡ÈBa ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‡È·˜a ˜ÁOÓ‰Â¿«¿«≈¿À¿»ƒ»≈»ƒ≈
ÏÊb ¯eq‡84ÌÈ¯·„a ˜ÒBÚ ¯eq‡ Ba LÈ Ï·‡ , ƒ»≈¬»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ

‡l‡ ÂÈÓÈ Ïk ˜ÒÚiL Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ;ÌÈÏËa¿≈ƒ∆≈»¿»»∆«¬…»»»∆»
ÌÏBÚ ÏL B·eMÈ·e ‰ÓÎÁ È¯·„a85. ¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆»

רק 84) אסרו וחכמים הגוי, ברצון ממון שלוקח מכיון
ישראל. של איסור 85)בממון האדמה. ובעבודת במלאכה

ממון. בלי בקוביא במשחק גם קיים זה

.·È˙BÙBÚÂ ‰iÁ ˙B„BˆÓ86‰iÁ‰ ÈÈÓ eÏÙpL ÌÈ‚„Â ¿«»¿¿»ƒ∆»¿ƒ≈««»
ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ÔÏËe ¯Á‡ ‡·e ,‰„Bˆn‰ CB˙Ï¿«¿»»«≈¿»»¬≈∆»≈

Ì‰È¯·cÓ87‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ ,88 ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ¿««∆
.Ô‰a»∆

נט:86) גיטין דרכי 87)משנה, מפני חכמים מתקנת
ריב. לידי יבוא שלא זכה,88)שלום, לא עדיין כן ועל

שמדובר  (שם) מפרשת הגמרא מדאורייתא. גזל זה ואין
שיגיעו  עד הבעלים זכו לא כן ועל תוך, בלי במצודות
כי  הבעלים, קנו תוך, להן כשיש אבל ממש. לידו החיות

מקום. בכל לו קונים אדם של כליו

.‚ÈCLBn‰ ¯‰89ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe »»«≈«¿»«¿ƒ¬≈≈∆
Ì„‡ Ïk90˙Èf‰ L‡¯a ÛwÓ‰ ÈÚ .91ÏL ÌÈ˙ÈÊ »»»»ƒ«¿«≈¿…««ƒ≈ƒ∆

‰ÁÎL92‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚÓ ÔÏËe ¯Á‡ ÈÚ ‡·e , ƒ¿»»»ƒ«≈¿»»≈«»»∆¬≈∆
Ì‰È¯·cÓ ÏÊb93B„Èa ıa˜Ó ÈÚ‰ ‰È‰ Ì‡Â .94L‡¯a »≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈¿»¿…

¯eÓb ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CÈÏLÓe ˙Èf‰95È¯‰L ; ««ƒ«¿ƒ»»∆¬≈∆»≈»∆¬≈
.Ô‰a ‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ƒƒ¿««∆»∆

מו.89) בתוך 90)עירובין עובר שהנהר האדם של ולא
גזל. משום בהם אין ולפיכך עומד 91)רשותו, העני

על  למטה נופלים והם הזיתים, את וחובט הזית בראש
נט: גיטין משנה ושייכים 92)הארץ, הבעלים, ששכחום

עדיין 93)לעניים. כי התורה. מן ולא שלום, דרכי מפני
בהם. זכה ולא המנקף, ליד הזיתים הגיעו סא.94)לא שם

בדיינים.95) מידו להוציאו יכול והמנקף

.„ÈÌÈ¯B·c‰96Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ÔÈ‡97BÓk «¿ƒ≈»ƒ¿∆»»¿
ÔÈ˜ Ô‰a LÈ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÊe‡Â ÌÈÏB‚¯z«¿¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ≈≈»∆ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ98ÌÈ¯B·c ÏÈÁ ÏÊBb‰Â .99BÚnL B‡ , ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ¿ƒ∆¿»
ÂÈÏÚaÓ100‡a Ì‡101ÏÊb ‰Ê È¯‰ - B˙eL¯Ï ƒ¿»»ƒ»ƒ¿¬≈∆»≈

CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ102ÌÈ¯B·c ÏL ÏÈÁ ‡ˆiL ÈÓ , ƒƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ∆»»¿ƒ∆¿ƒ
ÏÈÁp‰ ÏÚ·Ï LÈ - B¯·Á ˙eL¯a ÔÎLÂ B˙eL¯Ó103 ≈¿¿»«ƒ¿¬≈≈¿«««¿ƒ

B¯·Á ‰„O CB˙a Cl‰Ï104Ì‡Â .BÏÈÁ ˙‡ ÏhiL „Ú ¿«≈¿¿≈¬≈«∆ƒ…∆¿ƒ¿ƒ
‰ÎBO ˙‡ ı˜È ‡Ï Ï·‡ .˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ˜Èf‰105 ƒƒ¿«≈«∆ƒƒ¬»…»…∆…

ÌÈÓc ÔzÏ ˙Ó ÏÚ106. «¿»ƒ≈»ƒ

קיד.96) הן.97)בבאֿקמא דרכי 98)והפקר מפני
הוא". דרבנן "קנין אמרו קיד: שם קבוצת 99)שלום,

(המלכה). האם עם מלקחתה.100)דבורים
קיד.102)הנחיל.101) שם רשות.103)משנה,
הנטיעות.104) את או התבואה את שיזיק שיודע אףֿעלֿפי
וירא 106)ענף.105) חבירו, ענף על הדבורים נתיישבו

כדי  הענף את יקוץ לא תברחנה, שלא אחת אחת ליטלן
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קמ ואבידה קמ גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ג' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שלא  מכיון דמים, ליתן עלֿמנת ואפילו ביחד, כולן להוליכן
לתיקון. ניתן שלא נזק זה הרי במקומו, אחר ענף יצמח

.ÂËÔË˜ B‡ ‰M‡ ˙Ó‡107ÏÈÁ ‡ˆÈ Ô‡kÓ :¯ÓBÏ ∆¡∆∆ƒ»»»«ƒ»»»¿ƒ
‰Ê108‡e‰Â .109Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ eÈ‰iL ,110eÈ‰ÈÂ , ∆¿∆ƒ¿¿ƒƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿

ÔÈÙc¯Ó ÌÈÏÚa‰111ÔÎÈ‰ ÌÈÏ‡BLÂ ÏÈÁp‰ ¯Á‡ «¿»ƒ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿¬ƒ≈»
,˙e„Ú Èa ÔË˜ B‡ ‰M‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰BÁ∆¿««ƒ∆≈ƒ»»»¿≈≈

Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯B·c ÔÈ˜Â ÏÈ‡B‰112Ì˙B‡ eÈÓ‡‰ , ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈∆∆¡ƒ»
Ba113.

קיד.107) שם הנחיל,108)משנה, נכנס שלרשותו וזה
לבעליו. להחזירו אותם 110)בתנאי.109)חייב ושמענו

אם  אבל זה, נחיל יצא מכאן אומרים: - שנשאלו מבלי -
שבו  המקום ובעל כעדים, אותם מביא הנחיל את התובע

נאמנים. אינם - מכחישם הנחיל שרגלים 111)נמצא
קיד: שם שלו, שהנחיל נחיל 112)לדבר יטול אם ואפילו

דאורייתא. גזל משום בזה אין שלו, אם 113)שאינו אבל
משיחים  כשהם אפילו נאמנים, היו לא ממש, גזל היה זה

תומם. לפי

.ÊË‡ˆBÈ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊ‚ B„Èa LiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈¿»»≈∆ƒ¿≈∆≈≈
ÔÈi„a B„iÓ114ÚaLÂ Ba ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ .115BÈ‡ - ƒ»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«≈

¯eÓb‰ ÏÊb‰ ÏÚ ÛÈÒBnL BÓk LÓÁ ÛÈÒBÓ116. ƒ…∆¿∆ƒ««»≈«»

אם 114) אבל לקחתו, החכמים שאסרו משום גזל נקרא זה
הדיינים  ביד כוח אין בדין, תובעו ושכנגדו ולקח עבר
גיטין  התורה, מן בהם קנין לבעלים אין כי מידו, להוציאו

רוצה 116)לשקר.115)סא. אם ואפילו כד. ה, ויקרא
חומש. מוסיף אינו - שמים ידי לצאת

âשבט ג' רביעי âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

חייב 1) שהוא ונשבע, וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו
קיים  בשהגזל בין הדינים בו ונתבארו ואשם, וחומש בקרן

קיים. הגזל בשאין בין

.‡ÈÓ Ïk2Ï‡¯Oi‰ B¯·ÁÏ ÔBÓÓ ·iÁ˙pL3Ba ¯ÙÎÂ »ƒ∆ƒ¿«≈»«¬≈«ƒ¿»≈¿»«
¯˜L ÏÚ ÚaLÂ4Ô¯w‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿««∆∆¬≈∆«»¿«¬ƒ«∆∆

Ôa¯˜a ·iÁÂ .LÓÁ ˙ÙÒB˙Â Ba ¯ÙkL5‡¯˜p‰ ‡e‰Â . ∆»«¿∆∆…∆¿«»¿»¿»¿«ƒ¿»
˙BÏÊb ÌL‡6. ¬«¿≈

קג:2) קמא בבא ה,3)משנה (ויקרא בתורה כתוב כי
ז. הלכה להלן ועיין בעמיתו", "וכיחש שם,4)כא) ויקרא

השקר.5)כב. שבועת על אשמו 6)לכפר "ואת ככתוב
יחטא  כי "והיה שום על "אשם" ונקרא כה). (שם לה'" יביא

כג). (שם, ואשם"

.·ÏÊBb‰ „Á‡7B‡8˜LBÚ‰9·Bb‰ B‡10B‡ , ∆»«≈»≈«≈
LÁÎÂ ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ BÏˆ‡ „È˜Ù‰L B‡ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»¬≈»¿ƒ≈

˙eÙzL Ô‰ÈÈa ‰˙È‰L B‡ ,da11BÏˆ‡ BÏ ¯‡LÂ »∆»¿»≈≈∆À»¿ƒ¿«∆¿
B¯ÎO BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ BÏ ‰OÚL B‡ ,ÔBÓÓ12. »∆»»¿»»¿…»«¿»

ÌlLÏ ·iÁ ‰„B‰ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk13ÔÈca14, ¿»∆»»…∆ƒ»«»¿«≈«ƒ

LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«¿«≈∆∆»…∆∆∆¡«¿ƒ≈
ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa15. «¬ƒ¿ƒ»

כא.7) ה, ויקרא בין 8)בחוזקה, פירושו: או, ... אחד
ברצון 9)ובין. לידו שהגיע חבירו ממון בידו המעכב

ד. הלכה א, פרק למעלה ראה (שם). הלוקח 10)הבעלים
גניבה, הלכות ראה רואים, הבעלים ואין בסתר, אדם ממון

ג. הלכה א יד"11)פרק בתשומת "או כא) (שם, ככתוב
עזרא. ואבן אונקלוס שם ראה שותפות, שפירושה

א,12) פרק למעלה ראה הוא, "עושק" בכלל זה מקרה
ד. פטור 13)הלכה הודה שאילו כפל, כגון קנס, למעט

לו: שבועות פטור", בקנס "מודה לכלל בהתאם מלשלם
בבא 14) וגמרא משנה השווה בלבד, שמים ידי לצאת ולא

לז. לשלם 15)מציעא חייב בו שהמודה ממון של דוגמא
בדין.

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na16ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«»¿«≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ17˙ÓÁÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈¬««¿¬»ƒ»»«»¿«≈≈¬«

LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡18ÂÈ·‡ ÏÊbL ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ≈¿«≈…∆≈«¿∆»«»ƒ
Ú„BÈ Ôa‰Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ·iÁ ‰È‰L B‡ ·‚ B‡19¯ÙÎÂ , »«∆»»«»«¬≈ƒ¿«≈≈«¿»«

„·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ôa‰20; «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈«∆∆ƒ¿«
ÏÊb ¯L‡ :¯Ó‡pL21,LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰ BÏÊb ÏÚ - ∆∆¡«¬∆»»«¿≈ƒ…∆

.ÂÈ·‡ ÏÊb ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â¿≈ƒ…∆«∆∆»ƒ

חומש.16) לשלם או 17)שחייב גזל, עצמו שהוא כגון
קד:18)לווה. קמא בבא לשקר, נשבע שהבן פי על אף

אין 19) כי מחומש, פטור שהוא מאליו מובן יודע אינו אם
קה. שם ראה שקר, שבועת הוא 20)זו הקרן את אבל

הגזילה  דמי כי קיימת, הגזילה שאין פי על אף לשלם, חייב
לבניו  שהשאיר הנכסים מן אותם וגובים אביהם, על הם חוב

הֿו). הלכה ה פרק למעלה מיותרות,21)(ראה אלה מלים
כך  ומשום הגזילה", את "והשיב לכתוב היה מספיק כי
שהוא  גזילה על ורק אך בא חומש, שתשלום באו, להדגשה

קד: קמא בבא גזל, עצמו

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na22˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ ÔÈ‡La ?23; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈«¿≈»«∆∆
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÏÊb Ì‡ Ï·‡24¯ÙÎÂ , ¬»ƒ»«»ƒ»≈¿«¿≈»«∆∆¿»«

L¯Bi‰25Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈∆∆
.LÓÁÂ»…∆

והודה.22) ונשבע כפר אפילו חומש, משלם אינו שהבן
לדמי 23) משועבדת והיא קרקע הניח כשהגזלן ואפילו

ה  בפרק למעלה שנתבאר כמו לשלם חייב והבן הגזילה,
אינו  הוא כי בחומש, לחייבו אין כן פי על אף ה, הלכה
אביו. אלא גזל לא הוא שהרי עצמו מחמת חייב

הגזילה.24) את להחזיר החובה היורש על ומוטלת
עצמו.25) מחמת בו חייב שהוא בממון כפר

.‰‰„B‰Â ·‡‰ ÚaLÂ ·‡‰ ÏÊb26- ˙Ó Ck ¯Á‡Â »«»»¿ƒ¿«»»¿»¿««»≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ L¯Bi‰ È¯‰¬≈«≈¿«≈∆∆»…∆

בחייו.26) ובחומש בקרן ונתחייב

יום הביעי
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קמא

קמא

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ג' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Â˙ÓÂ ÚaLÂ ÏÊb27L¯Bi‰ ‰„B‰Â ,28Ô¯w‰ ÌlLÓ - »«¿ƒ¿«»≈¿»«≈¿«≈«∆∆
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .„·Ïa29ÌL‡‰ ÔÓ ¯eËt L¯Bi‰30. ƒ¿«≈»≈»«≈»ƒ»»»

בחומש.27) נתחייב לא הודה, שלא ומכיוון 28)ומכיוון
כשהגזילה  אפילו בחומש נתחייב לא לשקר, נשבע שלא

ה),29)קיימת. (הלכה וחומש קרן משלם שהיורש בין
ו). (הלכה בלבד קרן משלם שהיורש "אין 30)ולבין כי

המתחיל  דיבור ד: קמא בבא רש"י (ראה למתים" כפרה
האשם). מן ופטורין

.ÊÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÚaLp‰31BÈ‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - «ƒ¿»¿≈»ƒ¿«≈∆«∆∆¿≈
B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁa ·iÁ32ÏÊBb‰ ÔÎÂ . «»¿…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿≈«≈

·iÁ BÈ‡ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt»ƒ»∆¿»¿»«¿ƒ¿«≈«»
ÔBÓÓ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡L ;LÓÁa33‰nk . ¿…∆∆≈»ƒ»∆¿»»«»

Ô¯wa ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ?LÓÁ‰ ‡e‰34‰ÂL ÏÊb Ì‡L . «…∆∆»≈«¿»»«∆∆∆ƒ»«»∆
‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰MÓÁ ÌlLÓ - ÚaLÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿«¿«≈¬ƒ»¿ƒ»¿»«¿≈»

d˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ˙Ói˜35.dlL ÚÈ·¯ ÈÓc Ô˙BÂ «∆∆«¬ƒ»¿≈¿≈¿ƒ«∆»

שקר.31) על ונשבע בו וכפר לגוי ממון חייב היה
איתו".32) - "עם מלים: כשתי נדרשת "עמיתו" המלה

בתורה  שאיתך "עם כלומר, איתו", - "עם כלומר,
בבא  (וראה במצוות חייב שאינו גוי להוציא ובמצוות",

ל.). ושבועות נט. "הגוזל 33)מציעא קג. קמא בבא משנה
פרק  למעלה (ראה קה. שם וגמרא פרוטה" שווה חבירו את

ו). הלכה על 34)א, כלומר מלבר", "חומש נקרא זה
שהוא  הקרן, רבע מוסיף הוא הקרן של רבעים ארבעה
בקשר  הגמרא מסקנת זוהי ביחד. הרבעים מחמשת חומש
(ויקרא  עליו" יוסף "חמישיתו כתוב בו שגם שני, למעשר
כתוב  בו שגם גזל, חומש על רבינו לומד מכאן לא). כז,
נד.). מציעא בבא ראה כד. ה, (שם עליו" יוסף "חמישיתו

שכפר 35) לאחר הבעלים שנתייאשו פי על אף דמיה, ולא
אֿב). הלכה ב, פרק למעלה (ראה לשקר ונשבע הגזלן

.Á„Ú LÓÁ ÌlLÓ ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLp‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿»«¿ƒ«»¿«≈…∆«
BÓˆÚÓ ‰„BiL36ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ ,37„ÓBÚ ‡e‰Â ∆∆≈«¿¬»ƒ»≈ƒ¿≈

BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ „·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - B˙¯ÈÙÎaƒ¿ƒ»¿«≈«∆∆ƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈
Ì‰ ‰¯tÎÏ Ôa¯w‰ ÌÚ LÓÁ‰L ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ¿«≈∆«…∆∆«…∆ƒ«»¿»¿«»»≈

BÓˆÚ Èt ÏÚ ‡l‡ Ì‡È·Ó BÈ‡Â ,ÌÈ‡a38. »ƒ¿≈¿ƒ»∆»«ƒ«¿

וחומש 36) קרן משלם מעצמו "הודה קח: קמא בבא משנה
את  והתוודו ז): ה, (במדבר בכתוב מקורו זה דין ואשם".
המשניות  פירוש (ראה עליו יוסף וחמישיתו ... חטאתם
שלמדו  מדבריו משמע שלכאורה הנזכרת. למשנה לרבינו
וראה  כיצד, ביאר ולא ואשם יחטא כי והיה מהכתוב: זה דין

בתורה). הנ"ל לכתוב רש"י שגזל.37)פירוש
בתשובה.38) וחזר שהודה כלומר,

.ËBa ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰39ÏÈ‡B‰ , «≈∆¬≈««ƒ∆»«ƒ
ÚaL ‡ÏÂ40¯Á‡ Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ‰„B‰Â ¯ÊÁ Ì‡ , ¿…ƒ¿«ƒ»«¿»≈«»ƒ¿…««
ÌÈÏÚa‰41‡‰È ‡l‡ ,B„ÈaL ÔBÓÓ Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú «¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆»∆¿»∆»¿≈

Ï·‡ .Ô‰lL eÏhÈÂ ÌÈÏÚa‰ e‡B·iL „Ú ÔÏÊb‰ „Èa¿«««¿»«∆»«¿»ƒ¿ƒ¿∆»∆¬»
‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ÚaL Ì‡42Ûc¯Ï ·iÁ - ‰ÏÚÓÂ ƒƒ¿««»∆¿»»«¿»«»ƒ¿…

Èi‡a Ì‰ elÙ‡ ,Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú ÌÈÏÚa‰ ¯Á‡«««¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆¬ƒ≈¿ƒ≈
Ìi‰43ÔÈ‡Â ,ÚaLpL ¯Á‡Ó eL‡È˙ ¯·kL ÈtÓ ; «»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»¬≈««∆ƒ¿«¿≈»

.BÚ·˙Ï „BÚ ÔÈ‡a»ƒ¿»¿

ממונו.39) את ממנו שתבע הנגזל,40)לאחר נתייאש לא
הגזילה. את ממנו לתבוע יבואו 41)וישוב הבעלים כי

השבת 42)אליו. חובת בה אין פרוטה משווה פחות שם.
ו. הלכה א פרק למעלה ראה בארץ 43)גזילה, לים, מעבר

למדי". ואפילו אחריו "יוליכנו המשנה: ובלשון רחוקה,

.È- ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ıeÁ dlk ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡¬ƒ∆¡ƒ«¿≈»À»ƒ»∆¿»
ÏÊ‚p‰ ¯Á‡ dÎÈÏB‰Ï ·iÁ44ÏL B·Ï ‡Ï ÔzÈ ‡ÏÂ . «»¿ƒ»«««ƒ¿»¿…ƒ≈…ƒ¿∆

ÏÊ‚45BÁeÏLÏ ‡ÏÂ46ÏÊ‚p‰ ‰OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿»¿…ƒ¿∆»ƒ≈»»«ƒ¿»
ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰47LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰ ˙‡ ‡È·‰ Ì‡Â . «»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆«¿≈»¿∆«…∆

¯tk˙Óe ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»ƒ¿«≈
BÏ48da ÔÈÏtËÓ ÔÈc ˙È·e ,49ÔÎÂ .dÏÚ·Ï ÚÈbzL „Ú ≈ƒ¿«¿ƒ»«∆«ƒ«¿«¿»¿≈

‡ˆBiÎÂ ‰ÏÊb‰ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ‡e‰ Ô˙B≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»«≈«¿≈»¿«≈
.‡ˆÈ - ÔÈc ˙È·Ï Ba¿≈ƒ»»

לו 44) והחזיר פרוטה שווה חבירו את הגוזל כדין דינו כי
קג.). קמא בבא (משנה עצמו,45)חצייה לנגזל אלא

שם. משנה יתננו", לו הוא "לאשר כד): (שם, ככתוב
הדרך,46) מאחריות בזה שייפטר דעת על הנגזל של

ואחריות  עצמו הנגזל ליד הגזילה את להמציא חייב שהגזלן
עליו. לשליח,47)הדרך הנגזל אותו מינה עדים בנוכחות

לו  מותר זה במקרה הגזלן. מן הגזילה את לו ויביא שילך
השבת  מצוות וקיים לשליח, הגזילה את למסור לגזלן
בבא  חסדא רב דעת זוהי מאחריותו. נסתלק וגם הגזילה

קד. ליד 48)קמא הגזילה הגיעה לא שעדיין פי על אף
על 49)הנגזל. להקל כדי החכמים שתיקנו תקנה זוהי

שם. הדרך, הוצאות להם ולחסוך בתשובה החוזרים

.‡ÈÔ¯w‰ ˙‡ BÏ Ô˙50B‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ »«∆«∆∆¿…»«∆«…∆
Ô¯w‰ ˙‡ BÏ ÏÁnL51B‡ ,LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ ∆»«∆«∆∆¿…»«««…∆

‰Ëe¯t ‰ÂL ˙BÁtÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL∆»««∆¿«∆ƒ»»∆¿»
ÂÈ¯Á‡ CÈÏB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ô¯wa52‡B·È ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ¿ƒ«¬»∆»»

dÓˆÚ ‰ÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯‡M‰ ˙‡ ÏhÈÂ ÏÊ‚p‰«ƒ¿»¿ƒ…∆«¿»¿««ƒ∆«¿≈»«¿»
¯wÈ˙z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙Ói˜53¯‡Lp‰ ‡ˆÓÂ «∆∆≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿»

Ô˙ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¬»ƒ»«∆«…∆¿…»«
BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ˙‡ BÏ∆«∆∆∆»«««…∆¿…»«
‰ÂMÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆∆»««∆¿«∆ƒ»∆
˙È·Ï ˙˙Ï B‡ ÂÈ¯Á‡ BÎÈÏB‰Ï ·iÁ - Ô¯wa ‰Ëe¯t¿»«∆∆«»¿ƒ«¬»»≈¿≈

.e¯‡aL BÓk ,B¯ÈÚaL ÔÈcƒ∆¿ƒ¿∆≈«¿

בבא 50) משנה מעצמו, והודה שקר על ונשבע שכפר לאחר
קג. שהודה 51)קמא לאחר הקרן את לגזלן לו מחל הנגזל

כפירעון. הריהי ומחילה חייב 52)לו, הגזלן הכלל: זה
פרוטה  משווה הקרן בידו נשארה אם הנגזל, אחרי ללכת

קמא 53)ומעלה. בבא פפא, רב בשם אומרים היש כדעת
קה.

.·ÈÌÈÏÚaÏ Ô¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰54‰iL ÌÚt ¯ÙÎÂ , ««¬ƒ∆«∆∆«¿»ƒ¿»«««¿ƒ»
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קמב ואבידה קמב גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ג' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

LÓÁa55ÏÎÏ Ô¯˜k LÓÁ‰ ‰OÚ - ÂÈÏÚ ÚaLÂ «…∆¿ƒ¿«»»«¬»«…∆¿∆∆¿»
¯·c56ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;¯Á‡ LÓÁ ÂÈÏÚ ÌlLÓe57 »»¿«≈»»…∆«≈∆∆¡««¬ƒƒ»

,LÓÁ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ…≈»»¿«≈∆ƒ…∆«…∆
‰ÂMÓ ÂÈÏÚ ÚaLÂ Ba ¯tÎiL LÓÁ‰ ËÚÓ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«…∆∆ƒ¿…¿ƒ¿»»»ƒ»∆

‰Ëe¯t58. ¿»

שם.54) משנה וחומש, בקרן שנתחייב בפעם 55)לאחר
שילם. שכבר וטען בחומש, כפר וכעת בקרן כפר הראשונה

הקודמת.56) ההלכה השווה אחריו, שיוליך לדין בנוגע גם
רבים.57) ויודה,58)לשון לשקר ויישבע בו יכפור אם

פרוטה  משווה פחות שהגוזל כשם נוסף, בחומש יתחייב לא
ז. הלכה למעלה ראה בחומש, חייב אינו ונשבע וכפר

.‚È,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ,ÔB„wt BÏˆ‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿ƒ»¿»«∆»«¿ƒ¿«
,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
ÏÎÏ LÓÁ ÌlLÓ - BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿«≈…∆¿»
:¯Ó‡pL ;„Á‡‰ Ô¯w‰ ÌÚ ‰Úe·Le ‰Úe·L¿»¿»ƒ«∆∆»∆»∆∆¡«
‰nk ÌlLÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ ÂÈ˙LÓÁÂ«¬ƒƒ»…≈»»¿«≈∆¿«≈«»

„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ÔÈLÓÁ59. √»ƒ«∆∆∆»

חמ 59) ריבתה של "התורה מימרא אחת", לקרן הרבה ישיות
זה  גם ושבועה. שבועה כל על קרן חייב ואינו שם. רבא
וגם  אחת, קרן היינו "וחמישיתיו" הכתוב מאותו לומדים

"עליהם". ולא "עליו" נאמר

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
הגזלן,1) ונשבע בו וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו

יורשים, לו כשאין ובין הנגזל, של היורשים עם דינו מהו
השלמות. על הענין זה משפטי וכל הגר, גזל כגון

.‡ÏÊ‚p‰ ˙Óe B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰2‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁÈ - «≈∆¬≈≈«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»
˙Èp˙L B‡ ‰„·‡ Ì‡Â .ÌÈL¯BiÏ3.‰ÈÓc Ì‰Ï Ô˙B - «¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«≈≈»∆»∆»

BÏ ÚaL Ì‡Â4˙Ó Ck ¯Á‡Â5Ô¯w‰ ÌÈL¯BiÏ Ô˙B - ¿ƒƒ¿«¿««»≈≈«¿ƒ«∆∆
LÓÁ‰Â6. ¿«…∆

שמת,2) גזלן על דובר הקודם בפרק קג. בבאֿקמא משנה
שמת. נגזל על - זה לברייתו,3)ובפרק חוזר שאינו שינוי

זה. בשינוי הגזלן אותה לנגזל.4)וקנה הנגזל.5)הגזלן
מיתת 6) אחרי ליורשים הודה ובין עצמו, לנגזל הודה בין

י. הלכה ז, פרק למעלה ראה שם. משנה אביהם,

.·ÂÈ·‡ ˙‡ ÏÊBb‰7ÔÈ‡ Ì‡ :·‡‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆»ƒ¿ƒ¿«≈»»ƒ≈
˙Èp˙L B‡ ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰8ÂÈÁ‡ ÌÚ ÔBaLÁ ‰OBÚ -9 «¿≈»«∆∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ∆»

·iÁ - ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ Ì‡Â ;LÓÁ‰ ÏÚÂ Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆¿««…∆¿ƒ«¿≈»«∆∆«»
B„È ˙ÁzÓ dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆB‰Ï10˙‡ Ô˙B ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«¿≈»«¿»ƒ««»¿ƒ»≈∆

ÂÈÁ‡Ï LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰11Â ,ÔBaLÁ Ô‰nÚ ‰OBÚ12. «¿≈»¿∆«…∆¿∆»¿∆ƒ»∆∆¿

קח:7) שם הגזילה 8)משנה, את להוציא חייב ואינו
ידו. מתחת והחומש 9)עצמה הקרן את לתת עליו

חלקו  את מנכה הוא יורש, הוא שגם ומכיון ליורשים,
(ראה  לאחיו נותן הוא היתר ואת וחומש, בקרן לו המגיע

הגזילה".10)כסףֿמשנה). את "והשיב ככתוב

יורש.11) הוא שגם אףֿעלֿפי מאומה, בידו מעכב ואינו
את 12) מפעיל הוא הגזילה, השבת מצוות שקיים לאחר רק

נכסים  משאר ומקבל אחיו עם חשבון ועושה כיורש. זכותו
וחומש. בקרן חלקו את

.‚ÔÈÁ‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡13‡e‰ Bc·Ï ÔÏÊb‰ ‰Ê ‡ˆÓpL , ƒ≈«ƒ∆ƒ¿»∆««¿»¿«
L¯Bi‰14ÂÈ·Ï B„È ˙ÁzÓ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆBÓ -15ÔÈ‡ Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈»ƒ««»¿»»¿ƒ≈

B·BÁ ÏÚ·Ï d˙B - ÔÏÊb‰ Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈa16B‡ »ƒ¿∆«≈««¿»¿»¿««
‰˜„ˆÏ B‡ B˙‡ÂÏ‰a17dÓˆÚ ‰ÏÊ‚ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ . ¿«¿»»ƒ¿»»ƒ¿»¿»¿≈»«¿»
¯ËÙ - B„È ˙ÁzÓ18B‡ ‰zÓ d˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ««»ƒ¿«««ƒ∆¿»»«»»

‡a‡ ÏÊb ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÌÚÈ„BiL ,‡e‰Â .B·BÁa dÚ¯t19. ¿»»¿¿∆ƒ≈¿…«∆∆∆«»

הגזילה.14)שם.13) את להשיב למי כדי 15)ואין
דברי  על מבוססת זו הלכה ידו. תחת תשאר לא שהגזילה
לאחיו". או לבניו וחומש קרן משלם זה "הרי שם: המשנה
אבל  הנגזל, אביו של לאחיו" או "לבניו מפרש שם רש"י
רבינו  וגירסת הגזלן, הבן של ואחיו בניו מפרש רבינו
שהם  קודמים, אחיו כי לבניו", או "לאחיו היא: במשנה
- היחידי היורש והוא אחים לו כשאין ורק הנגזל, יורשי
(ראה  רבינו על ה'טור' השגת מיושבת בזה לבניו. מוסר הוא

שם). למשנה הגר"א ולא 16)הגהות אחים לא לו אין אם
לו", "שאין (שם) המשנה דברי את רבינו מפרש כך בנים,

אחרת. מפרש הגזילה 17)ורש"י את ישאיר שלא ובלבד
קט. בבאֿקמא בידו, אפשרות 18)עצמה לו שאין מכיון

ליורשיו. או עצמו לנגזל הגזילה את ואני 19)להחזיר
שם). בגמרא פפא (רב ידי מתחת הגזילה את להוציא רוצה

.„¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ20,BÏ ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÚaLÂ ¿≈«≈∆«≈¿ƒ¿«¿»«¿»
ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ21‰ÂÏÓ Ïk‰22Û‡ - ¯b‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ¿»«»»«…ƒ¿»¿««»≈«≈«

‰ÏÊba ‰ÎfL Èt ÏÚ23B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ,24. «ƒ∆»»«¿≈»«»¿ƒ»ƒ««»

זכה 20) בהם המחזיק וכל הפקר ונכסיו יורשים לו שאין
שם. קודמת, בהלכה לנידון קצת דומה זה ודין בהם,

גזילה.22)הגר.21) מתורת ויצא והחומש, הקרן את
בה.23) מוחזק הוא כי ההפקר, את 24)מן לגזל בדומה

רבי  דעת זוהי הקודמת. בהלכה שנזכרו בדרכים אביו,
(גמרא  ידו" מתחת גזילו שיוציא עד תקנה לו "אין עקיבא
מלוה, זקף לא שאם רבינו, מלשון משמע [לכאורה שם).
אבל  הגר. מיתת לפני הודה אם אפילו לכהנים הכל
ומה  הגזלן, בה זכה זקפה בלא שגם מפרש, המגידֿמשנה
חייב  מלוה, שזקפה שאףֿעלֿפי ללמדנו הוא "וזקף" שאמר

ידו]. מתחת להוציאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na25ÌÈ˙Èa ‰„B‰Lk26Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»≈¿«ƒ¬»
˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ˙‡ ÏÊb Ì‡ƒ»«∆«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈

¯b‰27ÌÈ‰kÏ LÓÁÂ Ô¯w‰ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -28 «≈¬≈∆«»¿«≈«∆∆»…∆«…¬ƒ
¯ÓLÓ B˙B‡ ÏL29BÓL‡ ‡È·Óe ,30¯tk˙È Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿»≈ƒ¬»¿««»ƒ¿«≈

Ba31.

בגזילה.25) זכה ונתחייב 26)שהגזלן הגר, מות לפני
הגזלן  זכה יורשים, לגר שאין ומכיון וחומש, קרן לגר לשלם
מתחת  עצמה הגזילה את להוציא שחייב אלא ההפקר, מן
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קמג

קמג

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ג' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כנ"ל. הודה.27)ידו קי.28)ואחרֿכך בבאֿקמא משנה
שמכוון  גואל", לאיש אין "ואם ה) ה, (במדבר הכתוב לפי
שלא  איֿאפשר מישראל איש כי יורשים, לו שאין שמת לגר

יורשֿגואל. לו עשרים 29)יהיה האשם. קרבן את שיקריב
אחד, משמר עבר שבוע ובכל היו, כהונה משמרות וארבעה

קט: ישלם 31)למזבח.30)בבאֿקמא קודם הסדר: זהו
אשמו  "הביא אבל אשם, קרבן יביא ואחרֿכך הכסף, את

קיא. וגמרא שם, משנה יצא". לא גזילו, הביא שלא עד

.Â‰ÚeÓM‰ ÈtÓ32e„ÓÏ33:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»
ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â ˙nL ¯‚a - Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â34 ¿ƒ≈»ƒ…≈¿≈∆≈¿≈¿ƒ

¯a„Ó ·e˙k‰35‰Ê ÌL‡Â ,36‰ÏÊb‰ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ «»¿«≈¿»»∆»»»«¿≈»
‰ÈÓ„ B‡37‡Ï - ‰ÏÈla ¯b‰ ÏÊb ¯ÈÊÁn‰ ,CÎÈÙÏ . »∆»¿ƒ»««¬ƒ∆∆«≈««¿»…

‡ˆÈ38ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,·e˙k‰ B‡¯˜ ÌL‡ È¯‰L ; »»∆¬≈»»¿»«»¿≈«¿ƒƒ
‰ÏÈla39ÏÊb „‚k ¯b‰ ÏÊb ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ««¿»¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆∆«≈¿∆∆∆∆

¯b‰40¯Oa „‚ ÌL‡ ¯Oa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L C¯„k , «≈¿∆∆∆≈¿ƒ¿«»»∆∆¿«
¯Á‡ ÌL‡41. »»«≈

רבו.32) מפי תלמיד שלא 34)חכמינו.33)שקיבל
שנתגייר. לאחר בנים לו בישראל 35)נולדו אדם יש "וכי

בבאֿקמא  מדבר", הכתוב הגר בגזל אלא גואלים, לו שאין
לכהן".36)קט. לה' המושב האשם אליו, האשם "להשיב
נאמר:37) מכן לאחר מיד כי אשם, לקרבן הכוונה ואין

קי. בבאֿקמא הכיפורים", איל של 38)"מלבד מימרא
שם. לח).39)רבא, ז, (ויקרא צוותו" "ביום בו כתוב כי

מימרא 40) הכהנים. כל בין מחלקים לחוד הגר גזל כל אלא
קי: שם רבא, אין 41)של אשם, קרבנות הרבה יש אם

יקח  חבירו והכהן אחד, אשם בשר אחד כהן יקח אומרים
כולם, בין מחלקים ואשם אשם כל אלא אחר, אשם בשר

עג.). (מנחות מאד מעט אחד לכל יגיע אם אפילו

.ÊÔ‰ÎÂ Ô‰k ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL Ba ÔÈ‡L ¯b‰ ÏÊb Ïk»∆∆«≈∆≈»∆¿»¿»…≈¿…≈
¯ÓLÓ ÈL‡Ó42‰·L‰ È„È B¯ÈÊÁn‰ ‡ˆÈ ‡Ï -43; ≈«¿≈ƒ¿»…»»««¬ƒ¿≈¬»»

‰·L‰ ‰È‰zL „Ú - Ô‰kÏ '‰Ï ·Len‰ :¯Ó‡pL44 ∆∆¡««»««…≈«∆ƒ¿∆¬»»
?'LÈ‡' ¯b‰ ÏÊ‚a ¯Ó‡ ‰nÏÂ .Ô‰k ÏÎÏ45LÈ‡‰L46 ¿»…≈¿»»∆¡«¿∆∆«≈ƒ∆»ƒ

¯˜ÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡47ÌÈL¯BÈ BÏ LÈ Ì‡ ÂÈÏÚ ¯fÁÏe48 «»»ƒ«¿…¿«≈»»ƒ≈¿ƒ
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡ Ì‡ B‡ÔË˜ ¯b‰ ‰È‰ Ì‡49‰z‡ È‡ - ƒ≈¬»ƒ»»«≈»»ƒ«»

ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯fÁÏ CÈ¯ˆ50. »ƒ¿«≈»»∆»∆¿»∆≈¿ƒ

הגר 42) גזל כל לחלק שחייבים נאמר, הקודמת בהלכה כי
כל  של שחלקו להיות, יכול כן על המשמר. כהני כל בין

פרוטה. משוה פחות יהיה המובאת 43)כהן רבא, מימרת
קי. בבבאֿקמא משוה 44)כלשונה בפחות השבה ואין

הלא 45)פרוטה. ח). ה, (במדבר גואל" לאיש אין "ואם
בקטן. וגם גיורת, באשה גם הוא דין הגדול.46)אותו

לכהן.47) הכסף את מוסר שאתה לו 48)לפני שנולדו
שחקרו  משמע גואל" לאיש אין "ואם שנתגייר. לאחר

גואל. לו שאין ויום 49)ונוכחו שנה משלושֿעשרה פחות
קט:50)אחד. בבאֿקמא מוליד, אינו קטן שהרי

.Á¯b‰ ÏÊ‚a ÌÈ‰k‰51˙BzÓ ÈÏa˜Ók52.Ô‰ «…¬ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿≈«»≈
¯·ÚÂ ,ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ÔÓ ıÓÁ ÏÊBb‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»≈ƒ«≈∆≈¿ƒ¿»«

ÁÒt‰ ÂÈÏÚ53˙ÚLk ÂÈÓc ˙‡ ÌÈ‰kÏ ÔzÏ ·iÁ - »»«∆««»ƒ≈«…¬ƒ∆»»ƒ¿«
‰ÏÊb‰54ÂLÎÚ Ô‰Ï e‰zÈ Ì‡L ;55,‰zÓ dÈ‡ - «¿≈»∆ƒƒ¿≈»∆«¿»≈»«»»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰L56‰È‰ ,Ìi˜ ¯b‰ ‰È‰ el‡Â . ∆¬≈»«¬»»¿ƒ»»«≈«»»»
EÈÙÏ ElL È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡57e¯‡aL BÓk ,58. ≈¬≈∆¿¿»∆¿∆≈«¿

יורשים.51) לו ואין שמת הגר גזל המקבלים הכהנים
דינם 52) ואין כהונה, מתנות כיתר מהקדושֿברוךֿהוא,

קי: בבאֿקמא הגר, בהנאה.53)כיורשי ונאסר
שם.54) בגמרא שנפשטה הפסח.55)בעיא לאחר
מאומה.56) לו נותן גופו,57)ואינו החמץ את לו ומחזיר

כלום. שוה שאינו ד.58)אףֿעלֿפי הלכה ג, פרק למעלה
שנפשטה. בעיא

.Ë¯b ÏÊbL Ô‰k59˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L …≈∆»«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈
¯b‰60B„È ˙ÁzL BÏÊ‚a ‰Ê ‰ÎÊ ‡Ï -61‡ÈˆBÈ ‡l‡ , «≈…»»∆ƒ¿≈∆««»∆»ƒ

ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ B„È ˙ÁzÓ62.˙¯ÓLn‰ Èa ƒ««»¿»∆»«…¬ƒ¿≈«ƒ¿…∆

קט:59) ואפילו 60)בבאֿקמא הכהן, הודה ואחרֿכך
בקודש. לעבוד שלו המשמר של תורו כשהגיע הודה

ברשותו.61) שהיא שהודה,62)אףֿעלֿפי ברגע כי
כיתר  במתנה, אותם נתן והוא לה', והחומש הקרן שייכים

שם). (גמרא המשמר כהני לכל הכהונה, מתנות

.È¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰63LÈ¯Ù‰Â ,¯b‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆«≈¿ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿ƒ
ÌÈ‰kÏ Ô˙BÏÚ‰Ï B˙ÏÊ‚e BÓL‡64Ì„˜ ÔÏÊb‰ ˙Óe , ¬»¿≈»¿«¬»«…¬ƒ≈««¿»…∆

‰¯tk65‰ÏÊb‰ ÛÒk ˙‡ ÌÈL¯BÈ ÔÏÊb‰ Èa È¯‰ -66 «»»¬≈¿≈««¿»¿ƒ∆∆∆«¿≈»
dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ B‡67ÌL‡‰Â ,68Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È «¿≈»«¿»¿»»»ƒ¿∆«∆ƒ…

ÌeÓ69BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,70. ¿∆≈«¿ƒ¿

קי.63) בבאֿקמא למעלה 64)משנה לנאמר בהתאם
ה. מן 65)בהלכה הגר בגזל הגזלן זכה הדין, מצד כי

למסור  אותו מחייבת התורה אבל הגר, מות לאחר ההפקר
לשם  באים ושניהם אשם, קרבן ולהביא לכהנים הכסף את
ו). הלכה למעלה (ראה לשקר ונשבע שכפר על כפרה,

למתים.66) כפרה אין רשאים 67)כי גזלו, שלא  הבנים
למעלה  ראה בדין. בה זכו אם עצמה הגזילה את להחזיק

גֿד. להקריבו.68)הלכה ואיֿאפשר בעליו, שמתו
נדבה 69) לעולות הולכים ודמיו אותו, למכור אפשר ואז

לחולין. יוצא קרבן אין מום, בו שנפל לפני אבל למזבח.
יד.70) הלכה ד, פרק המוקדשין פסולי הלכות

.‡ÈÔÏÊb‰ Ô˙71Ì„˜ ˙Óe ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï ÛÒk‰ ˙‡ »«««¿»∆«∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈…∆
‰¯tk72‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÏÊb‰ ÈL¯BÈ ÔÈ‡ -73„iÓ «»»≈¿≈««¿»¿ƒ¿ƒƒ«

Ô‰kÏ ÔzÈ ¯L‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰k‰74.‰È‰È BÏ «…¬ƒ∆∆¡«ƒ¬∆ƒ≈«…≈ƒ¿∆
ÔÈ‡ - ‰zÓ B˙zÓ ÔÈ‡L ,ÔË˜ ÔÏÊb‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»««¿»»»∆≈«¿»«»»≈

.ÌÈ‰k‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈL¯BÈ¿ƒƒƒƒ««…¬ƒ

קי.71) בבאֿקמא קרבן 72)משנה את שהקריבו לפני
בקרבן 73)האשם. אביהם על כיפרו לא שהכהנים בטענה

הכהנים,74)אשם. בו זכו מחצה, מכפר שהכסף מפני
קי: שם גמרא

.·ÈÛÒk‰ ˙‡ Ô˙75˙B¯ÓLn‰ ÔÓ ˙Á‡Ï76˙‡Â , »«∆«∆∆¿««ƒ«ƒ¿»¿∆
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קמד ואבידה קמד גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ג' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

zaL ‡È‰L BÊ ‰¯ÓLÓÏ ÌL‡‰d77ÛÒk‰ ¯ÈÊÁÈ - »»»¿ƒ¿»»∆ƒ««»«¬ƒ«∆∆
‰¯ÓLn‰L ;‰Úe·w‰ ‰¯ÓLn‰ ÈL‡Ï ÌL‡‰ Ïˆ‡≈∆»»»¿«¿≈«ƒ¿»»«¿»∆«ƒ¿»»
.d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰˙ÎÊ ‡Ï dzaL ‡Ïa ÛÒk ‰Á˜lL∆»¿»∆∆¿…««»…»¿»ƒƒƒ»»

קי.75) בקודש.76)שם לעבוד תורה היה שלא  בשבוע
הכסף 77) נתן אם אבל בקודש. לעבוד שתורה ימים שבוע

שניה, למשמרה האשם את נתן ואחרֿכך העובדת למשמרה
שקיבלה. במה אחת כל זכתה תורה, כשהגיע

.‚ÈÌL‡‰ ˙‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡78ÔÏÊb‰ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈«¿ƒƒ∆»»»«∆«¬ƒ««¿»
Ô¯w‰79ÔÈ‡L ¯b ÏÊ‚ ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ‰kÏ B‡ ,ÌÈÏÚaÏ «∆∆«¿»ƒ«…¬ƒƒ»»∆∆≈∆≈

¯tk˙ - BÓL‡ ·È¯˜‰Â Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙ .ÌÈL¯BÈ BÏ¿ƒ»«∆«∆∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿«≈
‰¯tk‰ ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â ,BÏ80˙‡ ÔzÏ ·iÁÂ . ¿≈«…∆¿«≈««»»¿«»ƒ≈∆

.‰¯tk ¯Á‡ LÓÁ‰«…∆«««»»

קי.78) שם הביא 79)משנה, שלא עד אשמו "הביא
"האשם  הפסוק מן לומדים זה דין (שם). יצא" לא גזילו,
בו" יכפר אשר הכיפורים איל מלבד לכהן לה' המושב
(גמרא  שאמרו כמו לכסף, כוונתו "האשם" ח). ה, (במדבר
"יכפר" אשר כתוב אשם ובקרבן קרן", זה "אשם שם)
את  השיב שכאשר משמע בעבר, "כיפר" אשר ולא בעתיד,
את  הביא ולא כיפר לא עדיין הכסף, קרבן דהיינו האשם,

וגמרא 80)הקרבן. שם, (משנה האשם קרבן את לפסול
קיא.). שם

.„ÈÌÈ„·Ú‰81˙BÚ˜¯w‰Â ˙B¯ËM‰Â82Ô‰a ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»¿««¿»≈»∆
LÓÁ ˙ÙÒBz83Ïk .ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL . ∆∆…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»
ÔÈÚa ¯eÓ‡‰84e‡ˆÈ .ÔBÓÓ ÔÙe‚Â ‡e‰ ÔÈÏËÏhÓ »»»ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿»»»¿

˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ÌÈ„·ÚÂ ˙BÚ˜¯˜85˙B¯ËL e‡ˆÈÂ , «¿»«¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»
ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L86ÏÊ‚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87BÏ ÔÈ‡L ¯b ∆≈»»¿≈ƒ»∆∆≈∆≈

ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ÌÈL¯BÈ88dÈ‡ Ú˜¯w‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»¿ƒ«…¬ƒ¿≈««¿«≈»
ÔÏÊbÏ ÌÏBÚÏ ˙È˜89˙„ÓBÚ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a ‡l‡ ,90. ƒ¿≈¿»««¿»∆»ƒ¿¿»∆»∆∆

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÛÏ‡Ï ‰¯kÓ elÙ‡Â91 «¬ƒƒ¿¿»¿∆∆∆««∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ
ÌÈÓ„ ‡Ïa ÏÊ‚pÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ -92‰‡ˆiL ÈÓ ÏÎÂ . ¬≈∆∆«ƒ¿»¿…»ƒ¿»ƒ∆»¿»

BÏ d¯ÎnL ‰Ê ÏÚ ¯ÊBÁ B„È ˙ÁzÓ93¯ÎBn‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ««»≈«∆∆¿»»¿≈«≈
ÔÓ Á˜Bl‰ ¯ÊÁiL „Ú ,ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ ÈM‰«≈ƒ««≈»ƒ«∆«¬…«≈«ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,epnÓ ÏhÈÂ ÔÏÊb‰ ÏÚ ÔÏÊb‰94. ««¿»«««¿»¿ƒ…ƒ∆¿∆ƒ¿»≈

עולם.81) עבדי שהם נשבעים 82)כנענים, שאין אלו כל
מב: שבועות כפירתם, עליהם.83)על נשבע אפילו

פקדון,84) כגון החומש, בענין שם המובאות הדוגמאות כל
אבידה. עושק, גזל, יד, בהם 85)תשומת כתוב כי

הכתוב  "הקישן מו), כה, (ויקרא לבניכם" אותם "והתנחלתם
כב:). (קידושין " אחוזה נייר 86)לשדה פיסת אלא

קה. בבאֿקמא וראה לממון, הוכחה המשמשת בעלמא,
והקרקעות.87) והשטרות הגר 88)העבדים בגזל כי

משלם  בישראל בה שכיוצא גזילה על מדובר לכהן, המושב
ב. פרק ומתנה זכיה הלכות וראה ואשם. וחומש קרן

מהֿשאין89ֿ) שינוי, עלֿידי לקנותן הגזלן יכול במטלטלין
א. הלכה ב, פרק למעלה ראה בקרקע, דעת 90)כן זוהי

קיז: בבאֿקמא בברייתא אלעזר רבי על החולקים החכמים,

ביאוש 91) אותם קונה הלוקח היה מטלטלין, היה זה לו
ג. הלכה שם למעלה ראה רשות, במטלטלין,92)ושינוי

הנגזל  חייב יאוש, לפני שקנה כגון להחזיר, חייב כשהלוקח
חוזרת  הקרקע אבל השוק, תקנת משום לקונה דמים לשלם

ז). הלכה ה, פרק למעלה (ראה דמים ליטול 93)בלא
ששילם. הקרקע דמי את הבא.94)ממנו בפרק

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
ר"ל 1) בזה. התלוי וכל הקרקעות גזילות דיני בו נתבארו

מבעליו  שדה שלקח הגזלן ודין הקרקע. הגזלן מכלה אם
באלימות.

.‡d„ÈÒÙ‰Â B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ ÏÊBb‰2da ¯ÙÁL ÔB‚k ,3 «≈«¿«≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿∆»«»
˙B¯Ba4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ıˆwL B‡ , ƒƒ¿»∆»«∆»ƒ»

BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ÔÈa‰ Ò¯‰Â ˙BÈÚn‰ ˙‡ ˙ÁLÂ¿ƒ≈∆««¿»¿»««ƒ¿»«»¿«¬ƒ
ÈÓc ÌlLÈ B‡ ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa eÈ‰Lk ‰„O B‡ ˙Èa«ƒ»∆¿∆»ƒ¿««¿≈»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÁL Ì‡ Ï·‡ .„ÈÒÙ‰M ‰Ó«∆ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¬»≈≈∆»¿

¯‰ dÙËML7ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„¯iL L‡a ‰Ù¯O B‡ ∆¿»»»»ƒ¿¿»¿≈∆»¿»ƒ«»«ƒ
BÏ ¯ÓB‡ -8EÈÙÏ ElL È¯‰ :9˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L . ≈¬≈∆¿¿»∆∆««¿«¿∆¿«

˙Ói˜ ÌÈÏÚa10„ÒÙ‰ ˙eÈ¯Á‡ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ d11‡l‡ ¿»ƒ«∆∆¿≈«¬»∆¿≈»»»∆»
ÔÈÏËÏhÓa Ôk ÔÈc‰ ÔÈ‡M ‰Ó .B„Èa „ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡12, ƒ≈ƒ¿ƒ¿»«∆≈«ƒ≈¿ƒ«¿¿ƒ

e¯‡aL BÓk13. ¿∆≈«¿

נזק.2) לה יד:3)גרם עגולים.4)בבאֿמציעא
משנה 7)מרובעות.6)מאורכים.5) בקרבתה, שהיה

קיז: לנגזל.8)בבאֿקמא שלי 9)הגזלן לא זו קרקע
הוא. שלך ההפסד גם כן ועל שלך, אלא ואינה 10)היא

יד. הלכה ח פרק למעלה ראה לגזלן, אלו 11)נקנית כי
הגזלן. את בהם להאשים ואין אונסין, שהם 12)הם

באונסין. וחייב הגזלן הלכה 13)ברשות ג פרק למעלה
היתה  והמגידֿמשנה הראב"ד בידי שהיו [בספרים יא.
רבינו. דברי על תמהו ולכן בעבדים, או במטלטלין הגירסא

שם]. ראה

.·‰„O ÏÊb14ÌÈ˜ÈˆÓ ‰eÏËe epnÓ ‰ÏÊ‚Â15ÁÎa »«»∆¿ƒ¿¿»ƒ∆¿»»¿ƒƒ¿…«
CÏn‰ Á˜lL ÔB‚k ,‡È‰ ‰È„Ó ˙kÓ Ì‡ :CÏn‰«∆∆ƒ««¿ƒ»ƒ¿∆»««∆∆
:BÏ ¯ÓB‡ - ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÏL ÌÈza B‡ ˙B„O»»ƒ∆»«¿≈«¿ƒ»≈

EÈÙÏ ElL È¯‰16‰Á˜Ï ÔÏÊb‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;17- ¬≈∆¿¿»∆¿ƒ≈¬«««¿»ƒ¿¿»
˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ18. «»¿«¬ƒ»∆«∆∆

קטז:14) בבאֿקמא גוים.15)משנה שהרי 16)אנסים
מן  שירדה באש נשרפה או נהר בשטפה כמו ודינו אונס, זה

הקודמת. שבהלכה כל 17)השמים, את שלקחו כגון
ביניהן. הגזולה זו וגם הגזלן, הגזלן 18)קרקעות ודין

הנגזל, ביד היתה לו כי הקודמת, בהלכה בידים, כהפסידה
אותה. לוקחים היו לא

.‚ÔÏÊb‰ ˙‡ CÏn‰ Ò‡19Ïk eÏ ‰‡¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â »««∆∆∆««¿»¿»««¿≈»»
,ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ÏÊbL BÊ ‰„O ‰‡¯‰Â ,EÏ LiM ‰Ó«∆≈¿¿∆¿»»∆∆»«ƒ¿«¿»

CÏn‰ dÏËe20˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ¿»»«∆∆«»¿«¬ƒ»∆«∆∆
d˙BÓk21.‰ÈÓc Ô˙B B‡ , ¿»≈»∆»
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קמר

קמר

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ג' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם.19) שהיא 20)גמרא הנגזלת השדה על אמר לא ולו
בלבד. הגזלן לקרקעות התכוון כי לוקחה, היה לא שלו

הגזלן.21) מחמת נלקחה הקרקע כי

.„B„Èa d„ÈÒÙ‰Â ‰„O ÏÊb22‰·B‚ ‰„O‰ ÏÚaLk , »«»∆¿ƒ¿ƒ»¿»¿∆«««»∆∆
ÌÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ‰·Bb - ÔÏÊb‰ „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓc ˙‡∆¿≈«∆ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa23‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‡È‰L ÈtÓ ,24„ÓÚ Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«
ÔÈca ÔÏÊb‰25ÌlLÏ ·iÁ˙Â26‰·Bb - ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ««¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈¿««»»«∆

ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ27. ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

יד:22) בבאֿמציעא ראה א, בהלכה המובאת הדוגמה זוהי
הגזלן.23) ברשות והלוקח 24)הנמצאים פרסום, לו שאין

מן  גובים אין כן על חוב. הקרקע על שיש ידע לא הלוה מן
עולא  דעת בלבד, הלוה שביד הנכסים מן אלא הלקוחות

קעה: טו.25)בבבאֿבתרא לזה 26)בבאֿמציעא יש
בשטר. כמלוה ודינו הקרקע 27)קול, כי הלוקח, מן גובה

הפסיד, והקונה לנגזל, הגזלן שחייב לחוב משועבדת שקנה
הקרקע, על חוב אין אם הקניה קודם לחקור היה צריך כי
הלכה  יא, פרק ולוה מלוה הלכות וראה קעה : בבאֿבתרא

ד.

.‰‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ‰„O ÏÊb28˙B¯t‰ Ïk ÌlLÓ - »«»∆¿»«≈∆»¿«≈»«≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ÏÎ‡L29ÁÈaL‰Â ÏÊb .30ÔÈÓL - ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»ƒ

BÏ31‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ32ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ : ¿»«««¿»ƒ«∆«»≈«
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰33ÏÊ‚p‰ ÔÓ „·Ïa34Ì‡Â ; «»»≈«»»ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰35‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - «»»¿≈»««∆«≈ƒ«»»

Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡36. ∆»ƒ«∆«

לרבינו.28) המשנה בפירוש שם וראה מח: ואם 29)גיטין
בקרקע  כמו משועבדים, מנכסים גם גובה בדין, עמד
אבל  במגידֿמשנה, כתוב [כך הקודמת. בהלכה שהפסידה
בין  הבדל שיש משמע המשניות בפירוש רבינו של מלשונו

לקרקע]. עם 30)פירות הקרקע את ומוציא בא והנגזל
השבח.31)השבח. עולה כמה לגזלן לו מעריכים

יזקף 32) הפסד, יש אם אבל יהנה. לא רווח יש אם כלומר,
ברשות  שלא חבירו שדה לתוך היורד כדין חשבונו, על

יד: בבאֿמציעא שהשקיע 33)והשביחה, ההוצאות כגון,
הקרקע  בדמי והעליה ש"ח, 100 בסך עולות בשדה הגזלן

ש"ח. 150 בסך היא זו מהשקעה והרווח 34)כתוצאה
לשלם, הוא חייב ההוצאה את אבל הנגזל, ביד נשאר הנקי

ההוצאה. עלֿידי שבא השבח מן נהנה הוא כגון,35)כי
כלומר  בלבד, ש"ח 100 והשבח ש"ח, 150 היתה ההוצאה

הפסד. כאן ההוצאות 36)שיש כל את יקבל לא הגזלן
יפסיד. והשאר בלבד, ש"ח 100 אלא

.Âd¯ÎÓe ‰„O ÏÊb37˜Bl‰ dÁÈaL‰ÂÁ38Ì‡ , »«»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«≈«ƒ
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰39ÏÚaÓ «∆«»≈««»»≈«»»ƒ««

Á·M‰ ¯‡L ÌÚ ÏËB Ô¯w‰Â ,‰„O‰40ÔÏÊb‰ ÔÓ41. «»∆¿«∆∆≈ƒ¿»«∆«ƒ««¿»

יד:37) גזולה,38)בבאֿמציעא שהקרקע ידע שלא ומכיון
בשלימותו. השבח כל את ויקבל שהשביח, מגזלן דינו שונה
ואףֿעלֿפי  שבח, לו ויש מעות לו יש הלכתא רבא, "אמר

מן  שלקח זה פירוש: טו:). (שם השבח" את לו פירש שלא
ואףֿעלֿפי  השבח, את וגם הקרן את גם בחזרה מקבל הגזלן
השבח. אחריות מקבל שהוא כתב לא המוכר שהגזלן

נהנה 39) הוא כי ההוצאות, את ללוקח להחזיר חייב הנגזל
הקודמת. בהלכה כמו ההוצאות, עלֿידי שבא השבח מן

בבאֿמציעא 40) רי"ף וראה ההוצאות, פחות השבח כלומר,
וילנא). (דפוס ולשבח.41)ח: לקרן אחראי שהוא

.ÊÔ¯w‰42ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ‰·Bb43Á·M‰ ¯‡Le , «∆∆∆ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆«
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ44da ¯Èk‰ Ì‡Â .45‰ÏeÊ‚ ‡È‰L46 ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

dÁ˜lLk47Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËB BÈ‡ - ¿∆¿»»≈≈ƒ««¿»∆»«∆∆
„·Ïa48Á·M‰ ¯‡L „ÈÒÙÓe ,49.‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ƒ¿««¿ƒ¿»«∆««»≈««»»

da ¯Èk‰L ÔÈa ,Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿≈»««∆«≈∆ƒƒ»
‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ‰ÏeÊ‚ ‡È‰L∆ƒ¿»≈∆…ƒƒ≈ƒ«»»

¯w‰Â ,‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËB Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ÏËB Ô ∆»ƒ«∆«≈ƒ«««»∆¿«∆∆≈
ÔÏÊb‰ ÔÓ50.ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

הגזלן.42) מן גובה שקנו 43)שהלוקח הלקוחות מן
הגזולה, הקרקע את קנה זה שלוקח לאחר הגזלן מן קרקע
"אחריות  הוא: הטעם הגזלן. ביד נכסים נשארו לא אם
מקח  בשטרי בין הלואה בשטרי בין היא, סופר" טעות
שקונה  שאדם ההנחה, מתוך יוצאים שם). (גמרא וממכר
לו  להחזיר אחראי שהמוכר ומתנה כספו, את מבטיח קרקע
תביעות  מכוח הקרקע את מידו שיוציאו במקרה כספו את
ששכח  בלבד, סופר טעות זו הרי כתוב, לא ואם המוכר. על

בשטר. .44)לכתוב . קרקעות ולשבח . . . מוציאין "אין
שבח  יד:). (שם העולם" תיקון מפני משועבדים מנכסים .
יודעים  הלקוחות ואין מראש, ידוע שאינו דבר הוא קרקעות
ימנעו  הלקוחות, מן השבח את ינכו ואם בכך, להזהר

צה: צה. בבאֿקמא וראה קרקעות. הלוקח 45)מקניית
זו. טו:46)בקרקע בה 47)בבאֿמציעא הכיר אם אבל

שבח. לו יש שלקחה, לאחר גזולה ואת 48)שהיא
הנגזל. מן מקבל הוא השבח בשיעור כך 49)ההוצאה

לו, יש מעות ולקחה, שלו שאינה בה "הכיר רבא: פסק
שם. גמרא לו", אין על 50)שבח ההוצאה עודף ואת

אינו  הוא כי הגזלן, מן גובה ואינו הלוקח מפסיד השבח,
דעת  על משקיע שהלוקח משתלמות בלתי להוצאות אחראי

ח: בבאֿמציעא רי"ף ראה עצמו.

.Á‰È˙B¯t Á˜Bl‰ ÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ‰„O ÏÊBb‰51- «≈»∆¿»»¿»««≈«≈∆»
ÏÚ·Ï ÌlLÓe ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»»»«≈∆»«¿«≈¿««

‰„O‰52Èa ÌÈÒÎpÓ ÔÏÊb‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·B‚Â ¯ÊBÁÂ , «»∆¿≈¿∆»ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ53da ¯Èk‰ Ì‡Â .54BÏ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰ÏeÊbL ƒ¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈
˙B¯t55„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,56. ≈¿≈∆ƒ««¿»∆»«∆∆ƒ¿«

שאכל 51) בגזלן דובר שם ה. להלכה מקבילה זו הלכה
פירותיה. שאכל בלוקח מדובר וכאן מכיון 52)פירותיה,

כן  על עומדת. בעליה ברשות ולעולם נגזלת, אינה שקרקע
מבעל  [וגובה לג: בבאֿבתרא פירי", והדרי ארעא "הדרא
(מגידֿמשנה)]. השבח כדי עד ההוצאות את השדה

בבאֿמציעא 53) וראה הקודמת, בהלכה השבח שאר כדין
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קמו ואבידה קמו גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ג' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

היא.54)יד: שגזולה אותה שקנה בשעה הלוקח
בהלכה 55) ההוצאה) על (היתר שבח לו שאין כשם

שאכל,56)הקודמת. הפירות דמי כדי עד ההוצאה, ואת
השדה. לבעל משלם שהוא הפירות מדמי מנכה

.Ë,¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆∆≈»∆≈ƒ¿»ƒ¿»
ÌeÏk Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58ÔÏÊb‰ ¯ÊÁ . ¿…»»≈«¿¿∆≈«¿»«««¿»

„Èa ‰Ói˜˙ - ‰ÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe d¯ÎnL ¯Á‡««∆¿»»¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰59‰zÓ ÔÏÊb‰ BÏ d˙ elÙ‡Â .ÔÏÊb‰ ÔÓ60 «≈«ƒ««¿»«¬ƒ¿»»««¿»«»»

dÁ˜Ïe ¯ÊÁL ÔÂÈk - B„Èa ‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk61‰Ói˜˙ ¿∆»¿»¿»¿»≈»∆»«¿»»ƒ¿«¿»
„Ú ÔÏÊb‰ Á¯Ë ‰Ê ÈtnL ;‰zn‰ ÏawL ‰Ê „Èa¿«∆∆ƒ≈««»»∆ƒ¿≈∆»«««¿»«

B˙eÓ‡a „ÓÚÏ È„k ,d‡wL62. ∆¿»»¿≈«¬…¿∆¡»

הלוקח.57) מיד הנגזל אותה מוציא לעולם כך ומשום
יד.58) הלכה ח, פרק ללוקח 59)למעלה מכר הגזלן כי

אחרי  לידו שתבוא הזכות ואפילו בקרקע, זכויותיו כל
בנאמנותו, לעמוד - גזלן ואפילו - אדם רוצה כי המכירה,

טו: טז.60)בבאֿמציעא הנגזל.61)שם מן הגזלן
לו 62) שנתן הקרקע את ממנו להוציא הנגזל יבוא שלא

זכות  עוברת הקרקע, את הגזלן שקנה ברגע כן על במתנה,
"כדי  זה טעם המתנה. מקבל על או הלוקח על בעלותו
דברים  במה טו: שם אשי רב נתן בנאמנותו", לעמוד
אם  אבל שלו, אינה שהשדה הלוקח ידע כשלא אמורים?
וראה  חזר, ד"ה שם (תוספות בידו נתקיימה לא - ידע

כאן). מגידֿמשנה

.È¯ÎnL ÈtÓ ÔÏÊb‰ ˙‡ Á˜Bl‰ Ú·z Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««≈«∆««¿»ƒ¿≈∆»«
ÌlLÏ ·iÁ˙Â ,BlL dÈ‡L ‰„O BÏ63˙Èa ÏÈÁ˙‰Â , »∆∆≈»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿ƒ≈

ÔÈc64ÔÏÊb‰ ÈÒÎ ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï65Ô‰Ó ˙Ba‚‰Ï È„k ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈««¿»¿≈¿«¿≈∆
ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï ‰Ê¯Î‰‰ eÏÈÁ˙‰L ¯Á‡Â ,Á˜BlÏ«≈«¿««∆ƒ¿ƒ««¿»»¿»»««¿»ƒ
¯Á‡nL ;Á˜Bl‰ „Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ…ƒ¿«¿»¿««≈«∆≈««

ÂÈÒÎ ÏÚ eÊÈ¯Î‰L66‰lb˙dÁ˜Ï ‡ÏÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡L ∆ƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿«»∆≈∆¡»¿…¿»»
Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈÏÚa‰ ÔÓ67. ƒ«¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ»¿««≈«

שילם.63) ולא פחות 64)בביתֿהדין לא שעברו לאחר
פסקֿהדין. ממתן יום למכירה 65)מתשעים עומדים שהם

דמתחלן  "עד טז. שם פפא רב כדעת היא זו הלכה פומבית.
הרי"ף. גם פסק כך אכרזתא", ולא 66)יומי במרדו ועמד

הנגזל,67)שילם. במקום הבא הגזלן, יוכל כן ועל
ומחזיר  קניה, אינה שקנייתו הלוקח, מן הקרקע את להוציא

מעותיו. את לו

.‡ÈÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï68d¯ÎnL ¯Á‡ ¿»»««¿»ƒ«¿»ƒ««∆¿»»
¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰ÏeÊ‚ ‡È‰Lk69‰zÓa d˙ B‡ ¿∆ƒ¿»¿»«¿»»¿«≈¿»»¿«»»
BzÚ„ ‰l‚ È¯‰ - dLÈ¯B‰ B‡70‰ˆB¯ BÈ‡L ƒ»¬≈ƒ»«¿∆≈∆

d„ÈÓÚ‰Ï71.‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk epnÓ dÁ˜lL ‰Ê „Èa ¿«¬ƒ»¿«∆∆¿»»ƒ∆¿∆»¿»¿»
‰M¯Èa ÔÏÊbÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ72„Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ¿≈ƒ»¿»««¿»ƒÀ»…ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰73. «≈«

טז.68) לפני 69)בבאֿמציעא לאחר, מכרה אם וכלֿשכן
הנגזל. מן אותה וכו'.70)שקנה המכירה מעשה עלֿידי

מן 71) הקרקע את שקנה שלנו, הדעת אומד כלומר,

לא  כן ועל נכונה, אינה בנאמנותו, לעמוד כדי הבעלים
סימן  חושןֿמשפט ב'טור' הלוקח. ביד הקרקע נתקיימה
אחרי  לאחר מכרה אם שאפילו רבינו, דעת מפרש שעד,
רש"י  אבל ראשון, לוקח ביד נתקיימה לא הנגזל, מן שקנאה

ז  שדין מפרש, זבנה ד"ה שהגזלן שם במקרה רק נאמר ה
קנה  אם אבל הבעלים, מן שלקח קודם השדה את מכר
נתקיימה  כשקנאה מיד שניה, מכירה לפני הבעלים מן אותה

למכרה  שוב יכול ואינו הלוקח, כסףֿמשנה ביד ראה לאחר.
ואחרֿכך 72)כאן. ממורישיו, מאחד אותה גזל שמתחילה

שם. גמרא הנגזל, מקום 73)מת יש הגזלן, אותה קנה אם
מאמץ  עשה שהרי בנאמנותו, לעמוד שמעוניין להנחה,
אין  בירושה לו נפלה אם אבל הקרקע, את לקנות וטרח
מצדו, טירחה כל בלי לידו בא השדה כי זו, להנחה הצדקה

דמיה. את לו ומשלם הלוקח, מיד להוציאה יכול והגזלן

.·ÈB·BÁa ÔÏÊb‰ d‡·b74Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ LÈ Ì‡ : ¿»»««¿»¿ƒ≈«ƒ¿»«¿«
˙¯Á‡75È·BÁa ‰·B‚ È‡ BÊ :ÔÏÊb‰ BÏ ¯Ó‡Â ,76- «∆∆¿»«««¿»¬ƒ∆¿ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿««≈«¿ƒ≈
Ôek˙pL ‡e‰ B·BÁ ˙Ba‚Ï - BÊ ‡l‡ Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ77. «ƒ¿»«¿«∆»ƒ¿∆ƒ¿«≈

ואמר 74) לנגזל בא ללוקח, ומכרה הקרקע את שגזל לאחר
לי, חייב שאתה החוב תמורת הגזולה הקרקע את לי תן לו:

טז. בבאֿמציעא הנגזל, ממנה 75)והסכים לגבות שאפשר
החוב. ביד 76)את הקרקע את לקיים שכוונתו דעתו גילה

היה  יכול הרי בלבד, חובו את לגבות בדעתו היה לו הלוקח.
הגזולה. מזו דוקא ולאו אחרת, מקרקע גם לגבות

הקרקע 77) את לקיים שרצונו דעת גילוי כל שאין מכיון
מידו. השדה את להוציא יוכל כן על הלוקח, ביד

.‚È‰zÓ ÔÏÊbÏ ÌÈÏÚa‰ ‰e˙78Á˜Bl‰ d‡˜ -79. ¿»»«¿»ƒ««¿»«»»¿»»«≈«
BÏ ÌÈ˙B eÈ‰ ‡Ï - ÌÈÏÚaÏ Á¯Ë ‡Ï el‡L∆ƒ…»««¿»ƒ…»¿ƒ

‰zÓa80È„a da ‰kÊiL È„k ,Á¯Ë ‰Ê ÈtÓe ;,Ô ¿«»»ƒ¿≈∆»«¿≈∆ƒ¿∆»¿ƒ
Á˜Bl‰ „Èa Ìi˜˙˙Â ,B˙eÓ‡a „ÓÚÈÂ81. ¿«¬…¿∆¡»¿ƒ¿«≈¿««≈«

שם.78) גמרא ללוקח, הגזלן שמכרה ואין 79)לאחר
(למעלה  כירושה ודינה מאליה באה שהמתנה אומרים,

הלוקח. קנאה שלא יא), באה 80)הלכה לא המתנה
כמכר. ודינה הגזלן, של מאמציו פרי היא אלא מאליה

אומר:81) אחד ורבינא. אחא רב בין מחלוקת שם בגמרא
פסק  ורבינו כמכר. מתנה אומר: ואחר כירושה, מתנה

כמכר. מתנה כמאןֿדאמר

.„È‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â dÏÊbL ¯Á‡Â ,‰„O ÏÊBb‰82 «≈»∆¿««∆¿»»¿À¿««¿»»∆»
:¯Ó‡Â ÏÊ‚p‰ ÔÚËÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁ»«¿»»ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿»¿»«

È˙ÈÈ‰ Òe‡BÏ ‰Èz¯ÎnL ‰ÚMa83ÈzÚ„Ï ‡lLÂ »»ƒƒ«»»∆¿«¿ƒ»¿∆…¿«¿ƒ
B˙eÏÊb ˙ÓÁÓ Èz¯ÎÓ84ÏÚ Û‡ ,ÔÏÊb‰ ‰ÎÊ ‡Ï - »«¿ƒ≈¬««¿»…»»««¿»««

ÌÈ„Ú BÏ LiL Èt85‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â .dÁ˜Ï Ì‰ÈÙaL ƒ∆≈≈ƒ∆ƒ¿≈∆¿»»¿«¬…«»∆
Ô˙pL ÌÈÓc‰ ÔÏÊbÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÌÈÏÚaÏ86. «¿»ƒ«¬ƒƒ««¿»«»ƒ∆»«

זו 82) שדה על שהוחזק "כגון שאמר יוחנן, רבי כדעת
מז.). (בבאֿבתרא אדם 83)בגזלנותא" שהגזלן מכיון

השלטון, בפני עלי מלשין היה לו, מכרתי ולולא הוא, אלם
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קמז

קמז

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ד' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם. כהנא רב פחדתי 84)דעת אלא הטוב, מרצוני שלא
אלם. וגבר גזלן שהוא מפני ראיה 85)לסרב שהביא "גזלן

מז:). (שם בידו" שדה מעמידין ואין ראיה, ראייתו אין
מכיון  אבל המכירה, את שראו אמנם מעידים העדים
למכור  הסכים שלא טוען והנגזל גזלן, הוחזק שהלוקח

כלל. מכירה זו אין הרי על 86)לגזלן, אותו קונסים ואין
יש  מעות אבל לו, אין "קרקע דמיו, שיפסיד גזילה מעשה

שם. גמרא נחמן, רב בשם ביבי רב של מימרא לו",

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87‰nL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ∆»»
˙BÚn‰ ˙‡ Ì‰ÈÙa88Ú˜¯w‰ ÏÚaL e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿≈∆∆«»¬»ƒ≈ƒ∆««««¿«

ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Ì‰ÈÙa BÏ ‰„B‰Â ÔÏÊbÏ ¯ÎÓ89Ck »«««¿»¿»ƒ¿≈∆∆»«»ƒ»
‰‡¯È ˙ÓÁÓe ÌÈÓ„ BÏ Ô˙ ‡lL ÔÚBË ÏÊ‚p‰Â ,CÎÂ¿»¿«ƒ¿»≈∆…»«»ƒ≈¬«ƒ¿»

ÌeÏk ÔÏÊbÏ ÔÈ‡ - BÏ ‰„B‰90epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , »≈««¿»¿∆»ƒƒƒ∆
ÈtÓ ‡l‡ BÏ ‰„B‰ ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ‰„O‰«»∆¿…»ƒƒ¿≈∆…»∆»ƒ¿≈

„Át‰91‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚhLk92. «««¿∆»«ƒ¿À¿««¿»»∆»

שם.87) שנתן, הדמים את לגזלן כן 88)שמחזירים ועל
לנגזל. שילם שהגזלן בטוחים בעיניהם 89)אנו הם אבל

זאת. ראו שם.90)לא דמים, ולא קרקע כדברי 91)לא
שם. לשלטון, אותו ימסור יודה לא שאם כהנא, רב

הוא 92) אין גזלן, הוחזק שעליה זו לקרקע בנוגע כן, על
לנגזל. ומאמינים נאמן,

.ÊË¯ÎÓ ÏÚ ‰Ú„BÓ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡≈«««»∆»ƒ«¬»»«∆∆
‰Ê93B˙È‡¯ ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊ‚ ‰Ê ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ . ∆ƒ¿À¿«∆«¿»«»∆¿≈¿»»

‰È‡¯ da94ÔÏÊb ÔÈc ÔÈ‡Â .‰Ú„BÓ ¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿»»¿≈»ƒƒ¿…»»¿≈ƒ«¿»
B˙B‡ ‰Ï˙Â B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ ÔÈ„k95,BÏ ¯kÓiL „Ú ¿ƒ»≈∆¬≈¿»»«∆ƒ¿…
ÏÊ‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ÒB‡‰ ‰fL96ÔÈ„Ú BÏÊ‚ ‡ÏÂ ∆∆»≈≈∆ƒ¿…¿…¿»¬«ƒ

ÌeÏk97‡Ú„BÓ Òe‡‰ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓ ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ , ¿¿ƒ»ƒ…»««≈»»»»
.Ìi˜ B¯kÓÓ -ƒ¿»«»

ואין 93) מאונס מוכר שהוא המכירה, לפני לעדים להודיע
זו. שדה על גזלן זה והוחזק הואיל ולמה? מכירה, המכירה

על 94) מראש להודיע צורך ואין כלל, מכירה זו אין כן על
שם.95)ביטולה. אחרים, יסורים לו גרם או עץ, על

כסף.96) בלי בכוח הקרקע את דינו 97)לקחת כן על
הקרקע  מתקיימת מכירה, עדי מביא שאם אדם, כל כדין
המכירה, לפני עדים בפני מודעה מסר אלאֿאםֿכן בידו,
מדעת  כאן נטה רבינו מבוטלת. והמכירה מאונס מוכר שהוא
זה. בדין לאנס גזלן בין הבדל שאין בהלכותיו שפסק הרי"ף

יד. בהלכה ומגידֿמשנה ראב"ד כאן ראה

âשבט ד' חמישי âיום
éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦

וכל 1) לישראל ומכרו קרקע הגוזל אנס גוי דיני בו נתבארו
או  לבנות חבירו קרקע לתוך היורד וכן לזה. הנמשך
זה. אחר הנמשך וכל ברשות, שלא בין ברשות בין להשביח,

.‡Ò‡L ÚB¯Ê ÏÚa ÌÈ·ÎBk „·BÚ2Ï‡¯OÈ ÈÒÎ ≈»ƒ««¿«∆»«ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÏÚa ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ˙ÓÁÓ ,e‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿»≈≈¬«∆»»«««

B‡ ,Ï‡¯Oi‰ ‰Ê „Èa ˜Ê BÏ LiL ˙ÓÁÓ B‡ ,‰„O‰«»∆≈¬«∆≈∆∆¿«∆«ƒ¿»≈
BBÓÓ „ÈÒÙ‰L ˙ÓÁÓ3Û˜zL ¯Á‡Â ,4‰„O‰ ˙‡ BÏ ≈¬«∆ƒ¿ƒ»¿««∆»«∆«»∆

‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
Á˜Bl‰ „iÓ5.

-oiwifpxtqdciàedlifbzekld
ƒ««≈«

הדין.2) בית ידי על ולא עצמו, דעת על בכוח שלקח
מפרש 3) כך לגוי. נזק גרם שורו, כגון היהודי, של ממונו

ומחמת  חוב מחמת "הבא שם הברייתא דברי את רבינו
לגיטין  הגאונים אוצר ראה גאון האי רב פירש וכך אנפרות",

כאן. משנה ומגיד ,117 בכוח.4)עמוד ומקור 5)שלקח
(דין  סיקריקין" משום בו "אין הנ"ל: בברייתא הדברים
דין  בו שאין מפרש, ורבינו ג) הלכה להלן ראה סיקריקין
קיים. מקחו חודש י"ב לפני אפילו ממנו והקונה סיקריקין,
גאון  האי רב פירש וכך לבעלים. רביע משלם אינו וגם
משום  בו אין אנפרות ומחמת חוב מחמת "הבא שאמר:
כאילו  בחובו גבאו דכי קיים, מקחו ממנו והלוקח סיקריקון,
.123 עמוד שם הגאונים אוצר אונס", זה ואן ממנו, קנאו

שם. עיין אחרת. מפרש כאן ורש"י

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6˙Ó‡L ÌÈÏÚa‰ e„B‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆«¿»ƒ∆¡∆
ÔÚË7Ï‡¯OÈ È„Ú e„ÈÚÈ B‡ ,¯ÎBn‰] ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ »«»≈»ƒ«≈»ƒ≈≈ƒ¿»≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .[¯ÎBn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÚË ˙Ó‡‰L∆»¡∆»«»≈»ƒ«≈¿≈ƒ»»
„·BÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎiL ÌB˜Ó B˙B‡a ¯O B‡ CÏÓ ÌL»∆∆«¿»∆»»…∆»≈

ÌÈÏÚa‰ eÚ·z ‡ÏÂ ,ÔÈ„Ï ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk8„·BÚ‰ ˙‡ »ƒ∆»«¿ƒ¿…»¿«¿»ƒ∆»≈
ÔÓ Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ««≈«ƒ
„·BÚÏ ÔÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ««ƒ∆≈»ƒ»≈
ÔÚË ˙Ó‡L ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¡∆»«

ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Ì‡ :ÌÈÏÚaÏ Á˜Bl‰ ¯ »≈»ƒ¬≈≈«≈««¿»ƒƒ
‡e‰ ÔÏÊb9B˙B‡ ÌzÚ·z ‡Ï ‰nÏ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ «¿»»≈»ƒ»»…¿«¿∆

Ì‰ÈÈ„a10? ¿ƒ≈∆

הלוקח.6) מיד להוציא יכולים הבעלים כן 7)שאין ועל
גזלן. דין זה לגוי השר.8)אין או המלך לפני לדין

בעל 9) על חוב כל לו ואין בחזקה, השדה את שלקח
לכוף 10)השדה. שבכוחם השר, או המלך של הדין בבתי

אוצר  (ראה נכונה הגוי טענת וודאי אלא הגוי. על דינם
גאון  האי רב דברי את המביא ,124 עמוד שם הגאונים

ל). שער והממכר המקח בספר

.‚Ï‡¯OÈÏ ÌÈ˜Èˆn‰ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰11ÌÈL˜·Óe »¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ BÓˆÚ ‰cÙiL „Ú ,Ì‚¯‰Ï¿»¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ«»≈»ƒ
,epÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ˜ÈˆnÏ ‰pzÈÂ B˙È·a B‡ e‰„Oa¿»≈¿≈¿ƒ¿∆»«≈ƒ¿««»«ƒ∆
„Èa LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰ d˙B‡ ¯kÓÏ ˜Èˆn‰ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆«≈ƒƒ¿…»««¿«ƒ≈¿«
;Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜ Ô‰ - ˜Èˆn‰ ÔÓ ÁwÏ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ«ƒ«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
„Èa Ú˜¯w‰ ‰‰ML B‡ ,ÁwÏ ÌÈÏÚa‰ „Èa ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿««¿»ƒƒ«∆ƒ»««¿«¿«
ÔÓ Á˜ÏÂ Ì„Bw‰ Ïk - L„Á ¯OÚ ÌÈL ˜Èˆn‰«≈ƒ¿≈»»…∆»«≈¿»«ƒ

‰ÎÊ ˜Èˆn‰12ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÔziL „·Ï·e . «≈ƒ»»ƒ¿«∆ƒ≈«¿»ƒ»ƒƒ
˜Èˆn‰ ‰fL ÈtÓ .˙BÚn‰ LÈÏL B‡ Ú˜¯w‰ ÚÈ·¿̄ƒ«««¿«¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆«≈ƒ
- ¯ÎBÓ ‡e‰ BlL dÈ‡L Ú˜¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏBÊa ¯ÎBÓ≈¿ƒ¿«¿«∆≈»∆≈

ÚÈ·¯ ˙BÁÙa ¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰13ÚÈ·¯ ‰ÊÂ ,BÏ ·B¯˜ B‡ ¬≈∆≈¿»¿ƒ«»¿∆¿ƒ«

יום חמישי
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קמח ואבידה קמח גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ד' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÏBÊa ¯ÎBÓ Ô‰lL ‡È‰L ˙ÓÁÓ È¯‰L ,ÌÈÏÚa ÏL∆¿»ƒ∆¬≈≈¬«∆ƒ∆»∆≈¿
ÌÈÏÚaÏ Ô˙B - ÌÈLÏLa ˜Èˆn‰ ÔÓ Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

‰¯OÚ14Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ Ì‰Ï Ô˙B B‡15‰˜È Ck ¯Á‡Â ¬»»≈»∆¿ƒ«««¿«¿««»ƒ¿∆
.B„Èa ÏÊ‚k Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ È¯‰ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ïk‰«…¿ƒ…»«¬≈¿ƒ«««¿«¿»≈¿»

שהיו 11) נה:), (גיטין במשנה הנזכרים הסיקריקין הם אלו
לתקופת  עד ביהודה, הרומאים מלחמת בתקופת קיימים

אבל 12)המשנה. מידו. להוציאה יכולים הבעלים ואין
זכה  לא - ליקח כסף הבעלים ביד ויש חודש י"ב לפני
ולהחזיר  מידו להוציאו הבעלים ביד והזכות בשדה הלוקח
.117 עמוד שם הגאונים אוצר ראה ששילם. הכסף את לו

בשלושים.13) מוכרה הוא דינר, ארבעים שווה הקרקע אם
המעות  שליש שהם דינר, עשרה לבעלים הקונה ייתן כן על
דינר, עשרה בשווי הקרקע מן חלק או למציק, ששילם

ארבעים. השווה הקרקע מן רבע מחיר 14)שהוא שוודאי
ארבעים. - רצו 15)הקרקע העליונה, על הבעלים "ויד

שם). (ברייתא נוטלין" במעות רצו נוטלין; בקרקע

.„B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯Bi‰16dÚËe ˙eL¯a ‡lL17: «≈¿¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»»
ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰ ‰„O ‰˙È‰ Ì‡18Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ƒ»¿»»∆»¬»ƒ«¿ƒ«»»»

;‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ ,dÚhÏ BÊ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈¿»∆ƒ¿»¿≈ƒ«««»∆
ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡Â19ÏÚ B„ÈÂ BÏ ¿ƒ≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«

‰BzÁz‰20. ««¿»

גבוהים 16) במקומות בתיהם בנו אבותינו קא. מציעא בבא
הביטוי  מכאן בבקעה. היו והשדות ביטחון) (מטעמי

השדה. לתוך לאילן 18)אילנות.17)"היורד" שיפה
מלזרעים. לו.19)יותר שיכולים 20)מעריכים לפי

על  בזרעים, אלא בנטיעות מעוניינים שאינם לטעון, הבעלים
עולה  השבח אם כלומר, התחתונה, על הנוטע של ידו כן
על  עולה ההוצאה ואם ההוצאה, דמי יקבל ההוצאה, על
פרק  כלמעלה השבח בשיעור ההוצאה מן חלק יקבל השבח,

משנה). (מגיד ה הלכה ט,

.‰‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡21CÏÂ EÏÈ‡ ¯˜Ú :22- »««««»∆¬…ƒ»¿»≈
BÏ ÌÈÚÓBL23ÈÏÈ‡ ¯˜BÚ ÈÈ¯‰ :ÚËBp‰ ¯Ó‡ .24- ¿ƒ»««≈«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈÁÎnL ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡25. ≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ∆««¿«

הקודמת 21) ההלכה בסוף מדובר שעליו ליטע, עשוי שאינו
משנה). לבן 22)(מגיד בשדה אלא אילן בשדה חפץ איני

מלאילנות.23)(זרעים). לזרעים יותר מתאימה השדה כי
משום  בזה חוששים ואין ישראל, בארץ גם נאמר זה [ודין
מוכח  זה משנה)]. ומגיד ראב"ד (ראה ישראל ארץ יישוב
בשדה  נאמר וזה שם). מציעא (בבא רב לפני שבא מהמעשה
ליטע. בעשוייה לא אבל בלבד, ליטע עשוייה שאינה

התחתונה.24) על תהיה שידי מסכים שהאילנות 25)ואיני
אין  זה טעם ולפי האחרון). כלשון קא: (שם השדה מן ינקו

לארץ. חוצה לבין ישראל ארץ בין הבדל

.ÂÔ‰a ÛÈÒB‰Ïe ÔÈ·Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»∆
˙BiÏÚÂ ÌÈza26ÌÈB‡b‰ e¯B‰ CÎÈÙÏ .27‰Ba‰L , »ƒ«¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆«∆

‰„O ÚËBk ‰Ê È¯‰ - BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ¯ˆÁa«¬«¬≈∆…ƒ«¿¬≈∆¿≈«»∆

ÔÈ·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk BÏ ÔÈÓLÂ ,ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰»¬»ƒ«¿»ƒ«»»»∆ƒ≈¿ƒ¿»
‡e‰Â .B˙B·Ï ‰Ê28ÏÈÚBn‰ ÔÈa ‰·iL ,29Èe‡¯‰ , ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ»»

ÌB˜Ó B˙B‡ ‚‰Ók ¯ˆÁ d˙B‡Ï30. ¿»»≈¿ƒ¿«»

בבית.26) עליונה אחרי 27)קומה בבבל הישיבות ראשי
סבוראי. לבעל 29)בתנאי.28)רבנן תועלת המביא

וטיב 30)החצר. והחיצוניים הפנימיים הבניין סידורי
מקום. באותו למקובל בהתאם יהיו הבניין

.Ê‰„O ÚË elÙ‡ ,˙eL¯a B¯·Á ‰„OÏ „¯Bi‰«≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿¬ƒ»«»∆
:‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡L∆≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«»∆¿»
ÏËB - Á·M‰ ÏÚ ¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»«»»»≈««∆«≈

‰‡ˆB‰‰31ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡Â , «»»¿ƒ«∆«»≈««»»≈
Á·M‰32BzL‡ ÈÒÎa ÏÚ·e .33ÛzM‰Â34LiL ‰„Oa «∆«««¿ƒ¿≈ƒ¿¿«À»«»∆∆≈

Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,Ô‰ ˙eL¯a „¯BÈk - da ˜ÏÁ BÏ≈∆»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»∆¿»»
.‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»

הבעלים.31) על שנהוג 32)וההפסד השבח חלק [כלומר,
משנה]. מגיד ראה לאריסים. לתת לומר:33)היה צריך

כתב  וכן הרשב"א בשם משנה (כסף הקטנה" אשתו "בנכסי
ואחיה  אמה שהשיאוה קטנה יתומה פירוש: משנה). המגיד
הואיל  כשתגדל, הנישואין ולבטל בבעלה למאן היא ויכולה
כתב  וכן הקטנה. בתו את להשיא הזכות ניתנה לאב ורק
הדברים  ומקור י. הלכה אישות מהלכות כג בפרק רבינו
התחתונה  על ידו הגדולה שבאשתו פי על ואף פ. בכתובות
- ט) (הלכה שם רבינו שפסק וכמו שם בגמרא שאמרו כמו
מפני  העליונה, על ידו שתהא חכמים תקנו קטנה באשתו
מופרז  ניצול ידי על השדה, את הבעל יפסיד פן שחששו
בו  תמאן שמא תמיד חושש שהוא מאחר השבחה, כל ללא

יב. הלכה להלן וראה שם). מב:34)(גמרא בתרא בבא
דמי". ברשות כיורד "שותף

.Á„OÏ „¯Bi‰,‰a B‡ ÚËÂ ˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰ «≈ƒ¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»«»»
¯ÓML B‡ ÔÈa‰ ÌÈÏL‰Â ‰„O‰ ÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»«««»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«

˙BÚÈËp‰35BzÚcL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿«≈¿≈«¿»ƒ∆«¿ƒ∆«¿
‰ËB36ÔÈÓL - ¯·c‰ ‡a BBˆ¯·e ‰Ê ‰OÚM ‰ÓÏ »¿«∆»»∆ƒ¿»«»»»ƒ

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ37. ¿»«»∆¿»

קא.35) מציעא בבא סביבן, גדר שעשה שהוא 36)כגון,
מבדילים 37)מסכים. ואין ז. בהלכה הדברים כמשמעות

ליטע. עשוייה שאינה שדה לבין ליטע העשוייה שדה בין

.Ë‡lL d‡·e B¯·Á ÏL B˙a¯Á CB˙Ï „¯Bi‰«≈¿»¿»∆¬≈¿»»∆…
‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ˙eL¯a38¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«««¿»¿ƒ»«

ÏËB È‡ È·‡Â ÈˆÚ :ÔÈa‰ ÏÚa39ÔÈÚÓBL - ˙È·a : «««ƒ¿»≈««¬»«¬ƒ≈¿«ƒ¿ƒ
BÏ40‰„Oa ,41BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -42LÈÁÎnL ÈtÓ , ¿»∆≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ

˙ÈaM ‰Ó ÏË :Ú˜¯w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ .Ú˜¯w‰ ˙‡43 ∆««¿«»«««««¿«…«∆»ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL -44. ¿ƒ

כן 38) על לבנותה, רצו ולא חורבה השאירו הבעלים כי
התחתונה, על הנוטע שיד ליטע, עשוייה שאינה כשדה דינה

ד. הלכה למעלה דין 39)ראה לפי בתשלום רוצה ואיני
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קמט

קמט

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ד' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עוקר  "הריני הנוטע לטענת מקביל זה התחתונה". על "ידו
ה. הלכה למעלה הריסת 40)אילני" ידי שעל משום

קא:). שם (גמרא הקרקע לבעל נזק גורם אינו הבניין
בשדה.41) בנה הקרקע 42)אם להכחשת גורם הבניין כי

אבל  בנטיעות, כלומר בשדה, פירש: ורש"י נבנה. שעליו
מפורש  לשדה בית בין זה הבדל אחרת, פירש שרבינו נראה

ה. הלכה למעלה וראה שם. רוצה 43)בגמרא אינני כי
ולך" אילנך "עקור השדה בעל לטענת מקביל זה בבניין.

ה. הלכה חורבתו 44)למעלה לתוך ירד שהלה מכיוון
בשניהם  בשדה. ובין בבית בין הבדל אין בזה ברשות. שלא
מציעא  לבבא רי"ף וראה שבנית", מה "טול לומר: יכול

שם.

.ÈBÏ ÔÈÓML ÈÓ Ïk45ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa , »ƒ∆»ƒ≈∆»¿»»«
‰BÈÏÚ‰46‰BzÁz‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa47BÈ‡ - »∆¿»≈∆»¿»»«««¿»≈

ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MiL „Ú ÌeÏk ÏËB48.‡ÈˆB‰ ‰nk ≈¿«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ
,‰‡ˆB‰‰ ˙ÓeL eOÚÈÂ ÌÈic‰ e‡B·È :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»««»ƒ¿«¬««»»

Ì‰ÈÈÚÏ ‰ÈeÏ‚ ‡È‰ È¯‰Â49ÌÈˆÚ‰ e¯ÚLÈÂ , «¬≈ƒ¿»¿≈≈∆ƒ«¬»≈ƒ
ÌÈ¯ÚMaL ˙BÁta ÔÈn‡‰ ¯ÎOe „Èq‰Â ÌÈ·‡‰Â50 ¿»¬»ƒ¿«ƒ¿«»À»ƒ«»∆«¿»ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÏËBÂ BÏ ÔÈÚÓBL -51ÏËBpL ‰Ê ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈¿…¿»¿≈∆∆≈
„·Ïa Á·M‰52CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰Â «∆«ƒ¿«¿»¿»»«»∆¿»≈»ƒ

‰Úe·L53. ¿»

השבח.45) לעומת ההוצאה לתוך 46)את היורד כגון
ז. הלכה למעלה ונטעה, ברשות חבירו כגון 47)שדה

עשוייה  אינה והשדה ברשות, שלא חבירו שדה לתוך היורד
ד. הלכה למעלה או 48)ליטע, תורה ספר אוחז כשהוא

התורה, מן בשבועה כמו תפילין, כגון אחר, קדושה דבר
נשבע  שבועת כל במקצת. מודה או השומרים שבועת כגון
זו, ושבועה חפץ, בנקיטת היא במשנה, המפורשת ונוטל
שהוציא  בבעל במשנה מפורשת הוציא, כמה שישבע
כמה  יישבע אכל, ולא "הוציא אשתו: נכסי על הוצאות

עט:) (כתובות ויטול" שהרי 49)הוציא גלוייה, ההוצאה
לעינ  הבניין ובלבד 50)יהם.חמרי ביותר, הפחות במחיר

יישבע. שיש 51)שלא במקום רק דרושה השבועה כי
כאן. כן שאין מה בעלֿהדין, בטענת כגון 52)ספק

ז). הלכה (למעלה ההוצאה על יתר כי 53)שהשבח
לעין. גלוי השבח

.‡È:¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚhL ,ÏËBÂ BÏ ÔÈÓML Ïk…∆»ƒ¿≈∆»««««»∆¿»«
,ÔÓ‡ „¯Bi‰ - ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ‰„OÏ „¯Bi‰Â ,Èz˙»«ƒ¿«≈«»∆≈…»«¿ƒ«≈∆¡»
ÏÚ·Ï ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËBÂ ÌeÏk BÏ Ô˙ ‡lL ÚaLÂ¿ƒ¿»∆…»«¿¿≈∆¬≈¿ƒ¿««
·iÁ ‰z‡ ‰nk zÚ„È ‡ÏÂ ,EÏ eÓL ‡Ï ÔÈ„Ú :‰„O‰«»∆¬«ƒ…»¿¿…»«¿»«»«»«»

z˙ C‡È‰ ,ÔzÏ54ÏÚ·Ï e¯Ó‡Â BÏ eÓL Ì‡ Ï·‡ ? ƒ≈≈«»«»¬»ƒ»¿»¿¿««
BÏ Ôz :‰„O‰55‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Èz˙ :¯Ó‡Â , «»∆≈¿»«»«ƒ««ƒ∆¬«ƒ…
„¯Bi‰ ÚaL56˙Úe·L Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰„O‰ ÏÚa È¯‰ - ƒ¿««≈¬≈«««»∆∆¡»¿ƒ»«¿«

˙q‰57‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L ;¯ËtÈÂ Ô˙pL58. ∆≈∆»«¿ƒ»≈∆««¿«¿∆¿«¿»∆»

עליו 54) שנתן, טען ואם נתן. שלא בחזקת הוא כן ועל
מאמינים  אנו ראייה, הביא שלא עוד וכל ראייה, להביא

נטל. שלא שישבע ובלבד נקבע 55)ליורד, כבר והסכום

דווקא  לאו - לו" "תן רבינו שכתב (מה ביתֿהדין ידי על
שבין  ה, הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק כתב שהרי הוא,
הוא  נאמן - תן" "צא אמרו ובין ליתן" אתה "חייב אמרו

נתתי). כך אחר שאינו 56)לומר דינו והרי הוציא, כמה
הקודמת). הלכה (ראה שישבע עד כלום בלי 57)נוטל

חכמי  שתיקנו שבועה שחייב בכל, כופר כדין חפץ, נקיטת
להביא 58)התלמוד. ועליו מחבירו המוציא הוא והיורד

ראייה.

.·ÈÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ÏÚa59BzL‡ ÈÒÎa60Ck ¯Á‡Â ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿««»
dL¯b61ÒÈ¯‡ BÓˆÚ ÏÚa‰ Ì‡ :62ÏÚa ˜lzÒ - ≈¿»ƒ««««¿»ƒƒ¿«≈««

˙Úc ÏÚ ‡l‡ dÏ e„¯È ‡lL ,ÂÈÒÈ¯‡ e˜lzÒƒ¿«¿¬ƒ»∆…»¿»∆»«««
ÏÚa‰63‰BzÁz‰ ÏÚ Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,64ÔÈ‡ Ì‡Â ; «««¿»ƒ»∆¿»»«««¿»¿ƒ≈

e„¯È Ú˜¯w‰ ˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰65Ì‰Ï ÔÈÓLÂ , «««»ƒ«««««¿«»¿¿»ƒ»∆
.ÒÈ¯‡k¿»ƒ

כשכר 59) ומקבלים הבעלים אדמת את המעבדים פועלים
המקום. למנהג בהתאם רבע או שליש חצי, היבול, מן חלק

משנה).60) (מגיד פירותיהם אוכל שהבעל מלוג, נכסי
הנכסים.61) בעלת האשה מן שכרם תובעים והאריסים
הקרקע.62) את לעבד ויודע אריסות בטיב ולא 63)בקיא

האשה. דעת אשתו 64)על בנכסי עצמו הבעל כדין
כי  שדינו ז).הגדולה הלכה למעלה (ראה ברשות שלא ורד

שדה  כדין דנין אין לאריסות, זקוקה השדה אם ואפילו
עצמו  הבעל היה הם לולא כי ד). (הלכה ליטע העשוייה

השדה. את כאילו 65)מעבד ודינם להם, זקוקה הקרקע כי
בקיא  הבעל שאם משמע, שם [ובגמרא אותם הורידה האשה
השבח  בשיעור הוצאה אפילו נוטלים אינם הקרקע, בעיבוד
ומה  הוציא - שהוציא "מה אלא ברשות, שלא יורד כדין
למקרה  מתכוון שרבינו ונראה עצמו. כבעל אכל" - שאכל
(משנה  ברשות שלא יורד ככל שדינו כלום, אכל שלא
וראה  רבינו. דברי את נסים רבינו פירש כך עט.). כתובות

שם]. הב"ח הגהות

à ÷øtøOò ãç1 ¤¤©©¨¨
להחזירה 1) חייב למי אבידה השבת מצות כללי בו נתבארו

הוא  ומי תמצא. מקום זה ובאי מלהחזירה, פטור שהוא ולמי
ונסתיים  שתהיה, סיבה זו אי מחמת אבידה להחזיר חייב

קרקע. אבידת בדין הפרק

.‡Ï‡¯OÈÏ ‰„·‡ ˙·L‰2:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¬»«¬≈»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«
‰pnÓ ÌlÚ˙Â Ï‡¯OÈ ˙„·‡ ‰‡B¯‰Â .Ì·ÈLz ·L‰»≈¿ƒ≈¿»∆¬≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ∆»
˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ;Ì‰Ó zÓlÚ˙‰Â EÈÁ‡ ¯BL3Ì‡Â . »ƒ¿ƒ¿««¿»≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜ - d·ÈL‰¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«¬≈

ג.2) הלכה לקמן תשיבם.3)ראה השב

.·‰„·‡‰ ˙‡ Á˜Ï4˙ÂˆÓ Ïha - d·ÈL‰ ‡ÏÂ »«∆»¬≈»¿…¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ¬≈¿»««¿≈»ƒ«…«¿ƒ¿«≈

'ÏÊ‚˙ ‡Ï' ÏÚÂ5ÚL¯ ‰„·‡‰ ÏÚa ‰È‰ elÙ‡ .6 ¿«…ƒ¿…¬ƒ»»««»¬≈»»»
‰Ï· ÏÎB‡Â7ÔB·‡˙Ï8·ÈL‰Ï ‰ÂˆÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ9 ¿≈¿≈»¿≈»¿«≈ƒ¿»¿»ƒ
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קנ ואבידה קנ גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ד' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ Ï·‡ .B˙„·‡ BÏ10‡e‰ È¯‰ - ¬≈»¬»≈¿≈»¿«¿ƒ¬≈
ÒB¯B˜Èt‡11ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚÂ ÌÈÒB¯B˜Èt‡‰Â ; ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿¿≈¬«»ƒ

,‰„·‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÈÏlÁÓe¿«¿≈«»¿«¿∆¿»»¿«¬ƒ»∆¬≈»
.ÌÈ·ÎBk „·BÚk¿≈»ƒ

בלבד.4) שנתעלם הקודמת בהלכה מהֿשאיןֿכן
כו:5) בבאֿמציעא רבא של מימרא לעצמו, שנטלה בשעה
עבירה.6) נשחטו 7)עובר שלא ועוף חיה בהמה, בשר

תאותו.8)כדין. שאמר:9)למלא יוחנן רבי דעת זוהי
מפרש  והתלמוד המומר. את לרבות אחיך", אבידת "לכל
עובר  כלומר לתיאבון, נבילות אוכל למומר שכוונתו
היצר  תאות מתוך נבילה אכילת של זו עבירה על בקביעות

כו:). זרה ה'.10)(עבודה כתוב:11)את (שם) בגמרא
כתוב: ר"מ רומי ובדפוס הוא. מין להכעיס, נבילות אוכל
הכניסה  הביניים בימי הנוצרית הצנזורה מין. הוא הרי
"אפיקורוס", "מין", במונחים מושגים ועירוב בלבול

מכונם. על הדברים להעמיד מאוד וקשה "מומר".

.‚˙„·‡ :¯Ó‡pL ,˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙„·‡¬≈«≈»ƒÀ∆∆∆∆¡«¬≈«
EÈÁ‡12‰¯·Ú ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d¯ÈÊÁn‰Â .13ÈtÓ , »ƒ¿««¬ƒ»¬≈∆≈¬≈»ƒ¿≈

Lc˜Ï d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .ÌÏBÚ ÈÚL¯ „È ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L∆«¬ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ∆¡ƒ»¿«≈
ÈÏÚa Ì‰L eÚ„ÈÂ Ï‡¯OÈ ˙‡ e¯‡ÙiL È„k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿≈∆¿»¬∆ƒ¿»≈¿≈¿∆≈«¬≈

‰eÓ‡14ÏelÁ LiL ÌB˜Ó·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ¡»¬≈∆¿À»ƒ¿∆≈ƒ
ÌM‰15d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,‰¯eÒ‡ B˙„·‡ -16ÏÎ·e . «≈¬≈»¬»¿«»¿«¬ƒ»¿»
ÌB˜Ó17ÔÈÒÈÎÓ18ÈÏÎk ÌÈ·pb‰ ÈtÓ Ì‰ÈÏk »«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈««»ƒƒ¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»

אתה 12) "לאחיך אחיך". אבידת לכל . . . תעשה "וכן
בבאֿ רב, בשם מימרא לכנעני". מחזיר אתה ואי מחזיר,

קיג: עו:13)קמא סנהדרין רב, בשם כגון 14)מימרא
מישמעאלי, חמור תלמידיו לו שקנו שטח, בן שמעון רבי
משום  לישמעאלי, והחזירה בו, תלויה טובה אבן ומצאו
בבאֿמציעא  (ירושלמי עלֿידו שמים שם שיתקדש שרצה

ה). הלכה ב, ישראל,15)פרק רוב במקום שמצאה כגון
(כסףֿמשנה). ממנו גנב שיהודי יחשוב בדין 16)והגוי

אמר  לא ישראל, את שיפארו כדי כשמחזיר, שלמעלה,
זה  הרי זו כוונה מתוך החזיר שאם אלא להחזיר שחייב
להחזיר. חייב - השם חילול של חשש כשיש אבל משובח,
(בבאֿקמא  יאיר בן פנחס ר' בשם בברייתא מובא זה דין
בכלל  אבידה השבת במצוות כמדקדק המפורסם קיג:)

ג). הלכה א פרק דמאי חילול 17)(ירושלמי שאין אף
החוץ 18)השם. הלכה מן ה פרק גיטין בירושלמי הביתה.

פרק  זרה בעבודה אבל גויים", כלי "ומכבסין הגירסא: ט,
"ומכניסין". הגירסא: ג הלכה א

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÚË19˙¯zÓe ,B˙„·‡k -20. »»≈»ƒ«¬≈»À∆∆
BÓˆÚÓ ‰ÚhL ,‡e‰Â21¯eÒ‡ - B˙BÚË‰Ï Ï·‡ ;22. ¿∆»»≈«¿¬»¿«¿»

בחשבון.19) וטעה ישראל עם עסק לו כשאין 20)היה
קיג:). (בבאֿקמא בטעותו הרגיש שלא כגון השם, חילול

היהודי.21) של תחבולה הלכות 22)ללא למעלה ראה
ח. הלכה ז פרק גניבה

.‰?„ˆÈk23ÔBaLÁ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰OÚL ÔB‚k ≈«¿∆»»»≈»ƒ∆¿
‰ÚËÂ24ÏÚL ‰‡¯ :Ï‡¯OÈ BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆÂ . ¿»»¿»ƒ∆…«ƒ¿»≈¿≈∆«

CÓBÒ È‡ EBaLÁ25‰z‡M ‰Ó ‡l‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ∆¿¿¬ƒ≈¿≈ƒ≈«∆»«∆«»
¯zÓ ‰Ê ÔB‚k .EÏ Ô˙B È‡ ¯ÓB‡26‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈¬ƒ≈¿¿∆À»¬»ƒ…

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ôek˙È ‡nL ;¯eÒ‡ - Ôk BÏ ¯Ó‡»«≈»∆»ƒ¿«≈»≈»ƒ
B˜„·Ï27.ÏlÁ˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡ˆÓÂ , ¿»¿¿ƒ¿»≈»«ƒƒ¿«≈

מותרת.23) גוי חשבון 24)טעות ישראל שעשה ולא
של 25)והטעה. הראשון (כפירוש שם כהנא רב דברי
לידי 26)רש"י). יבוא לא שטעה, הגוי יגלה אפילו כי

השם. ישר.27)חילול הוא אם הישראל את

.Â‰ˆÁÓe ,da ÔÈ¯c ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ÌÈÏ‡¯OiL ¯ÈÚƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ»∆¡»
- ‰„·‡ da ‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ˆÁÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆¡»ƒ¿»≈»»»¬≈»

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB28‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â .29·iÁ - ≈«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»«»
¯ÈÊÁ‰Ï30. ¿«¬ƒ

ח).28) משנה ב פרק (מכשירין היא ישראל של שמא
ג.29) הלכה יג, פרק לקמן וראה מובהקים, סימנים
התייאש.30) שהישראל אומרים ואין

.ÊÌB˜Óa ‡ˆÓ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰»»…»ƒ¿≈»ƒƒ»»¿»
Ï‡¯OÈ ÌL ÌÈÈeˆn‰ ·¯L ¯ÈÚ‰ ÔÓ31·iÁ - ƒ»ƒ∆…«¿ƒ»ƒ¿»≈«»

ÊÈ¯Î‰Ï32‡ÈË¯Òa ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;33‡ÈËÏÙe34 ¿«¿ƒ¬»ƒ»»ƒ¿«¿»¿«¿»
˙BiÒÎ Èz·a ,‰ÏB„‚35˙BL¯„Ó Èz··e36È„·BÚ‰L ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆»¿≈

„ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ·ÎBk37ÌÈa¯‰L ÌB˜Ó ÏÎ·e , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿»»∆»«ƒ
BlL ‰‡Èˆn‰ È¯‰ - ÌL ÔÈÈeˆÓ38Ï‡¯OÈ ‡a elÙ‡Â , ¿ƒ»¬≈«¿ƒ»∆«¬ƒ»ƒ¿»≈

‰ÏÙpLk ‰pnÓ L‡È˙ È¯‰L ;‰ÈÓÈÒ Ô˙Â39ÈtÓ , ¿»«ƒ»∆»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆»¿»ƒ¿≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d‡ˆÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L∆≈≈»ƒ¿»»««ƒ∆ƒ

BlL40CÏÈÏ ‰ˆB¯‰ ,41¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a42‰OBÚÂ ∆»∆≈≈¿∆∆«¿«»»¿∆
‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ43Ï‡¯OÈÏ ƒ¿ƒƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿ƒ¿»≈

.‰ÈÓÈÒ ˙‡ ÔziLk¿∆ƒ≈∆ƒ»∆»

ישראל.31) של מדרשות ובתי כנסיות בתי כי 32)כגון
כד.). (בבאֿמציעא ישראל שרובו כמקום דרך 33)דינו

שם. מצויים שרבים תפילה.35)שוק.34)המלך, מקום
תורה.36) בו ללמוד מיוחד בבתי 37)מקום כלומר,

בהם  ומושיבים לעיר, מחוץ הנמצאים מדרשות ובתי כנסיות
כנענים". בהו "דיתבי הגמרא ובלשון שמירה. לצרכי גוים

שם). נמוקיֿיוסף וראה (שם קבע ישיבת כי 38)כלומר,
גוים. העיר יאוש.39)רוב לאחר המוצא ליד והגיעה

הדין.40) חננאל 41)עלֿפי רבינו ראה אותו. כופים אבל
כאן. מיימוניות והגהות כד: אףֿעלֿפי 42)לבבאֿמציעא

והטוב  הישר "ועשית הכתוב פי על הדין, מן מצווה שאינו
על  המדבר הכתוב אחר מיד שבא יח), ו, (דברים ה'" בעיני
שם, לתורה רמב"ן וראה צוך", "אשר וחוקים עדות מצוות,

לה. ל: בבאֿמציעא שם 43)וגמרא שמואל, מר כמעשה
כד:

.ÁÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L BÊ ¯ÈÚa ‡ˆÓ»»¿ƒ∆À»¿≈»ƒ»ƒ∆«ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ dÈÈ -44¯zÓ dp˜˜Â ,45.‰„·‡ ÌeMÓ ≈»»«¬»»¿«¿«»À»ƒ¬≈»
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קנא

קנא

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ד' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰i˙La ¯zÓ - ‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â46‰ÊÏ ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»À»ƒ¿ƒ»¿∆
d‡ˆnL Ï‡¯OÈ47. ƒ¿»≈∆¿»»

נסך.44) יין ספק שרובו 45)משום במקום מציאה כדין
(שם). דוקא 46)גוים [וזה נסך. יין ספק מכלל יצא כי

שמא  בשתיה, אסורה פתוחה, מצא אבל סתומה, כשמצא
כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א וכתב גוי. אותה ניסך
חותם  בתוך חותם כאן הצריכו ולא מספיקה, אחת שסתימה
שאם  והטעם, ה"ח), פי"ג אסורות מאכלות הלכות (ראה

סותמה]. היה לא החבית את גוי מחוייב 47)פתח ואינו
הבעלים  נתייאשו גוים, שרוב מכיון לבעליה, להחזירה

(שם).

.Ë¯Oa ÛËÁL ÛBÚ48Û‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa BÎÈÏL‰Â ∆»«»»¿ƒ¿ƒ¿»≈«∆∆«
ÌeMÓ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ«ƒ∆…»ƒƒ¿»≈¬≈∆À»ƒ

‰„·‡49.epnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ È¯‰L , ¬≈»∆¬≈ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆

שם.48) בגמרא ומסופר שהיה, אסור 49)מעשה  אבל
(שם). העין מן שנתעלם בשר כדין נבילה, ספק משום

.ÈÌÈ ÏL BËBÊa ‰„·‡ ‡ˆBn‰50ÏL B˙ÈÏeÏL·e «≈¬≈»¿∆»ƒ¿ƒ∆
¯‰51˜ÒBt BÈ‡L52- ÔÓÈÒ da LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆≈≈««ƒ∆≈»ƒ»

epnÓ „·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;d‡ˆBÓ ÏL BÊ È¯‰¬≈∆¿»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆
epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ - d˙‡ˆÓe53Ïk Ïˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeˆÓe ¿»»ƒ∆¬»ƒ∆¿»ƒ≈∆»

Ì„‡54BÊ ˙‡ˆÈ ,55‰fL ,Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L »»»»∆¬»ƒ∆ƒ»»»∆∆
.‰pnÓ L‡È˙ È‡cÂ««ƒ¿»≈ƒ∆»

שטח 50) ומכסים ליבשה נכנסים הם גואים, הים כשמי
מה  כל אתם גורפים הם השפל לנקודת וכשחוזרים מסויים,

שנשטף. בשטח עוברים 51)שנמצא הגשמים, בימות
אתם  שוללים הם חוזרים וכשהמים גדותיהם, על הנהרות
שם. רש"י פירוש כא: בבאֿמציעא בדרכם, שעומד מה כל

מתייאשים.52) והבעלים הזרם, עם נשטף והחפץ זרימתו,
באה.53) ולהדגשה מיותרת, "ממנו" פרה 54)המלה כגון

ליטלה. יכול אותה הרואה שכל בשדה, זו 55)ורועה
הזאת  ההלכה כל אלה. אבידות מכלל יצאה לים, שנפלה

כב: בבאֿמציעא בברייתא מקורה

.‡ÈBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï BBÓÓ „a‡Ó‰56?„ˆÈk . «¿«≈»¿««≈ƒ¿»ƒ≈«
CÏ‰Â d¯L˜ ‡ÏÂ ˙Ïc dÏ ÔÈ‡L ˙Ù¯a B˙¯t ÁÈp‰ƒƒ«»»¿∆∆∆≈»∆∆¿…¿»»¿»«

BÒÈk CÈÏL‰ ,BÏ57ÏÎÂ ,BÏ CÏ‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿»«¿…
ÏÚ Û‡Â .BzÚ„Ï BBÓÓ „a‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆ƒ≈»¿«¿¿««

BÓˆÚÏ ÏhÏ ‰Ê ¯·„ ‰‡B¯Ï ¯eÒ‡L Èt58˜e˜Ê BÈ‡ - ƒ∆»»∆»»∆ƒ…¿«¿≈»
„·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï59„a‡ÓÏ Ë¯t - ¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆…«¿»ƒ¿«≈

BzÚ„Ï60. ¿«¿

לו.56) שם 57)להחזירו הקודמת. מן חזקה זו דוגמה
ממונו, על שמר שלא עלֿידיֿזה לדעת, ממונו מאבד הוא

מעשה. עלֿידי לדעת ממונו מאבד בעלים 58)וכאן יש כי
דעתו.59)לממון. כה:60)בלי בבאֿמציעא ראה

.·È‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰„·‡61·iÁ BÈ‡ - ¬≈»∆≈»»∆¿»≈«»
Ïth‰Ï62d¯ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ63. ¿ƒ«≈¿…¿«¬ƒ»

שוה 61) בה שאין לאבידה פרט ממנו, תאבד "אשר
ובבאֿ תצא, (ספרי אבידה קרויה שאינה משום פרוטה",

כז.). טו.).62)מציעא (בבאֿמציעא כאן הרי"ף לשון זה
מוותרים 63) והבעלים ממון, שאינה משום לקחה, אם

צוקרמנדל  הוצאת ב פרק בבאֿמציעא תוספתא ראה עליה.
.374 עמוד

.‚È˜O ‡ˆÓ64‰t˜ B‡65Ô˜Ê B‡ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ , »»«À»ƒ»»»»»≈
„aÎÓ66B„Èa el‡ ÌÈÏk ÏhÏ Bk¯c ÔÈ‡L67BÈ‡ - ¿À»∆≈«¿ƒ…≈ƒ≈¿»≈
·iÁ68BlL eÈ‰ el‡ BzÚc ˙‡ „ÓB‡Â .Ô‰a Ïth‰Ï69: «»¿ƒ«≈»∆¿≈∆«¿ƒ»∆

ÏL ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ck - BÓˆÚÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¬ƒ»¿«¿»«»¿«¬ƒ∆
‰È‰ elÙ‡ B„B·k ÏÚ ÏÁBÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;B¯·Á¬≈¿ƒ…»»≈«¿¬ƒ»»

BlL70Bk¯„ ‰È‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ B¯·Á ÏLa Ck - ∆»¿∆¬≈≈«»¿«¬ƒ»»«¿
‰„Oa el‡k ÌÈÏk ¯ÈÊÁ‰Ï71Ô¯ÈÊÁ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â , ¿«¬ƒ≈ƒ»≈«»∆¿≈«¿¿«¬ƒ»

¯ÈÚa72¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈÚa Ô‡ˆÓe ,73Ô‡ˆÓ ; »ƒ¿»»»ƒ≈«»¿«¬ƒ¿»»
‰„Oa74Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -75˙eL¯Ï eÚÈbiL „Ú «»∆«»¿«¬ƒ»«∆«ƒƒ¿

ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ Ô‰a ÒÎ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿««ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆»ƒ¿≈
CÎa Bk¯c76. «¿¿»

כט:64) בבאֿמציעא גדול.65)משנה אףֿעל66ֿ)סל
דבר  "וכל (שם): המשנה לשון כמשמעות חכם, שאינו פי
כבודו" לפי ואינה "זקן שאמרו ומה ליטול", דרכו שאין
כאן. לבבאֿמציעא מקובצת' 'שיטה ראה נאמר. לדוגמה

בזיון.67) משום בהם פעמים 68)שיש "והתעלמת,
לפי  ואינה זקן שהיה או . . . כיצד הא . . . מתעלם שאתה
"אינו  אומר רבינו ל.). ובבאֿמציעא שם, (ספרי כבודו"
כמו  בהם, יטפל הדין משורת לפנים ירצה אם אבל חייב",
רבינו  וראה שם), (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל רבי
אות  ב פרק בבאֿמציעא ורא"ש יז, הלכה ולקמן שם, חננאל

נמי 69)כא. חבירו בשל מחזיר, שבשלו כל רבא, "אמר
שם). (בבאֿמציעא המשנה 70)מחזיר" דברי מובן זהו

כט:). (שם ליטול" דרכו שאין דבר רואים 71)"וכל שאין
בוש. ואינו ל:).שהוא 72)אותו (שם מכריו מפני בוש

דרכו 73) "אין בכלל שאינו אףֿעלֿפי כבודו, לפי זה אין כי
ההלכה. בתחילת שנזכר בידו", אלו כלים זוהי 74)ליטול

בתיקו. שעלתה שם, בגמרא לא 75)בעיא שהבעיא מכיוון
לחומרא. רבינו פסק דרכו 76)נפתרה, שבשדה מכיוון

ומאחר  בהשבתו, ולהתחיל הכלי את לקחת נתחייב בכך,
בעיר, אפילו אותה לגמור אותו מחייבים במצוה, שהתחיל
רבה: של לכלל בהתאם כבודו, לפי זה שאין אףֿעלֿפי
דלא  בעיא כותב: [הרי"ף שם). (גמרא בה" חייב "הכישה
ויכניס  יטול שבשדה ומשמע, בעיר. יחזיר ולא - איפשטא
גירסא  היתה שלרי"ף כ, אות ב פרק רא"ש וראה לעיר.
באיסור  להחמיר שיש סובר עצמו והרא"ש בגמרא. אחרת
ב"זקן  רק שזה ומובן יחזיר. לא ולכן התורה, בכבוד זלזול
ליטול" דרכו "אין אבל כבודו", לפי ואינה - חכם היינו -
ו'בית  שם, נמוקיֿיוסף וראה לחומרא. להחזיר, מחוייב

רסג]. סימן חושןֿמשפט יוסף'

.„ÈdLÈk‰Â ‰Ó‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ77Ïth‰Ï ·iÁ˙ - ¿≈ƒ»»¿≈»¿ƒƒ»ƒ¿«≈¿ƒ«≈
Û‡ d¯ÈÊÁ‰Ïe daÈ¯‰L ;B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ »¿«¬ƒ»««ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¬≈
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קנב ואבידה קנב גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ד' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰Âˆna ÏÈÁ˙‰78‰Á¯·e d¯ÈÊÁ‰ .79‰‡Ó elÙ‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆¡ƒ»»¿»¬ƒ≈»
ÌÈÓÚt80.Ì·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¿»ƒ«»¿«¬ƒ∆∆¡«»≈¿ƒ≈

BÚÓLÓ ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ '·L‰'81‡e‰ ÌÏBÚÏ . »≈¬ƒ≈»¿»ƒ«¿»¿»
‰ÈÏÚa ˙eL¯Ï ‰p¯ÈÊÁiL „Ú ,da Ïth‰Ï ·iÁ82 «»¿ƒ«≈»«∆«¬ƒ∆»ƒ¿¿»∆»

¯nzLn‰ ÌB˜ÓÏ83ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«ƒ¿«≈¬»ƒ∆¡ƒ»¿»∆≈
·iÁ - ÌMÓ ‰„·‡Â ,‰a¯ÁÂ ‰pb ÔB‚k ,¯nzLÓƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»¿»¿»ƒ»«»

.d˙eÈ¯Á‡a¿«¬»»

(שם).77) רבה של לגומרה.78)מימרא ועליו
ל:79) בבאֿמציעא ומשנה תצא, לא.80)'ספרי' שם גמרא
"זכור"81) דוגמת מתמדת, פעולה על המראה מקור, זהו כי

לרבינו. המשנה פירוש וראה בשבת. שנאמר ו"שמור"
תצא,82) (ספרי לאחיך" תשיבם "השב כתוב שהרי

ב). פרק בבאֿמציעא לא.83)ותוספתא בבאֿמציעא
נז. ובבאֿקמא

.ÂË˙È¯ÁLa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰84ÌÈÏÚa‰L ÌB˜ÓÏ ∆¡ƒ∆»¬≈»¿«¬ƒ¿»∆«¿»ƒ
,da Ïth‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙È¯ÁLa ÌL ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿«¬ƒ≈«»¿ƒ«≈»
ÌB˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ È¯‰L∆¬≈«¿»ƒƒ»««ƒ∆»

¯nzLÓ BÈ‡L85ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈ƒ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
ÌÈiÁ ÈÏÚ·a Ï·‡ ;ÌÈiÁ Áe¯ Ba86·iÁ ÌÏBÚÏ - ««ƒ¬»¿«¬≈«ƒ¿»«»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ï dÒÈÎiL „Ú ,da Ïth‰Ï¿ƒ«≈»«∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
˙¯nzLn‰87ÌÈÏÚa ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â .88. «ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ««¿»ƒ

בבית.84) מצויים הבעלים בשחרית שם, בבאֿקמא
הבעלים.85) על האחריות מכיוון 87)שם.86)כי

שם. גמרא יתירה, שמירה צריכה לצאת, היא שמלומדת
זוהי 88) האבידה. את שהחזיר לבעלים, להודיע צריך אינו

מדי, יותר אותו להטריח שלא אבידה, למשיב הניתנת הקלה
שצריכים  ובגזלן, ובגנב השומרים בארבעת מהֿשאיןֿכן

(שם). בעלים דעת

.ÊËdÓB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰Â ¯Èc‰ ÔÓ ‰Á¯aL ‰Ó‰a ‰‡»̄»¿≈»∆»¿»ƒ«ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Âˆn‰ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -89. ¬≈∆ƒ≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«««¿»ƒ

הב 89) מבית רחוק שהדיר הבעלים אףֿעלֿפי שהרי עלים,
שם. הכניסוה עצמם

.ÊÈ¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a CÏB‰‰90ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ «≈¿∆∆«¿«»»¿∆ƒ¿ƒ
Û‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿»»«

B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ91. «ƒ∆≈»¿ƒ¿

ז.90) הלכה סוף למעלה רבי 91)ראה שעשה כמו
ל:). (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל

.ÁÈ‰‡¯L Ô‰k92BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‰„·‡‰ …≈∆»»»¬≈»¿≈«¿»≈
ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜nL ˙ÚaL .d¯ÈÊÁ‰Ï ‡nhÓƒ«»¿«¬ƒ»∆»≈∆¿«≈ƒ¿«¬≈∆
¯·BÚÂ 'eÈ‰È ÌÈL„˜' ÏL ‰OÚ Ïh·Ó ,‰„·‡ ·L‰»≈¬≈»¿«≈¬≈∆¿ƒƒ¿¿≈
ÔÈ‡Â ,'ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ ‡Ï' ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ«…«¬∆∆…ƒ«»««¿«»¿≈

‰ÁB„ ‰OÚ93‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡94. ¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

לב.92) שם ומשנה ל. אףֿעלֿפי 93)שם ל. שם
להתעלם), תוכל (לא תעשה' 'לא גם יש אבידה שבהשבת

ורי"ף). שם רש"י (ראה בלבד ב'עשה' יש לדחות הכוח אבל
בלבד.94) תעשה' 'לא אלא

.ËÈ‰„·‡‰ ˙‡ ‰‡¯95‰p¯ÈÊÁz Ï‡ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡Â , »»∆»¬≈»¿»«»ƒ««¬ƒ∆»
epnÓ Ïa˜È ‡ÏÂ ,¯ÈÊÁÈ -96‡ˆÓ ,ÂÈ·‡Ó Ïa˜ Ì‡L . «¬ƒ¿…¿«≈ƒ∆∆ƒƒ≈≈»ƒƒ¿»

Ïha ,'EÈ·‡ ˙‡ „ak' ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌiwL ˙Úa¿≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆«≈∆»ƒƒ≈
ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ ¯·ÚÂ 'Ì·ÈLz ·L‰' ÏL ‰OÚ¬≈∆»≈¿ƒ≈¿»««…«

.'ÌlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈

לב.95) מזה 96)שם אחר נימוק אמרו לב: שם בגמרא
ואביו  אמו איש יט) (ויקרא "שנאמר כאן: רבינו שאמר

בכבודי". חייבים כולכם - ה' אני וכו' תיראו

.ÎÌÈÓ ‰‡B¯‰97B¯·Á ÔÈa ˙ÈÁL‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÙËBL »∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¬≈
¯c‚Ï ·iÁ - e‰„O B‡98ÌÚÓÏe Ì‰ÈÙa99:¯Ó‡pL ; »≈«»ƒ¿…ƒ¿≈∆¿»¿»∆∆¡«

BÚ˜¯˜ ˙„·‡ ˙Ba¯Ï - EÈÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ100. ¿»¬≈«»ƒ¿«¬≈««¿»

לא.97) אלא 98)שם יתמוטט, לא שהבנין אףֿעלֿפי
בלבד. מטלטלין 99)יתקלקל מנה שהכתוב אףֿעלֿפי

שם.100)בלבד. רבא, של מימרא

øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨
באבידה 1) ופגע אבידה ממנו שאבדה מי  דיני בו נתבארו

שאבדו  השותפים דין לזה ונמשך לזה. הדומה וכן אחרת
זה. אחר הנמשך וכל ושהצילו

.‡˙„·‡Â B˙„·‡a Ú‚Ùe ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓƒ∆»¿»¬≈»»««¬≈»«¬≈«
Ô‰ÈzL ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :B¯·Á2¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¬≈ƒ»¿«¬ƒ∆¿≈∆«»¿«¬ƒ

- Ô‰Ó ˙Á‡ ‡l‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ≈»¿«¬ƒ∆»««≈∆
˙Ó„B˜ B˙„·‡3ÂÈ·‡ ˙„·‡Ï elÙ‡Â .4Ba¯ ÏL B‡5- ¬≈»∆∆«¬ƒ«¬≈«»ƒ∆«

Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ BlL6. ∆≈¿»»»

חבירו.2) של את ויניח קודמת, שלי יאמר משנה 3)ואל
לג. ואם 4)בבאֿמציעא אב כיבוד שהוקש אףֿעלֿפי

ו). פרק ממרים והלכות לב. (שם מקום של לכבודו
הלכות 5) ראה אביו, משל יותר וביראתו בכבודו שחייב

וה. ב הלכה ה, פרק תורה שם 6)תלמוד וגמרא, משנה
לג.

.·ÂÈ·‡ ˙„·‡ ÌÚ Ba¯ ˙„·‡a Ú‚t7ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ : »««¬≈««ƒ¬≈«»ƒƒ»»»ƒ
Ba¯ „‚k Ïe˜L8˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ÏL -9- Â‡Ï Ì‡Â ; »¿∆∆«∆»ƒ∆∆¿ƒ»

‡e‰Â .˙Ó„B˜ Ba¯ ÏL10˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰iL ,11·¯L , ∆«∆∆»∆ƒ¿∆«À¿»∆…
B˙ÓÎÁ12‰¯Bz ÏL13.„ÓÏ epnÓ »¿»∆»ƒ∆»«

שם.7) אביו 8)משנה "ואם כתוב: במשנתנו בחכמה.
וגם  בירושלמי, במשנה אבל שבויים). פדיון (לענין חכם"
וגירסת  אבידה), (לענין רבו" כנגד "שקול הגירסא: ברי"ף
הלכה  תורה תלמוד מהלכות ה בפרק אולם זו, כגירסא רבינו
אףֿעלֿפי  תלמידֿחכם, אביו היה אם "וכן רבינו: כותב א,
למה  סתירה וזה ". . . אבידתו משיב רבו, כנגד שקול שאינו
תורה  תלמוד שבהלכות מיימוניות, הגהות דעת כאן. שכתב
שם  ובכסףֿמשנה כאן. הנוסח הוא והעיקר טעותֿסופר, יש
סתם, ברבו מדובר ששם רבינו, של מבניו אחד בשם כתב
כנגד  שקול אינו שאביו אףֿעלֿפי כן על מובהק, שאינו
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קנג

קנג

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ד' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מדגיש  וכאן קודם, הוא תלמידֿחכם שהוא כיוון רבו,
אביו  שיהיה צריך כן על מובהק", רבו שיהיה "והוא רבינו:
מקובצת' 'שיטה וראה קודם. רבו של - לא ואם שקול,

ב. פרק סוף הזה,9)לבבאֿמציעא לעולם הביאו "שאביו
(שם). הבא" העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו

שם.11)בתנאי.10) עולא, יהודה,12)לשון רבי כדעת
העולם.13)שם. אומות חכמת ולא

.‚B˙„·‡ ÁÈp‰14‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ƒƒ«¬≈»¿∆¡ƒ¬≈«¬≈≈∆»
BÏ Èe‡¯‰ ¯ÎO15¯‰ ÛËL ?„ˆÈk .16¯BÓÁÂ B¯BÓÁ »»»»≈«»«»»¬«¬

˙‡ ÁÈp‰ ,ÌÈ˙‡Ó B¯·Á ÏLÂ ‰Ó ‰ÙÈ BlL ,B¯·Á¬≈∆»∆»∆¿∆¬≈»«ƒƒƒ«∆
Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ÏL ˙‡ ÏÈv‰Â BlL∆¿ƒƒ∆∆¬≈≈∆»¿»»»
ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏ¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL17BÏ ÔzÏ ·iÁ -18ÈÓ„ ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ«»ƒ≈¿≈
ÂÈÏ‡Ó ‰ÏÚ B¯BÓÁL Èt ÏÚ Û‡Â .BlL19ÏÈ‡B‰ - ∆¿««ƒ∆¬»»≈≈»ƒ

Ba ˜qÚ˙ ‡ÏÂ20BnÚ ‰˙‰L ‰na ‰ÎÊ ,21. ¿…ƒ¿«≈»»«∆∆ƒ¿»ƒ

כלמעלה 14) קודמת, שלו הדין מן כי הדין, משורת לפנים
א. באבידת 15)בהלכה שטיפל והזמן הטירחה לפי

זאת  שעשה מכיוון שהפסיד, אבידתו דמי ולא חבירו,
במצוה. לזכות כדי קטו:16)מעצמו, בבאֿקמא משנה

בבאֿמציעא 17) ראה במקום. היה לא החמור שבעל כגון
לקבל 18)ל: המציל את מזכה ביתֿדין בפני התנאי כי

שם. נוכח היה לא החמור שבעל אףֿעלֿפי שהתנה, מה את
יכול  ואינו התנאי, את לקיים חייב הריהו עמו, התנה ואם
המשנה  ופירוש קטז. שם (ראה בך" אני "משטה לטעון

שם). כלום.19)לרבינו הפסיד כדי 20)ולא והפקירו
כאבוד. דינו חבירו, של את כי 21)להציל שם. גמרא

וניצל  עליו ריחמו השמים ומן כאבוד, החמור את רואים
מטביעה. חמורו

.„ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï „¯È22B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - »«¿«ƒ¿…ƒƒ≈∆»¿»
BÏ Èe‡¯‰23ÔÎÂ .24ÏË·e ,‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ »»¿≈ƒ»»≈ƒ¿»»»«

‰‡Ó ‰ÂML ‰„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,¯È„ ‰ÂML BzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿∆»»ƒ»¿∆¡ƒ¬≈»∆»»≈»
‡l‡ ,Èz„ÒÙ‰L ¯È„ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ¯È„ƒ»……«≈ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ∆»

ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B25‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏË·iL ≈¿»¿≈»≈∆ƒ¿«≈»¿»»
da ˜ÒBÚ ‰È‰L26ÈÙa B‡ ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆»»≈»¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa27e‰eL¯‰Â ,„ÈÒÙiM ‰Ó ÏhiL28‰Ê È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ…«∆«¿ƒ¿ƒ¿¬≈∆
BlL - ÔÈc ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÏËB≈¿ƒ≈»¿»ƒ¿…≈ƒ∆

Ì„B˜29. ≈

מכיון 23)שם.22) שהתנה, אףֿעלֿפי חמורו, דמי ולא
שליחותו. עשה חמורו,24)שלא נהר לשטף מקביל

ג. לא:25)שבהלכה ל: שהיה 26)בבאֿמציעא "כגון
ונשתהה  האבידה את להשיב והלך מלאכתו והניח חייט,
לא  סלע. יום באותו ששכרו בגד תפירת כשיעור בהשבתה
אלא  לי, תנה סלע, שיעור ממלאכתי בטלתי כבר לו, יאמר
אם  ובטל, ויושב יתפור מה לו שאין כעת שכרו משערין
בגד  בתפירת תקח ובטל, יושב הנך לו, ויאמר אדם יבוא
שנוטל  שמתברר ומה היום, כל בטל תשאר או סלע, חצי
האבידה" מבעל שנוטל הוא לתפור, תפירה לו שאין בשעה

לא:). בבאֿמציעא חננאל, ל:27)(רבינו שם משנה,
התנאי 28) לפי באבידה לטפל (יפויֿכח) הרשאה לו נתנו

שזה  מכיון "והרשוהו", נאמר לא ג בהלכה למעלה שהתנה.
לו  לתת לתנאי יסכימו ביתֿדין או שהבעלים מאליו, מובן
השווה  חבירו של את להציל כדי מנה, שיפה חמורו דמי
הדגיש  ולכן ייבטל, כמה ידוע לא זה בדין אבל מאתיים.

"והרשוהו". ואמר הדין,29)רבינו מן שם. וגמרא משנה
חבירו. ממון להציל כדי ממונו להפסיד חייב הוא אין

.‰ÌÈL ÔÎÂ30ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ‰Ê ,C¯ca ÌÈ‡a eÈ‰L ¿≈¿«ƒ∆»»ƒ«∆∆∆¿»ƒ∆«ƒ
L·c ÏL „k‰ ˜cÒÂ ,L·c ÏL „Îa ‰ÊÂ31Ì„˜Â , ¿∆¿«∆¿«¿ƒ¿«««∆¿«¿…∆

˙‡ ÏÈv‰Â BÈÈ ˙‡ ‰Ê CÙL ı¯‡Ï L·c‰ CÙMiL∆ƒ»≈«¿«»»∆»«∆∆≈¿ƒƒ∆
L·c‰32Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙È·Á‰ CB˙Ï «¿«¿∆»ƒ≈∆»¿»»»

BÏ33ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :¯Ó‡ Ì‡Â .¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈
ÔzÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆«»ƒ≈

¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï L·c‰ CtL Ì‡Â .BÏ34ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿««¿«»»∆¬≈∆∆¿≈¿»
.ÏÈvÓ BÓˆÚÏ - ÏÈvn‰««ƒ¿«¿«ƒ

קטו.30) בבאֿקמא דרך 31)משנה מטפטף והדבש
היין.32)הסדק. מדמי מרובים אףֿעלֿפי 33)שדמיו

ראה  והטעם, הדבש. באיסוף ועסק יינו את שפך ידיו שבמו
קטז. בבאֿקמא וראה ג. להלכה בפירוש שם 34)למעלה

את  ומעכב הכד על כרוך שחישוק במקרה שרק אמרו, קטו:
שהחישוק  רבינו ומפרש הפקר, הדבש אין הדבש שפיכת
שאם  לו יצא ומכאן הדבש, שפיכת את מסוים לזמן מעכב

מגידֿמשנה. ראה הפקר. הוא הרי נשפך כבר

.Â,ÌÈ˜È¯ ÌÈp˜˜a ‡a ‰ÊÂ L·c ÏL „Îa ‡a ‰Ê ‰È‰»»∆»¿«∆¿«¿∆»¿«¿«ƒ≈»ƒ
ÈÈ‡ :ÌÈp˜w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â ,L·c‰ „k ‰˜cÒÂ¿ƒ¿¿»««¿«¿»«««««¿«ƒ≈ƒ
BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ÈÏ ÔzzL „Ú Èp˜˜a ‰Ê L·„ EÏ ÏÈvÓ«ƒ¿¿«∆¿«¿«««∆ƒ≈ƒ∆¿¿ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â L·c‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Â ,ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck B‡»¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈»»«««¿«¿»«

Ba ˜ÁO ‰Ê È¯‰ - Ô‰35B¯ÎO ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ≈¬≈∆»«¿≈≈∆»¿»
ÌeÏk B„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ;BÏ Èe‡¯‰36. »»∆¬≈…ƒ¿ƒ¿

קטז.35) שם חבירו, ממון להציל הוא חייב שהרי
שם.36)

.ÊÁ¯aL ÈÓ ÔÎÂ37˙¯aÚÓ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ38 ¿≈ƒ∆»«ƒ≈»¬ƒ¿»¿»«¿…∆
¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ,¯È„ EÏ Ô˙B È‡Â È¯È·Ú‰ :BÏ ¿»»¿»««¬ƒ≈ƒ«¬ƒ≈¿ƒ»

B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯È·Ú‰Â39‰È‰ Ì‡Â .BÏ Èe‡¯‰ ¿∆¡ƒ≈∆»¿»»»¿ƒ»»
„iˆ40BÏ Ô˙B - È¯È·Ú‰Â E˙„BˆÓ Ïha :BÏ ¯Ó‡Â , «»¿»««≈¿»¿¿«¬ƒ≈ƒ≈

BnÚ ‰˙‰M ‰Ó Ïk41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆ƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

להצילו.39)רפסודה.38)שם.37) היא שמצוה
שם.40) הים, מן דגים עמו 41)השולה התנה אם [ואפילו

את  למצוא וקשה הלחםֿמשנה. כתב כן שהפסיד, ממה יותר
ששם  משום ואפשר, ו. שבהלכה הדין ובין זה שבין ההבדל
אמנם  ודוחק. משהו. הפסיד כאן אבל כלום, הפסיד לא
שהרי  שכתב: זה, לטעם מסייע ו בהלכה רבינו של סגנונו

כלום]. הפסידו לא

.Á¯a„na ˙ÎÏB‰ ‰˙È‰L ‡¯iL42‰ÈÏÚ „ÓÚÂ , «»»∆»¿»∆∆«ƒ¿»¿»«»∆»
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קנד ואבידה קנד גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ה' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÒÈb43dÙ¯Ëe44„ÓÚÂ ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ : «ƒ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿«ƒƒ»»¿»«
BÓˆÚÏ ÏÈv‰ - ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡45ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;46Ô‰ ∆»≈∆¿ƒƒƒƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈

Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»»¿»«∆»≈∆¿ƒƒ««ƒ
ÚˆÓ‡Ï ÏÈv‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡L47. ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒƒƒ»∆¿«

קטז.42) מכיון 45)ובזזה.44)צבא.43)שם
קיד. שם משנה וראה התייאשו, שהם 46)שהבעלים כגון

וחזקים. מכיון 47)מרובים ונוטל, שלו את מכיר אחד כל
התייאש. שלא

.Ë˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰48ÏÈvn‰ Ïk - »¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»««ƒ
ÚˆÓ‡Ï ÏÈvÓ49È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ»∆¿«∆»ƒ≈»«¿«¿ƒ¬ƒ

e‰eÚÓML ÔÂÈkL .BÓˆÚÏ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ«ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿∆≈»∆¿»
ÔÓˆÚ ˜Á„Ï Ô‰Ï ‰È‰ ,'ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ' ¯ÓB‡≈¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ»»»∆ƒ¿…«¿»
ÔÓ eL‡È˙ È¯‰ - eÏÈv‰ ‡ÏÂ e·LiL ÔÂÈÎÂ ;ÏÈv‰Ïe¿«ƒ¿≈»∆»¿¿…ƒƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ

.Ïk‰«…

שם.48) אשי, רב אילו 49)דברי לטעון, יכולים הם כי
רי"ף  ומצילים, נפשנו מוסרים היינו לעצמך שתציל אמרת

שם.

.ÈÏÈv‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏÈv‰Â ,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰»¿≈À»ƒ¿ƒƒ∆»≈∆ƒƒ
ÚˆÓ‡Ï50ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â .51‰Ê È¯‰ - »∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆

B¯·ÁÓ ˜ÏÁ52˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .BÓˆÚÏ ÏÈv‰Â , »«≈¬≈¿ƒƒ¿«¿¿≈«≈∆
ÏÚBt‰53¯ÈkOnÏ ‡e‰ È¯‰ ÏÈviL Ïk - ÏÈv‰Ï54. «≈¿«ƒ…∆«ƒ¬≈««¿ƒ

ÔÓ Ba ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆≈ƒ
˙e¯ÈÎO‰55‡e‰ È¯‰ Ôk ¯Ó‡L ¯Á‡ ÏÈviL ÏÎÂ , «¿ƒ¿…∆«ƒ««∆»«≈¬≈

BlL56. ∆

להציל,50) יכול אינו כשחבירו אפילו יחד. לשניהם ושייך
לא  כן ועל שותפו, על סמך הוא כי שהתייאש, אומרים אין

ההפקר. מן שזכה לטעון הלה חלקי.51)יכול את
הוא 52) זכאי בסכנה, שממונו מכיון השותפות. את ביטל

שחבירו  בין שלו, את ולהציל חבירו, מדעת שלא לחלוק
שם). (גמרא יכול אינו ובין להציל של 53)יכול פירושו

שם. כי 54)רבא, להציל, יכול המשכיר כשאין אפילו
מציל. הוא הבית לבעל יכול 55)סתמו שפועל הוא, והדין

(שם). היום בחצי אפילו בו המשכיר 56)לחזור אין אם
ההפקר. מן השכיר וזוכה להציל, יכול

.‡È‡¯iL57ÒÈb ‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,¯a„na ‰˙ÁL «»»∆»¿»«ƒ¿»¿»«»∆»«ƒ
dÙ¯ËÏ58ÔÈ·MÁÓ - BÏ e˙Â ÔBÓÓ ÒÈb‰ ÌÚ e˜ÒÙe , ¿»¿»»¿ƒ««ƒ»¿»¿¿«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ59˙BLÙ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,60Ì‡Â . ¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
B¯ÎO ÔÈ·MÁÓ - C¯c‰ ÌÚÈ„B‰Ï Ì‰ÈÙÏ ¯iz e¯ÎO»¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»«∆∆¿«¿ƒ¿»

˙BLÙ ÈÙÏe ÔBÓÓ ÈÙÏ61epLÈ Ï‡Â .62‚‰nÓ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿«ƒƒ¿«
.ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ

שם.57) שכל 59)לבוזזה.58)גמרא החפצים, ערך לפי
לביזה. היתה הגייס כוונת כי בשיירה. מוביל ואחד אחד

בסכנה.60) היו לא דרך,61)כי המורה התייר, בלי כי
לחייהם. וגם לממונם גם סכנה לתת 62)צפויה נהגו שאם

עושים. נפשות, לפי או ממון לפי לתייר

.·ÈÈ‡M¯Ô63Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈ¯nÁ‰64ÈÓ Ïk : «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
¯BÓÁ epnÓ „·‡zL65BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‡¯iM‰ ÈaÓ ∆…«ƒ∆¬ƒ¿≈««»»«¬ƒƒ

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰„·‡Â ‡e‰ da ÚLt Ì‡Â .˙¯Á‡ ¯BÓÁ¬«∆∆¿ƒ»«»¿»¿»≈«»ƒ
BÏ „ÈÓÚ‰Ï66. ¿«¬ƒ

בדיבור 64)שם.63) אפילו קיים והתנאי רוצים, כשכולם
בו. לחזור יכול מהם אחד ואין שתיטרף 65)בלבד, כגון

רעות. חיות בכלל 66)עלֿידי אינו פשיעה מקרה כי
התנאי.

.‚È‰ÈÓ„ ÈÏ ez :¯Ó‡Â ,B¯BÓÁ ‰„·‡67‰ˆB¯ È‡Â »¿»¬¿»«¿ƒ»∆»«¬ƒ∆
¯BÓÁ ÁwÏ68ÌÎnÚ ¯ÓBL ÈÈ¯‰Â69ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ƒ«¬«¬≈ƒ≈ƒ»∆≈¿ƒ

BÏ70Ê¯cÊiL È„k ,˙¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;∆»«¬ƒƒ¬«∆∆¿≈∆ƒ¿»≈
BzÓ‰a ¯ÓLÈÂ BÓˆÚ71‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . «¿¿ƒ¿…¿∆¿«¬ƒ»¿»¿≈»

˙¯Á‡72¯ÓBLÏ ˙Á‡ ¯ÓBL ‰ÓB„ BÈ‡ - ‡¯iMa «∆∆««»»≈∆≈««¿≈
ÌÈzL73. ¿«ƒ

(שם).67) החמור ראה 68)במקום אחר. פירוש ולרש"י
והליסטים.69)שם. החיות לו 70)מפני יש שאם

אינו  בהמה, לו וכשאין כהוגן. לשמור מסייעם הוא בהמה,
אחרים. ממון בשמירת עוזר 71)מזדרז הוא ועלֿידיֿזה

השיירה. כל בשמירה 72)בשמירת מזדרז הוא ובשבילה
ביתר 73)כחביריו. שומר הוא בהמות שתי על כי

לי  תנו אמר אם כן ועל האחת, על מאשר מסירותֿנפש
שם. לו, שומעים אין דמיה,

.„È‰ÈÙÒ74‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,Ìia ˙Îl‰Ó ‰˙È‰L ¿ƒ»∆»¿»¿«∆∆«»¿»«»∆»
ÏBLÁ75d‡OnÓ el˜‰Â ,dÚ·ËÏ76ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ - «¿¿»¿»¿≈≈ƒ«»»¿«¿ƒ¿ƒ
Èe‡OÓ77epLÈ Ï‡Â .ÔBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,78 «¿¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»¿«¿«

.ÌÈtq‰ ‚‰nÓƒƒ¿«««»ƒ

סוערים.75)שם.74) מטביעה,76)גלים להצילה כדי
לים. המטען מן חלק להשליך הכרח השליך 77)יש "אם

(רש"י) ברזל" ליטרין מאה זה ישליך זהב, ליטרין מאה זה
משקל. באותו מטען לספנים 78)כשלשניהם היה אם

כשאין  מחייב שלמעלה והדין כמנהגם. עושים אחר, מנהג
יא. הלכה גם להבין יש וכן קבוע. נוהג

.ÂËÔÈ‡M¯79ÈÓ Ïk :Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈtq‰ «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
.˙¯Á‡ ‰ÈÙÒ BÏ ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰ÈÙÒ BÏ „·‡zL∆…«¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆
˙BÈÙq‰ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ L¯tL B‡ ,‰„·‡Â da ÚLt»«»¿»¿»∆≈«¿»∆≈«¿ƒ

ÔÓf‰ B˙B‡a Ba ˙BÎÏB‰80BÏ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -81. ¿¿«¿«≈«»ƒ¿«¬ƒ

יב.79) להלכה מקבילה  זו הלכה היו 80)שם. אפילו
ליבשה  סמוך בתשרי שהלך כגון אחר, בזמן בו הולכות
ונתקלה  השלגים, מהפשרת גדלים שהנהרות בניסן, כדרכו

התנו.81)ונשברה. לא עלֿמנתֿכן כי

âשבט ה' שישי âיום
ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨

מקום 1) זה ובאי כיצד אבידה הכרזת דיני בו נתבארו
נתבארו  וכן אותו. שיתן למי ישיבנה סימן זה ובאי מכריז,

יום שישי
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קנר

קנר

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ה' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אסור  שהוא הדברים ממנה, יעשה מה אבידה המוצא בו
הדבר  הוא ומה לעשותם. חייב שהוא והדברים לעשותם
בשמירתו. חייב שאינו הדבר הוא ומה בשמירתו חייב שהוא

.‡d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‡e‰L ‰„·‡ ‡ˆBn‰2·iÁ - «≈¬≈»∆«»¿«¬ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï3dÚÈ„B‰Ïe ‰ÈÏÚ4ÔÈÓ BÏ „·‡L ÈÓ :¯ÓBÏÂ ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ»¿«ƒ∆»«ƒ
ÈBÏt5ÔÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,6‰ÂL ‰˙È‰ elÙ‡ .ÏhÈÂ ¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¬ƒ»¿»»∆

‰ÏÊe‰Â ‰‡Èˆn‰ ˙Úa ‰Ëe¯t7ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -8.‰ÈÏÚ ¿»¿≈«¿ƒ»¿¿»«»¿«¿ƒ»∆»
‰‰B·b Ô·‡Â9eÈ‰ ‰ÈÏÚL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‰˙È‰ ¿∆∆¿»»¿»ƒ»«ƒ∆»∆»»

.ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ

יד 2) ופרק יא פרק עיין - להחזירה חייב שאינו אבידה על
במקום 3)וכו'. היא ההכרזה כז: מציעא בבא משנה

חֿט. הלכה להלן ועיין זו, הלכה בסוף כמו פומבי,
לשכניו 4) שיודיע דין להכריז, אפשר שאי במקום

ט. הלכה ראה ואל 5)ולמיודעיו. ב בהלכה דוגמאות
את  לשווא להטריח שלא כדי מצאתי, "אבדה" סתם יכריז
נחמן, רב כדעת היא זו הלכה אחרים. חפצים שאבדו אלו

הרי"ף. פסק וכך כח: מציעא זה 6)בבא חפץ המייחדים
מין. מאותו החפצים אינה 7)מיתר פרוטה משווה ופחות

ונתחייב 8)מציאה. פרוטה שווה הייתה שמצאה שבשעה
כז.). מציעא (בבא כח:9)בה שם בברייתא הנזכרת זו

אבידות  להם שאבדו אלו כל באו שלשם משום טוען" "אבן
"הטועין"). הגירסה יט. (בתענית

.·ÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk10„·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ - ˙BÚÓ ‡ˆÓ Ì‡ ? ≈««¿ƒƒ»»»«¿ƒƒ∆»«
ÚaËÓ BÏ11‰Ó‰a B‡ ˙eÒk BÏ „·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ ÔÎÂ . «¿≈«¿≈«¿ƒƒ∆»«¿¿≈»

LLBÁ BÈ‡Â .ÏhÈÂ ÌÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,˙B¯ËL B‡12 ¿»»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¿≈≈
„Ú B¯ÈÊÁÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰„·‡‰ ÔÈÓ ÚÈ„B‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«ƒ»¬≈»¿ƒ∆≈«¬ƒ«

ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ÔziL13. ∆ƒ≈ƒ»ƒÀ¿»ƒ

שבהלכה 10) פלוני" "מין לכלל דוגמאות באות זו בהלכה
מטבע.11)א. איזו מפרט אינו הרמאי,12)אבל מפני

את  במקרה וידע כסות, כגון האבידה, מין את ידע שאם
ויטלה. סימניה יתן בסימניה, ומכיר שאבדה הכסות בעל
"אבידה" סובר הוא כך ומשום יהודה, רב מביע זה חשש

כח: מציעא בבא ומידת 13)מכריז, ארכה מידת כגון
אינו  הבגד, צבע כגון בעלמא, סימן אבל הכסות, של רחבה
כז: שם וראה צבע, באותו בגדים הרבה יש כי מספיק,

ה. הלכה לקמן וראה ואנא. המתחיל דיבור תוספות

.‚ÔÈ˜‰·Ó ÔÈ‡L ÌÈÓÈÒ Ô˙Â ‰„·‡‰ ÏÚa ‡a14- »««»¬≈»¿»«ƒ»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ«∆…«ƒ»ƒÀ¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡n¯‰Â¿»««««ƒ∆»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ15e¯Ó‡ .BlL ‡È‰L «¬ƒƒ«∆»ƒ≈ƒ∆ƒ∆»¿
¯˜ÁzL „Ú - EÈÁ‡ L¯c „Ú EnÚ ‰È‰Â :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ«∆«¿…

Â‡Ï Ì‡ ‡e‰ È‡n¯ Ì‡ ÂÈ¯Á‡16. «¬»ƒ««ƒ»

ולבן.14) אדום יש 15)כגון כרמאי, ידוע הוא אם כי
על  רמאות. בדרך המובהקים הסימנים לו שנודעו לחשוש
ביותר, המובהק הסימן יספיק ולא עדים, ממנו דורשים כן

בשטר. פלונית אות בצד יש נקב אחיך"16)כגון ["דרוש

תמצא  ואם רמאי אינו אם לידע אחיך את שתדרוש משמע
מובהקים]. בסימנים אפילו לו תחזיר אל רמאי שהוא

.„Ô˙Â ‡·e ‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»¿»¬≈»»¿»«
‰ÈÓÈÒ17˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BÏ d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ƒ»∆»«¬ƒƒ»∆»ƒ≈À¿«
È‡n¯18e‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ ,ÔÈ‡n¯‰ ea¯MÓ . ««ƒ∆«»«»ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆¿

BÏ ÔÈ¯ÓB‡19ÏËÂ È‡n¯ ‰z‡ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú ‡·‰ :20. ¿ƒ»≈≈ƒ∆≈«»««»…

שהאבידה 18)המובהקים.17) עדים הבאת  דרשו וממנו
שלו. רמאי.19)היא הוחזק שלא פי 20)לאדם על

סימנים.

.‰ÏÚ ÔÈ„Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜‰·n‰ ÌÈÓÈq‰«ƒ»ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa Ì‰Èt21‰¯Bz ÔÈc22‰cn‰Â .23B‡ ƒ∆¿»»ƒ»¿«ƒ»

Ï˜Ln‰24ÔÈn‰ B‡25‰„·‡‰ ÌB˜Ó B‡26ÔÈÓÈÒ - «ƒ¿»«ƒ¿»¿»¬≈»ƒ»ƒ
.Ô‰ ÔÈ˜‰·ÓÀ¿»ƒ≈

או 21) בסימנים אשה גט להחזיר כגון באיסור, אפילו
(שם  ההרוג בגוף שנמצאו סימנים סמך על עגונה להתיר

כח.).22)כז:). (שם הם התורה מן שסימנים רבא כדעת
שמן.23) ליטר כגון בלח, מידה או ורוחב, אורך מידת כגון
כג:).25)ביבש.24) (שם במחרוזת דגים עשרה כגון
הוא 26) שמקום כב: שם רבא כדעת היחיד, ברשות כשמצא

סוגי  שלושה [ישנם י. הלכה טו פרק לקמן וראה סימן.
פלונית  אות בצד נקב כגון ביותר, מובהקים א. סימנים:
אינם  ג. ומניין; משקל מידה, כגון מובהקים, ב. בשטר;
עליהם  סומכים ביותר שמובהקים רבינו, ודעת מובהקים.
לא  אבל אבידה להחזיר מועיל ב' סוג עניינים, בכל
או  המשקל או "והמידה כאן: רבינו שכתב ומה באיסורים.
אבידה, להחזרת הכוונה הם" מובהקים סימנים וכו' המניין
הכוונה  המובהקים" "הסימנים זו: הלכה בראש שאמר ומה

משנה]. בכסף פירש כך א. מסוג לסימנים

.ÂÌÈL e‡a27Ô˙ ‰ÊÂ ,‰„·‡‰ ÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê , »¿«ƒ∆»«ƒ»≈»¬≈»¿∆»«
¯Á‡‰ Ô˙pL BÓk ‰„·‡‰ ÈÓÈÒ28‰ÊÏ ‡Ï ÔzÈ ‡Ï - ƒ»≈»¬≈»¿∆»«»«≈…ƒ≈…»∆
˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ ,‰ÊÏ ‡ÏÂ29„Á‡‰ ‰„BiL „Ú ¿…»∆∆»ƒ¿∆À«««∆∆»∆»

˙‡ „Á‡‰ Ô˙ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa eOÚÈ B‡ B¯·ÁÏ«¬≈«¬≈≈∆¿»»»«»∆»∆
ÌÈ„Ú‰ ÏÚ·Ï ÔzÈ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÈM‰Â ,ÌÈÓÈq‰30. «ƒ»ƒ¿«≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ≈¿««»≈ƒ

È¯‰ - „Á‡ „ÚÂ ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰ÊÂ ,ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê∆»«ƒ»ƒ¿∆»«ƒ»ƒ¿≈∆»¬≈
BÈ‡L BÓk „Á‡‰ „Ú‰31.ÁÈpÈÂ , »≈»∆»¿∆≈¿«ƒ«

שם 27) רבא, של מימרא נפלה, שממנו טוען, מהם אחד וכל
סימן 28)כח. נתן וחבירו מובהק סימן נתן אחד אם אבל

ז. הלכה ראה לחבירו. המציאה תינתן ביותר, מובהק
נודעו 29) שלא במציאה כמו בהם ויעשה המוצא, אצל

טוֿיז. הלכות להלן ראה עדיפים 30)בעליה. עדים כי
התורה. מן סימנים שגם אףֿעלֿפי מכיוון 31)מסימנים,

חשובים  סימנים ונותן ממנו, שאבדה טוען מהם אחד שכל
(שם). להכריע אחד עד בידי כוח אין חבירו, של כמו

.Ê‰‚È¯‡ È„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÓO ‡ˆÓ»»ƒ¿»¿«≈»¿∆≈ƒ≈≈¬ƒ»
ÔzÈ - epnÓ ‰ÏÙpL ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,BÏ ‰e‚¯‡L∆¬»»¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ≈

‰ÏÈÙ È„ÚÏ32˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ ,dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê . ¿≈≈¿ƒ»∆»«ƒ«»¿»¿∆»«ƒ«



 156  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ ידיד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנו ואבידה קנו גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ה' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- daÁ¯¯ÚLiL ¯LÙ‡L ;dk¯‡ ˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ »¿»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«»¿»∆∆¿»∆¿«≈
daÁ¯ ˙cÓ È‡n¯‰33‰Ê .da ‰qk˙Ó ‰ÈÏÚa ‰È‰Lk »««ƒ«»¿»¿∆»»¿»∆»ƒ¿«∆»∆

ÔzÈ - ‰È˙BÏ˜LÓ Ôek ‰ÊÂ ,daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙»«ƒ«»¿»¿»¿»¿∆ƒ≈ƒ¿¿∆»ƒ≈
dÏ˜LÓ ÔekL ÈÓÏ34daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê .35, ¿ƒ∆ƒ≈ƒ¿»»∆»«ƒ«»¿»¿»¿»

˙BÈ¯Ó‡‰ ˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ36˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ - daL ¿∆»«ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«
daÁ¯Â dk¯‡37. »¿»¿»¿»

שהרי 32) לחבירו, מכרה לו שארגוה שזה אומרים, אנו
(שם). ממנו שנפלה מעידים מה 33)עדים קטנה, שהיא

לשער. יותר וקשה גדולה שהיא אורכה מידת כן  שאין
ואפילו 34) שאמרנו, כפי לשער, אפשר רוחבה מידת כי

של  משקלה לא אבל לשער, בקושי אפשר אורכה מידת
יותר  מובהק סימן הוא השמלה משקל כן על השמלה.

ואורכה. רוחבה  לחוד.35)ממידת מידה שפות 36)כל
הסימנים 37)הבגד. שבעל הוא, זו בהלכה הכלל

האבידה. את יקבל יותר המובהקים

.ÁÊÈ¯ÎÓ ‰È‰ ,‰„·‡ ‡ˆnL ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»»¬≈»»»«¿ƒ
ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL ‰ÈÏÚ38.ÔBL‡¯ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ Ï‚¯ . »∆»¿»¿»ƒ∆∆ƒ≈ƒ

ÈL39Ì˙Ò ÊÈ¯ÎÓ - ÈLÈÏL .ÈL :¯ÓB‡ -40È„k , ≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿»¿≈
ÈLÈÏLa ÈL BÏ ÛlÁ˙È ‡lL41ÔB¯Á‡‰ Ï‚¯ ¯Á‡Â . ∆…ƒ¿«≈≈ƒƒ¿ƒƒ¿««∆∆»«¬

CÏiL È„k ;˙ÈÚÈ·¯ ÌÚt ÊÈ¯ÎÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ«¿ƒ««¿ƒƒ¿≈∆≈≈
ÚÓBM‰42ÌÈÓÈ ‰LÏLa B˙È·Ï43ÂÈÏk LMÓÈÂ44, «≈«¿≈ƒ¿»»ƒƒ«≈≈»

ÊÈ¯ÎÓ ÊÈ¯În‰ ‰Ê ‡ˆÓÈÂ ,ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿ƒ¿»∆««¿ƒ«¿ƒ
ÈÚÈ·Ma45. «¿ƒƒ

כי 38) הוא, והטעם כח. שם במשנה יהודה רבי כדעת
לירושלים, לעלות ישראל בני כל חייבים הרגלים בשלושת

בשלישי. יעלה ובשני בראשון עלה שלא המוצא 39)ומי
ידע  שהמאבד כדי מכריז, שהוא השני הרגל שזהו מציין
מיד  לחזור יצטרך ולא השלישי הרגל עד שהות לו שיש

שזהו 40)(שם). ידע, השומע וכל זה, רגל איזה לציין בלי
מיד. יחזור חפץ, לו שאבד נמצא ואם האחרון, הרגל

בשני 41) להחליפו בטעות השומע עלול שלישי יכריז אם
הרגל  עד שהות לו שיש ויחשוב המשותפת), ה"שין" (בגלל

אבידתו. את ויפסיד מיד יחזור ולא היה 42)הבא, שלא
הקודמים. הרגלים כזה.43)בשני במרחק נמצא ביתו אם

זה.44) ממין כלי לו אבד אם לברר משבעה 45)כדי יותר
בירושלים. שישהה המוצא את חכמים הטריחו לא ימים
עד  הגרים לאלו רק מספיקים הימים ששבעת ואףֿעלֿפי

שם). רבא (דעת יותר ולא מירושלים ימים שלושת דרך

.Ë·¯ÁMÓ46ÔÈÊÈ¯ÎÓ e‰iL eÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒƒ
˙BiÒk Èz·a47˙BL¯„Ó Èz··e48ÔÈÒp‡‰ ea¯MÓ .49 ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«»«»ƒ

‡È‰ CÏÓ ÏL ‰‡Èˆn‰ :e¯Ó‡Â50L eÈ˜˙‰ ,eÈ‰i ¿»¿«¿ƒ»∆∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
ÂÈÚcÈÓÏÂ ÂÈÎLÏ ÔÈÚÈ„BÓ51.Bi„Â ƒƒƒ¿≈»¿ƒ¿À»»¿«

שם.46) הקודמת הברייתא שם 47)המשך שמתפללים
שם. מצויים שם.48)ורבים מצויים ורבים שם שלומדים

המוצא.49) מיד המציאה את בכוח כגון 50)שלקחו

פומבי. במקום להכריז חששו כך ומשום (שם), הפרסים
שלהם.51) למכרים הודיעו והם

.ÈÊÈ¯Î‰52ÚÈ„B‰ B‡53‰È‰z - ÌÈÏÚa‰ e‡a ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ«¿…»«¿»ƒƒ¿∆
e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú BÏˆ‡ ˙ÁpÓ ‰‡Èˆn‰54ÔÓÊ ÏÎ·e . «¿ƒ»À««∆¿«∆»≈ƒ»¿»¿«

·iÁ - ‰„·‡ B‡ ‰·‚ Ì‡ ,BÏˆ‡ ‰„·‡‰L∆»¬≈»∆¿ƒƒ¿¿»»¿»«»
‰Ò‡ Ì‡Â ;d˙eÈ¯Á‡a55‰„·‡ ¯ÓBML .¯eËt - ¿«¬»»¿ƒ∆∆¿»»∆≈¬≈»

‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk56‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»
‰OÚ ˙BˆÓ ‰nkÓ ¯ËÙÂ57˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿»ƒ«»ƒ¿¬≈»¿«∆≈

d˙¯ÈÓLa58. ƒ¿ƒ»»

מדרשות.52) ובבתי כנסיות בבתי או המקדש בבית
אנסים.53) שיש בשעה בעל 54)למיודעיו הוא מי ויוודע

ל.). (שם היה 55)האבידה ולא מזויין, שודד ידי על כגון
זאת. למנוע המוצא ופטור 56)בכוח בגניבה שחייב

נו. קמא ובבא פב. כט. מציעא בבא יוסף כרב פסק באונס.
יוסף" דרב להו אית עלמא "דכולי אומר התלמוד שהרי
חננאל. רבינו פסק וכך פב.), שם יוסף, רב כדעת הכל (דעת

בה,57) וכיוצא לעני פת נתינת כגון, כיס, חסרון בהן שיש
שכר. כשומר דינו כן ועל המצוה, מן פטור במצוה שהעוסק

מונחת 58) כשהיא לא אבל לצרכה, הכסות את שמנער כגון
מן  פטור במצוה העוסק אמרו שהרי טיפול. ללא אצלו
המצוות  שתי לקיים לו שאפשר כל הוא: והכלל המצוה.
בראשו  שתפילין מי כן, לא שאם בשתיהן, חייב יחד,
תוספות  שם וראה המצוות. מכל פטור יהא בבגדו וציצית

הנאה. בההיא המתחיל דיבור

.‡È¯w·Ï CÈ¯ˆÂ59d˜„·Ïe ‰„·‡‰ ˙‡60‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈∆»¬≈»¿»¿»¿≈∆…
‰ÈÏ‡Ó „·‡˙Â „Òtz61‰‡¯ - BÏ B˙·L‰Â :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¿…«≈≈∆»∆∆¡««¬≈…¿≈

BÏ ep·ÈLz C‡È‰62¯Óˆ ÏL ˙eÒk ‡ˆÓ ?„ˆÈk .63- ≈«¿ƒ∆≈«»»¿∆∆∆
d¯ÚÓ64ÏwÓa ‰p¯ÚÈ ‡ÏÂ .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡65, ¿«¬»««ƒ¿ƒ¿…¿«¬∆»¿«≈

Ì„‡ Èa ÈLa ‡ÏÂ66‰hÓ Èab ÏÚ dÁËBLÂ . ¿…ƒ¿≈¿≈»»¿¿»««≈ƒ»
dk¯ˆÏ67ˆÏe dk¯ˆÏ ‡Ï Ï·‡ ,„·ÏaBk¯68encÊ . ¿»¿»ƒ¿«¬»…¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿

- dk¯ˆÏ elÙ‡Â Ì‰ÈÙa ‰pÁËLÈ ‡Ï - ÌÈÁ¯B‡ BÏ¿ƒ…ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆«¬ƒ¿»¿»
.·bz ‡nL∆»ƒ»≈

לזמן.59) אם 60)מזמן יבדוק אותה מבקר שהוא בשעה
נתקלקלה. בכסות.61)לא עש תשיב 62)כגון, כלומר,

כח:). מציעא בבא (משנה בשלימות בגד 63)לו אבל
פירשו  כך שם). (גמרא לו מזיק הניעור כי ינער, לא פשתן

והרי"ף. חננאל האבק.64)רבינו  עלולה 65)מן כי
וממתחים 66)להיקרע. ומנערים, ראשיה בשני האוחזים

מדי. יותר ל.).67)אותה (שם לכסות 68)שתתאוורר
לחומרא. רבינו ופסק נפתרה שלא בעייא זוהי המיטה. את

.·È.e·˜¯È ‡lL È„k ,Ô‰a LnzLÓ - ıÚ ÈÏk ‡ˆÓ»»¿≈≈ƒ¿«≈»∆¿≈∆…≈»¿
ÔÈnÁa Ô‰a LnzLÓ - ˙LÁ ÈÏk69È„È ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , ¿≈¿∆ƒ¿«≈»∆¿«ƒ¬»…«¿≈

¯e‡‰70Ô˜ÈÁLnL ÈtÓ ,71Ô‰a LnzLÓ - ÛÒk ÈÏk . »ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈»∆
‡ˆÓ .Ô¯ÈÁLnL ÈtÓ ,ÔÈnÁa ‡Ï Ï·‡ ,ÔBˆa¿≈¬»…¿«ƒƒ¿≈∆«¿ƒ»»»

˙BÙ¯‚Ó72‡Ï Ï·‡ ,C¯a Ô‰a LnzLÈ - ˙Bnc¯˜Â «¿≈¿«¿Àƒ¿«≈»∆¿«¬»…
Ô˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,‰L˜a73ÈÏÎe ·‰Ê ÈÏk ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿≈∆«¿ƒ»»»¿≈»»¿≈
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קנז

קנז

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ה' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔzLt ÏL ˙eÒÎe ˙ÈÎeÎÊ74„Ú Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿∆ƒ¿»¬≈∆…ƒ«»∆«
e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯cÎÂ .e‰iÏ‡ ‡B·iL∆»≈ƒ»¿«∆∆∆»¿«¬≈»»»¿

Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa75. ¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»

בצונן.69) שכן וכל בחמים על 70)אפילו הכלי יתן לא
(אש). אוכלת.71)האור שהאש החומר מן ומאבדים

מעדר.72) לה.74)פוגמם.73)מין מזיק שהניעור
דרך 75) באותה בפיקדון לטפל השומר חייב כן ועל

נמצא  הפיקדון בעל אם אבל במציאה, לטפל חייב שהמוצא
בה. יגע לא זה הרי ארץ, באותה

.‚ÈÔ‰a ‡¯B˜ - ÌÈ¯ÙÒ ‡ˆÓ76.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ »»¿»ƒ≈»∆««ƒ¿ƒ
ÔÏÏBb - ˙B¯˜Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â77.ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿ƒ≈≈«ƒ¿¿»»¿ƒ

ÌÏBÚÏe78‰lÁzÎÏ Ô‰a „ÓÏÈ ‡Ï79‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»…ƒ¿«»∆¿«¿ƒ»¿…ƒ¿»
‰LÈÂ ‰L¯t80Ìb¯˙ÈÂ ‰L¯t ‡¯˜È ‡ÏÂ ,81‡ÏÂ . »»»¿ƒ¿∆¿…ƒ¿»»»»ƒ«¿≈¿…

ÔÈt„ ‰LÏMÓ ¯˙È Ba ÁzÙÈ82ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ‰È ‡ÏÂ . ƒ¿«»≈ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿¿«ƒƒ
‰Ï·ÈÂ ‰Ê CLÓÈÂ ‰Ê CLÓÈ ‡nL ,ÔÈÈÚ ÈLaƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿…∆¿ƒ¿…∆¿ƒ¿∆

„Á‡ ÔÈÚa Ô‰ ÔÈ¯B˜ Ï·‡ ;¯Ùq‰83e‡¯˜È ‡ÏÂ . «≈∆¬»ƒ≈¿ƒ¿»∆»¿…ƒ¿¿
.„Á‡ ÔÈÚa elÙ‡Â ,„Á‡ ¯ÙÒa ‰LÏL¿»¿≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿»∆»

אותם.76) לאוורר אוויר.77)כדי בהם שייכנס כדי
מגילות. בצורת עשויים הספרים היו המשנה בתקופת

יום.78) לשלושים אחת כי 79)אפילו למד, שלא עניין
הספר. לטובת לא וזה אחד. מקום על רב זמן מתעכב

שם.80) גמרא שנייה, פעם העם.81)ויקרא לשפת
ולהתקלקל.82) ליפול הספר אביי 83)עלול תשובת לפי

בשני  קריאה ובין אחד בעניין קריאה בין הבדל שיש (שם)
להיפך, מפרש רש"י אבל הרי"ף. של וכפירושו עניינים

מותר. עניינים ובשני אסור אחד שבעניין

.„ÈÌL - ÔÈlÙz ‡ˆÓ84ÂÈÏÚ ÔÁÈpÓe Ô‰ÈÓc85; »»¿ƒƒ»¿≈∆«ƒ»»»
Ïk‰ „Èa ‡e‰ ÈeˆÓ ¯·cL86‡l‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡Â , ∆»»»¿««…¿≈¬ƒ∆»

„·Ïa Ô˙ÂˆÓÏ87. ¿ƒ¿»»ƒ¿«

התפילין.85)מעריך.84) ירצה 86)את המאבד ואם
בדמים. לקנותם יוכל שיהיה 87)תפילין, לחשוש ואין

שלו. בתפילין דווקא מעוניין

.ÂË‡e‰ CÈ¯ˆ È¯‰L ,ÌÈiÁ Áe¯ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ»»»»∆≈««ƒ∆¬≈»ƒ
ÏÎB‡Â ‰OBÚL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :BÏÈÎ‡‰Ï88‰¯t ÔB‚k , ¿«¬ƒƒ»»»»∆∆¿≈¿»»

Ô‰a ÏtËÓ - ¯BÓÁÂ89L„Á ¯OÚ ÌÈL90ÌBiÓ «¬¿«≈»∆¿≈»»…∆ƒ
‰È‰ Ì‡Â .ÔÏÈÎ‡Óe ¯ÎO Á˜BÏÂ Ô¯ÈkOÓe ,‰‡Èˆn‰«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈«»»«¬ƒ»¿ƒ»»
ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯˙i‰ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Ô¯ÎO¿»»»≈«¬ƒ»»¬≈«»≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏB‚¯z‰91¯OÚ ÌÈL Ïk ÔÏÈÎ‡Óe Ô‰ÈˆÈa ¯ÎBÓ - ««¿¿ƒ≈≈≈∆«¬ƒ»»¿≈»»
ÂÈÏÚ Ô‰ÈÓc ÌL - CÏÈ‡Â ÔkÓ .L„Á92BlL Ô‰ È¯‰Â , …∆ƒ»¿≈»»¿≈∆»»«¬≈≈∆

˙eÙzLa ÌÈÏÚa ÏLÂ93‰Ó‰a ÌM‰ Ïk ÔÈ„k , ¿∆¿»ƒ¿À»¿ƒ»«»¿≈»
.B¯·ÁÓ≈¬≈

שם 88) וברייתא (משנה מעשיו שכר את להאכילו ויכולים
שהמאבד 89)כח:). מפני בתפילין, כמו אותם, ימכור ואל

בקולו. לשמוע שלמדה בבהמתו הטריחו 90)מעוניין "לא
כח. שם מדאי", יותר באבידה התרנגולות 91)רבנן

שם). דין,92)(ברייתא בית פי על להיות צריכה השומה
הרי"ף  על שם אנשי חידושי הגהות וראה טז, הלכה כדלהלן

כאן. הטיפול 93)בסוגייה על כשכר מחצה, על מחצה
בתרנגולות.

.ÊËÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú ‡ˆÓ94ÈÚ¯ ÏL :95Ô‰a ÏtËÓ - »»¬»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆
‰‡È¯a ÏLÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL96ÌÈÊe‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL - ¿»√»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ

¯˙ÂÌÈÏB„b ÔÈÏB‚97‡ˆÓ .ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰a ÏÙËÓ - ¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»»
ÌÈpË˜98ÏtËÓ - B¯ÎOÓ ‰a¯Ó BÏethL ¯·c ÏÎÂ , ¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿À∆ƒ¿»¿«≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô‰a99.ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓ - CÏÈ‡Â ÔkÓ . »∆¿»»ƒƒ»¿≈»¿»¿≈ƒ
˙B¯t ÔÎÂ100Ô¯ÎBÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·È˜¯‰Ï eÏÈÁ˙‰L ¿≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿»

.ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ

שם).94) (ברייתא עושים ואינם שרועים 95)שאוכלים
מרובה. טיפולם ואין (בזמן 96)במרעה להאכילם שצריך

מרובים. בדמים ועולה מרעה) שמוצאים 97)שאין
כרש"י  ושלא חננאל רבינו פירש (כך מזונם את בעצמם

מרובות.98)שם). וההוצאות והטרחה להאכילם צריך
כדי 99) יטפל, לא ימים מג' יותר הבעלים. יבואו שמא

הבעלים. מן הפסד והתחילו 100)למנוע פירות במפקיד
החכמים  לח.). מציעא (בבא במשנה מחלוקת יש להרקיב
אומר: גמליאל בן שמעון ורבן בהם, יגע לא אומרים:
לבעלים. אבידה כמשיב שהוא מפני דין, בית בפני מוכרם
דין. בבית ימכור הכול לדעת גופה שבאבידה יוצא, מכאן
שיטפלו  בעלים יש שהרי יגע, אל במפקיד הוא: והטעם

באבידה. כן שאין מה בהם,

.ÊÈ‡ˆBnÏ e˙pÈ ?ÌÈÓca ‰OÚi ‰Ó101BÏ LÈÂ , «≈»∆«»ƒƒ»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzL‰Ï ˙eL¿̄¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ∆∆¿¿
ÏÚ Û‡Â .ÌlLÏ ·iÁ - Ìia eÚ·Ë B‡ ÒÈb ÌÙ¯hL∆¿»»«ƒ»¿«»«»¿«≈¿««

LnzL ‡lL Èt102˙eL¯ BÏ LiL ÔÂÈkL ;Ô‰a ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆≈»∆≈¿
‰Ï‡Lk BÏˆ‡ Ô‰ È¯‰ - Ô‰a LnzL‰Ï103. ¿ƒ¿«≈»∆¬≈≈∆¿ƒ¿≈»

הבעלים.101) שיבואו מחייבת 102)עד השימוש זכות
(שם). באונסין שלא 103)אותו אףֿעלֿפי חייב ושואל

נשתמש.

.ÁÈ‰„·‡‰ ÈÓ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na104ÏÈ‡B‰ , «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»¬≈»ƒ
Ô‰a ÏthÂ105‰„·‡ ˙BÚÓ Ï·‡ ;106LnzLÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈»∆¬»¿¬≈»…ƒ¿«≈

Ô‰a107‡e‰ È¯‰L ;¯eËt - Ò‡a e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒ»¿¿…∆»∆¬≈
.e¯‡aL BÓk ,¯ÎO ¯ÓBL≈»»¿∆≈«¿

האבידה.104) תמורת שקיבל רבי 105)דמים הרשה
יסכים  האבידה שבעל הנחה מתוך בדמים להשתמש טרפון

טרחתו. על למוצא טובה יכיר כי שאבדו 106)לזה, מעות
כט:).107)ומצאון. (שם בהן טרח לא כי

.ËÈÌ„˜ ‰„·‡a ÏtËnL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk»»«»ƒ∆¿«≈»¬≈»…∆
‰p¯kÓiL108ÏËB - BlMÓ dÏÈÎ‡‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿¿∆»¿≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒ∆≈

,‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓƒ«¿»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈¿…¿»
.ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓƒ¿≈ƒ»»

עושה.108) ואינו באוכל
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קנח ואבידה קנח גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ה' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÎÚ·MÈ ‡Ï - ‰‡ÈˆÓ ‡ˆBn‰109Ôewz ÈtÓ , «≈¿ƒ»…ƒ»«ƒ¿≈ƒ
‰‡Èˆn‰ ÁÈpÈ - Ú·MÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;ÌÏBÚ‰»»∆ƒ«»≈ƒ»««ƒ««¿ƒ»

Ú·MÈ ‡lL È„k ,BÏ CÏÈÂ110ÒÈk ‡ˆÓ elÙ‡ .111, ¿≈≈¿≈∆…ƒ»«¬ƒ»»ƒ
È‡Â eÈ‰ ÌÈ¯eL˜ ÌÈÒÈk ÈML ‰‡Èˆn‰ ÏÚa ÔÚËÂ¿»««««¿ƒ»∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

¯LÙ‡112¯Á‡‰ ‡ˆÓ Ì‡ ‡l‡ „Á‡‰ ‡ˆniL ∆¿»∆ƒ»≈»∆»∆»ƒƒ¿»»«≈
.Ú·MÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BnÚ ¯eLw‰«»ƒ¬≈∆…ƒ»«

שהיו 109) טוען והמאבד לירות, עשר ובו ארנק מצא אם
לירות. עשרים אמת.110)בו על ארנק.111)אפילו

וודאי.112) טענת טוען והמאבד

øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨
להכריז 1) חייב אינו שהמוצאן דברים שיש בו, נתבאר

שנתייאשו  שנודע ומפני סימן, בהם שאין מפני עליהם,
וכן  סימן. להם שאין הדברים פרטי כל בו ונתבאר הבעלים.
עין, בטביעות מחזירים למי הדברים פרטי כל בו נתבאר

סימן. להם שאין הדברים

.‡'EÈÁ‡ ˙„·‡ Ïk' ÏÏÎa ‰ÏÓO‰2ÔÎÂ ,‰˙È‰ «ƒ¿»ƒ¿«»¬≈«»ƒ»¿»¿≈
‰O‰Â ¯BM‰3¯BÓÁÂ4?¯BÓÁ ·e˙k‰ Ë¯t ‰nÏÂ . «¿«∆«¬¿»»»««»¬

˙Úc¯Ó ÈÓÈÒa B¯ÈÊÁ‰Ï5¯·„a ÔÓÈq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ»≈«¿««««ƒ∆«ƒ»¿»»
ÏÙh‰6?‰OÂ ¯BL Ë¯t ‰nÏÂ .¯ÈÊÁÈ - BÏ7¯ÈÊÁ‰Ï «»≈«¬ƒ¿»»»«»∆¿«¬ƒ

‰O‰ ˙f‚ elÙ‡8·Ê Ê‚ B‡9‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BL ¬ƒƒ««∆≈¿«««ƒ∆
ËÚeÓ ¯·„10?‰ÏÓO‰ Ë¯t ‰nÏÂ .11:‰pnÓ „ÓÏÏ »»»¿»»»««ƒ¿»ƒ¿…ƒ∆»

LiL d˙˜ÊÁÂ ,ÔÈÓÈÒ dÏ LiL ˙„ÁÈÓ ‰ÏÓO‰ ‰Ó»«ƒ¿»¿À∆∆∆≈»ƒ»ƒ¿∆¿»»∆≈
ÔÈÚ·Bz dÏ12¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,13BÏ LiL ¯·c Ïk Û‡ ; »¿ƒ¿«»¿«¬ƒ«»»»∆≈

·iÁÂ ,ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓÈÒƒ»ƒ¬≈¿∆«∆≈¿ƒ¿«»
eL‡È˙ ‡l‡ ,ÔÈÚ·Bz BÏ ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;¯ÈÊÁ‰Ï14 ¿«¬ƒ¬»»»∆≈¿ƒ∆»ƒ¿»¬

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ epnÓ15Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆«¿»ƒ¬≈∆¿««ƒ
ÌÈÓÈÒ Ba LiL16. ∆≈ƒ»ƒ

רכד,2) תצא 'ספרי' ראה אחיך", אבידת לכל תעשה "וכן
כז. בבאֿמציעא א.3)ומשנה כב, ג.4)דברים שם,

סימן 5) לו שאין אףֿעלֿפי החמור, שעל האוכף בסימני
שם). (גמרא עצמו הייתי 6)בחמור "חמור", פרט לולא

מחזירים  אין אבל החמור, בסימני אוכף מחזירים אומר
אוכף. בסימני שם.7)חמור שגזז,8)גמרא השה צמר

(שם). אצלו ונטענה צמר בלי השה את מצא אפילו
(שם).9) יחזיר הזנב שבסוף שהיא 10)השער ובאבידה

חייב  שאינו אמרנו פרוטה, משווה פחות כגון מועט, דבר
אבל  יב), הלכה יא פרק (למעלה להחזירה ולא בה לטפל
שוה  - השור - האבידה שעיקר מכיון התורה, מחייבת כאן
(דפוס  טו דף לבבאֿמציעא נמוקיֿיוסף וראה הוא. פרוטה

זנבו. לגיזת ד"ה כז. שם ותוספות שם.11)ווילנא) משנה
אותה.12) התובעים תעשה 13)בעלים "וכן ככתוב

כלשון  ב"שמלה" מתחיל [רבינו ג). כב, (דברים לשמלתו"
שהם  כפי הלימודים את מסדר הוא כן ואחרי המשנה,

שם]. בגמרא ג.14)מסודרים הלכה סוף לקמן ראה
בעלים.15) ללא החפץ שנשאר על 16)מכיון ומתקבל

שידוע  במקרה מהֿשאיןֿכן התייאשו, לא שהבעלים הדעת,
הבעלים. שהתייאשו

.·ÔÂÈk ,ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ïk :‰„·‡a ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈»»»»∆≈ƒ»≈»
˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÌÈÏÚa‰ Ba eÚ„ÈÂ „·‡L∆»«¿»¿«¿»ƒ∆»«¬≈∆¿∆¿«

ÂÈÏÚa eL‡È˙pL17ËÁÓ B‡ „Á‡ ¯ÓÒÓ ÔB‚k .epnÓ ∆ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿«¿≈∆»««
˙Á‡18ÔÓÈÒ ÔzÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÚaËÓ B‡ «««¿≈«∆¬≈≈»¿ƒƒ≈ƒ»

ÙÏe .Ô‰Ï B¯ÈÊÁ‰ÏB‡ˆnL ‰ÊÏ ‡e‰ È¯‰ CÎÈ19. ¿«¬ƒ»∆¿ƒ»¬≈»∆∆¿»

החפץ.17) על בעלותם את להוכיח יוכלו שלא מכיון
להכריז,18) חייב מאחד, יותר יש אם כד. בבאֿמציעא

א. הלכה טז פרק לקמן ראה סימן. הוא המספר שהרי
יאוש.19) לאחר לידו הגיע כי

.‚- ‰Ó‰·e ‰ÏÓO ÔB‚k ,ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·c ÏÎÂ¿»»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈»
È¯‰L ;ÂÈÏÚa epnÓ eL‡È˙ ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«∆…ƒ¿»¬ƒ∆¿»»∆¬≈
CÎÈÙÏ .Ô‰Ï ¯ÊÁÈÂ Ba LiL ÔÈÓÈÒ ÔzÏ ‰ÈeÏz ÔzÚc«¿»¿»ƒ≈ƒ»ƒ∆≈¿«¬…»∆¿ƒ»

ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ B‡ˆBn‰20eL‡È˙pL Ú„È Ôk Ì‡ ‡l‡ . «¿«»¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«∆ƒ¿»¬
ÔB¯ÒÁÏ ÈÂ :ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙B‡ ÚÓML ÔB‚k ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿∆»«»¿ƒ«¿∆¿

ÒÈk21- eL‡È˙pL ÔÈ‡¯nL el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆ƒ¿»¬
.d‡ˆBÓ ÏL ‰„·‡‰ d˙B‡ È¯‰¬≈»»¬≈»∆¿»

כז.20) כד: בבאֿמציעא דאבידתא,21)משנה "כללא
(שם  מינה" ליה מייאש כיס, לחסרון ליה ווי דאמר כיוון
שמתייאשים, שיאמרו צורך אין סימן בו שאין בדבר כג.).
בחזקת  זה הרי שאבד, הבעלים שידעו בשעה אלא

שהתייאשו.

.„¯‰·e ÌÈa ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ22 ¿≈ƒ»»»»∆≈ƒ»¿»¿»»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba¯L ÌB˜Óa B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23- ¿«≈»∆¿»∆À¿≈»ƒ

‰ÚMÓ epnÓ ÂÈÏÚa eL‡È˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«∆ƒ¿»¬¿»»ƒ∆ƒ»»
ÏÙpL24Èt ÏÚ Û‡Â B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ CÎÈÙÏe . ∆»«¿ƒ»¬≈∆¿¿««ƒ

ÌÈÏÚa‰ eÚÓL ‡lL25.epnÓ eL‡È˙pL ∆…»¿«¿»ƒ∆ƒ¿»¬ƒ∆

כב:22) כא: כד:23)שם שנפל,24)שם לו ונודע
יאוש. לאחר המוצא ליד הגיע שהבעלים 25)וא"כ צ"ל:

נתייאשו.

.‰˙ÚcÓ ‡lL Le‡È26ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ,27 ≈∆…ƒ««¬ƒ¿»»∆≈ƒ»
Le‡È BÈ‡ -28Ba Ú„È ‡ÏÂ ¯È„ epnÓ ÏÙ ?„ˆÈk . ≈≈≈«»«ƒ∆ƒ»¿…»«

È¯‰ - L‡È˙È ÏÙpL Ba Ú„iLkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÙpL∆»«««ƒ∆¿∆≈«∆»«ƒ¿»≈¬≈
Ï·‡ .ÏÙpL ÌÈÏÚa‰ eÚ„iL „Ú ,‰zÚ Le‡È BÈ‡ ‰Ê∆≈≈«»«∆≈¿«¿»ƒ∆»«¬»
B‡ ,ÈBÏÙÏ ÂÈz˙ ‡nL :ÌÈÏÚa‰ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ„Ú Ì‡ƒ¬«ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒƒ¿ƒ

Ïc‚Óa29,ÔBaLÁa È˙ÈÚË ‡nL B‡ ,ÁpÓ ‡e‰ ¿ƒ¿»À»∆»»ƒƒ¿∆¿
.Le‡È ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈«¿»ƒ≈∆≈

שאין 26) מכיון יתייאש, ממנו אבד שהחפץ המאבד כשידע
בעל  עדיין ידע לא המוצא שמצא בשעה אבל סימן. בו
כא: שם התייאש, לא כן ועל האבידה, מקרה על החפץ

שהמאבד 27) במפורש שמעו אפילו סימן, בו שיש בדבר
לדעת  המוצא, ליד האבידה שהגיעה אחרי לבסוף, התייאש
המוצא  ליד הגיע שהחפץ מכיוון קונה, אינו זה יאוש הכל
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קנט

קנט

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ה' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(שם). לעצמו לקחתה למוצא היה ואסור יאוש, לפני
הששה 28) מן אחד הוא זה ודין כרבא. ולא אביי, כדעת

נקבע  כלל רבא, נגד כאביי בגמרא הלכה שנפסקה דברים
של  (נוטריקון קגם" ב"יעל דאביי כוותיה הילכתא בגמרא:
לבעלים  נודע אם הדבר ברור לא אם ואפילו הדינים). ששת
(מגידֿ לעצמו לקחתו למוצא אסור לא, או אבד שהחפץ

בארון.29)משנה).

.ÂB¯·Á ‰‡B¯‰30‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ ¯È„ epnÓ ÏÙpL »∆¬≈∆»«ƒ∆ƒ»«»»∆¿…
Ba Ú„È31Le‡È Ì„˜ ¯Èc‰ ÏËÂ ,32ÏÚ ¯·BÚ - »«¿»««ƒ»…∆≈≈«

‰OÚ33ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚÂ34e¯‡aL BÓk ,35elÙ‡Â . ¬≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈«¿«¬ƒ
BÊ ‡È‰ ‰zÓ - L‡È˙pL ¯Á‡Ï ¯Èc‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰36, ∆¡ƒ«ƒ»¿««∆ƒ¿»≈«»»ƒ

ÌÈ¯eq‡‰ ÏÚ ¯·Ú ¯·Îe37. ¿»»««»ƒƒ

כו:30) בבאֿמציעא רבא, של לא 31)מימרא כן ועל
בכיסו 32)התייאש. המאבד שימשמש עד שהה שלא

לגוזלו. בכוונה ונטלו לאחיך 33)ויתייאש, תשיבם השב
א). כב, תוכל 34)(דברים לא יג), יט, (ויקרא תגזול לא

ג). כב, (דברים הלכות 35)להתעלם יא, פרק למעלה
שם.36)אֿב. גמרא למוצא, הדינר שייך יאוש לאחר כי
[ויש 37) המאבד. של קנינו הדינר היה שנטל, בשעה כי

שאמרנו  הקודמת, שבהלכה לדין זה בין מה לשאול:
מקנה  אינו האבידה את נטל שהמוצא אחרי שבא שהיאוש
על  בהשגותיו זרחיה רבינו כבר זה על עמדו החפץ? את לו
שקיים  אומרים, ושניהם ב"מלחמות", שם והרמב"ן הרי"ף,
ובין  זו, שבהלכה הדין כגון לגזול, ומתכוון נוטל בין הבדל
עלֿמנת  בנוטל כדין. בה לזכות ובדעתו סתם אבידה נוטל
את  שנטל אחרי הבעלים נתייאשו אם אפילו קנה לגוזלה
הקודמת. שבהלכה אבידה בנוטל מהֿשאיןֿכן החפץ,

שם]. ראה דבר, של בטעמו הם וחלוקים

.ÊB¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le‡È ÈÙÏ ¯Èc‰ ÏË38¯Á‡Ïe , »««ƒ»ƒ¿≈≈«¿»¿«¬ƒ¿««
·L‰' ÌeMÓ ¯·BÚ - B˙B‡ ÏÊ‚Ï Ôek˙ Le‡È≈ƒ¿«≈ƒ¿…≈ƒ»≈

'Ì·ÈLz39dÏ ÔÈzÓ‰ .40‰ ‡ÏÂÏË ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ ÚÈ„B ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿…ƒ««¿»ƒ¿…»«
ÌÈÏÚa‰ eÚ„iL „Ú ¯Èc‰41eL‡È˙ È¯‰L ,ÏÙpL42 «ƒ»«∆»¿«¿»ƒ∆»«∆¬≈ƒ¿»¬

e¯‡aL BÓk43- ı¯‡‰ ÏÚÓ ¯Èc‰ ÏË Ck ¯Á‡Â , ¿∆≈«¿¿««»»««ƒ»≈«»»∆
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÌeMÓ ‡l‡ ¯·BÚ BÈ‡44ÔÎÂ . ≈≈∆»ƒ…«¿ƒ¿«≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

שם.38) יאוש 39)גמרא לפני הדינר את נטל שהרי
עבר, לא תגזול" "לא על אבל אבידה, בהשבת ונתחייב
להחזירו. התכוון ואז נטילה, בשעת אלא אינו זה לאו שהרי
אזהרה  שהוא להתעלם", תוכל "לא על עובר אינו כן כמו
אלא  התעלם לא זה אבל מלהציל, ונמנע עיניו את לכובש

להחזירו. עלֿמנת אותה.40)נטלו שראה בשעה לאבידה,
מצאו.41) ולא בכיסם שמשמשו שאין 42)כגון מכיון

סימן. ב.43)במטבע הלכה לא 44)למעלה משום אבל
את  נטל שהרי עובר, אינו - תשיבם השב ומשום תגזול,

הבעלים. שהתייאשו אחרי בו 45)הדינר שאין דבר כל
סימן.

.ÁÈa ‰LÏMÓ elÙ‡ ,ÏÙpL ÚaËÓ B‡ ÚÏÒ ‰‡»̄»∆««¿≈«∆»«¬ƒƒ¿»¿≈

Ì„‡46Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,47„Á‡ ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL »»¿««ƒ∆≈»∆¿»¿»∆»
„Á‡Â48ÊÁ‰Ï ·iÁ -„Á‡ ÏÁÓe ,Ô‰ ÔÈÙzL ‡nL ;¯È ¿∆»«»¿«¬ƒ∆»À»ƒ≈»«∆»

B˜ÏÁ Ô‰Ó49‰ÂL ‰Ê ÏL B˙„·‡ ˙‡ˆÓÂ ,B¯·ÁÏ ≈∆∆¿«¬≈¿ƒ¿≈¬≈»∆∆»»
.‰Ëe¯t¿»

לפי 46) אומרים). (יש דאמרי" "איכא לפי רבא כדברי שם.
חננאל  רבינו אבל זה, בדין מחלוקת כל אין בגמרא גרסתינו
נחלקו  פיה ועל לפניהם, היתה אחרת גירסא כנראה והרי"ף
רבינו  וגם אחרון, שהוא כרבא ופסקו בזה, ורבא נחמן רב
חייב  "אינו האומר נחמן רב של טעמו כמותם. פסק
מי  יודע שאינו מכיון התייאשו, שהבעלים מפני להחזיר",
שיש  סובר ורבא יכחיש. אחד וכל אבידתו את לקח מהשנים
בזה, זה חושדים ואינם שותפים שלשתם שמא לחשוש
מתייאש. אינו ולכן לו יחזיר שהמוצא הוא ובטוח

"ממה48ֿ)במטבע.47) במציאתו שיזכה לומר מקום ויש
שותפים  הם ואם התייאש, הרי - שותפים אינם אם נפשך":
יא  בפרק למעלה ונתבאר פרוטה, שוה באבידה אין הרי
השבה. מצוות אין פרוטה משוה שבפחות יב, הלכה

חוששים 49) אין אבל מהם", "אחד ואומר מדייק רבינו
שאם  יוצא) (ומזה ו"נפקאֿמינה" מחלו. יותר או ששנים
להחזיר, חייב אינו פרוטה וחצי מפרוטה פחות שוה המטבע
שוה  האבידה אין עדיין לחבירו אחד מחל אם אפילו כי

פרוטה.

.ËÏBÁ‰ CB˙a ¯È„ epnÓ ÏÙpL B¯·Á ‰‡¯50B‡ »»¬≈∆»«ƒ∆ƒ»¿«
¯ÙÚ‰ CB˙a51ÌiÏ ÏÙBk ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÌlÚ˙Â , ¿∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬≈∆¿≈«»

,epnÓ L‡È˙ È¯‰L ;B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰Â ,¯‰pÏ B‡«»»«¬≈∆¿∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆
‰¯·k ‡È·Ó B˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ52 ƒ¿≈∆≈ƒ»«¬ƒ»»≈ƒ¿»»

‰ÚeÚ¯ ˙Ú„a - ÂÈ¯Á‡ OtÁÏ53C¯„k ,OtÁÓ ‡e‰ ¿«≈«¬»¿««¿»¿«≈¿∆∆
Ô‰Ó ÏÙ ‡lL ÔÈLla‰ ¯‡L ¯ÙÚa ÌÈOtÁnL∆¿«¿ƒ∆»»¿»««»ƒ∆…»«≈∆

ÌÈ¯Á‡Ï ÏÙpM ‰Ó e‡ˆÓÈ ‡nL ,ÌeÏk54‡e‰ Ck , ¿∆»ƒ¿¿«∆»««¬≈ƒ»
.L‡È˙ ‡lL ÈtÓ ‡Ï ,OtÁÓ ‰Ê∆¿«≈…ƒ¿≈∆…ƒ¿»≈

שם.50) רבא, של והיתה 51)מימרא שנשחקה אדמה
דק. הדינר.52)לאבק את למצוא כדי החול, את לנפות

בטוחה.53) ובלי חזקה 54)חלשה תקוה מתוך ולא
שלו. את למצוא

.È‡ˆBn‰55ÈlL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓ ,˜eMa ÚÏÒ «≈∆««¿»¬≈¿»«∆ƒ
‡È‰56ÏLÂ ,‡È‰ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏLÂ ,‡È‰ ‰L„ÁÂ , ƒ«¬»»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒƒ¿∆

‡Ï - ‰ÈÏÚ ·e˙k ÈÓL :¯Ó‡ elÙ‡ ;‡È‰ ÈBÏt CÏÓ∆∆¿ƒƒ¬ƒ»«¿ƒ»»∆»…
ÌeÏk ¯Ó‡57ÈÓÈÒ ÔÈ‡L .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â , »«¿¿≈«»¿«¬ƒ∆≈ƒ»≈

‰‡ˆB‰Ï B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÓÈÒ ÚaËn‰58e‡Â , ««¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆∆¿»¿»»¿»
‰˙È‰ BlL :ÔÈ¯ÓB‡59„iÓ ‰ÏÙÂ ,B„iÓ d‡ÈˆB‰Â , ¿ƒ∆»¿»¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«

˙ÚMÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÔÓÈÒ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .¯Á‡«≈¿ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿«
L‡È˙ ‰ÏÈÙ60.d‡ˆBÓ ÏL ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»ƒ¿»≈«¬≈ƒ∆¿»

כח:55) שם טבוע 56)ברייתא, במטבע.ששמו
סימן.57) זה עומדת.58)שאין להוצאה מטבע סתם
הסימן.59) את יודע הוא כן שלא 60)ועל במקרה אפילו

נטלה. ומידו הוציאה
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קס ואבידה קס גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ה' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‡È‡ˆBn‰61ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„62LiL ¯·c „ˆa «≈»»∆≈ƒ»¿«»»∆≈
ÔÓÈÒ Ba63ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -64˙‡ ÏËÂ ÔÓÈq‰ ÏÚa ‡a . ƒ»«»¿«¿ƒ»«««ƒ»¿»«∆

BlL65‡ˆBn‰ ‰ÎÊ - epnÓ ÏÙ „·Ïa ‰fL ¯Ó‡Â , ∆¿»«∆∆ƒ¿«»«ƒ∆»»«≈
.ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·ca«»»∆≈ƒ»

כה.61) שם פירות.62)ברייתא, כלי.63)כגון כגון
שיש 64) משום הפירות, את גם יקבל הכלי ובעל הכל, על

בפירות  רק זה וכל נפלו. הכלי מתוך שהפירות להניח
גמרא  הכלי. מן וליפול להתגלגל שמטבעם ויבשים סגלגלים

יגֿטו. הלכות טו, פרק להלן וראה הכלי.65)שם.

.·È˙¯evL ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ O¯Á ÈÏk ‡ˆBn‰«≈¿≈∆∆¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆«
Ì‰ ÌÈL„Á ÌÈÏk Ì‡ :‰ÂL Ôlk66.BlL Ì‰ È¯‰ - À»»»ƒ≈ƒ¬»ƒ≈¬≈≈∆

¯È„ BÓk Ô‰ È¯‰L67;ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯Èc‰ ¯‡MÓ ∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ»ƒ∆≈ƒ»
Ct Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙B‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ«ƒƒ»∆¬≈≈≈«ƒ«

˙ÈÁBÏˆ B‡ ‰Ê68¯Á‡ ÏL B‡ BlL BÊ69‰È‰ Ì‡Â . ∆¿ƒ∆∆«≈¿ƒ»»
ÔÈÚ‰ Ô˙Ú·OL ÌÈÏk70‡B·È Ì‡L .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ≈ƒ∆¿»»«»«ƒ«»¿«¿ƒ∆ƒ»

ÌÎÁ „ÈÓÏz71ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ÈÂ «¿ƒ»»¿…«««ƒ∆≈»ƒ≈
ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë Ba BÏ LÈ ,ÔÓÈÒ ‰Êk ÈÏÎa72·iÁ - ƒ¿ƒ»∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ«»

B¯Èk‰ Ì‡ ;BÏ B˙B‡¯‰Ï73¯Ó‡Â74- ‡e‰ ÈlL : ¿«¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ
Ô¯ÈÊÁÓ75. «¬ƒ»

כג:66) שם וגמרא כא. בבאֿמציעא למעלה 67)משנה
ב. וגבוה.68)הלכה צר חרס שהוא 69)כלי וכשם

כזו. צורה בעל כלי אבד אחר כך שהעין 70)אבד,
בו. והשימוש הכלי בראיית הלכה 71)הורגלה לקמן ראה

הכללית.72)יג. צורתו לפי הכלי, את עלֿפי 73)מכיר
עין. העין,75)בוודאות.74)טביעות שבעתם לא אבל

כפי  במשנתנו אלעזר בן שמעון כרבי פסק מחזירים . אין
הגהות  בעל עליו [ותמה כד.). (שם הברייתא פירוש

רבים]. נגד כיחיד פסק למה מיימוניות

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76˜È˙Â „ÈÓÏ˙a77BÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆≈
‰pLÓ78ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,ÏÏk B¯ea„a79B‡ ¿«∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»

.Ba Á¯‡˙Ó ‡e‰L ˙È·a B‡ ‰hÓa B‡ ‡zÎqÓa¿«∆¿»¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ¿»≈«
˙B‡Â˜Óa :¯Ó‡Â ,‰c„ ‡zÎqÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»≈¿«∆¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿»

‰c ÔÈÚa ˙BÏ‡L e‰eÏ‡LÈ ‡lL È„k ,‰BL È‡80; ¬ƒ∆¿≈∆…ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ»
‡nL ,ÔLÈ È‡ BÊa :¯ÓB‡Â ,BÊ ‰hÓa ÔLiL B‡∆»≈¿ƒ»¿≈»¬ƒ»≈∆»
:¯Ó‡Â ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ Á¯‡˙pL B‡ ;È¯˜ ÌL ‡ˆnÈƒ»≈»∆ƒ∆ƒ¿»«≈∆ƒ¿¿»«
‰Ê ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,Á¯‡˙Ó È‡ Ô·e‡¯ Ïˆ‡≈∆¿≈¬ƒƒ¿»≈«¿≈∆…«¿ƒ««∆
,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ‡È·‰L B‡ ;BÏˆ‡ Á¯‡˙pL∆ƒ¿»«∆¿∆≈ƒ»≈»»«¬≈

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê Ô·aÁÏ È„k ,Ú¯‚Â ÛÈÒB‰Â81. ¿ƒ¿»«¿≈¿«¿»∆»∆¬≈∆À»
el‡ ÌÈ¯·cÓ ıeÁ B¯ea„a ‰pML ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ≈

BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -82.ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ëa ≈«¬ƒƒƒ¿ƒ«ƒ

עין.76) טביעות עלֿפי לתלמידֿחכם שמחזירים
ותיק).77) ערך השלם, (ערוך טובות" ומעלות מדות "בעל
כד.78) לבבא79ֿ)בבאֿמציעא רי"ף וראה סה: יבמות

כאן. בשאלות 80)מציעא לטפל לו נעים שלא משום
ברבי 81)אלה. אלעזר רבי משום אילעא רבי כדעת

שם. יבמות לשנות, מצוה שאמר נתן רבי כדעת ולא שמעון,
נתן. כרבי שפסק כאן לבבאֿמציעא רי"ף שמא 82)וראה

עין, בטביעות הארץ לעם מחזירים אין זה מטעם ישקר.
ישקר. שמא חוששים שאנו משום

øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨
שהבעלים 1) נראה שהוא דבר מציאת דיני בו נתבארו

בשלימות. בזה התלוי וכל ספק שהוא או לדעת שם הניחוהו
מפני  למוצאם מותרים שהם הדברים קצת בו נתבאר וכן

כהפקר. שהם מפני או סימן, בהם שאין

.‡ÔÈ‡L ÔÈa ÔÓÈÒ da LiL ÔÈa ,‰„·‡ ‡ˆBn‰ Ïk»«≈¬≈»≈∆≈»ƒ»≈∆≈
‰Áp‰ C¯c d‡ˆÓ Ì‡ ,ÔÓÈÒ da2da ÚbÏ ¯eÒ‡ -3, »ƒ»ƒ¿»»∆∆«»»»ƒ«»

ÌL ‰eÁÈp‰ ‰ÈÏÚa ‡nL4„ÚÌ‡Â ;dÏ e¯ÊÁiL ∆»¿»∆»ƒƒ»»«∆«¿¿»¿ƒ
„a‡ È¯‰ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰Â ‰pÏhÏ ‡B·È»ƒ¿∆»¿»»»»∆≈ƒ»¬≈ƒ≈

B„Èa B¯·Á ÔBÓÓ5¯ÈÊÁ‰Ï ÔÓÈÒ da BÏ ÔÈ‡ È¯‰L , »¬≈¿»∆¬≈≈»ƒ»¿«¬ƒ
ÔÁÈ¯Ë‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÓÈÒ BÏ LiL ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba¿ƒ»»»»∆≈ƒ»¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÚbiL BÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe .dÓÈÒ ˙˙ÏÂ ‰È¯Á‡ Ûc¯Ïƒ¿…«¬∆»¿»≈ƒ»»¿ƒ»»∆ƒ«

‰ÏÈÙ C¯„ ‰p‡ˆÓiL „Ú da6BÏ ˜tzÒ elÙ‡Â . »«∆ƒ¿»∆»∆∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿«≈
Ú„È ‡ÏÂ ¯·c‰7‰Ê È¯‰ - ÁpÓ B‡ „e·‡ ‰Ê ¯·c Ì‡ «»»¿…»«ƒ»»∆»À»¬≈∆

Ba ÚbÈ ‡Ï8¯·Ú Ì‡Â .9B¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - BÏËe …ƒ«¿ƒ»«¿»»¿«¬ƒ
ÌLÏ10Ba ‰ÎÊ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .11, ¿»¿ƒ»»»»∆≈ƒ»»»

B¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â12. ¿≈«»¿«¬ƒ

ב.2) הלכה לא 3)ראה מכוסה אם באשפה, כלי "מצא
שיש  בכלי מדובר ושם כה:). בבאֿמציעא (משנה בו" יגע
ומכריז". נוטל מגולה "אם שם נאמר שהרי סימן, בו

להו 4) לית להו שקיל ואי אצנעינהו, אינש הני "דאמרינן
מרייהו  דאתי עד לשבקינהו הלכך בגווייהו, סימנא למרייהו
שנזכרו  הגוזלות - אלו אומרים: שאנו =) להו" ושקיל
אין  אותם, יטול המוצא ואם הטמינם. איש - במשנה
שיבואו  עד אותם יעזוב כך משום בהם. סימן לבעליהם

שם). גמרא אותם, ויטלו את 5)בעליהם שנטל עלֿידי
לידו. רצה 6)האבידה פרה או בשוק, מפוזרים פירות כגון

אתה  מכאן הנדחים. כדרך נדחים, שיו את "או הכרמים. בין
('ספרי' הכרמים" בין ורצה פרה . . . אבידה היא איזו אומר,

רכב). גדר 7)כיֿתצא מאחורי מדדים גוזלות כגון
והגיעו  בשוק אבדו ספק שהם בכנפיהם, ומקושרים
והם  הואיל הגדר, מאחורי הניחום ספק לגדר, בקפיצות

יטול",8)מקושרים. לא לכתחילה הינוח ספק "כל
בין  פירושו הינוח" ספק "כל רבינו ולדעת כה: בבאֿמציעא
שהביא  כסףֿמשנה, וראה סימן. בו שיש ובין סימן בו שאין
הינוח  בספק אפילו סימן, בו שביש והר"ן, הרשב"א דעת

ומכריז. בו".9)נוטל יגע "לא דין נטל 10)על "ואם
הוא, לשם להחזירו לו שאסור והטעם (שם). יחזיר" לא
שהניחו, החפץ את מצאו ולא הבעלים באו בינתיים שמא
להכריז. שנטל המוצא חייב כן ועל לשם, יחזרו לא ושוב

נטל. ואם ד"ה ו'תוספות' כאן ירושלמי שהרי 11)וראה
למקום  ולהחזיר לבעלים, להחזירו יוכל ולא סימן בו אין
ראה  יחזיר", לא נטל "ואם שאמרנו כמו חייב, אינו

כאן. להחזירו,12)כסףֿמשנה אסור סימן בו שיש בדבר
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קסא

קסא

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ה' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

חייב  אינו סימן בו שאין בדבר להכריז. חייב שהוא משום
בו. שזכה מכיון להחזירו, עליו אוסרים אין אבל להחזירו,

.·‰Áp‰ C¯„a ÔÈa ,ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·c ÏÎÂ13ÔÈa ¿»»»∆≈ƒ»≈¿∆∆«»»≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‰ÏÈÙ C¯„a14˙eL¯a ÔÈa ¿∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿

ÌÈa¯‰15ÔB‚k ?‰Áp‰ C¯c „ˆÈk .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - »«ƒ«»¿«¿ƒ≈«∆∆«»»¿
C¯ca ÌÈÚB¯ ‰¯t B‡ ¯BÓÁ ‡ˆnL16ÌBia17B‡ , ∆»»¬»»ƒ«∆∆«

‰tL‡a ‰qÎÓ ÈÏk ‡ˆnL18;Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ∆»»¿ƒ¿À∆»«¿»¬≈∆…ƒ«»∆
Í¯ca ÌÈÁc :¯Ó‡pL19ÂÈÏÎÂ ¯BÓÁ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¡«ƒ»ƒ«∆∆¿¬»ƒ»»¬¿≈»

ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ˆ¯ ‰¯Ùe ,ÌÈÎeÙ‰20‰l‚Ó ÈÏk B‡ , ¬ƒ»»»»≈«¿»ƒ¿ƒ¿À∆
.ÊÈ¯ÎÓe ÏËBÂ ,‰„·‡ BÊ È¯‰ - ‰tL‡a»«¿»¬≈¬≈»¿≈«¿ƒ

א.13) הלכה ראה ונטלו, הולכים 14)בשעבר רבים שאין
סימטה. כגון שוק.15)בה, כגון בה, הולכים שרבים

ל:16) בבאֿמציעא בלילה 17)משנה אבל בכך, שדרכם
ג). הלכה וראה שם, (גמרא להכריז וחייב אבידה הריהם

כה:18) שם ה.19)משנה, הערה למעלה ראה
ידיעת 20) בלי ובוודאי לכרם, להזיק וגם להיפצע שעלולה

כאן. היא הבעלים

.‚¯Ù‡a ÌÈÚB¯ ‰¯t B‡ ¯BÓÁ ‰‡¯21Ôk¯„k22: »»¬»»ƒ»¬»¿«¿»
‰„·‡ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla23ÌBi‰ ˙BÙa ;24ÛLp·e25, ««¿»¬≈¬≈»ƒ¿««∆∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô˙B‡ ‰‡¯ Ì‡26BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ƒ»»»¿»»ƒ∆««∆¬≈
Ì‡ :C¯ca ‰ˆ¯ ‰¯t ‰‡¯ .ÊÈ¯ÎÓe ÏËBÂ ,‰„·‡¬≈»¿≈«¿ƒ»»»»»»«∆∆ƒ

¯ÈÚ‰ ÈtÏk ‰Èt27‰„O‰ ÈtÏk ;‰„·‡ BÊ ÔÈ‡ -28- »∆»¿«≈»ƒ≈¬≈»¿«≈«»∆
.‰„·‡ BÊ È¯‰¬≈¬≈»

מרעה.21) מסודרים.22)מקום וכליו חמור כי 23)כגון
ל:). (שם בלילה למרעה בהמה להוציא הבעלים דרך אין

קצת.24) השחר.25)משהחשיך עלות פחות 26)לפני
את  הוציאו במקרה שמא אבידה, זו אין ימים משלושה
לאחר  אותה השאירו או יותר מוקדם למרעה הבהמה
(גמרא  היא אבידה ודאי רצופים ימים שלושה אבל חשכה.

אבידה 27)שם). זו אין כך ומשום לבעליה, חוזרת הריהי
לא.). אבידה.28)(שם היא כן ועל מבעליה, בורחת הרי

.„ÌeMÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ÚB¯ d‡ˆÓ¿»»»≈«¿»ƒ«»¿«¬ƒƒ
Ú˜¯w‰ ˙„·‡29„·BÚ ÏL ÌÈÓ¯k‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈«««¿«¿ƒ»ƒ»«¿»ƒ∆≈

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â ,‰„·‡ dÈ‡ - ÌÈ·ÎBk30Ì‡Â . »ƒ≈»¬≈»¿≈«»¿«¬ƒ¿ƒ
LLÁ31‰p‡ˆÓiLk ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰p‚¯‰È ‡nL »«∆»««¿∆»»≈»ƒ¿∆ƒ¿»∆»

ÏËBÂ ,‰„·‡ BÊ È¯‰ - Ì¯k‰ ‰„ÈÒÙ‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¬≈¬≈»¿≈
.ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ

אבידת 29) אבל הכרם, את ומקלקלת הזמורות את שאוכלת
(שם). נפצעת ואינה בנחת רועה שהריהי כאן, אין בהמה

יא,30) פרק למעלה ראה גוי, אבידת על מצווה אינו כי
ג. שם.31)הלכה גמרא

.‰ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰¯t ‡ˆÓ32ıeÁ ˙„ÓBÚ Ì‡ , »»»»ƒ¿»«ƒƒ∆∆
ÌeÁzÏ33¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -34ÌÈ·OÚa ‰ÚB¯ ‰˙È‰ .35B‡ , «¿«»¿«¬ƒ»¿»»»¬»ƒ

˙Ù¯a ‰˙È‰L36˙¯nzLÓ dÈ‡L37˙„a‡Ó dÈ‡Â38 ∆»¿»¿∆∆∆≈»ƒ¿«∆∆¿≈»¿«∆∆
da ÚbÈ ‡Ï -39B‡ ˙ÈlË ‡ˆÓ .‰„·‡ BÊ ÔÈ‡L , …ƒ«»∆≈¬≈»»»«ƒ

¯„b‰ „ˆa :Ìc¯˜40‡ÈË¯Òa ;Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -41 «¿…¿««»≈¬≈∆…ƒ«»∆ƒ¿«¿»
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB ‰Ê È¯‰ -42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬≈∆≈«¿ƒ¿≈…«≈»∆

לב.32) בבאֿמציעא לעיר.33)משנה מחוץ אמה אלפים
בה.34) יגע לא הרבים, ברשות אפילו התחום בתוך אבל

בידינו  כלל שם. בגמרא יצחק רבי של אחרון כלשון זהו
אחרון. כלשון הגירסא 35)שהלכה לא. שם ברייתא

ה' בכת"י אבל הכרמים, בין רועה היא: שלנו בגמרות
רועה  היא: הגירסא ובתוספתא, קושטא דפוס וברי"ף

לב.36)בעשבים. שם ויכולה 37)משנה נעולה שאינה
רוחותיה 38)לצאת. ארבע מכל פתחים לה שאין כגון

לברוח  הבהמה את שתעורר רסא), סימן חושןֿמשפט (טור
שם. גמרא יצחק 39)משם, כרבי לתחום, חוץ ואפילו

לחםֿמשנה. ראה אחרון. הפועלים 40)בלשון שדרך
לא.). שם (ברייתא כליהם שם בכביש.41)להניח

הם.42) אבידה ובוודאי בכביש, כלים מניח אדם שאין

.Â˙BÏÊB‚ ‡ˆÓ43Ô‰ÈÙÎa ÔÈ¯M˜Ó44ÔÈc„Óe45¯Á‡ »»»¿À»ƒ¿«¿≈∆¿«ƒ««
¯„b‰46‰Ùb‰ ¯Á‡ B‡47„OaL ÔÈÏÈ·Ma B‡È¯‰ - ˙B «»≈«««»»«¿ƒƒ∆«»¬≈

ÌL ÌeÁÈp‰ Ô‰ÈÏÚa ‡nL ,Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê48Ì‡Â . ∆…ƒ«»∆∆»¿»≈∆ƒƒ»¿ƒ
BlL el‡ È¯‰ - ÔÏË49‡e‰L ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»»¬≈≈∆¿ƒ»¿ƒ∆∆∆

ÔÓÈÒ50ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -51ÌÈÚe·˜ Ô‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ
ÔÓB˜Óa52ÔÓÈÒ ÌB˜n‰L ;ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -53. ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆«»ƒ»

כה:43) בבאֿמציעא ועל 44)משנה כך, קושרים שהכל
שם). (גמרא סימן הקשר אין מעט 45)כן מעט ומהלכים

חננאל). אבנים.46)(רבינו קנים.47)של של או עץ של
שם.48) יוכל 49)גמרא ולא סימן, בהם אין שהרי

ה"א). סוף למעלה (ראה לבעליהם שאין 50)להחזירם
כך. קושרים שם.51)הכל כגון 52)גמרא מדדים, ולא

ברגליהם. כג.53)שקשורים כב: בבאֿמציעא רבא, כדעת
שם  סימן", מקום ולהוי הגמרא, מקושיית שמשמע וכמו

כה:

.Ê‰tL‡a ‡ˆÓ54‰qÎÓ ÈÏk55ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »»»«¿»¿ƒ¿À∆¬≈∆…ƒ«
e¯‡aL BÓk ,Ba56‰ÈeOÚ dÈ‡L ‰tL‡ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ«¿»∆≈»¬»

Èt ÏÚ Û‡ ,d˙BpÙÏ ‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,‡È‰ ˙Bpt˙‰Ï¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«»∆»¿«»««ƒ
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ‰qÎÓ B‡ˆnL57ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿»¿À∆≈«¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ

eÈ‰ elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „etLÂ ÔÈkÒ ÔB‚k ,ÌÈpË¿̃«ƒ¿«ƒ¿«¿«≈»∆¬ƒ»
‰Úe·w‰ ‰tL‡a ÔÈqÎÓ58ÊÈ¯ÎÓe ÏËB -59. ¿Àƒ»«¿»«¿»≈«¿ƒ

כה:54) שם הבעלים.55)משנה, שם הניחוהו וודאי
א.56) הלכה נתגלה 57)למעלה האשפה פינוי עם שהרי

(משנה  יחזירו ולא הגון שאינו אדם שיקחנו ואפשר הכלי,
שם). להתפנות.58)וגמרא עשויה שאבידה 59)שאינה

מן  שהוציא האשפה עם שם שהשליכם להניח שיש הם,
שם). (גמרא קטנותם מפני בהם, להרגיש מבלי הבית,

.ÁÔÈ¯fÙÓ ˙B¯t ‡ˆÓ60‰Áp‰ C¯c :61ÚbÈ ‡Ï - »»≈¿À»ƒ∆∆«»»…ƒ«
Ô‰a62‰ÏÈÙ C¯c ;63BlL Ô‰ È¯‰ -64‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆∆¿ƒ»¬≈≈∆¿≈ƒ»»

˙BpË˜ ˙BÎÈ¯k65ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏaL ÏL66È¯‰L , ¿ƒ¿«∆ƒ√ƒƒ¿»«ƒ∆¬≈
ÔÓÈÒ Ô‰a ÔÈ‡67‰Ï·„ ÈÏebÚ ‡ˆnL B‡ ,68˙B¯kÎÂ , ≈»∆ƒ»∆»»ƒ≈¿≈»¿ƒ»
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קסב ואבידה קסב גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ה' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌBzÁ ÏL69ÌÈ‚c ÏL ˙BÊB¯ÁÓe ,70ÏL ˙BÎÈ˙ÁÂ , ∆«¿«¬∆»ƒ«¬ƒ∆
¯Oa71Ô˙È„nÓ ˙B‡a‰ ¯Óˆ Èf‚Â ,72ÈˆÈ‡Â ,73 »»¿ƒ≈∆∆«»ƒ¿ƒ»»«¬ƒ≈

ÔÓb¯‡ ÏL ˙BBLÏe ,ÔzLt74BlL el‡ È¯‰ -75, ƒ¿»¿∆«¿»»¬≈≈∆
a ÔÈ‡L ÈtÓÔÓÈÒ Ô‰76ÏËB - ÔÓÈÒ Ô‰a LÈ Ì‡Â . ƒ¿≈∆≈»∆ƒ»¿ƒ≈»∆ƒ»≈

.ÔÓÈÒ ‡e‰ È¯‰ Ò¯cÏ ÈeOÚ‰ ÔÓÈqL ;ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ∆ƒ»∆»ƒ»≈¬≈ƒ»

כא.60) בבאֿמציעא שם.61)משנה גמרא בסדר,
אבידה.62) זו שם.63)שאין גמרא סדר, ללא
ראה 64) הבעלים. מהם התייאשו - סימן בהם שאין מכיון

לקמן 65)כסףֿמשנה. ראה להכריז, חייב גדולות אבל
י. רגלי 66)הלכה עלֿידי למקום ממקום שמתגלגלות

סימן. המקום ואין סימן 67)הבהמות, בהן יש אם אבל
להדרס" העשוי "סימן שזהו אףֿעלֿפי להכריז, חייב
כרבא  אדם), רגלי דריסת ע"י שיטושטש שאפשר (פירוש:

וכג. כב: בצורת 68)שם לזו זו צמודות יבשות תאנים
כא.). (משנה ואין 69)עיגול שוות, הנחתומים ככרות כל

סימן. כך.70)בהן חורזים וכולם בחוט, יחד חרוזים דגים
אחד.71) במשקל נחתכו לפני 72)כולן גזוזות שהן כמות

האומן. בבית וארוז 74)חבילות.73)עיבודן סרוק צמר
סימן. זה אין כן ועל הם, ומצויים ארגמן וצבוע לשון, כעין

(75- היחיד ברשות אבל הרבים, ברשות במצא זה וכל
הבאות. ההלכות ראה סימן. נדרס,76)מקום שלא זמן כל

כב: שם רבא כדעת

.Ë˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙B¯kk ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡77¯Óˆ Èf‚Â , ¬»ƒ»»ƒ»∆««««ƒ¿ƒ≈∆∆
·iÁ - ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˙BÁe˜l‰«¿ƒ≈»À»«≈«ƒ¿«≈∆∆«»

el‡ ÏkL ;ÊÈ¯Î‰Ï78ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LÈ79Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆»≈≈»∆ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ
˙B¯ˆB‡‰ eÁzÙ80.BlL el‡ È¯‰ - ÔÓL ÏLÂ ÔÈÈ ÏL ƒ¿¿»»∆«ƒ¿∆∆∆¬≈≈∆

ÔÈÓeL¯ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â81eÈ‰ Ck ˙Bck‰ ÏkL . ¿««ƒ∆≈¿ƒ∆»««»»
LiL ,ÌBzÁp‰ ˙B¯kÎk ÔÈck‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,˙BÓeL¿̄¿ƒ¿¿≈««ƒ¿ƒ¿««¿∆≈

„Á‡ Ï˜LÓe ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰¯eˆ82.ÌlÎÏ »««¿À»ƒ¿»∆»¿À»

כה.77) שם הרישום,78)משנה, הוא הסימן בכדים
המגופה. סביב בטיט ומרוחים מוגפים שהם פירוש:

ג.79) הלכה יג, פרק למעלה מכירת 80)ראה זמן שהגיע
(גמרא  למכירה כדיהם מוציאים אנשים והרבה והשמן. היין

כג:). וטחוי 81)שם מהודק כשהוא הקנקנים "כיסוי
חננאל). ורבינו (רש"י רשום" נקרא - זה 82)בטיט לולא

ה. הלכה יג, פרק למעלה ראה מובהק, סימן המשקל היה

.È- ‰ÏÈÙ C¯c Ì‡ :„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˙BÎÈ¯k ‡ˆÓ»»¿ƒƒ¿«»ƒƒ∆∆¿ƒ»
BlL el‡ È¯‰83ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ‰Áp‰ C¯c Ì‡Â ,84; ¬≈≈∆¿ƒ∆∆«»»«»¿«¿ƒ

Û‡) ,ÔÓÈÒ ÌB˜n‰ - ÔÓÈÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆≈»∆ƒ»«»ƒ»«
˙BnÏ‡ ‡ˆÓ .(˜‰·Ó ÔÓÈÒ BÈ‡L Èt ÏÚ85ÔÈa , «ƒ∆≈ƒ»À¿»»»¬À≈

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a86. ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿»«ƒ≈«¿ƒ

מכיון 83) סימן, אינו כן גם והמקום סימן, בהן שאין משום
שם  (גמרא מקומן יודע שאינו להניח יש ידיעתו בלי שנפלו

למעלה 84)כד.). ראה יטול, לא לכתחילה שהרי נטל, אם
להכריז" "חייב בין ומבחין בלשונו מדייק רבינו א. הלכה
ראה  הקודמות. בהלכות כמו זו בהלכה ומכריז" "נוטל ובין

ובזה  שם, ומגידֿמשנה ב' הלכה תחילת להכריז" "חייב
הגירסא: שלנו בגמרא כאן. שמח" "אור קושיית מיושבת
י' פ', ה', יד בכתב אבל ומכריז", נוטל הנחה, דרך "אי
רבינו. גירסת גם וזוהי להכריז", "חייב היא הגירסא

גדולות.85) יש 86)כריכות וגדולות, כבדות שהן מכיון
שאינן  ומפני נפלו, מקום באיזה יודע שהוא להניח
כי  מתייאש, אינו כובדן לרגל ובהמה אדם ברגלי מתגלגלות

שם. גמרא הרבים, ברשות אפילו סימן נחשב המקום

.‡ÈÏebÚ ‡ˆÓ87O¯Á BÎB˙·e88,˙BÚÓ BÎB˙·e ¯kk , »»ƒ¿∆∆ƒ»¿»
˙BÎÈ˙Áa ‰pLÓ ‡e‰L ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Á89‚c , ¬ƒ»∆»»∆¿À∆«¬ƒ»

CeL90,ÈepL Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , »¿≈…«≈»≈ƒ¿≈»∆ƒ
ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ91.ÔÓÈÒÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚa Ìe‡OÚ ‡lL ; «»¿«¿ƒ∆…¬»¿»≈∆∆»¿ƒ»

כא.88)דבילה.87) בבאֿמציעא בשר 89)משנה כגון
כג:). שם (גמרא משולש בצורת שם.90)חתוך ברייתא

כא.91) שם במשנה מאיר רבי על החולק יהודה רבי כדעת
דלא  פסק כן ועל מאיר", ר' "דברי במשנתנו גרס לא הרא"ש
ור' ר"מ", "דברי גרס רבינו משנה. כסתם אלא יהודה כר'

(כסףֿמשנה). יהודה כרבי הלכה - יהודה ור' מאיר

.·È˙B¯b‰ ÌB˜Óa ÔÈ¯fÙÓ ˙B¯t ‡ˆÓ92eÈ‰ Ì‡ : »»≈¿À»ƒƒ¿«¿»ƒ»
·˜ BÓk93Úa¯‡ ÏÚ ¯˙Èa B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ¿«¿«¿««¿»≈««¿«

ÌÈÏtËÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BlL el‡ È¯‰ - ˙Bn‡«¬≈≈∆ƒ¿≈∆≈«¿»ƒ¿«¿ƒ
Ô˙ÙÈÒ‡a94‡Ï - ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁÙa ÔÈ¯fÙÓ eÈ‰ . «¬ƒ»»»¿À»ƒ¿»≈«¿««…

ÈÌL ÌeÁÈp‰ ÌÈÏÚa‰ ‡nL ,Ô‰a Úb95ÈˆÁ BÓk eÈ‰ . ƒ«»∆∆»«¿»ƒƒƒ»»¿¬ƒ
˙Bn‡ ÈzLa ·˜96˙Bn‡ ‰BÓLa ÌÈa˜ B‡97B‡ , «ƒ¿≈«««ƒƒ¿∆«

ÌÈ¯Óz BÓk ,ÔÈÈÓ ‰LÏLe ÌÈMÓ ·w‰ ‰È‰L∆»»««ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿»ƒ
[ÌÈBn¯Â] ÔÈÓLÓL98˜ÙÒ el‡ Ïk -99‡Ï CÎÈÙÏ . À¿¿ƒ¿ƒƒ»≈»≈¿ƒ»…

ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ÏË Ì‡Â ,ÏhÈ100. ƒ…¿ƒ»«≈«»¿«¿ƒ

שם 92) (גמרא הפירות את משם לקחו שהבעלים לאחר
הסאה.93)כא.). ששית שהם לוגים ארבעה היבש, מדת

הקטנה,94) הכמות בגלל הרבה לטרוח לו כדאי הדבר אין
"קב  הגירסא: שלנו בגמרא אותם. מפקירים והבעלים
היא: הרי"ף גירסת אבל טירחייהו", דנפיש אמות בארבע
מקום  יש כך ומשום איניש". טרח לא אמות בארבע "קב
הוא  העיקרי הטעם אם שם) (בגמרא ירמיה רב של לבעיות
סופרים). דקדוקי (ראה הגדול השטח או הקטנה הכמות

לקחתם.95) כאן 96)וישובו אין הרי בשטח, נתחשב אם
מפקיר, ואינו אמות שתי של בשטח לאסוף מרובה טרחה
כדאי  ולא מועטת הכמות הרי בכמות, נתחשב אם אבל

אותם. ומפקיר - לשוב גדול 97)לבעלים הוא השטח
גדולה. הכמות אבל מרובה, תמרים 98)והטירחה

אפשר  כך ומשום לאספם, טרחה אין גדולים שהם ורימונים,
נתחשב  אם אבל אותם, מפקירים הבעלים שאין לומר
משום  לקחתם, ישובו לא שהבעלים לומר יש בשוויים,
וכדאי  מרובה חשיבותם שומשמין לעומתם הם. שזולים
מרובה. אותם לאסוף הטירחה אבל ולקחתם, לשוב

שם.99) בגמרא נפתרו שלא מציאה 100)בעיות כדין
א. הלכה למעלה ראה הנחה, בדרך ונמצאה סימן בה שאין
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קסג

קסג

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ו' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‚È˙B¯t È¯eaˆ ‡ˆBn‰101ÈÏÎa ˙B¯t B‡ ,102B‡ , «≈ƒ≈≈≈ƒ¿ƒ
‡e‰L ˙BÓk ÈÏk103ÂÈÙÏe ÈÏk ‡ˆÓ .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ¿ƒ¿∆«»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»»

˙B¯t104˙B¯t‰ BlL el‡ È¯‰ -105ÏËB ÈÏk‰Â , ≈¬≈≈∆«≈¿«¿ƒ≈
ÏL ˙B¯t‰Â „Á‡ ÏL ÈÏk‰ :¯ÓB‡ È‡L ;ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ∆¬ƒ≈«¿ƒ∆∆»¿«≈∆
Ô‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡ È¯‰Â ,¯Á‡«≈«¬≈≈ƒ»¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆≈

.ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - „Á‡ Ì„‡ ÏL∆»»∆»«»¿«¿ƒ

כד:).101) בבאֿמציעא (משנה סימן הוא המספר
הפירות.102) את גם מקבל בכלי, סימן ריקן 103)והנותן

שם). המשנה כה.104)(לשון שם ברייתא,
שכתב 105) מה וראה שלו, הפירות אלו הרי כלומר,

כאן. המגידֿמשנה

.„È?„ˆÈk106ÈÏk‰ È¯BÁ‡ eÈ‰107È¯‰ - ˙B¯t‰ ÈÙÏ ≈«»¬≈«¿ƒƒ¿≈«≈¬≈
ÔÈLLBÁ - ˙B¯t‰ ÈÙÏ ÈÏk‰ Èt eÈ‰ ;BlL el‡≈∆»¿≈«¿ƒƒ¿≈«≈¿ƒ

eÎtL ÈÏk‰ ÔÓ ‡nL108ÌÈ‚‡ eÈ‰ Ì‡Â .109,ÈÏkÏ ∆»ƒ«¿ƒƒ¿¿¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ
;BlL el‡ È¯‰ - ˙B¯t‰ ÈtÏk ÂÈtL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿«≈«≈¬≈≈∆
ÈtÓ BÎB˙a Ô‰Ó ¯‡L ‰È‰ ,ÈÏk‰ ÔÓ eÎtL el‡L∆ƒƒ¿¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿≈

ÌÈ‚‡‰110ı¯‡a Ô˙ˆ˜Óe ÈÏka ˙B¯t‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .111 »√»ƒ»ƒ¿»«≈«¿ƒƒ¿»»»»∆
ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -112. «»¿«¿ƒ

לא.106) ואם הכלי לבעל שייכים הפירות אם לדעת אפשר
שאין 107) ומכיון נשפכו, הכלי מן לא שהפירות מראה זה

שם). (גמרא המוצא של הם הרי סימן, ובעל 108)להם
הפירות. בעל גם הוא הכלי,109)הכלי לתוך כפופה שפה

לחוץ. מלהשפך הפירות את שם.110)ומונעת גמרא
שם.111) ברייתא הכלי, מן נשפכו שהפירות מוכיח הדבר
לכלי.112) שמחוץ הפירות את גם יקבל הכלי ובעל

.ÂË˙BÚÈˆ˜ ‡ˆBn‰113‰„O „ˆa elÙ‡Â ,C¯ca «≈¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿«¿≈
˙BÚÈˆ˜114BlL el‡ È¯‰ -115‰ËB ‡È‰L ‰‡z ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈≈∆¿≈¿≈»∆ƒ»

‰ÈzÁz ÌÈ‡z e‡ˆÓÂ ,C¯cÏ116ÌeMÓ ˙B¯zÓ - «∆∆¿ƒ¿¿¿≈ƒ«¿∆»À»ƒ
ÏÊb117˙Ò‡Ó d˙ÏÈÙ ÌÚ da ‡ˆBiÎÂ ‰‡z‰L ;118. »≈∆«¿≈»¿«≈»ƒ¿ƒ»»ƒ¿∆∆

¯OÚÓ ÌeMÓ ˙B¯eËÙe119ÔÈ·e¯ÁÂ ÌÈ˙ÈÊ Ï·‡ .120 ¿ƒ«¬≈¬»≈ƒ¿»ƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬ƒ

כא:).113) (שם ליבשן ששוטחים שנראה 114)תאנים
השדה. לבעל שייכות דבר 115)שהקציעות הקציעות כי

והרגישו  קרובות, לפעמים אותן בודקים והבעלים הן, חשוב
יאוש  לאחר המוצא לידי והגיעו קצר, זמן כעבור באבדנן

בעל 117)בדרך.116)(שם). של שהתאנים אףֿעלֿפי
הן. אותה.118)התאנה מפקיר התאנה כדין 119)ובעל

חשובים 120)הפקר. אינם אבל נמאסים, ואינם הם קשים
ועל  אותם, לראות תכופות בודקים אינם ובעליהם כקציעות,
מדעת  שלא יאוש זה והרי שנפלו, יודעים שאינם אפשר כן

נמאסים. אינם כי אותם, מפקירים אינם והבעלים

.ÊËÌÈÏÚa‰L ;˙B¯zÓ - Áe¯‰ Ô¯ÈMnL ÌÈ¯Óz121 ¿»ƒ∆«ƒ»»«À»∆«¿»ƒ
ÌeÏÁÓ122Ô˙˜ÊÁ e‰ÊÂ ,Ì„‡ ÏÎÏ123ÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿»¿»»»¿∆∆¿»»¿ƒ»∆

‰ÏÈÁÓ Èa ÔÈ‡L ,ÌÈÓB˙È124Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eÒ‡ - ¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¬ƒ¿≈ƒ
ÛÈw‰Â ‰„O‰ ÏÚa „Èt˜‰125Ôwz B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ƒ¿ƒ«««»∆¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ≈

˙BÏ·Bp‰ Ba eÏtiL ÌB˜Ó126el‡ È¯‰ - ÌË˜ÏiL „Ú »∆ƒ¿«¿«∆ƒ¿¿≈¬≈≈
.ÏÁÓ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡¬∆¬≈ƒ»«¿∆…»«

העץ.121) מן תמרים משיר שהרוח שיש מראש היודעים
מתיקותם 122) מחמת אותם אוכלות וחיות שבהמות מפני

כב:). מחלום.123)(בבאֿמציעא שהבעלים
יתומים 124) של בתאנה שגם ונראה (שם). הם שקטנים

כך. וחיות.125)הדין בהמות יכנסו שלא בגדר,
העץ.126) מן הנופלים בשלו, שלא הפירות

.ÊÈÚ¯ Ïe˙Á127‚¯B‰L128¯eÒ‡ - ÌÈpËw‰ ˙‡ »«∆≈∆«¿«ƒ»
ÏÊb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â ,BÓi˜Ï129·L‰ ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â , ¿«¿¿≈ƒ»≈¿≈ƒ»≈

B‡ˆBn‰ Ïk ‡l‡ ;ÏÈÚBÓ B¯BÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡¬≈»««ƒ∆ƒ∆»»«¿
BlL ¯BÚ‰Â B‚¯B‰Â ,Ba ‰ÎÊ130. »»¿¿¿»∆

פו.127) "קטעיה 128)בבאֿקמא הגירסא: שלנו בגמרא
חסרה  פ' בכתבֿיד אבל ילד), של ידו (=קטע דינוקא" לידא
היתה  רבינו וגירסת סופרים), דקדוקי (עיין "לידא" תיבת

מגידֿמשנה. וראה לינוקא", "קטליה מכיון 129)כנראה
שם. גמרא בעלים, ללא כחתול דינו - לקיימו שאסור

שם.130) רבינא דעת

.ÁÈÌÈMÓÁ CB˙a :C·BLÏ ·B¯˜ ‡ˆÓp‰ ÏÊBb»«ƒ¿»»¿»¿¬ƒƒ
‰n‡131C·BM‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ -132ıeÁ , «»¬≈∆«««»

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‰n‡ ÌÈMÓÁÏ133ÔÈ‡L ; «¬ƒƒ«»¬≈∆¿∆≈
‰c„Ó ÏÊBb‰134ÈL ÔÈa ‡ˆÓ .‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙È «»¿«∆»≈«¬ƒƒ«»ƒ¿»≈¿≈

˙BÎ·BL135·B¯˜ ÏL ‡e‰ È¯‰ -136‰ˆÁÓ ; »¬≈∆»∆¡»
‰ˆÁÓÏ137eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e˜ÏÁÈ - ¿∆¡»«¬…«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

ÈBÈ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓa ÌÈÂL ˙BÎ·BM‰ ÈL ÈBÈ≈¿≈«»»ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ»≈
·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈa¯ „Á‡‰138‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ »∆»«ƒ«≈««»…««ƒ∆
.˜BÁ»̄

כג:131) מתרחק 132)בבאֿבתרא אמה חמשים שעד
(שם). משובכו בא.133)הגוזל ההפקר מן שם.134)כי

לשניהם.135) חמשים קרוב 136)בתוך שלו, לזה "קרוב
שם). (משנה שלו" ספק.137)לזה זה כגון 138)הרי

אמה  עשרים ותוך מרובות, שיוניו לשובך אמה ארבעים תוך
שם). (גמרא מועטות שיוניו לשובך

âשבט ו' קודש âשבת
øOò äML ÷øt1 ¤¤¦¨¨¨

מוצאו,1) של שהוא ממה פרטים קצת כן גם בו נתבאר
בשלימות. זה ביאור ונשלם סיבה זה אי מחמת

.‡ÌÈËÁÓ ‡ˆBn‰2˙B¯BpˆÂ3‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÓÒÓe «≈¿»ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«≈
BlL el‡ È¯‰ - „Á‡ „Á‡ Ì‡ˆÓ Ì‡ :Ô‰a4ÌÈL , »∆ƒ¿»»∆»∆»¬≈≈∆¿«ƒ

.ÔÓÈÒ ÔÈnL ;ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ¯˙È B‡ ÌÈL¿«ƒ»≈«»¿«¿ƒ∆ƒ¿»ƒ»

כד.2) מציעא בבא חוטי 3)ברייתא לטוות מזלגות כעין
ראה 4)זהב. עין. טביעת ולא סימן לא בהם אין שהרי

ב. הלכה יד, פרק למעלה

שבת קודש
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קסד ואבידה קסד גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ו' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·BlL el‡ È¯‰ - ÌÈ¯fÙÓ ˙BÚÓ ‡ˆBn‰ ÔÎÂ5. ¿≈«≈»¿À»ƒ¬≈≈∆
‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ˙BÚaËÓ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ elÙ‡6Ô‰ È¯‰ - ¬ƒ»ƒ¿»«¿¿∆««≈∆¬≈≈

ÔÈ¯fÙÓk7·iÁ - ˙BÚÓ ¯eaˆ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»ƒ¬»ƒ»»ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï8˙BÚaËÓ ‰LÏL ‡ˆÓ .9Ô‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ¿«¿ƒ»»¿»«¿¿∆««∆¿≈

Ïc‚Ók ÔÈÈeOÚ10ÔkÓ „Á‡Â ÔkÓ „Á‡ eÈ‰L B‡ , ¬ƒ¿ƒ¿»∆»∆»ƒ»¿∆»ƒ»
Ô‰Èab ÏÚ „Á‡Â11,‰Ê ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ê ˙ˆ˜Ó eÈ‰L B‡ , ¿∆»««≈∆∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆

˙Á‡ ˙·a eÏËpÈ Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎÈ Ì‡L È„k12- ¿≈∆ƒ«¿ƒ≈»≈≈∆ƒ»¿¿«««
¯ÈLk ÌÈÈeOÚ eÈ‰ .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ13‰¯eLk B‡14B‡ «»¿«¿ƒ»¬ƒ¿≈¿»

‰·eˆÁk15ÌlÒk B‡16.ÏhÈ ‡ÏÂ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¬»¿À»¬≈∆»≈¿…ƒ…

סימן.5) בהן אין אבל 6)שהרי השני, על אחד מטבע
למטה. דינם רבינו פירש מטבעות מן 7)בשלושה ונפלו

כה.). מציעא (בבא המוצא של הן הרי כן ועל הבעלים,
למעלה 8) (ראה סימן הוא והמקום הינוח, דרך זה שהרי

י). הלכה טו, סימן.9)פרק הוא המספר כה. שם משנה
מכריז  המוצא שהרי סימן, המספר אין מטבעות בשתי
שם). (גמרא שניים מטבעות ומיעוט מצאתי, מטבעות

המשנה 10) את יצחק רבי פירש כך נפילה. דרך זה שאין
פירושו, ו"כמגדל" זה", גב על זה מטבעות "שלושה שם.
והקצר  באמצע הבינוני למטה, הרחב חנינא, רבי לפי
אחד  ברוחב כשהמטבעות אפילו יוחנן רבי ולפי למעלה,
הרי  חבירו, על עודף אחד ואין זה גב על זה מונחים והם

(שם). להכריז וחייב הינוח דרך וחציו 11)זה זה על חציו
כה:). (שם זה כה.).12)על (שם הוא הינוח דרך

(שם).13) כצמיד זה.14)עגול אצל אחד 15)זה כל
שניים. של אוויר ורוב 16)כנגד התחתון על אמצעי רוב

שם. רש"י מעלות, כמו האמצעי על העליון

.‚ÒÈÎa ˙BÚÓ ‡ˆBn‰17·iÁ - ‡e‰L ˙BÓk ÒÈk B‡ , «≈»¿ƒƒ¿∆«»
ÊÈ¯Î‰Ï18el‡ È¯‰ - ÌÈ¯fÙÓ ˙BÚÓ ÂÈÙÏe ÒÈk ‡ˆÓ . ¿«¿ƒ»»ƒ¿»»»¿À»ƒ¬≈≈

BlL19ÏL ˙BÚn‰Â ÒÈk‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â . ∆¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆«ƒ¿«»∆
„Á‡ Ì„‡20.ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - eÏÙ ÒÈk‰ ÔÓe »»∆»ƒ«ƒ»¿«»¿«¿ƒ

כד:).17) שם (משנה בארנק.18)בארנק סימן יש שהרי
סימן 19) אין מפוזרות ולמעות נפלו, מהארנק לא שהמעות

ויד. יג הלכה טו פרק למעלה ראה כה.). כגון 20)(גמרא
מעות  שמקצת או המעות, לצד פונה הפתוח הארנק שמנעול

שם. הכיס, יד על ומקצתן בכיס

.„‰·z ÔÈa eÈ‰ Ì‡ :˙eÁa ˙BÚÓ ‡ˆBn‰21- ÈÂÁÏ «≈»«¬ƒ»≈≈»«∆¿»ƒ
˙eÁ‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰22ÔÈ‡Â ,‰·z‰ ÏÚ Ô‡ˆÓ Ì‡Â ; ¬≈≈∆«««¬¿ƒ¿»»««≈»¿≈

Ô‡ˆBÓ ÏL Ô‰ È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰·zÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ23. »ƒ«ƒ≈»¿«¬≈≈∆¿»
‰nÏÂ24¯ˆÁ dÈ‡L ÈÙÏ ?‰ÈÏÚ·Ï ˙eÁ‰ ‰˜z ‡Ï ¿»»…ƒ¿∆«¬ƒ¿»∆»¿ƒ∆≈»»≈

˙¯nzLn‰25dÎB˙a ‰ÈÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â .26CÈ¯ˆ , «ƒ¿«∆∆¿««ƒ∆¿»∆»¿»»ƒ
iL BÓk ,È˙eÁ ÈÏ ‰˜z :¯ÓBÏ.¯‡a˙ «ƒ¿∆ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈

לפניה.21) יושב שהרי 22)שהחנווני נפל, החנווני שמיד
מקומו. נפל 23)שם הקונים מאחד אומרים שאנו

שם. אלעזר רבי דעת בהן 24)והתייאש. זכה לא ולמה
(בבא  מדעתו? שלא לו קונה אדם של חצרו הרי החנווני

יא.). שם.25)מציעא ונכנסים יוצאים רבים שהרי
הנ"ל.26) מהטעם המשתמרת, כחצר דינה אין

.‰ÈÁÏM‰ ˙eÁa ˙BÚÓ ‡ˆÓ27‡qk ÔÈa :28 »»»«¬«À¿»ƒ≈ƒ≈
ÈÁÏL ÏL el‡ È¯‰ - ÈÁÏMÏ29‡qk‰ ÏÚ Ô‡ˆÓ ; «À¿»ƒ¬≈≈∆À¿»ƒ¿»»««ƒ≈

ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰ elÙ‡ ,ÈÁÏM‰ ÈÙÏ30ÏÚ ÔÈÁpÓe ƒ¿≈«À¿»ƒ¬ƒ»¿ƒÀ»ƒ«
·¯ eÈ‰iL ,‡e‰Â .Ô‡ˆBÓ ÏL el‡ È¯‰ - ÔÁÏM‰«À¿»¬≈≈∆¿»¿∆ƒ¿…

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ31·¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk , ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»…
ÌÈ¯e¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - Ï‡¯OÈ32Ì‰Ï LÈ ƒ¿»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈»∆

.ÔÓÈÒƒ»

כו:).27) מציעא בבא (משנה מעות התיבה 28)מחליף
לקונים  השולחני בין והמפרידה המעות, את עליה ששמים

כסא. ניגש 29)נקראת הקונה אין שהרי נפלו, שממנו
והרי"ף 30)לשם. חננאל רבינו גירסת זוהי סימן. בהן ויש

גבי  על ומונחין צרורין אפילו אלעזר רבי "אמר בגמרא.
גרס  לא ורש"י המוצא). (של שלו" אלו הרי השולחן

שם. ראה מדבר 31)"צרורין", אפילו הבעלים שנתייאשו
אפילו  המתחיל דיבור כו: שם בתוספות וראה סימן, בו שיש

ישראל 32)צרורין. ברוב אפילו צרורים, אינם אם אבל
מתייאשים  והבעלים סימן בהן שאין מפני שלו, אלו הרי
שם  ראה ייאוש, לאחר המוצא ליד הגיעו והמעות מייד,

כא: מציעא ובבא ב הלכה

.Â,˙B¯t B¯·Á BÏ ÁÏML B‡ ,B¯·ÁÓ ˙B¯t Á˜Bl‰«≈«≈≈¬≈∆»«¬≈≈
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ˙B¯e¯ˆ ˙BÚÓ ÔÎB˙a ‡ˆÓe33Ô‡ˆÓ ; »»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»

BlL el‡ È¯‰ - ˙B¯fÙÓ34?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿À»¬≈≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
¯bz‰ ÔÓ ˙B¯t‰ eÈ‰Lk35ÔÁ˜lL ˙Èa‰ ÏÚaÓ B‡ ¿∆»«≈ƒ««»ƒ««««ƒ∆¿»»

BÓˆÚÏ ˙B¯t‰ Lc ˙Èa‰ ÏÚa Ì‡ Ï·‡ ;¯bz‰ ÔÓƒ««»¬»ƒ««««ƒ»«≈¿«¿
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Ú È„È ÏÚ B‡36‰Ê È¯‰ - «¿≈¬»»¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¬≈∆

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ37. «»¿«¬ƒ

המספר.33) או הקשר סימן, בהן יש אין 34)שהרי שהרי
שם). (משנה סימן אנשים 35)בהן מהרבה פירות הקונה

אין  שהרי אפשר, אי ולהכריז להחזיר, למי יודעים ואין
מי  של ידוע ולא שונים מאנשים באו והפירות סימן במעות

כז.). (שם לקונה המעות כן ועל שקנה 36)הכסף, מה וכל
רבו. קנה סימן,37)עבד בהן שאין פי על אף הבית, לבעל

שהרי  מתייאש, אינו הבית ובעל הן. מי של יודעים שהרי
עבדיו  ידי על כשדשם אבל שם). (גמרא מכר למי יודע הוא

ונתייאשו. המעות נפלו שמהם אפשר העבריים

.ÊÔBÓËÓ ‡ˆBn‰38Ï‚a39el‡ È¯‰ - ÔLÈ Ï˙Îa B‡ «≈«¿¿«¿…∆»»¬≈≈
Ô‰ ÌÈBÓ„w‰ ÌÈi¯BÓ‡ ÏL :¯ÓB‡ È‡L ;BlL40. ∆∆¬ƒ≈∆¡ƒƒ««¿ƒ≈

‰hÓ ‰hÓ Ì‡ˆÓiL ,‡e‰Â41˙BBÓËn‰ Ïk C¯„k ¿∆ƒ¿»≈«»«»¿∆∆»««¿
˙BLÈ‰42ÔBÓËÓ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡ Ï·‡ ; «¿»¬»ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆≈«¿

¯·c‰ BÏ ˜tzÒ elÙ‡ ,L„Á43ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »»¬ƒƒ¿«≈«»»¬≈∆…ƒ«
ÌL Ì‰ ÌÈÁpÓ ‡nL ,Ô‰a44. »∆∆»À»ƒ≈»

סתר.38) במקום כה:).39)טמון שם (משנה אבנים
גויים 40) היו לא האחרונים שבדורות שידוע פי על אף ולכן

שם). (גמרא כן הדין הגירסה 41)במקום, הקרקע. בתוך
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קסר

קסר

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ו' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

חלודה  העלה שהחפץ כלומר, טפי", "דשתיך שלנו בגמרא
רבינו  גירסת רב. מזמן מונח שהוא מוכיח וזה מרובה,

היסוד. אצל למטה מונח כלומר, שמוצאים 42)"דשתית",
באדמה. שוקעים הבתים שקירות לאחר בקרקע אותם

חדש.43) מטמון זה לא 44)אם כן ועל לקחתו, ויבואו
טו, פרק למעלה ראה שם), (גמרא הינוח ספק כל כדין יגע

א. הלכה

.Á,BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL B¯ˆÁÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ«¬≈∆»»»∆…ƒ«¿
ÔBÓËn‰ ‰Ê ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰˜È ‡Ï ‰nÏ ,¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈»»…ƒ¿∆««∆»≈∆««¿
,ÌÈi¯BÓ‡ ÏL ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔLi‰ Ï˙k‰ CB˙aL∆¿«…∆«»»««ƒ∆∆¡ƒƒ

¯ˆÁ‰ ÏÚ·Ï BÊ ‰‡ÈˆÓ ‰È‰˙Â45Úe„È BÈ‡L ÈtÓ ?46 ¿ƒ¿∆¿ƒ»¿««∆»≈ƒ¿≈∆≈»«
ÏkÓe epnÓ „e·‡ ÔBÓËn‰ ‰Ê È¯‰Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÏ¿…«¬≈ƒ«¬≈∆««¿»ƒ∆ƒ»
ÏL ‰„·‡ ‰Óe .B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ CÎÈÙÏe ,Ì„‡»»¿ƒ»∆¿»¬≈»∆

Ì„‡47- d˙‡ˆÓe epnÓ „·‡z ¯L‡ :‰¯Bz ‰¯Ó‡ , »»»¿»»¬∆…«ƒ∆¿»»
Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ ‰ÈeˆÓe epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ48˙‡ˆÈ , ƒ∆¬»ƒ∆¿»≈∆»»»»»

BÊ49Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L ÌiÏ ‰ÏÙpL50Ï˜ ; ∆»¿»«»∆¬»ƒ∆ƒ»»»«
ÌÏBÚÓ BlL ‰È‰ ‡lL ,ÈBÓ„˜ ÔBÓËÓÏ ¯ÓÁÂ51, »…∆¿«¿«¿ƒ∆…»»∆≈»

ÏL ‡e‰ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÏkÓe epnÓ „e·‡ ‡e‰Â¿»ƒ∆ƒ»»»¿ƒ»∆
.B‡ˆBÓ¿

ז).45) הלכה (ראה לקחתה למוצא מתירים שיש 46)ומדוע
וקיים.47)מטמון. להחזיר.48)שחי שאין 49)חייבים

(שם). להכריז הבעלים 50)צריכים שנתייאשו וחזקה
ראה  שלהם, החפץ על זכותם את אבדו כן ועל שנפלה, משעה

ד. הלכה יד, פרק תוספות 51)למעלה וראה בה. זוכה שאינו
כאן. ובראב"ד דשתיך המתחיל דיבור כו. שם

.ËL„Á Ï˙Îa ÔBÓËÓ ‡ˆÓ52ÁÈÎBÓ ÔBÓËn‰ Ì‡ : »»«¿¿…∆»»ƒ««¿ƒ«
ÁÈÎBÓ Ì‡Â ;BlL ‡e‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‡e‰L∆¿««««ƒ¬≈∆¿ƒƒ«

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ‡e‰L53. ∆∆∆»ƒ«¬≈∆¿
L ·vp‰ È¯‰ - ÔÈkq‰ ?„ˆÈkÁÈÎBÓ Bl54- ÒÈk‰Â ; ≈«««ƒ¬≈«ƒ»∆ƒ«¿«ƒ

ÁÈÎBÓ ÂÈt55Ô‰Ó ‡ÏÓ Ï˙k‰ CBz ‡ˆÓ Ì‡Â .56- ƒƒ«¿ƒƒ¿»«…∆»≈≈∆
ÔÈ˜ÏBÁ57. ¿ƒ

כה:).52) שם (משנה שבכותל חור פי 53)בתוך על אף
מטמון  שזה מכיוון המוצא, של זה הרי הינוח, וודאי שזה

נתייאשו. כבר והבעלים רב, זמן מחזיקים 54)המונח שכן
הבית  בעל הבית, לפנים פונה הניצב ואם בניצב, סכין
הרבים, לרשות פונה ואם שלו, זה והרי שם, אותו הטמין
(גמרא  המוצא של זה כן ועל שם, הטמינו דרך מעוברי אחד

כו.). ואם 55)שם הבית, בעל של הריהו לפנים, פונה אם
(שם). המוצא של הריהו לחוץ, לסוף 56)פונה שייך

כל  את תופסות שהמעות והכוונה משנה), (כסף י הלכה
הכותל. מחציו 57)רוחב (שם) המשנה לדברי בהתאם

אבל  המוצא. של ולחוץ מחציו הבית, בעל של ולפנים
על  סומכים הכותל, עובי כל ממלאים אם אפילו וכיס בסכין
הכיס  פי או הסכין של הניצב למעלה: שנאמרו ההוכחות

מוכיחים.

.ÈÔÈ‡L ,·‰Ê ÏL ˙BBLÏ B‡ ˙BÚÓ Ï˙k‰ CB˙a eÈ‰»¿«…∆»¿∆»»∆≈

ÁÈÎBÓ ÌL58ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ :59‡ˆBÓ ÏL -60BÈˆÁÓ , »ƒ«≈∆¿¿«∆≈≈∆¿
ÌÈÙÏÂ61˙Èa‰ ÏÚa ÏL -62. ¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ

הרבים 58) רשות מבני אחד או אותן שם הבית בעל אם
שם). שם).59)(גמרא (משנה הרבים לרשות הקרוב בחצי

ובמשך 60) ושכח, שם אותן הניח דרך שעובר הנחה מתוך
מהן. התייאש הבית.61)הזמן לפנים הקרוב בחצי

התייאש.62) ולא אותן הניח הוא כי

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ63ÔÚhLk ‡l‡ ¿≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»«
e‡L ,L¯BÈ ‰È‰L B‡ ;BlL ÔBÓËn‰L ˙Èa‰ ÏÚa64 ««««ƒ∆««¿∆∆»»≈∆»

BÏ ÔÈÚBË65Ô‰L ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰ ÂÈ·‡ ÏL ‡nL ¬ƒ∆»∆»ƒ≈¬»ƒ»∆≈
‡ˆBÓ ÏL Ô‰ È¯‰ - ‰‡ÈˆÓ66‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¬≈≈∆≈¿ƒ»ƒ»»

ÔB¯Á‡ ¯ÎBO ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡Ï B˙Èa ¯ÈkOÓ67. «¿ƒ≈«¬≈ƒ¬≈≈∆≈«¬
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ‰LÏLÏ B¯ÈkO‰ Ì‡Â68È¯‰ - „Á‡k ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¿≈»ƒ¿∆»¬≈

˜ct e‰‡OÚ69˙Èa‰ CB˙a elÙ‡ ,Ba ‡ˆÓp‰ ÏÎÂ , ¬»»À¿»¿»«ƒ¿»¬ƒ¿««ƒ
„Á‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ -70ÏBÎÈ ¬≈∆¿»ƒ¿≈∆≈∆»»

e‰‡OÚ È¯‰L ,ÔÓË ‡e‰L B‡ BlL Ô‰L ÔÚËÏƒ¿…∆≈∆∆»«∆¬≈¬»»
.˜ctÀ¿»

הבית.63) בעל של על 65)הדיינים.64)שהמטמון אף
טוען. אינו עצמו שהוא של 66)פי חצרו אומרים ואין

לרשות  הפתוח החור שהרי מדעתו, שלא לו קונה  אדם
לדין  הטעם גם וזהו הוא. משתמרת שאינה חצר הרבים

המוצא. של ולחוץ שמחציו בעל 67)המשנה, של ולא
לאחד 68)הבית. אפילו אלא גויים, לשלושה דווקא לאו

וראה  שם. הגמרא לשון נוקט ורבינו מוצאם, של אלו הרי
שם. שם.69)רש"י מצויים הבית.70)שרבים בעל ואף

ישראליים  לשלושה השכיר אבל לגויים, השכיר ודווקא
אינם  ולכן שותפים שהם שאפשר להם, להחזיר חייב
נחמן  רב נגד כמותו ופסק כו: שם רבא דעת מתייאשים.

הרי"ף. גם פסק וכן אחרון. שהוא מפני

øOò äòáL ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨
וכל 1) מוצאה של שהיא המציאה זכות איכות בו נתבאר

בשלימות. זה אחר הנמשך

.‡BÈ‡ ,d‡ˆBÓ ÏL ‡È‰L da e¯Ó‡L ‰‡ÈˆÓ Ïk»¿ƒ»∆»«¿»∆ƒ∆¿»≈
B„ÈÏ ÚÈbzL „Ú da ‰ÎBÊ2B˙eL¯Ï B‡3Ì‡ Ï·‡ ; ∆»«∆«ƒ«¿»ƒ¿¬»ƒ

‰‡¯4‰ÈÏÚ ÏÙ elÙ‡ ,‰‡Èˆn‰ ˙‡5¯Á‡ ‡·e , »»∆«¿ƒ»¬ƒ»«»∆»»«≈
.da ‰ÎÊ da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê È¯‰ - da ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ»¬≈∆∆∆¡ƒ»»»»

ב.).2) (בבאֿמציעא משמע" לידיה דאתאי "ומצאתה
ח.3) הלכה להלן ראה לחצרו. בעלמא 4)כגון "בראיה

שם). (גמרא לה" קני והטעם 5)לא י. בבאֿמציעא משנה
ואףֿעלֿפי  לרשותו. ולא לידו הגיעה שלא משום קנה, שלא
רק  זה לו, קונות אדם של אמותיו שארבע חכמים שתיקנו
אבל  ושבים, עוברים הרבה שאין דרכים בצידי או בסימטה
דין  מקור שממנה המשנה קונות. אינן ממש הרבים ברשות
שם  ששת רב אותה שפירש כמו הרבים, ברשות מדברת זה
והרי"ף. חננאל ורבינו כאן, לרבינו המשנה פירוש וראה י:
ובביאור  ובהג"ה טו, סעיף רסח סימן המשפט חושן וראה
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קסו ואבידה קסו גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ו' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עליה, נפל אפילו קנה שבסימטה יוצא, ומזה שם. הגר"א
למה  לתמוה, ויש שם. שבגמרא הראשון לפירוש בניגוד

לטעות. מקום והשאיר כאן רבינו סתם

.··ÎB¯ ‰È‰6,‰‡Èˆn‰ ˙‡ ‰‡¯Â ‰Ó‰a Èab ÏÚ »»≈««≈¿≈»¿»»∆«¿ƒ»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â7BÏ d‰Èa‚‰L ÔÂÈk - da ÈÏ ‰ÎÊ :8‰˜ ¿»««¬≈¿≈ƒ»≈»∆ƒ¿ƒ»»»

·ÎB¯‰9ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,10B„ÈÏ11¯Ó‡ Ì‡Â . »≈¿««ƒ∆…ƒƒ«¿»¿ƒ»«
ÈÏ ‰z :BÏ12‰ÎÊ - da È˙ÈÎÊ È‡ :¯Ó‡Â dÏËe , ¿∆»ƒ¿»»¿»«¬ƒ»ƒƒ»»»
ÏËBp‰ da13È˙ÈÎÊ È‡ :¯Ó‡ ·ÎB¯Ï d˙pMÓ Ì‡Â . »«≈¿ƒƒ∆¿»»»≈»«¬ƒ»ƒƒ

‰lÁz da14ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -15. »¿ƒ»…»«¿

ט:6) בבאֿמציעא רגלי.7)משנה הרי 8)ההולך ושתק,
שליחותו. שאמר:9)עשה י.), (שם יוחנן רבי כדעת

חבירו. קנה לחבירו, מציאה רומי 10)המגביה בדפוס
הגיעה. ומרגע 11)ר"מ: שליחו, נעשה המגביה כי

הרוכב. אותה קנה שם.12)שהגביהה כי 13)משנה,
לו  לתת אלא בשבילו לזכות שליח אותו עשה לא הרוכב
בו  לחזור בידו הרשות לו, נתן שלא עוד וכל המציאה, את

שם.14)משליחותו. משנה המציאה, את כשהגבהתי
אפילו15) לעצמו,כי בה לזכות שנתכוון דבריו, נכונים אם

שם. רש"י ראה לו. כשמסרה לרוכב במתנה נתנה הרי

.‚B¯·ÁÏ ‰‡ÈˆÓ dÈa‚n‰16B¯·Á ‰˜ -17ÏÚ Û‡Â . ««¿ƒ«¿ƒ»«¬≈»»¬≈¿««
BÏ ¯Ó‡ ‡lL Èt18e‰Èa‚‰ .[da ‰ÎÊ] - ÌeÏk ƒ∆…»«¿»»»ƒ¿ƒ

ÌÈL ‰‡Èˆn‰19Ì‰ÈL ‰e‡˜ -20. «¿ƒ»¿«ƒ¿»»¿≈∆

לחבירי.16) המציאה את מגביה אני אמר: ההגבהה בשעת
י.17) שם בו, לחזור יכול המגביה חבירו 18)ואין

לו  אמר הקודמת בהלכה בשבילו. המציאה את שיגביה
אמר  וכאן כלום, אמר לא והמגביה בה", לי "זכה חבירו:
כלום. אמר לא וחבירו לחבירי", בה זוכה "אני המגביה:

חבירו. בה זכה המקרים מודים 19)בשני כששניהם
ח.) וגמרא ב. שם (משנה ביחד המציאה את שהגביהו

כמגביה 20) הוא מהם אחד וכל בהגבהה, לזה זה עזרו כי
ח.). (שם שניהם בה זכו ועלֿידיֿזה לחבירו, מציאה

.„L¯Á BÏ d‰Èa‚‰21‰˜ ‡Ï - ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»≈≈∆»»…»»
Áwt‰22˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,23ÁwÙe L¯Á d‰Èa‚‰ . «ƒ≈«¿ƒ∆≈»∆««ƒ¿ƒ»≈≈ƒ≈«

Áwt ‰˜ ‡lL CBzÓ - „Á‡k24L¯Á ‰˜ ‡Ï25eÈ‰ . ¿∆»ƒ∆…»»ƒ≈«…»»≈≈»
ÌÈÓÎÁ ewz - ÌÈL¯Á Ì‰ÈL26‡lL È„k ,e˜iL ¿≈∆≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿¿≈∆…
˙Bˆp‰Ï e‡B·È27. »¿ƒ»

כשוטה.21) ודינו שומע ואינו מדבר אינו מלידה,
ח.22) ולקמן 23)בבאֿמציעא נט: גיטין משנה ראה

יב. -24)הלכה הפקח בשביל החרש שהגביה מה שהרי
הוא. קרקע גבי על את 25)כמונח הגביה לא שהרי

אינה  הפקח של וההגבהה הקרקע, גבי מעל כולה המציאה
ואפילו  לחרש. קנה לא לעצמו, קנה שלא מיגו לו, מועילה
פקח  יאמר: עצמו החרש כי כאן, אין שלום" דרכי "מפני

ח.). (בבאֿמציעא אקנה? אני קנה, שם.26)לא
המציאה.27) את מהם החוטפים עם לריב

.‰¯BÓÁ B‡ ÏÓ‚ e‡¯L ÌÈL28eÓ„˜Â ,‰‡ÈˆÓ ÏL ¿«ƒ∆»»»¬∆¿ƒ»¿»¿

e‰eÎLÓ B‡ e‰e‚È‰‰Â Ì‰ÈL29„Á‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»
Ì‰ÈL e˜ - CLBÓ „Á‡Â ‚È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒ¿∆»≈»¿≈∆«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡31„Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÏÓ‚a Ï·‡ ;¯BÓÁa ¬ƒ«¬¬»¿»»ƒ»»∆»
‡Ï Ï·‡ ,‰˜ CLBn‰ - CLBÓ „Á‡Â ‚È‰Ó«¿ƒ¿∆»≈«≈»»¬»…

‚È‰n‰32. ««¿ƒ

ח:28) מכירה 29)שם הלכות ראה ממקומו. רגליו ועקר
ו. הלכה ב, אףֿעלֿפי 30)פרק מחבירו, עדיף אחד ואין

במשיכה. גם נקנה בהנהגה, דרכו נמשך 31)שחמור זה
מושך". ואחד מנהיג, "אחד הדין: אחרון 32)אחר כלשון

אם  כלומר, קונה. אינה משיכה במקום בגמל שהנהגה שם.
ואחד  מנהיג אחד אם אבל קונים, שניהם מנהיגים שניהם

ט.). (שם קונה המנהיג ואין עדיף המושך מושך,

.Â‰¯ÒBna ÊÁ‡Â „Á‡ Ì„wL ‰‡ÈˆÓ ˙Ó‰a33‡Ï - ∆¡«¿ƒ»∆»«∆»¿»««≈»…
‰˜34‚È‰È B‡ CLÓiL „Ú ,35¯b‰ ÈÒÎa ÔÎÂ .36. »»«∆ƒ¿…«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈«≈

.dc·Ï ‰¯ÒBn‰ ‰˜ Ï·‡¬»»»«≈»¿«»

בעלֿחי.33) בו שקושרים במוסרה 34)חבל האוחז אין
אותה  מוסר הבהמה בעל אלאֿאםֿכן הבהמה את קונה

ח:). (שם במתנה או וממכר במקח כגון ראה 35)בידו.
ה. בנכסיו 36)הלכה הקודם וכל יורשים, לו ואין שמת

(שם). בהם זכה

.Ê·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰37·ÎB¯‰ - ‰¯ÒBna ÊÁB‡ „Á‡Â »»∆»≈¿∆»≈«≈»»≈
‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL ‰¯ÒBn‰Â ‰Ó‰a‰ ‰˜38,„·Ïa »»«¿≈»¿«≈»∆«¿»≈«¿≈»ƒ¿«

B„Èa ÊÁ‡M ‰Ó ‰pnÓ ‰˜ ‰¯ÒBn‰ ÊÁ‡L ‰ÊÂ39, ¿∆∆»««≈»»»ƒ∆»«∆»«¿»
Ô‰Ó „Á‡ e‰˜ ‡Ï ‰¯ÒBn‰ ¯‡Le40. ¿»«≈»…»»««≈∆

ט.37) פגיה".38)שם "בית ובלשונו אשי, רב כדעת
אלאֿאםֿכן 39) ההפקר מן חפץ קונים אין כי לא, ויותר

כולו. זכה.40)הגביהו בו התופס וכל

.ÁBzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL B¯ˆÁ41Ì‡Â , ¬≈∆»»»∆…ƒ«¿¿ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‡È‰ È¯‰ - ‰‡ÈˆÓ da ‰ÏÙ42‰na . »¿»»¿ƒ»¬≈ƒ∆««∆»≈«∆

˙¯nzLn‰ ¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c43‰„Oa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆¬»¿»∆
e‰„O „ˆa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰p‚Â44 ¿ƒ»¿«≈»∆ƒ»»≈¿«»≈

„ÓBÚ BÈ‡ Ì‡Â ;da ‰ÎÊ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :¯Ó‡Â¿»«»¿»ƒ»ƒ»»»¿ƒ≈≈
ÈÏ ‰˙ÎÊ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ ,ÌL45- 'È„O »∆»»≈¿…»«»¿»ƒ»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ ÔÎÂ .‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk46‡e‰L Ì„‡ ÏL »«≈»»¿≈«¿««∆»»∆
BÏ ÌÈB˜ el‡ È¯‰ - Bcˆa „ÓBÚ47‰ÚÈb‰ Ì‡Â , ≈¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒƒ»

.da ‰ÎÊ - BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ‰‡Èˆn‰«¿ƒ»¿«¿««∆»»»

ואילו 41) יא.), (בבאֿמציעא בחצרו שהחפץ יודע שאינו
היא  שהחצר הוא והטעם בה. לזכות רוצה היה  יודע היה
(נמוקיֿיוסף  שם נותן שבידו מה כל שהרי לידו, כהמשך

הרנב"ר). ליטלה.42)בשם  לאחר כגון 43)ואסור
לחצרו  יכנס לא שאיש כך על סומך החצר ובעל גדר, מוקפת

(שם). שם.44)לקחתה שמואל, שם.45)דעת משנה,
הדברים: שני צריכים משתמרת שאינה שבחצר סובר, רבינו

חצרי. לי זכתה שיאמר וגם החצר, בצד ראה 46)עומד
ט. לא 47)הלכה אפילו קונות אמות ארבע י. בבאֿמציעא
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קסז

קסז

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ו' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שיכול  מפני חצר, מקנין עדיף אמות ד' קנין לי". "זכו אמר
המציאה. את ולקחת יד להושיט הוא

.ËÌÈÓÎÁ48‰Ê ¯·„ ewz49e·È¯È ‡lL È„k , ¬»ƒƒ¿»»∆¿≈∆…»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ‡ˆBn‰«¿ƒ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ

‡ËÓÒa50ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡ ,51ÌÈa¯‰ ÔÈ‡L52 ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿»«ƒ∆≈»«ƒ
ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L ‰„Oa B‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÁBc53Ï·‡ ; ¬ƒ»∆¿»∆∆≈¿»ƒ¬»

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ‰54B¯·Á ‰„O CB˙a B‡55ÔÈ‡ - »≈ƒ¿»«ƒ¿¿≈¬≈≈
BÏ ˙BB˜ ˙Bn‡ Úa¯‡56ÚÈbzL „Ú ÌL ‰B˜ BÈ‡Â , «¿««¿≈∆»«∆«ƒ«

B„ÈÏ ‰‡ÈˆÓ57. ¿ƒ»¿»

לאדם.49)שם.48) לו קונות אמות קרן 50)ארבע
רב  כדעת לרבים, הפקר והיא הרבים לרשות הסמוכה זווית

י: שם אמות 52)שם.51)ששת ארבע אחד לכל ויש 
לו. כתוב 53)מיוחדות פפא רב בדברי שלנו בגמרא

"בשדה  היא: ורבינו הרי"ף חננאל, רבינו וגירסת "בעלמא",
בעלים". לו שאין "בשדה הכוונה מפרש ורבינו דעלמא",

מיוחדות 54) אמות ארבע אחד לכל ואין מרובה, שהצפיפות
שם.55)לו. פפא רב מדברי אחר. של חצירו נעשית אינה
תועיל 56) לא התקנה שהרי לו, קונות אין הרבים ברשות

הפקיעו  שלא לו, קונות אין חבירו ובשדה ריב, למנוע
לאחרים  לתת עלֿמנת הבעלים של המליאה זכותם חכמים

חצר. א.57)זכות הלכה ראה

.È¯ˆÁ dÏ LÈ - ‰pË˜58˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ LÈÂ59, ¿«»≈»»≈¿≈»«¿««
ÔË˜Â60ÈtÓ .˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡Â ¯ˆÁ BÏ ÔÈ‡ - ¿»»≈»≈¿≈«¿««ƒ¿≈

‰e„ÓÏ d„iÓ ‰pË˜ ÏL ¯ˆÁL61‡È‰L ÌLkL : ∆»≈∆¿«»ƒ»»¿«¿»∆¿≈∆ƒ
Ë‚a ˙L¯b˙Ó Ck ,d„ÈÏ ÚÈbn‰ Ë‚a ˙L¯b˙Óƒ¿»∆∆¿≈««ƒ«¿»»»ƒ¿»∆∆¿≈
,Ëb‰ ÔÈÚÏ ¯ˆÁ dÏ LiL ÌLÎe ;d¯ˆÁÏ ÚÈbn‰««ƒ««¬≈»¿≈∆≈»»≈¿ƒ¿««≈

‰‡ÈˆÓ ÔÈÚÏ dÏ LÈ Ck62Ì„‡ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡Â ; »≈»¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿««∆»»
‰‡ÈˆÓ ÔÈÚÏ B¯ˆÁk63B¯ˆÁL e„ÓÏ LÈ‡‰ Ï·‡ . «¬≈¿ƒ¿«¿ƒ»¬»»ƒ»«¿∆¬≈

BÁeÏMÓ BÏ ‰B˜64BÁeÏL BÏ ‰BwL C¯„k :65Ck , »ƒ¿¿∆∆∆∆¿»
ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔËw‰Â ;B¯ˆÁ BÏ ‰˜z66, ƒ¿∆¬≈¿«»»ƒ¿≈∆»ƒ«

„Ú ,BÏ ÔÈB˜ BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡ÏÂ B¯ˆÁ ÔÈ‡ Ck»≈¬≈¿…«¿««∆ƒ«
B„ÈÏ ‰‡ÈˆÓ ÚÈbzL67. ∆«ƒ«¿ƒ»¿»

לגדול 58) כמו מדעתה שלא לה קונה המשתמרת חצר
יא.) י: החכמים,59)(בבאֿמציעא תקנת מכוח לה קונות
שם. יוחנן רבי מסקנת 60)דברי ולפי לקיש. ריש דברי

ורש"י. חננאל רבינו ראה בקטן. מודה יוחנן רבי גם הגמרא,
בידה"61) ונתן כריתות ספר לה "וכתב בתורה: כתוב

מכלֿמקום". – "ונתן עז: בגיטין ודרשו א). כד, (דברים
הגט  את נתן אפילו אלא ממש בידה דוקא לאו כלומר,
י: שם היד, כדין החצר ודין מגורשת, היא הרי לחצרה,

כלומר 62) מגט", מציאה "ילפינן אמרו: יא. בבבאֿמציעא
הגט, לענין כידה שחצרה כשם מגט, מציאה לומדים אנו

מציאה. לענין כידה היא פפא 63)כך רב מדברי יוצא זה
אמות, ארבע תיקנו לא חבירו שבשדה שאמר, י:) (שם
פאה, ולקחת בו ללכת זכות לו נתנה שהתורה ואףֿעלֿפי
אמות  שארבע משמע חצרו. שתהיה זכות לו נתנה לא אבל
לה  יש כך חצר, לה שיש כשם הקטנה כן ועל כחצרו. דינן

אמות. י:64)ארבע כמותו.65)שם אדם של שלוחו כי
מהכתוב 66) כמותו, אדם של ששלוחו למדנו מא. בקידושין

"כי  מתחילה: והפרשה מביתו", "ושלחה א) כד, (דברים
כ  איש" גדול.יקח יב.67)לומר, הלכה לקמן ראה

.‡È‰‡¯L ÈÓ68È¯‰Â ,‰‡Èˆn‰ ¯Á‡ ÌÈˆ¯ ÌÈ¯Á‡ ƒ∆»»¬≈ƒ»ƒ«««¿ƒ»«¬≈
˙BÏÊB‚ B‡ ¯e·L È·ˆ ‡È‰69‰È‰ Ì‡ :eÁ¯t ‡lL ƒ¿ƒ»»∆…»¿ƒ»»

e‰„O „ˆa „ÓBÚ70‰È‰ ı¯ ‰È‰ el‡Â ,dÎB˙a Ô‰L ≈¿«»≈∆≈¿»¿ƒ»»»»»
ÔÚÈbÓ71¯Ó‡Â ,72;e‰„O BÏ ‰˙ÎÊ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ : «ƒ»¿»«»¿»ƒ»ƒ»¿»»≈

ı¯ ‡e‰L È·ˆk el‡ È¯‰ - ÔÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿«ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ∆»
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÌÈÁÈ¯Ùn‰ ˙BÏÊB‚Îe Bk¯„k73‡l‡ , ¿«¿¿»««¿ƒƒ¿…»«¿∆»

‰zÓa BÏ e˙ Ì‡Â .‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ Ïk74ÏÈ‡B‰ - »«≈»∆»»¿ƒ»¿¿«»»ƒ
ÔÈÏbÏb˙Ó Ô‰ È¯‰Â BÏ Ì˜‰ ¯Á‡Â75,e‰„O CB˙a ¿«≈ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈

e‰„O ‰˙˜76˙BÏÊB‚Â Bk¯„k ı¯ È·ˆ ‰È‰ Ì‡Â . »¿»»≈¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿¿»
e‰„O BÏ ‰˙˜ ‡Ï - ÔÈÁÈ¯ÙÓ77. «¿ƒƒ…»¿»»≈

יא.68) בבאֿמציעא רבים,69)משנה לשון המשנה נקטה
ביחד. הרבה לפרוח שדרכם שם.70)משום שמואל, דעת

יב.71) שם יוחנן, רבי דרושים 72)דעת יא. שם משנה,
רץ, היה אילו ב. שדהו. בצד עומד א. התנאים: שלושת כל
חצר  ששדה משום שדי, לי זכתה אמר: ג. מגיעם. היה
נעשית  הנ"ל התנאים קיום ועלֿידי היא, משתמרת שאינה

המשתמרת. לא 73)כחצר אחר, יקחהו לא אפילו שהרי
שם. משנה בשדהו, יב.74)ישאר השבור 75)שם הצבי

בשדה. כמונח דינו בשדה ונתגלגל פרחו, שלא והגוזלות
בו.76) לחזור יכול הנותן שדעת 77)ואין במתנה, אפילו

והגוזלות  כדרכו הרץ הצבי שהרי אותו, מקנה אחרת
בחצרו  אינם כאילו ודומים שדהו, את מהר יעזבו המפריחים

כלל.

.·ÈL¯Á ˙‡ÈˆÓ78ÏÊb da LÈ - ÔË˜Â ‰ËBL79ÈtÓ , ¿ƒ«≈≈∆¿»»≈»»≈ƒ¿≈
ÌBÏL ÈÎ¯c80¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .81Ô„iÓ dÏÊ‚e ¯Á‡ «¿≈»¿ƒ»ƒ»««≈¿»»ƒ»»

ÔÈi„a ‰‡ˆBÈ dÈ‡ -82BÈ‡ - ÚaLÂ da ¯Ùk Ì‡Â , ≈»¿»¿«»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ¿«≈
LÓÁa ·iÁ83. «»¿…∆

הוא 78) כן ועל שוטה, וגם אלם גם הוא וממילא מלידה,
נט:). גיטין (משנה וקטן שוטה עם יחד תמיד אם 79)נזכר

מידם. וחטף אחר המוצא 80)בא בין ריב למנוע כדי
אין  שהרי גזל, זה אין הדין מצד אבל האחרים. ובין וקרוביו
על  עדיין מונחת היא וכאילו במציאה, זכות ולא דעת, בהם

שם). (בבאֿמציעא החכמים.81)הקרקע תקנת על
שם.82) תנאֿקמא וכדעת הדין, מן זכה הגזלן גזלן 83)כי

חומש  ולהוסיף הקרן את להחזיר חייב לשקר, ונשבע שכפר
גם  אין - בדיינים יוצא שאינו זה בגזל אבל כד), ה, (ויקרא

טז. הלכה ו, פרק למעלה ראה חומש.

.‚ÈBa ˙‡ÈˆÓ84BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ Bz·e85Û‡ , ¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ«À¿»«
ÌÈÏB„b Ô‰L Èt ÏÚ86‰¯Úp‰ Bza ˙‡ÈˆÓe ,87ÏÚ Û‡ , «ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ«ƒ««¬»««
˙ÎÓBÒ dÈ‡L Èt88‰¯eÎÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,BÁÏL ÏÚ ƒ∆≈»∆∆«À¿»«¬ƒ»¿»¿»

‰Ó‡89ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ˙‡ÈˆÓe ,90˙‡ÈˆÓe , »»¿ƒ««¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«
BzL‡91BÈ‡L Ba ˙‡ÈˆÓ Ï·‡ .BlL el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈∆¬»¿ƒ«¿∆≈
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קסח ואבידה קסח גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ו' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙‡ÈˆÓe ,ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÁÏL ÏÚ CÓBÒ≈«À¿»««ƒ∆»»¿ƒ«
ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú92‡È‰L BzL‡ ˙‡ÈˆÓe , «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿∆ƒ
˙L¯‚Ó dÈ‡Â ˙L¯‚Ó93el‡ Ïk -ÔÈ‡ ˙B‡Èˆn‰ ¿…∆∆¿≈»¿…∆∆»≈«¿ƒ≈»

.BlL∆

יב.84) בבאֿמציעא מפרנסם.85)משנה שאביהם
שהמציאה 86) והטעם יב: שם כקטנים, מציאה לענין דינם

מפרנסם. הוא שהרי איבה", "משום - בת 87)לאב
ברשות  עדיין שערות, שתי שהביאה אחד ויום שתיםֿעשרה

מו.). (כתובות היא הגמרא 88)אביה מדברי יוצא זה
שערות, שתי הביאה שלא עבריה, שפחה שמציאת שאומרת,
אביה  שולחן על סמוכה שאינה אףֿעלֿפי לאביה, שייכת

יב: בבאֿמציעא רבה, שולחן על מכורה 89)אלא
(שם). לאביה אלא לאדוניה שייכת המציאה אין כשפחה,
למנוול  ויקדשנה אותה ישנא שלא איבה, משום הוא והטעם

שם). תוספות וראה מז, (כתובות שחין כל 90)ולמוכה
יב.). שם (משנה, רבו קנה עבד שקנה למנוע 91)מה כדי

מפרנסה. הוא שהרי לבינה, בינו עצמם 92)קטטה ברשות
שם). (משנה, גט 93)הם לה זרק כגון מגורשת, ספק

אףֿעלֿפי  לו. קרוב ספק לה קרוב ספק הרבים, ברשות
שהרי  שלה, המציאה זאת בכל אותה, לפרנס חייב שעדיין

יב:). שם (גמרא לבינה בינו איבה כבר יש וכך כך בין

øOò äðBîL ÷øt1 ¤¤§¨¨¨
שטרות 1) אלו איזה השטרות, מציאת דיני בו נתבארו

שהוא  כמו המציאה, משאר חלוקים דיניהם והיות שיהיו,
שם. מבואר

.‡·BÁ ¯ËL ‡ˆBn‰2L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,3Ba «≈¿«««ƒ∆…≈≈
ÌÈÒÎ ˙eÈ¯Á‡4‰„BÓ ·iÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,5ÏÚ Û‡Â , «¬»¿»ƒ¿««ƒ∆««»∆¿««
Ìi˜Ó ‡e‰L Èt6¯ÈÊÁÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -7,BÚ¯t ‡nL ; ƒ∆¿À»¬≈∆…«¬ƒ∆»¿»

‡Èe˜e8Ì‰9˙BÁB˜Ï Û¯ËÏ È„k ÌÈOBÚ10‡lL ¿¿»≈ƒ¿≈ƒ¿…»∆…
ÔÈck11CÎÈÙÏe ,12BÏ LÈ È¯‰L .BÏ ‰„B‰13Û¯ËÏ «ƒ¿ƒ»»∆¬≈≈ƒ¿…

‡lL ˙eÈ¯Á‡‰L ,˙eÈ¯Á‡ Ba L¯t ‡lL ¯ËLaƒ¿»∆…≈≈«¬»∆»«¬»∆…
¯ÙBÒ ˙eÚË - ¯ËLa ‰L¯t˙14È¯ËLa ÔÈa ,‡e‰ ƒ¿»¿»ƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
¯kÓÓe ÁwÓ È¯ËLa ÔÈa ‰‡ÂÏ‰15CÎÈÙÏ .16L¯t Ì‡ , «¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈≈

‰„BÓ ·iÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙eÈ¯Á‡a ‡lL ‡e‰L ‰Ê ¯ËLaƒ¿»∆∆∆…¿«¬»ƒ»»««»∆
¯ÈÊÁÈ -17¯ÈÊÁÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;18BÚ¯t ‡nL ,19. «¬ƒ¿ƒ»…«¬ƒ∆»¿»

יב:2) בבאֿמציעא במפורש.3)משנה כתוב שלא
לטרוף 4) יוכל והמלוה החוב, לפרעון אחראים הלוה שנכסי

ההלוואה. אחרי שקנו הלקוחות, מיד גם שהלוה 5)אותם
וכלֿשכן  המלוה, מיד נפל והשטרֿחוב פרע, שלא מודה

שם). (גמרא שפרע וטוען מודה העדים 6)כשלא עלֿידי
טז). (בבאֿמציעא של 8)למלוה.7)בביתֿהדין הסכם

והלוה.9)רמאות. שלא 10)המלוה במפורש שקנו
כשקנו  אבל אחרים. נכסים ללוה כשאין או באחריות,

קנוניה. חשש אין נכסים, ללוה ויש שהרי 11)באחריות
יג. שם החוב, קרקע 12)נפרע את ביניהם שיחלקו כדי

אחריות 14)זכות.13)הלקוחות. לכתוב שכח הסופר
של  טעותו מפני זכותו את הפסיד לא והמלוה נכסים,

לג: שם כאביי פסק רבינו במשנה. החכמים כדעת הסופר,
שיטתו  לפרעון. חוששין שאין שסובר שמואל לדעת בניגוד

יד. שם הופרכה, שמואל מבדיל 15)של שאינו רבא כדעת
טו:). (שם וממכר מקח שטרי ובין הלואה שטרי בין

טעות 16) ש"אחריות בזה מנומק יחזיר" "לא שהדין מכיון
בו 17)סופר". שאין מפורש כתוב זה בשטר שהרי

שלא  מודה הרי והוא בלבד, הלוה מן ינכה והמלוה אחריות,
יב:18)פרע. בשמירתו,19)שם נזהר ולא שנפל מכיוון

שפרעו. לחשוש יסוד יש

.·ÌBia Ba BpÓfL ¯ËL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ20‰È‰Â , ¿≈ƒ»»¿»∆¿««¿»»
Ìi˜Ó21‰„BÓ ·iÁ‰Â ,22¯ÈÊÁÈ -23Ìi˜Ó BÈ‡ Ì‡Â ; ¿À»¿««»∆«¬ƒ¿ƒ≈¿À»

˙BÂÏÏ ·˙k ‡nL ,¯ÈÊÁÈ ‡Ï -24‰ÂÏ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ25. …«¬ƒ∆»»«ƒ¿«¬«ƒ…»»

בבא20ֿ) יוחנן, רבי של מימרא נכתב. שנמצא שביום
יז. כשר.21)מציעא שהשטר ביתֿהדין שלא 22)אישור

שם. כהנא רב דברי נפל, ומהמלוה ואין 23)פרע למלוה.
שטר  לכתוב יכולים הם כי א, בהלכה כמו לקנוניה חוששין
א. בהלכה מהֿשאיןֿכן הנמצא, השטר כזמן שזמנו אחר

הלואה.24) קבלת לשם שטר לעצמו ואינו 25)הכין
שכר  על וחס אחרֿכך, ללוות בדעתו כי השטר, את משמיד
שקנו  הלקוחות, מן כדין שלא יטרוף והמלוה הסופר.
ועל  ההלואה, ובין השטר כתיבת שבין בימים קרקע מהלוה
מודה  כשהלוה אפילו מקויים כשאינו למלוה יחזיר לא כן
מאירת  ז, סעיף סה, סימן חושןֿמשפט וראה שם). (גמרא

כב. סעיףֿקטן שם עינים

.‚˙ÓÁa ¯ËL ‡ˆÓ26- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚ ÈÏÎa B‡ »»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ≈¿«≈»∆
ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ ‰Ê È¯‰27‰LÏL ‡ˆÓ . ¬≈∆«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»»»¿»

ÔÈÎe¯k ˙B¯ËL28‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÁpÓ B‡ ,„Á‡ C¯Îa29 ¿»¿ƒ¿∆∆∆»À»ƒ∆«∆
ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - „Á‡ „‚‡ ÌÈ„e‚‡Â30. «¬ƒ∆∆∆»«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»

כ:26) וגמרא כ. שם משנה עור, של מהֿשאיןֿכן 27)נוד
למלוה  השטר את מחזירים שאין הקודמות ההלכות בשתי
הסימן, את מכיר והוא היה, בידו השטר שהרי בסימן, אפילו

נפל. שמידו הוכחה זו של 28)ואין בסופו זה של ראשו
שם. וגמרא משנה של 29)זה, אורכו על זה של אורכו

יאמר 30)זה. והמאבד מצאתי", "שטרות מכריז המוצא
כן  על כסימן. אגודים, או כרוכין שהיו או המספר, את
המספר  אין בשנים כי שטרות, שלושה על המשנה מדברת
(גמרא  שנים הוא "שטרות" של המינימום שהרי סימן,

שם). ורש"י

.„„Á‡ ‰Âl‰ ‰È‰31‰LÏL ÌÈÂÏn‰Â32Ì‡ : »»«…∆∆»¿««¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓi˜Ó33‰ÂlÏ ¯ÈÊÁÈ - Ì‰34ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»ƒ≈«¬ƒ«…∆¿ƒ»«¬ƒ¿ƒ

¯ÙBÒÏ Ô‰È˙B¯ËL e˙ ÌÈÂÏn‰ ‡nL ;ÔÓÈÒ Ô˙pL35 ∆»«ƒ»∆»««¿ƒ»¿¿»≈∆¿≈
Ôic‰ „iÓ eÏÙÂ ÔÓi˜Ï36ÌÈÂl‰Â „Á‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ . ¿«¿»¿»¿ƒ«««»»»««¿∆∆»¿«…ƒ
‰ÂÏnÏ ¯ÈÊÁÈ - ‰LÏL37‡Â .È„È ·˙Îa ÔzLÏL eÈ‰ Ì ¿»«¬ƒ««¿∆¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÔzLÏL ‡nL ;ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - „Á‡ ¯ÙBÒ≈∆»«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»∆»¿»¿»
¯ÙBq‰ „iÓ eÏÙÂ ·zÎÏ ¯ÙBqÏ Ô‰È¯ËL eÎÈÏB‰38. ƒƒ¿≈∆«≈ƒ¿…¿»¿ƒ««≈

בבאֿמציעא 31) (משנה יחד שמצאם השטרות בשלושת
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קסט

קסט

ואבידה  גזילה הלכות - נזיקין ספר - שבט  ו' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ומיהודה.32)כ.). מלוי משמעון, לוה ראובן כגון
כ:33) שם שוודאי 34)גמרא, סימן, המלוה נתן אפילו

מיד  שאם נפלו, ומידו חזרה וקבלם השטרות את הלוה פרע
אחד. למקום אותם קיבץ מי נפלו, של 35)המלווים

שמא 36)ביתֿהדין. חוששים אין מקויימים בשטרות אבל
שטרו  את להשהות איש של דרכו שאין נפלו, הדיין מיד
הגירסא  591 אוקספורד ובכ"י (שם). הדיין אצל המקויים

הסופר". מיד "ונפלו שאם 37)היא: נפלו, מידו שוודאי
וגמרא  (משנה אחד למקום נזדמנו כיצד נפלו, הלווים מיד

נפלו,38)שם). שמהמלוה ודאי זה ואין לוו, לא ומעולם
סימן. שנתן למי אלא יחזיר לא כן ועל

.‰ÔÈÚe¯˜ ˙B¯ËL ‡ˆÓ39‡Ï - Ô‰ÈÈa ·BÁ ¯ËLe »»¿»¿ƒ¿«≈≈∆…
¯ÈÊÁÈ40¯·BL Ô‰nÚ LÈ Ì‡Â .41- ÌÈ„Ú ‡Ïa elÙ‡ , «¬ƒ¿ƒ≈ƒ»∆≈¬ƒ¿…≈ƒ

‰ÂlÏ ·BÁ‰ ¯ËL ÔzÈ42‡Ï ,Úe¯t ‰È‰ ‡Ï el‡L ; ƒ≈¿«««…∆∆ƒ…»»»«…
·˙k BnÚ LÈ È¯‰Â ,ÌÈÚe¯˜ ˙B¯ËL ÔÈa BÎÈÏL‰ƒ¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»

.Úe¯t ‡e‰L∆»«

כ:39) המלוה 40)שם נתן אפילו ללוה, ולא למלוה לא
השטרות  יתר עם מושלך שהריהו נפרע, שמא סימן,

כ.).41)הפרועים. שם (משנה נפרע שהשטר בו שכתוב
באחד 42) שם, משנתנו מדברת רבינו, לפי נפרע. שוודאי

בצירוף  ביניהם חוב ושטר קרועים, שטרות ברחוב שמצא
אחד  על שובר שטרותיו בין שמצא במלוה ולא שובר,

כאן. ומשנהֿלמלך אורֿשמח ראה השטרות,

.Â‡ˆÓ43‰„BÓ ÏÚa‰L ÔÓÊa :ÌÈL Èh‚44¯ÈÊÁÈ - »»ƒ≈»ƒƒ¿«∆«««∆«¬ƒ
‰M‡Ï45‰„BÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ;46ÔÓÈÒ ‰M‡‰ ‰˙ Ì‡ : »ƒ»≈«««∆ƒ»¿»»ƒ»ƒ»
˜‰·Ó47dÏ Ô˙pÈ -48‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â , À¿»ƒ»≈»¿ƒ»…«¬ƒ…»∆

‰ÊÏ ‡ÏÂ49ÏÚa‰ ¯Ó‡ .50,ÂÈÓÈÒ Ô˙Â ,ÏÙ È„iÓ : ¿…»∆»««««ƒ»ƒ»«¿»«ƒ»»
Ô˙pÈ - ÂÈÓÈÒ ‰˙Â ,ÏÙ È„iÓ :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â¿»ƒ»∆∆ƒ»ƒ»«¿»¿»ƒ»»ƒ»≈

dÏ51‡e‰Â .52:‰¯Ó‡L ÔB‚k ,˜‰·Ó ÔÓÈÒ ÔzzL , »¿∆ƒ≈ƒ»À¿»¿∆»¿»
˙ÈBÏt ˙B‡ „ˆa LÈ ·˜53,d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï el‡L ; ∆∆≈¿«¿ƒ∆ƒ…ƒƒ«¿»»

.˙Ú„BÈ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»««

יח:43) נפל.44)בבאֿמציעא ומידה לאשתו הגט את שנתן
שהחייב 45) שאףֿעלֿפי חוב, כשטר שלא להנשא, להתירה

ששטרֿחוב  הוא, והטעם א. הלכה למעלה יחזיר, לא מודה
לא  כן ועל הלקוחות, מן ואפילו בא, הוא החוב לגביית
עלול  (הלקוח) שלישי אדם שהרי הלוה, הודאת תועיל
להינשא. האשה את להתיר בא עיקרו גט אבל להפסיד,
לאשה  נתנו ולא בניסן הגט כתב שמא חשש, קיים [אמנם
שלה, מלוג נכסי של פירות הבעל מכר ובינתיים תשרי, עד
הלקוחות  מן תטרוף הגט את לידה שיחזירו אחרי ועכשיו
גט  על כך הקשו יט. שם בגמרא לתשרי. ניסן בין שקנו מה
שתוכל  כדי מחזירים, והשיבו: שחרור, שטר ועל אשה
ממנה  ידרשו הלקוחות מיד להוציא וכשתבוא להנשא,
קובע]. אינו הגט ותאריך לידה, הגט הגיע מתי להוכיח

וכעת 46) נפל, ומידו הגט את לה נתן לא שעדיין טוען והוא
והיא  נפל שמידה טוענת והאשה לגרשה, רוצה אינו

ההלכה.47)מגורשת. סוף איש 48)ראה אשת ומתירים
גירשה. שלא טוען שהבעל אףֿעלֿפי מובהק, בסימן

שם.49) הברייתא כח.50)לשון הבעל 51)שם שסימני
ולא  בסימניו, ויודע הגט את כתב הוא שהרי כלום, אינם
באו  כלומר יניח", וסימנין "סימנין שאמרנו סתם כבמציאה
חבירו, שנתן כמו האבידה סימני נתן מהם אחד וכל שנים
שיודה  עד מונחת תהיה אלא לזה, ולא לזה לא יתן לא
וראה  שם, גמרא ראה פשרה. ביניהם יעשו או לחבירו האחד

פ  ו.למעלה הלכה יג, ופרק ג, הלכה יא, בתנאי.52)רק
היה 53) כשהגט הנקב את ראתה שמא כי סתם, נקב ולא

שם). (גמרא בעלה ביד

.ÊËeÁ‰ ÈÓÈÒ ¯ÓB‡ ‡e‰54‡È‰Â ,Ëb‰ Ba ¯LwL ≈ƒ»≈«∆»««≈¿ƒ
ÔÓÈÒ ¯Ó‡zL ,‡e‰Â .dÏ Ô˙pÈ - ËeÁ‰ ÈÓÈÒ ˙¯ÓB‡∆∆ƒ»≈«ƒ»≈»¿∆…«ƒ»
Ì„‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ËeÁ‰ ˙cÓ C¯‡ ÔB‚k ,˜‰·ÓÀ¿»¿…∆ƒ««¬»ƒ»¿»»…

˜‰·Ó ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯ÁL B‡55:¯ÓB‡ ‡e‰ . »…≈∆ƒ»À¿»≈
˙ÓÁa :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÁpÓ ‰È‰ ˙ÓÁa56- ÁpÓ ‰È‰ ¿≈∆»»À»¿ƒ∆∆¿≈∆»»À»

˜‰·Ó ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡L ;BÏ Ô˙pÈ57. ƒ»≈∆≈∆ƒ»À¿»

כה.54) ביד 55)בבאֿמציעא היה כשהגט ראתה שמא
שם.56)בעלה. עור, של יודעת,57)נוד שהאשה

בחמת. שטרותיו כל מחזיק שהבעל

.Á¯e¯ÁL Ë‚ ‡ˆÓ58‰„BÓ ·¯‰L ÔÓÊa :59¯ÈÊÁÈ - »»≈ƒ¿ƒ¿«∆»«∆«¬ƒ
„·ÚÏ60‰„BÓ ·¯‰ ÔÈ‡ ;61¯ÈÊÁÈ ‡Ï -62‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï »∆∆≈»«∆…«¬ƒ…»∆¿…

.‰ÊÏ»∆

יח.58) שם משנה, הכנעני. עבדו את האדון ששחרר שטר
נפל.59) העבד ומיד בו, להשתחרר לעבד שנתנו
יט.60) שם ונמלך 61)ברייתא, השטר את שכתב וטוען

ליתנו. שלא שם.62)בדעתו

.Ë‰zÓ ¯ËL ‡ˆÓ63‡È¯a ˙zÓ Ì‡ :64Û‡Â ,‡È‰ »»¿««»»ƒ«¿«»ƒƒ¿«
ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ65‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï - «ƒ∆¿≈∆ƒ…«¬ƒ…»∆¿…

Ô˙ ‡ÏÂ ÔzÏ ·˙k ‡nL ;‰ÊÏ66¯ËL ·˙kL ¯Á‡Â , »∆∆»»«ƒ≈¿…»«¿««∆»«¿»
‡ BÊ ‰„O ¯ÎÓ ‰Ê,Ba ¯ÊÁÂ ,‰zÓa ¯Á‡Ï d˙ B ∆»«»∆¿»»¿«≈¿«»»¿»«

‰ÊÂ67‰ÊÏ ‰„BnL68ÏÚ ‡Èe˜ ˙BOÚÏ È„k ¿∆∆∆»∆¿≈«¬¿¿»«
ÔB¯Á‡‰69·ÈÎL ˙zÓ Ì‡Â .BÏ ¯ÎnL B‡ BÏ Ô˙pL »«¬∆»«∆»«¿ƒ«¿«¿ƒ

Ú¯Ó70;ÔzÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔzÈ - ‰„B‰ Ì‡ :‡È‰ ¿«ƒƒ»ƒ≈¿ƒ»…ƒ≈
ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈLÏ Ô˙pL Ú¯Ó ·ÈÎML∆¿ƒ¿«∆»«ƒ¿«ƒ∆««∆»«¬

‰˜71¯‡a˙iL BÓk ,72. »»¿∆ƒ¿»≈

יח.63) שם לאחר 64)משנה, בו לחזור יכול הנותן שאין
יט: שם גמרא למקבל, המתנה שטר את שמסר

יט.65) שם חבירו.66)ברייתא זכה הדבר 67)ולא
שנמצא 69)הראשון.68)הזה. המתנה ששטר לומר

השטר  את נחזיר ואם נפל, ומידו לראשון, בשעתו נמסר
שטרו  שהרי האחרון, מן השדה את יוציא הוא לראשון,
(גמרא  השדה את ביניהם ויחלקו האחרון, של לזה  קודם

(שם).70)שם). דוי ערש על השוכב מסוכן חולה
אלא 71) להקנות כוונתו שאין בו, לחזור יכול הנותן כי

לא  לראשון השטר את נחזיר אפילו כן ועל מיתה, לאחר
האחרון. הלכה 72)יפסיד ט, פרק ומתנה זכייה הלכות

טז.
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קע נחלות קע הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ט ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa d˙pL Ú¯Ó ·ÈÎL ˙Ó≈¿ƒ¿«∆¿»»¿«»»««ƒ
‰„BÓ L¯Bi‰L73¯ÈÊÁÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - d˙ BLÈ¯BnL ∆«≈∆∆ƒ¿»»¬≈∆…«¬ƒ

d¯ÎÓe ,Ô˙ ‡ÏÂ ÔzÏ ·˙k ‡nL ;‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï…»∆¿…»∆∆»»«ƒ≈¿…»«¿»»
Ba ¯ÊÁÂ ,d˙ B‡ L¯Bi‰74˙BOÚÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â , «≈¿»»¿»««¬≈∆«¬

ÚÈ˜Ù‰Ï È„k ‰Ê ÌÚ ‡Èe˜75.ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÈÒÎ ¿¿»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆»«¬

יט:73) מתנת 74)שם שהרי בו, לחזור רשאי אינו והרי
היא. לראשון 75)בריא השטר את שיחזירו עלֿידיֿזה

את  ביניהם יחלקו ואחרֿכך האחרון, של לזה קודם שזמנו
השדה.

.‡È¯·BL ‡ˆÓ76¯aLpL ‰„BÓ ¯ËM‰ ÏÚaL ÔÓÊa : »»≈ƒ¿«∆«««¿»∆∆ƒ¿«
BÏÁÓ B‡ BÚ¯Ùe B¯ËL77ÔzÈ -78ÔÈ‡ ;¯·BM‰ ÏÚ·Ï ¿»¿»¿»ƒ≈¿«««≈≈

Ì‰ÈL79¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÌÈ„BÓ80.‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ¿≈∆ƒ…«¬ƒ…»∆¿…»∆

יח.).76) שם (משנה, נפרע שהשטר תוקף 77)המאשר
בעל  לו שמחל או החוב, את לו שפרע מפני נשבר השטר

החוב. על השטר 78)השטר בעל מכר שמא חוששים ואין
השובר  את נחזיר ואם החוב, פרעון לפני לאחר השטר את
המוכר  זכאי - השטר מכירת לאחר גם שהרי הקונה, יפסיד

כ.). (שם החוב על שהכין 79)למחול טוען השטר ובעל
נפרע. טרם החוב אבל הצורך, לעת השובר שם 80)את

יט:

.·È‰a˙k ‡ˆÓ81ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡ ,82- »»¿À»««ƒ∆¿≈∆ƒ
¯ÈÊÁÈ ‡Ï83B‡ BÊ ‰a˙k ‰Ú¯Ù ‡nL ;‰M‡Ï …«¬ƒ»ƒ»∆»ƒ¿¿»¿À»

‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈÒÎ ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÁÓƒ¿¬»¿««»»««««¿»»«¬≈∆
‡Èe˜ ˙BOÚÏ84.˙BÁB˜l‰ ÏÚ «¬¿¿»««»

לאשתו 81) כסף סכום לשלם הבעל מתחייב שבו שטר
ממנו. כשתתאלמן או לא 82)כשיגרשנה שהכתובה

א.83)נפרעה. הלכה למעלה ראה שטרֿחוב, כל כדין
מן 84) הקרקע את לטרוף כדי הכתובה, את לאשתו להחזיר

הקרקע. את ביניהם ויחלקו הלקוחות,

.‚ÈÌeL ˙B¯b‡ ‡ˆÓ85ÔBÊÓ ˙B¯b‡Â86È¯ËL , »»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰ˆÈÏÁ87ÔÈe‡Óe88˙BÚË È¯ËLÂ ,89ÔÈic‰ ÔÈ·˙BkL ¬ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ««»ƒ

È¯ËL ‡ˆnL B‡ ,B¯·Á ÏLÂ ‰Ê ÔÈc ÏÚa ÏL∆««ƒ∆¿∆¬≈∆»»ƒ¿≈
Ô‰Ï e¯¯aL ˙B¯ËM‰ Ì‰Â ,ÌÈ¯e¯a90˙‡ ÔÈÈc ÈÏÚa ≈ƒ¿≈«¿»∆≈¿»∆«¬≈ƒƒ∆

Ì‰Ï ee„iL Ì‰ÈÏÚ eÏa˜Â Ì‰Ï ÔÈcL ÔÈic‰ÈBÏt ««»ƒ∆»ƒ»∆¿ƒ¿¬≈∆∆»»∆¿ƒ
ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ Ïk ‡ˆnL B‡ ,ÈBÏÙe91‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆»»»«¬≈≈ƒ¬≈∆

ÔBÚ¯ÙÏ Ba ÔÈLLBÁL ¯ËL Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»∆»»»¿»∆¿ƒ¿≈»
·iÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;·BÁ‰ Ú¯Ù ‡nL ,¯ÈÊÁÈ ‡Ï -…«¬ƒ∆»ƒ¿««¿ƒ»»««»
Ú ‡Èe˜ ˙BOÚÏ È„k ‰„B‰L ¯LÙ‡Â ,‰„BÓ„ ∆¿∆¿»∆»¿≈«¬¿¿»«

ÔÓÊ ¯Á‡ eÁ˜lL ‰zÓ Ïa˜Ó B‡ Á˜Bl‰ ˙‡ „ÈÒÙiL∆«¿ƒ∆«≈«¿«≈«»»∆»¿««¿«
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈck ‡lL Ì„iÓ eÚ¯ÙiL È„k ,¯ËM‰«¿»¿≈∆ƒ¿¿ƒ»»∆…«ƒ¬≈∆…
ÔÈ‡L ¯ËL ÏÎÂ ;ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊÁÈ«¬ƒ««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»¿»∆≈
¯ÈÊÁÈ - ‡Èe˜Ï ‡ÏÂ ÔBÚ¯ÙÏ ‡Ï LLÁÏ „ˆ Ba««¬»…¿≈»¿…ƒ¿¿»«¬ƒ

.ÂÈÏÚ·Ïƒ¿»»

(משנה 85) בחובו למלוה לוה נכסי ביתֿדין ׁשׁשמּו ֶָשטר
כ.). ביתֿדין 86)בבאֿמציעא והבנות. האשה מזון

והבנות  האשה למזון הבעל מקרקע שימכרו שטר, כותבים
לרמב"ם). המשנה פירוש שחלצה 87)(ראה יבמה

כדין, בפניהם שחלצה המאשר שטר ביתֿדין לה כותבים
הלכות  נשים, בספר נתבארו חליצה דיני איש. לכל ומותרת

וחליצה. ואחיה 88)יבום אמה שהשיאוה קטנה יתומה
בפלוני  רצוני אין שלושה בפני שאומרת במיאון, יוצאת
שמיאנה  שטר ביתֿדין לה וכותבים גט. צריכה ואינה בעלי,

להנשא. ומותרת "שטרי 89)בפניהם את בבבלי פירשו כך
שם. שבמשנה אחד,90)בירורין" דיין וזה אחד דיין זה

א. משנה ג, פרק סנהדרין ראה בזכותו, כגון 91)שיהפוך
(בבאֿמציעא  למלוה לוה נכסי ביתֿדין שהחליטו שטר

טז:).

.„ÈÌ‡ ,¯ÈÊÁÈ ‡lL ÔÈcL ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B¯ËM‰ Ïk»«¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆…«¬ƒƒ
ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰92Ô‰a ÔÈ·B‚Â ,93ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ»∆¿≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ94Ì‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚa „È ˙ÁzÓ Ô˙B‡ ƒƒ»ƒ«««¿»≈∆«¬≈≈
Ô˙˜ÊÁa95Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â96. ¿∆¿»»¿≈¿ƒ»∆

לכתחילה 92) הוא הללו השטרות בכל יחזיר" "לא הדין כי
חשש  חשש.מתוך בגלל אותם לפסול אין אבל כמו 93),

או  פרוע שהשטר שכנגד, הדין בעל יטען ואם שטר. בכל
המלוה. יד מתחת שיוצא שטר ככל דינו - אחרות טענות

וספק.94) חשש יסוד כשרים.95)על לפרעון 96)שהם
בתלמוד  מקור כל נמצא ולא עצמו. דעת וכדומה. וקנוניא

זו. להלכה ובגאונים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»«¬≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

$
meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd hay 'eÎzah h"k -

âטבת כ"ט ראשון âיום

-mihtynxtq
úBìçð úBëìä¦§§¨

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר

.‡˙˙Ï :¯Ó‡pL ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆

?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆
ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB ¯BÎa‰ - ¯BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»

ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa¯‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ
˙ÈLÈÓÁ ÏËB ¯BÎa‰ („Á‡‰) È¯‰ -4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ

‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙È¯ÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»
.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב:2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים

 שיעוהי המב"ם - פהק אחד ליום 

יום האשון
המב"ם - פהק אחד ליום 
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קעא

קעא

נחלות  הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ט ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כל  אחיו וארבעת חלקים, שני נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי היינו,

.·¯BÎa5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡ - ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב:5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב"ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי בין מת והאב תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח.8)כזאת יוחנן רבי מחלוקת
יוחנן. כרבי ופסק מו:, בבכורות לקיש

.‚¯BÎa10Ú¯˜pL11Èt ÏËB BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈

‰È‰iL „Ú - ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡pL ;‰¯BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי, רב של שעור 11)מימרא טומטום,
או  זכר הוא אם ידוע ולא שלו, המין איברי את מכסה הגוף

קמד.12)נקבה. הבאה.13)שם בהלכה יבואר

.„BÏ ‰È‰L È¯‰ ?‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ BÈ‡ „ˆÈk≈«≈¿«≈¿≈∆¿»¬≈∆»»
ÌeËÓh‰ ‰ÊÂ ÌÈËeLt ÈLe ¯BÎa Ôa14Ú¯˜pL ≈¿¿≈¿ƒ¿∆«À¿∆ƒ¿«

˜ÏÁa ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ ÏËB ¯BÎa‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»«¿≈¿ƒ««»¿≈∆
‰¯BÎa‰15‰ ÈL ‡l‡ BnÚ ÔÈ‡ el‡Îe ,ÌÈËeLt «¿»¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«¿ƒ

¯‡Lp‰ ÚÈ·¯e ÈˆÁÂ ,„·Ïa16ÈL B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ƒ¿««¬ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÂLa ¯BÎa‰ ÌÚÂ Ú¯˜p‰ ÌÚ ÔÈËeLt‰17. «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»∆

משעת 14) ודאי זכרים כולם היו אילו אחים. ארבעה וביחד
היה  והבכור חלקים, לחמישה הנכסים חולקים היו לידה,
אחד  כל ונמצא א, בהלכה כמבואר חמישיות, שתי נוטל
אחר  זכר ונמצא טומטום כשאחד הבכורה. חלק ממעט

הבכורה. בחלק ממעט אינו - רק 15)לידתו היו כאילו
אחים. רבעים.16)שלשה שלשה אחד 17)היינו, כל

עשר. ששה חלקי שלשה היינו רבעים, משלשה רבע נוטל

.‰ÔË˜18Ï·‡ ,‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ - „Á‡ ÌBÈ Ôa »»∆∆»¿«≈¿≈∆¿»¬»
¯aÚ‰ ‡Ï19„ÏBpL Ô·e .20BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ …»À»≈∆«««ƒ«»ƒ≈

.‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ¿«≈¿≈∆¿»

קמב:18) ואףֿעלֿפי 19)שם לידתו. לפני לחלק כשבאים
טומטום. באח כמו חולקים - האחים כשאר יורש שהוא

ממעט,20) אינו שעובר רבינו כתב למה נתבאר לא שם.
אביו. מיתת לאחר מנולד הוא כלֿשכן הלא

.Â˜tzÒpL Ôa21ÔB‚k ,ËeLt B‡ ¯BÎa ‡e‰ Ì‡ eÏ ≈∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿

„ˆÈÎÂ .ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡ - ¯Á‡ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒ«≈≈≈ƒ¿«ƒ¿≈«
?ÔÈOBÚ22e¯k‰ Ì‡23ÔÈ·˙Bk - e·¯Ú˙ ÛBq·Ïe ƒƒÀ¿¿«ƒ¿»¿¿ƒ
‰‡L¯‰24‰ÊÏ ‰Ê25ÌÚ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÔÈÏËBÂ «¿»»∆»∆¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

‰‡B·ÁÓa e„ÏiL ÔB‚k ,e¯k‰ ‡Ï Ì‡Â ;Ì‰ÈÁ‡26 ¬≈∆¿ƒ…À¿¿∆»¿¿«¬»
‰‡L¯‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ˙Á‡27˜ÏÁ Ô‡k ÔÈ‡Â , ««≈¿ƒ«¿»»¿≈»≈∆

‰¯BÎa28. ¿»

קכז.21) שם ינאי.22)ברייתא, רב בשם אמרו שם,
פשוט.23) ומי בכור מי היה ידוע כח 24)כשנולדו, יפוי

הבכורה. חלק בא 25)לגבות הכוח, יפוי שקיבל ומי
אחי. בשביל או בשבילי הבכורה חלק לי תנו ותובע:

שם 26) וילדו אחד במקום נחבאו המוריש, של נשיו שתי
נתערבו. - אדם בהם שהכיר ולפני הכוח 27)בחושך, יפוי

כלום. יועיל "יכיר",28)לא כתבה שהתורה משום
היתה  לא וזה כבכור, להכירו יוכל שהאב חכמים, ופירשו
דינם  שניהם ולפיכך אחד, רגע אף כבכור להכירו אפשרות

כפשוטים.

.ÊeÈ‰L ÈÓ29e˙Óe ,ËeLÙe ¯BÎa ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ¿»≈
˙a ÁÈp‰ ¯BÎa‰ ,ÌÈa eÁÈp‰Â ÂÈiÁa Ì‰ÈL30 ¿≈∆¿«»¿ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««
ÒÎa L¯BÈ ËeLt‰ Ôa È¯‰ - Ôa ÁÈp‰ ËeLt‰ÂÈ ¿«»ƒƒ«≈¬≈∆«»≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏL Ô˜f‰31˙L¯BÈ ¯BÎa‰ ˙·e , «»≈¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿∆∆
ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰È·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈLÈÏL ÈL32È·a ¿≈¿ƒƒ∆≈∆»ƒ»¿≈«ƒƒ¿≈

ÔÈÁ‡‰33È·‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÏÎ·e ·‡‰ ÈÁ‡ È·e »«ƒ¿≈¬≈»»¿»«¿ƒƒ»»¬ƒ
‰Ê BlL ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÏËB - ¯BÎa ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆∆

.B˙ÓÁÓ L¯Bi‰«≈≈¬»

קטז:29) שם בן.30)משנה, הניח אם וכלֿשכן
בנחלה 31) חלקים שלשה נטלו צלפחד "בנות שנינו: שם

וחלקו  . . . אביהן חלק נחלת ישראל): ארץ אדמת (בחלוקת
בכור  (צלפחד) ושהיה צלפחד), (אבי חפר בנכסי אחיו עם
ה"ה). סוף פ"א למעלה (ראה חלקים" שני נוטל

שווים 32) שניה ירושה שדיני א, הלכה למעלה נתבאר
ראשונה. ירושה בנים 33)לדיני בלי יעקב שמת כגון

יעקב  נכסי לירש יצחק בני ובאים יצחק, מת ואחרֿכך
בכורה  חלק יורשים - זרעו או בכור שם היה אם אחיהם,
נכסי  ירש יצחק שהרי מאוד, פשוט זה ודין יעקב. בנכסי
וקשה  עצמו. כנכסי בניו לכל אותם מוריש והוא יעקב,

בהערות). ה"א פ"ג לקמן (ראה נכתב למה להבין

.Á¯BÎa‰ ÔÈ‡34?„ˆÈk .Ì‡‰ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈≈«
‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ôn‡ eL¯iL ËeLÙe ¯BÎa35ÔÈa , ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈

‰ÏÁÏ ¯BÎa ‰È‰L36ÌÁ¯ ¯Ët ‰È‰L ÔÈa37. ∆»»¿¿«¬»≈∆»»∆∆∆∆

קיא:34) לו"35)שם ימצא "אשר דרש: שם אביי
אשר  בכל שנים פי לו לתת (שם): בתורה כתוב (פירוש,

לה. ולא - לו) האב.36)ימצא של הראשון בן 37)הבן
כולל  אינו מקום בכל האמור רחם" "פטר האם. של ראשון
בלשון  טבעי, באופן הרחם דרך יצא (שלא דופן יוצא
לאמו, ראשון בן לכל הכוונה וכאן קיסרי). חתך - המדוברת

טבעית. בבלתי ובין טבעית בלידה בין
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קעב נחלות קעב הלכות - משפטים ספר - טבת כ"ט ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Ë‰ÏÁÏ ¯BÎa38:¯Ó‡pL ,ÔBL‡¯ ·‡Ï „ÏBp‰ ‡e‰ ¿¿«¬»«»»»ƒ∆∆¡«
elÙ‡ .Ì‡‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .B‡ ˙ÈL‡¯ ‡e‰ Èkƒ≈ƒ…¿≈«¿ƒƒ«»≈¬ƒ
L¯BÈ - ÂÈ·‡Ï ÔBL‡¯ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa ‰nk ‰„ÏÈ»¿»«»»ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

פ"ח.38) בבבאֿבתרא פעמים וכמה מו. בכורות

.È‡a‰39ÌÈÏÙ ¯Á‡40ÏÙp‰ L‡¯ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «»««¿»ƒ««ƒ∆»»…«≈∆
a‰ - ÈÁ ‡e‰Lk‰ÏÁÏ ¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡41Ôa ÔÎÂ . ¿∆««»«¬»¿¿«¬»¿≈∆

‰ÚLz42¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ˙Ó BL‡¯ ‡ˆiL ƒ¿»∆»»…≈«»«¬»¿
„ÏB ‡lL ‡e‰ ,B‡ ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ‰fL .‰ÏÁÏ¿«¬»∆∆∆∆¡«≈ƒ…∆…«
,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ÈÁ ‡ˆiL „ÏÂ ‰ÊÏ Ì„˜ BÏ…∆»∆»»∆»»««¬ƒ»»¿ƒ»

‰ÚLz Ôa43BÈ‡ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ÈÁ BL‡¯ ·¯ ‡ÈˆB‰L ∆ƒ¿»∆ƒ……««»«¬»≈
¯BÎa44. ¿

שם.39) בכורות ההפלה 40)משנה, ואחר שהפילה, אשה
חי. בן כלל,41)ילדה כחיים נידונים אינם הנפל חיי

להתקיים. יכול שאינו תשעה 42)משום אחר שנולד
הריון. הוא 43)חדשי ראוי שהרי נפל, תורת עליו שאין

כשהוא 44)לחיות. העולם לאוויר יצא לו שהקודם משום
. . . נפלים אחר "והבא שם: שנינו כילוד. הוא והרי חי,
משמע, לנחלה)". בכור זה (הרי מת ראשו שיצא תשעה ובן

בכור. אחריו הבא אין - חי ראשו יצא שאם

.‡ÈÔÙ„ ‡ˆBÈ45.ÌÈ¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL - ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿ƒ
„ÏB ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰46;ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡Â , »ƒ¿ƒ∆…«¿∆¡«¿»¿»ƒ

.¯Á‡ BÓ„˜ È¯‰L - ÈM‰Â¿«≈ƒ∆¬≈¿»«≈

מז:45) שם באופן 46)משנה, ממעיה הילד הוצאת
לידה. קרויה אינה - מלאכותי

.·ÈÌÈa BÏ eÈ‰47- ¯ib˙Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk »»ƒ¿∆»»≈»ƒ¿ƒ¿«≈
‰ÏÁÏ ¯BÎa BÏ ÔÈ‡48ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ≈¿¿«¬»¬»ƒ¿»≈∆»»≈ƒ

Ba Èe¯˜ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰49- «ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ¿≈»¿
‰ÏÁÏ ¯BÎa ˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÓ ÂÈ¯Á‡ BÏ ‡a‰50ÏËBÂ «»«¬»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¬»¿≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

מז.47) יורשים 48)שם אינם הגיור, לפני לו שנולדו אלה
אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי פ"א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי' חו"מ יוסף'
השפחה  מן בן לו שיש ממי חוץ דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע, הגויה". ומן

.‚È¯BÎa‰ ‰È‰51:¯Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB - ¯ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Le¯b Ôa ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»

דבר".51) לכל ובנו . . . מקום בכל בן לו שיש "מי שם:

"מכלֿ ליורשו, - דבר לכל פירשו: ב, עמוד שם ובגמרא
ממזר". לרבות - רב 52)מקום של דרשה עבירה. נישואי

כג. שם אלא 53)פפא, ממזר אינו זה בן מכהן, שילדה
מרבה  בלחםֿמשנה חלל". "כהן ונקרא מחוללת, כהונתו
רב  והרי פפא, רב של דרשתו כאן שהביא רבינו, על לתמוה
לאוין  בחייבי תופסים שקידושין זו מדרשה למד פפא
כרת) בה שאין בלאֿתעשה המקדש על שאסורה (באשה
האחת  נשים, שתי לאיש תהיינה "כי תורה: שכתבה מפני
בה  שיש משמע "תהיינה" ולשון שנואה", והאחת אהובה
כאן  האמור הבכור שהבן מזה ויוצא קידושין, היינו הוויה,
לאוין  מחייבי ממזר שאין סובר עצמו רבינו כי ממזר, אינו
הדעת. על מתקבל יישוב מצא ולא כריתות. מחייבי אלא
(ויקרא  מהכתוב נלמד ממזר שדין כתב שם יוסף' [ב'בית
שהמדובר  אמרו, שם ובגמרא היא". "אחותך ט): יח,
כקרוב  נחשב שממזר ומכאן ממזרת, שהיא באחותו

מלא]. משפחתי

.„ÈÔÈÓ‡ ‰LÏL54¯BÎa‰ ÏÚ55‰iÁ :56,Bn‡Â , ¿»∆¡»ƒ««¿«»¿ƒ
„iÓ - ‰iÁ .ÂÈ·‡Â57ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ‰Ê :‰¯Ó‡ Ì‡L ;58 ¿»ƒ«»ƒ»∆ƒ»¿»∆»»ƒ

:¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk - Bn‡ .˙Ó‡ -∆¡∆∆ƒ»ƒ¿«¿≈«≈»∆¡∆∆«
¯BÎa‰ e‰Ê59ÌÏBÚÏ - ÂÈ·‡ .60ÏÚ ·‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ∆«¿»ƒ¿»¬ƒ»«»»«

- ‡e‰ È¯BÎ·e Èa ‡e‰ :ÏÏk Ba ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓƒ∆…À¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÓ‡61:B¯BÎa ‡e‰L eÏ ˜ÊÁn‰ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»«««À¿»»∆¿

ÔÓ‡ - ¯BÎa BÈ‡62. ≈¿∆¡»

עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד
ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת

הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד
(רש"י). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא

יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני  זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני זה "האומר קלד.) (ב"ב שנינו
הוא  בכורי לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון

שם). יוסף' [ב'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי
זה. בדין ורמב"ן רשב"ם בין מחלוקת מביא רעז סי' חו"מ
בקול, בהוחזק רק בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב"ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב"ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים
וכשהוא  בכור. אינו לומר האב נאמן - בעדים הוחזק אם

בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי זה ואמר החזיקו עצמו

.ÂË·‡‰63˜zzLpL64B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -65C¯„k »»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆
ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL66B¯BÎa Ba ‰fL ·˙k B‡ ÊÓ¯ Ì‡ . ∆¿ƒ¿ƒƒƒ»«»«∆∆¿¿

.ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח ממנו אם 65)ניטל
לקוי. אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע:). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או

.ÊËe„ÈÚ‰67¯ÓB‡ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡ eÚÓL Ô‰L ÌÈL ≈ƒ¿«ƒ∆≈»¿»ƒ∆∆≈
CÎÂ Ck ÌÈ¯·c68ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ È¯‰L ,69ÔÏÏkÓ Ú„BÈ ¿»ƒ»¿»∆¬≈»«¿»ƒ≈«ƒ¿»»
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קעג

קעג

נחלות  הלכות - משפטים ספר - שבט א' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - B¯BÎa Ba ‰fL∆∆¿¿¬≈∆≈ƒ¿«ƒ««ƒ
.È¯BÎa Èa ‰Ê :Le¯Ùa ·‡‰ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«»»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

קכו:67) זה 68)ב"ב אם לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. ברורה:69)הוא וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע הדברים אותם שמכלל

.ÊÈeÚÓL70BÈ‡ - ¯BÎa Èa ‰Ê :¯Ó‡L ·‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
,‡e‰ Bn‡Ï ¯BÎa ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ÌÈL Èt ÏËB≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿¿ƒ

·‡‰ Ôek˙ ‰ÊÏÂ71¯Ó‡iL „Ú .72.È¯BÎa Èa : ¿»∆ƒ¿«≈»»«∆…«¿ƒ¿ƒ

שהוא 71)שם.70) לומר התכוון בכור, בני זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי נוטל "אינו לפיסקא: נמשך

âשבט א' שני âיום
éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦

במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין ולא מבאר
קודם  שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי

חלוקה.

.‡¯BÎa‰ ÔÈ‡2‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï3ÂÈ·‡Ï ÔÈ˜ÊÁn‰ ÌÈÒÎa ‡l‡ , ¿««ƒ«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿»ƒ

BÏ ‡ˆnÈ ¯L‡ ÏÎa :¯Ó‡pL ;B˙eL¯Ï e‡aL4. ∆»ƒ¿∆∆¡«¿…¬∆ƒ»≈
ÂÈ·‡ ÈLÈ¯BnÓ „Á‡ ?„ˆÈk5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙nL ≈«∆»ƒƒ≈»ƒ∆≈¿««ƒ«»ƒ

‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„Á‡k ÔÈL¯BÈ ËeLt‰Â ¯BÎa‰ -«¿¿«»¿ƒ¿∆»¿≈ƒ»¿»
‰ÂÏÓ ÂÈ·‡Ï6ÔÈL¯BÈ - Ìia ‰ÈÙÒ BÏ ‰˙È‰ B‡ ¿»ƒƒ¿»»¿»¿ƒ»«»¿ƒ

„Á‡k7. ¿∆»

נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה  אחר בירושה לו שיפלו 
ברשותו.4) נמצאים שהם הוא 5)משמע שאביו מאלה

שלהם. הילכתא 6)יורש פפא רב "אמר קכה: בתרא בבא
במלווה". שניים פי נוטל הבכור ואין מציין 7)... הראב"ד ִ

באדם  המדובר שם (יז:), ערכין במשנה ספינה דין מקור
דמי  להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר
כז) (ויקרא תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי)
עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם
או  ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת
כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו
הנמצאת  שספינה - הראב"ד דברי לפי - רבינו למד ומכאן
בה  נוטל הבכור שאין פסק ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים

שניים. פי

.·ÁÈp‰8˙¯kÁÓ B‡ ˙¯kOÓ ‰¯t Ì‰Ï9‰˙È‰L B‡ , ƒƒ«»∆»»À¿∆∆À¿∆∆∆»¿»
¯Ù‡a ‰ÚB¯10ÈÂ ,‰„Ï11da ÏËB ¯BÎa‰ -12d„ÏÂ·e »»¬»¿»¿»«¿≈»ƒ¿»»

ÌÈL Èt13. ƒ¿«ƒ

קכג:8) בתרא בבא שבעל 9)ברייתא היינו מושכרת
מסויים  אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע, סכום מקבל הפרה

למרעה.10)מההכנסות. מיוחד מיתת 11)מקום אחר
מאליו.13)כשהשמינה.12)אביו. בא זה ששבח משום

נושאים  היתומים ואין מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר

ורבנן  רבי נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה בעול
בכור  אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח
מבאר  ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל
הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב
המים  ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל כגון
חכמים  גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה
מעוברת  שגם רבינו ומשמיענו שניים. פי שנוטל מודים
רעח  סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה
מקור  מוסר ג קטן סעיף שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף
מעוברת  בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת
שהוולד  וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה
בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור
של  שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא
זה  מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו רחם
מעוברת  בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק
נשתנה  לא שבוולד משום לבעלים, הוולד מחזיר - וילדה
שהגנב  י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום,
שאם  החושן), קצות (לבעל לו יצא ומזה מחזיר. ואינו קנה
שניים  פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה
שהרי  רבינו, על משיג [הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה
חולקים  וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא
מבאר, משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו,
הנ"ל  פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה
שינוי  כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא
שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס. בגוף
רבינו  דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר
עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה דבריו סותרים זו בהלכה
נחלקו  זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל
כתב  שם בסמ"ע השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים
נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל
שדמי  מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן
ובנתיבות  כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
דמי  בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט
בעד  המגיעים אלה ובין האב מיתת שמלפני השכירות
כמלווה  הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות ִתקופת

ונוטל]. - מאליו הבא שבח הם והשניים נוטל, ואינו

.‚ËÁL14ÂÈ·‡ È¯ÈknÓ „Á‡15˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰Ó‰a »«∆»ƒ«ƒ≈»ƒ¿≈»¿««»≈
‰Ó‰a d˙B‡ ÏL ˙Bzna ÌÈL Èt ÏËB - ÂÈ·‡16. »ƒ≈ƒ¿«ƒ««»∆»¿≈»

ב.14) עמוד קכג, דף שם, ליתן 15)ברייתא רגיל שהיה
לתת  ג) יח, (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו
והלחיים  הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים

שם 16)והקיבה. בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום
(לפני  המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
שלא  שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו

שהורמו. כמו דינם הורמו

.„¯BÎa‰ ÔÈ‡17eÁ·ML Á·Ma ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ«∆«∆»¿
Á·M‰ B˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ¿»ƒ¿««ƒ«»ƒ∆»«¬∆«∆«

ÌÈÓ„a18¯˙i‰ Ô˙BÂ19ËeLtÏ20epzLiL ‡e‰Â . ¿»ƒ¿≈«»≈«»¿∆ƒ¿«
ÔB‚k ,ÌÈÒÎp‰21ÏÓ¯k22˙BiÙÎÂ ,ÌÈÏaL eOÚpL23 «¿»ƒ¿«¿∆∆«¬ƒ√ƒ¿«¿ƒ

יום שני
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קעד נחלות קעד הלכות - משפטים ספר - שבט א' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈ¯Óz eOÚpL24‡ÏÂ ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁ·L Ï·‡ ; ∆«¬¿»ƒ¬»»¿≈¬««¿»¿…
‰˙ÏÚ‰L ı¯‡Â ,‰·ÚÂ Ï„bL ÔË˜ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,epzLƒ¿«¿ƒ»»»∆»«¿»»¿∆∆∆∆∆¿»

ÔBË¯O25˙ÓÁÓ Ì‡Â .ÌÈL Èt Á·Ma ÏËB ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¬≈∆≈«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬«
ÏËB BÈ‡ - ÁÈaL‰ ‰‡ˆB‰26. »»ƒ¿ƒ«≈≈

הקודמת.17) בהלכה באריכות הפשוט 18)נתבאר אין
בחלק  לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול

הבכור. שנטל בקרקע השבח 19)בכורה דמי מחשבים
(היתר) הדמים ושאר הפשוט כאחיו בו חלק נוטל והבכור

לאחיו. בבא 20)נותן שמואל בשם נחמן רב של מימרא
צה: קכד.21)קמא בתרא בבא פפא קנה 22)רב

בה. גדלים שהגרגרים שיבולת שהוציאה לפני התבואה
הפריחה.23) לנפילת סמוך התומר שם 24)פרי ונשתנה

איתו 25)הפרי. גורף הסמוכות השדות את מציף כשהנהר
את  ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט רפש

שם.26)הקרקע. גמרא

.‰‰ÂÏÓa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰ ÔÈ‡27Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ
¯ËLa ‡e‰L28·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ·b ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»«««∆»«¿«¿

Ì‰È·‡29‰ÂÏÓ ·‡Ï ‰˙È‰ .30‰Ê È¯‰ - ¯BÎa‰ „Èa ¬ƒ∆»¿»»»ƒ¿»¿««¿¬≈∆
dLÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL Èt da ÏËB Ì‡ ˜ÙÒ31˙Áz »≈ƒ≈»ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»««

ÔÈ„ÚÂ ‰pL¯ÈÈ ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ ,ÏhÈ ‡Ï B‡ ,B„È»…ƒ…ƒ≈¬«»ƒƒ»∆»«¬«ƒ
˜ÏÁ ÈˆÁ ‰pnÓ ÏhÈ CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ÏL B„ÈÏ ‰‡a ‡Ï…»»¿»∆»ƒ¿ƒ»ƒ…ƒ∆»¬ƒ≈∆

‰¯BÎa32. ¿»

הבכור 27) ואין ... "הילכתא קכה: שם הסוגייה מסקנת
מעות". שגבו בין קרקע שגבו בין במלווה, שניים פי ִנוטל

בטוחה.28) הלווה 29)שגבייתו של וקרקעותיו
קכה: שם הרשב"ם וכתב בשטר, למלווה משועבדים
חוב  שבעל משום שניים פי נוטל המשכון על ִשבמלווה
בשעת  משכנו שאפילו כתב, שם והטור משכון, קונה

שאי  נוטל,הלוואתו, פב.) מציעא בבא (ראה המשכון קונה נו
יצחק  רב של מדרשתו דבר: של טעמו שם בפרישה וביאר
עד  למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים
הלוואה  בשעת אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה
וכפל  וכמצוי, כגבוי נידון יהא שהמלווה המשכון ִמועיל
לזה  ובדומה כ. קטן סעיף שם בסמ"ע בקיצור עצמו דברי
גבי  יצחק מדרב המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
שאני  המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל
בקרקע  אבל במטלטלין, זה וכל כספים. שמיטת גבי
(בבא  יהושע רב בן הונא ורב פפא רב אמרו הממושכן
הבכור  ואין ... דמסלקי באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא
פי  נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל
בתנאי, קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים".
יחזיר  כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה
ינכה  או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע
זכות  לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
את  - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם
ולסלקו  שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע החוב מותר
שאין  מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן
סוף  עד המלווה ביד נשאר הקרקע אלא זו, זכות ללווה

ורב  פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן
נוטל  המלווה של הבכור אין המסלקים שבמקומות הונא,
ממושכנת  קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים ִפי
זכות  כל לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי
שאין  במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף
בטור  (הובא מיגאש והר"י לזמן. לו כקנוי הקרקע - מסלקים
שאין  במקומות שאפילו מבאר, רעח) סימן משפט חושן
שאז  פירעון, זמן לפני אביו כשמת רק נוטל - מסלקים
אביהם  בחיי פירעון זמן כשהגיע אבל לו, קנוי היה הקרקע
כאן  ורבינו המשכון. בגוף זכותו שפקעה משום נוטל, אינו
בהלכות  אולם בכור, לעניין משכון בדיני כלום העיר לא
שאין  במקום נוטל הבכור שאין כתב, ד הלכה ז פרק מלווה

קכו.30)מסלקים. שם בתרא כתב 31)בבא שם ברי"ף
ופסק  חולקים. להלכה: ופסק ולכאן לכאן הזה השיקול כל

כדרכו. כמותו, שעימו 32)רבינו "במלוה אמרו: ִשם
יחלוקו, מהאב הבכור שקיבל במלווה פירוש, ִפלגי".
זה  שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ִובתוספות

אחר מקום בכל אבל מיוחדת, חכמים תקנת נפסקה הוא
הראייה. עליו מחבירו המוציא - בספק המוטל שממון הלכה

.Â¯BÎa33‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯ÎnL34B¯kÓÓ - ¿∆»«≈∆¿»…∆¬À»ƒ¿»
.‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯BÎaÏ LiL ÈtÓ ,Ìi«̃»ƒ¿≈∆≈«¿≈∆¿»…∆¬À»
ÔÈa ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óa Ì„˜ ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»…∆¿ƒ¿»¿»ƒ≈

ËeLÙk ˜ÏÁ ÏËÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a35¯zÂ - ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»«≈∆¿»ƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ÏÎa36ËeLÙk ‡l‡ Ô¯‡La ÏËB BÈ‡ ,37. ¿»«¿»ƒ≈≈ƒ¿»»∆»¿»

‰ÁÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÁÓ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ»¬»ƒƒ»
˜ÏBÁ È‡L el‡ ÌÈ·Ú :ÌÈL ÈÙa ¯Ó‡Â ÂÈÁ‡a¿∆»¿»«ƒ¿≈¿«ƒ¬»ƒ≈∆¬ƒ≈
- ‰¯BÎa ˜ÏÁa ÈzÏÁnL ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂLa ÈÁ‡ ÌÚƒ««¿»∆…ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿≈∆¿»
‰ÁÓ elÙ‡Â .ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡ÏÂ ,‰‡ÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆»»¿…ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒƒ»

ÌÈ·Úa39- ‰ÂLa Ìe˜ÏÁÂ Ìe¯ˆ·e ,ÌÈ¯aÁÓ Ô‰Lk «¬»ƒ¿∆≈¿À»ƒ¿»«¬»¿»∆
ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡Ï40˜ÏÁÂ ,ÌeÎ¯c Ì‡ Ï·‡ . …ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ¿»¿»«

¯zÂ - ÔÈÈ ‰OÚpMÓ Ô‰a ‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÔÈia ‰ÂLa Ô‰nÚƒ»∆¿»∆««ƒ¿…ƒ»»∆ƒ∆«¬»«ƒƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ¯‡La41‰ÁnL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»«¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ∆ƒ»

Ì‰nÚ ˜ÏÁÂ ÌÈ·Úa.Ïka ¯zÂ È¯‰L ,ÌÈ˙ÈÊa ‰ÂLa «¬»ƒ¿»«ƒ»∆¿»∆¿≈ƒ∆¬≈ƒ≈«…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

אומר 34)שם.33) פפא רב בזה, אמוראים נחלקו שם.
פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם
בין  האב נכסי חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור
בשעת  שלו בכורה בחלק זוכה לא חלוקה ולפני יורשיו,
כלל, בו זכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת
שבחלק  רבא, בשם אומר פפי ורב למכור, יכול אינו ולפיכך
כרב  שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה
לא  המתחיל דיבור ב עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי.
למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק ודעתם, עשה.
ששותף  סב:) (שם אמרו שהרי ונימק, שם הר"ן דעת וכן
הטור  לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול
כתב: שהרי כרשב"ם, רבינו שדעת ונראה שם. יוסף והבית
אינו  פשיטות שחלק ומשמע וכו' בכורה חלק שמכר בכור
מכאן  ללמוד רוצים יש שם, הרי"ף [כתב למכור. יכול
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קער

קער

נחלות  הלכות - משפטים ספר - שבט א' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לידו, הגיע שלא פי על ואף במלווה שניים פי נוטל ִשבכור
דעתם  ודחה לידו. שהגיע טרם בכורה בחלק שזכה כמו
מוחזק  אינו מלווה אלה: שני בין מכריע הבדל שיש ִואומר,
וזה  - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד
המצוי  ומכל בידו, מצוי היה הבכורה חלק אבל מצוי, אינו
קיבל  שרבינו וברור שניים. פי לבכור מוריש הוא בידו
יכול  כן פי על ואף במלווה נוטל שאינו פסק שהרי ִסברתו,

חלוקה]. לפני הבכורה חלק כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי רב אמר שם: גמרא

חלק  על שוויתר שם, פפי רב ופירש וויתר. - כפשוט חלק
הנכסים. שבכל הוא 37)בכורה ישירה מסקנה זה דין

יכול  ולפיכך חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור שיש משיטתו
בשם  שאמר פפא ורב למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא
שאינו  ואומר, זה בדין גם חולק חלוקה, לפני לו שאין רבא

שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק אלא לוותר שם.38)יכול
כשהיו 40)שם.39) כבר מיחה אלה שבענבים משום

עדיין 41)מחוברים. בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
שהוא  דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט חלק בו שנטל ומכיון
מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר
דרכום  אבל ומסקם, זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש
בדין  שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא.
דרך  לנו "יש כותב: [הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור
הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת

שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב

.ÊÌaiL ÈÓ42ÂÈÁ‡ ÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ƒ∆ƒ≈≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ
È¯‰ - Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÊÁn‰«À¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿««ƒ»¬≈

ÌÈÁ‡‰ ÏÎk Ô‰a ‡e‰43B˙B‡ ‡¯˜ ¯BÎa È¯‰L .44 »∆¿»»«ƒ∆¬≈¿»»
·e˙k‰45¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,46ÏÚ Ìe˜È „Ïz ¯L‡ «»∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈»«

ÌLÎe .Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈ ‡ÏÂ ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL≈»ƒ«≈¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿≈
ÏËB BÈ‡ Ck ,˜ÊÁn·k Èe‡¯a epnÓ ÏËB BÈ‡L∆≈≈ƒ∆»»¿«À¿»»≈≈

Á·Ma47ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁ·ML48˙ÚMÓ «∆«∆»¿¿»ƒ«¬≈»ƒƒ¿«
ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ B˙wÏÁ ˙ÚL „Ú ‰˙ÈÓ49. ƒ»«¿«¬À»ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ

ÌaiL ¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁÈaL‰ elÙ‡Â50e˜ÏÁiL Ì„˜Â «¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ««∆ƒ≈¿…∆∆«¿¿
ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡k Á·Ma ‡e‰ È¯‰ -51Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈«∆«¿∆»ƒ»«ƒ««ƒ

˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL el‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ÏËBpL∆≈ƒ«¿»ƒ≈¿≈¬»ƒ∆¿¿≈∆
.Ôlk ÈiÁa ·‡‰ ˙Óe ÏÈ‡B‰ ,BzL‡ ÌaiL ÂÈÁ‡»ƒ∆ƒ≈ƒ¿ƒ≈»»¿«≈À»

את 42) לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
"ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו
שם  על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו כד. ביבמות
נכסי  כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו

כלום. בהם אחיו לשאר ואין כד:43)המת] את 44)שם
אלא 45)המייבם. נוטל שאינו כבכור דינו ולפיכך,
מכאן 46)במוחזק. - הבכור" "והיה דרשו: שם, בגמרא

לייבם  צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה
לדינים  נדרש וכולו מפשוטו, זה כתוב מוציאה זו (דרשה

נב.47)שונים). בכורות לאביו 48)משנה בכור כדין
ד). הלכה למעלה אחיו 49)(ראה חלק כל יורש המייבם

כתוב  במשנתנו האח. מיתת לפני שמת האב, בנכסי המת

בנכסי  שהמדובר רבינו ומפרש בשבח" נוטלין "אין סתם:
הירושה  לחלק הספיקו לא ובניו בנו, מיתת לפני שמת האב
כולם  המת האח נכסי שהרי מוכרח, ופירושו הבן. שמת עד
בשם  כתב משנה [במגיד השבח. של בעייה כאן ואין שלו
המייבם  אין האב בחיי הבן מת שאם והרשב"א, הרמב"ן
בהם  זכה שלא משום האב, בנכסי המת אחיו חלק נוטל
רבינו  דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח
ומת  "הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך.

כולם"]. בחיי בנכסיו.50)האב אביי 51)וזכה מחלוקת
מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא
ירושת  דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, לשש חוץ
למעלה  (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם

ד). הלכה

.ÁÌÈÎL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k52ÈL ÏËB ¯BÎa‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈ƒ∆«¿≈¿≈
¯ˆÓa „Á‡k BlL ÌÈ˜ÏÁ53„Á‡54Ì·i‰ Ï·‡ .55 ¬»ƒ∆¿∆»¿∆∆∆»¬»«»»

Ú ˜ÏÁL˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ Ì ∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ≈∆¿¿≈∆
Ï¯B‚a ÂÈÁ‡56- ˙BÓB˜Ó ÈLa BÏ¯B‚ ‰ÏÚ Ì‡Â ; »ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈¿

.˙BÓB˜Ó ÈLa ÏËB≈ƒ¿≈¿

ב.52) הלכה י"ב שיש 54)בגבול.53)פרק פי על ואף
לתת  אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם
טובה  שדה רק הוא יקבל כן אם אלא ביחד, חלקים שני לו
שוויין  ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה  ואחיו
החלקים  שני והטעם: חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם
שותפים  ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור
טוב  אחד חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או

בגורל. נוטלים - רע אחד יב:55)וחלק בתרא בבא
כתוב 56) שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה

חלוקתו  ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה בתורה:
באים  מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור.
מירושת  והשני אביו מירושת אחד חלק מורישים, משני

אחיו.

.ËÌ·È ˙¯ÓBL57ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡ ,‰˙nL ∆∆»»∆≈»¬ƒ»»»∆»ƒ
¯Ó‡Ó ÌÈÁ‡‰58ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓ - »«ƒ«¬»ƒ¿««≈»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

‚BÏÓ59ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ60ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ , ¿«¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««¿ƒ
d˙a˙k61ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁ ÌÚ ¿À»»ƒ¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««

BÓk ,d˙a˙k eL¯ÈÈ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ«»ƒƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿À»»¿
BÓB˜Óa e¯‡aL62. ∆≈«¿ƒ¿

מפני 57) יבם" "שומרת נקראת בנים בלי שמת האח אלמנת
ויישאנה. שיבוא ליבם (מחכה) שומרת מן 58)שהיא

בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה
ונקראים  שטר או כסף קידושי גם לה תיקנו וחכמים
ובכסף  אמירה, כל בלי ביבמה קונה שביאה משום "מאמר",
יום  (תוספות וכו' מקודשת את הרי שיאמר צריך שטר או

א). משנה ב פרק יבמות המת 59)טוב שבעלה הנכסים
אוכל  שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא
אינו  שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר וגופם - פירותיהם

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור הנכסים 60)קניין
אם  אחריותם; עליו קיבל והבעל בכתובתה אותם ששמו
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קעו נחלות קעו הלכות - משפטים ספר - שבט ב' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו
שהבעל 61) וגרושה אלמנה של ומנה בתולה של מאתיים

הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב
שהטילו 62) שם נתבאר ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות

ת  אשתו קבורת הוצאת הבעל על לרשת חכמים זכותו חת
כתובתה.

âשבט ב' שלישי âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

וחזר 1) בני זה אמר או אחי, זה או בני זה אמר דין מבאר
או  פלוני אבא ושפחות עבדים קורין ושאין עבדי, זה ואמר
לעניין  ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא
עדי  שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,
הידועים  אחיו לגבי נאמן שאינו אחי זה אומר ודין ייחוס,

בחלקו. עימו ויטול

.‡¯ÓB‡‰2ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,Èa ‰Ê :3È·‡ ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,4, »≈∆¿ƒ∆»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÌÈL‡a ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈL¯Bi‰ ¯‡L B‡¿»«¿ƒ««ƒ∆»«¬»ƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·B¯˜ Ô‰L ÔÈ˜ÊÁÓ ÔÈ‡L∆≈»À¿»ƒ∆≈¿»¬≈∆∆¡»

epL¯ÈÈÂ5¯Ó‡L ÔÈa ‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡L ÔÈa . ¿ƒ»∆≈∆»«¿∆»ƒ≈∆»«
Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk6B„È ·˙Îa ·˙ÎÂ ˜zzL elÙ‡ . ¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ¿«≈¿»«ƒ¿«»

ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL¯BÈ ‰fL7. ∆∆¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ

קלד.2) בבאֿבתרא בנים,3)משנה לו כשאין מדובר
נכסיו. ויורש אחיו שזה אומר ולא 4)והוא בנים לו כשאין

והכוונה 5)אחים. נאמן", אינו - אחי "זה שנינו: שם
שזה  מודים שאינם אחים עוד לו ויש אביו, ירושת לענין
לתת  שיכול משום נאמן, עצמו נכסי בירושת אבל אחיהם,
הגמרא. סוגיית מתוך שם מתבאר כך במתנה. נכסיו לו
במתנה. לו לתת שיכול ב'מיגו' שנאמן כתב, שם ברשב"ם
לו  אין ואז גוסס, כשהוא לו שנפלו שבנכסים הסיק, ומזה
כשהיה  לו שזיכה (והמתנה במתנה אותם לתת אפשרות

מ  אלה, לנכסים מועילה אינה אז בריא היו שלא שום
ההכרה  שזכות משום בני, זה לומר נאמן אינו ברשותו)
לחלק  רק נוגעת - "יכיר" תורה שכתבה מזה שנלמדה
ליורשו. ד"ה שם ה'תוספות' גם כתבו וכדבריו בכורה.
מרע", שכיב "בין כתב שהרי כן, אינה רבינו שדעת ונראה
לא  שאם במתנה, ליתן אפשרות לו כשאין שהכוונה  וברור
רעט, סי' חושןֿמשפט וב'טור' לבריא. חולה בין מה כן,
שם  יוסף' וה'בית גוסס". כשהוא "אפילו בפירוש כתב
בשאר  דבר של טעמו ביארו ולא כן. רבינו דעת שגם מעיר,
האומרים  לדעת "יכיר", בו שנאמר מבבן חוץ קרובים,
נאמן  למה שאל כאן [בלחםֿמשנה פשוט. בן גם שכולל
בצ"ע. והשאיר זו. הצהרתו לאחר לו שיפלו בנכסים
שיכול  ב'מיגו' שנאמן מיישב, סק"ג שם החושן' וב'קצות
ס"ק  שם ה'נתיבות' לו והסכים גדול. בסכום עצמו לשעבד

למות.6)ב]. ונוטה חולה פ"ב 7)שוכב למעלה נתבאר
הט"ו.

.·,B„Bc Ôa B‡ ÂÈÁ‡ ‡e‰L ‰Êa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈÈ‰»ƒÀ¿»ƒ»∆∆»ƒ∆
Ï·‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Bc Ôa BÈ‡Â ÈÁ‡ BÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ¿≈∆ƒ≈∆¡»¬»

BÈ‡ :¯ÓBÏ Ba ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆À¿«∆¿«≈
Èa8,ÌÈa ÔaÏ eÈ‰ elÙ‡L :ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .epL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ»∆¿≈»∆ƒ∆¬ƒ»«≈»ƒ

ÔÈÚÏ Èa BÈ‡ ¯ÓBÏ ÂÈÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¡»»»«≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÒeÁÈ9ÂÈt ÏÚ ¯ÊÓÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,10ÔÓ‡ , ƒ¿≈«¬ƒƒ«¿≈«ƒ∆¡»

ÔÈÚÏ ‡e‰.epL¯ÈÈ ‡ÏÂ ,‰M¯È ¿ƒ¿«¿À»¿…ƒ»∆

לומר:8) האב את האמינה שהתורה קכז: שם יהודה, כרבי
ומלמדנו  הי"ד). שם למעלה (ראה בני זה אין או בני זה
לגבי  לא אבל בן, לגבי אלא תורה האמינתו שלא רבינו,

אחרים. ישראל.9)קרובים בת לישא אותו לפסול
ואמר 10) יהודה, רבי לפני בגר מעשה מסופר מז. ביבמות

אתה  "נאמן יהודה: רבי לו ואמר בביתֿדין, שלא שנתגייר
(לפי  בניך" בני את לפסול נאמן אתה ואי בניך, את לפסול
אתה  נאמן פירשו: ואין, ד"ה שם וב'תוספות' רבינא). גירסת
אין  - בנים להם כשיש אבל בנים, לבניך כשאין בניך לפסול
הדבר  שאין משום הבנים, את לפסול אפילו נאמן אתה
- הפסולים בניו ובני פסולים, יהיו שבניו הדעת על מתקבל
"שאינו  כאן: רבינו מלשון משמע וכדבריהם כשרים. יהיו
בפט"ו  מלשונו משמע וכן בני". איני לומר עליו נאמן

הט"ו. ביאה איסורי מהלכות

.‚¯ÓB‡‰11BÈ‡ - ‡e‰ Èc·Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èa ‰Ê : »≈∆¿ƒ¿»«¿»««¿ƒ≈
ÔÓ‡12Èt ÏÚ Û‡ ,Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èc·Ú :¯Ó‡ . ∆¡»»««¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ««ƒ

- Èc·Ú ¯Ó‡L ‰fL ;ÔÓ‡ - „·Úk BLnLÓ ‡e‰L∆¿«¿¿∆∆∆¡»∆∆∆»««¿ƒ
Ôa „·Ú :BÏ ÔÈ¯B˜ eÈ‰ Ì‡Â .„·Úk ÈÏ ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ∆∆∆
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÊeÊ ‰‡Ó≈»¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈¿ƒ»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„·ÚÏ ‡l‡ „eÁÈa13. ¿ƒ∆»«¬»ƒ¬≈∆≈∆¡»

קכז:11) ב"ב יוחנן, רבי של האמינתו 12)מימרא התורה
אחרת. ומגיד חוזר אינו - שהגיד וכיון בני, זה לומר

שם.13) יצחק, בר נחמן רב של כפירושו

.„‰È‰14ÒÎn‰ ˙Èa ÏÚ ¯·BÚ15,‰Ê ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â , »»≈«≈«∆∆¿»«¿ƒ∆
Èa ¯Ó‡ ‡lL ;ÔÓ‡ - Èc·Ú :¯Ó‡Â Ck ¯Á‡ ¯ÊÁÂ¿»«««»¿»««¿ƒ∆¡»∆…»«¿ƒ
Èc·Ú :ÒÎBn‰ ˙È·a ¯Ó‡ .ÒÎn‰ ÔÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ«ƒ«∆∆»«¿≈«≈«¿ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡e‰16. ¿»«¿»«¿ƒ≈∆¡»

מעבדים.15)שם.14) מכס ששילם 16)הגובה מכיון
ששיקר  כלל הדעת על מתקבל הדבר אין עבד, של מכס

לעצמו. הפסד וגרם

.‰ÌÈ„·Ú‰17‡a‡ :Ô‰Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙BÁÙM‰Â »¬»ƒ¿«¿»≈ƒ»∆«»
ÈBÏt18,‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL ;˙ÈBÏt ‡n‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ∆…»ƒ«»»«»»

Ôa‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ19ÌbÙ20ÌÈ„·Ú‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»¬»ƒ
Ï‰w‰ ÏÎÂ ,ÏB˜ Ô‰Ï LÈÂ ,¯˙BÈa ÔÈ·eLÁ ˙BÁÙM‰Â¿«¿»¬ƒ¿≈¿≈»∆¿»«»»
È„·Ú ÔB‚k ,Ô‰ÈB„‡ È„·ÚÂ Èa ˙‡Â Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»¿∆¿≈¿«¿≈¬≈∆¿«¿≈

‡n‡Â ‡a‡ Ô‰Ï ˙B¯˜Ï ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈOp‰21. «»ƒ¬≈≈À»ƒ¿»∆«»¿ƒ»

טז:17) ברכות "אמא"18)ברייתא, או "אבא" המלים
היום  שאומרים כשם העצם. שם לפני כתואר משתמשים היו

"גברת". או "אבא".19)"מר" לעבד שקרא
העבד.20) של בנו שהוא יחשבו שהשומעים ביחוסו,

יום שלישי



לל אמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ ירדיד   177 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעז

קעז

נחלות  הלכות - משפטים ספר - שבט ב' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

קורים"21) היו גמליאל רבן "ושל שם: הברייתא בהמשך
דחשיבי". "משום בגמרא: ופירשו וכו'.

.Â‰˙È‰L ÈÓ22‰È‰Â Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ‰ÁÙL BÏ ƒ∆»¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿»»
ÌÈa ‚‰Ó Ba ‚‰B23‡e‰ Èa :¯Ó‡L B‡ , ≈ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ

Ì„‡ B‡ ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ ,Bn‡ ‡È‰ ˙¯¯ÁLÓe¿À¿∆∆ƒƒƒ«¿ƒ»»»»
epL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÓ È˜ec˜„a ˜e„a ‡e‰L ¯Lk24. »≈∆»¿ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ»∆

‡È·iL „Ú Ï‡¯OÈ ˙a ‡OB BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈≈≈«ƒ¿»≈«∆»ƒ
¯Á‡Â Bn‡ ‰¯¯ÁzLpL ‰È‡¯È¯‰L ,‰„ÏÈ Ck ¿»»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿««»»¿»∆¬≈

,‡e‰ ˙BËBÈ„‰ ¯‡MÓ Ì‡Â .eÈÙa ‰ÁÙL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒƒ¿»∆¿
CÎÏ ÔÓˆÚ ÔÈ¯È˜Ùn‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»ƒ««¿ƒƒ«¿»¿»
ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Â ,¯·c ÏÎÏ „·Ú ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -25 ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿»»»¿∆»≈»ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ26˙L‡ - epnÓ ıeÁ Ôa ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ∆≈∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙ÓaÈ˙Ó ÂÈ·‡»ƒƒ¿«∆∆¿∆«ƒ∆≈»∆ƒ∆
ÔÈa ˜lÁ ‡lL ÈÓ LÈÂ .‰Ïaw‰ È¯wÚ ÏÚ CÏB‰≈«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ∆…ƒ≈≈
ÂÈÁ‡ e‰e¯kÓÈ ‡lL ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÌÚ‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿»»»∆»¿ƒ¿«∆…ƒ¿¿∆»
˜ÏÁ ‡Ï BL¯BÈÏ elÙ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈ƒ∆»∆¬ƒ¿¿…«¬…

Ï‡¯OÈa27‰Ê ¯·c ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .28. ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿…«»»∆

שיש 22) ממי חוץ דבר, לכל ובנו . . "מי. כב. ביבמות שנינו
מן  למדו כג. שם ובגמרא הגויה". ומן השפחה מן בן לו
מביא  שם וברי"ף כבניה. אלא כבניו נידונים שאינם התורה
אבל  אחרים, של בשפחה שהמדובר גאון, נטרונאי רב בשם
עושה  אדם שאין החזקה: על סומכים אנו שלו בשפחה
עליה. שבא לפני שיחררה ובוודאי זנות, בעילת בעילתו
שלענין  להלכה: הרי"ף ופסק בדבר, מפקפק אחר וגאון
ושמא  כשרים, הבת או הבן שמא לחומרא, הולכים איסורים
שהם  היורשים מיד מוציאים אין ירושה, ולענין עבדים. הם
כתב  ה"א עבדים מהלכות בפ"ט רבינו אולם וודאים.
שהיא  אףֿעלֿפי כנענית, שפחה על שבא "ישראל בפירוש:
במגידֿ ומבאר דבר". לכל כנעני הוולד זה הרי - שפחתו
שדרש  ב, פרשה משפטים המכילתא על שהסתמך משנה
את  "להביא לו": "וילדה ד), כא, (שמות הכתוב מן נתן רבי
(הדרשה  עבדים" שילדיה שפחתו, על שבא (האדון) הרב
אשה", לו יתן אדוניו "אם הכתוב: של תחילתו על מסתמכת
לדיין  אפשר דבר", "לכל ומלשון לו"). "וילדה וממשיך
מה  פירשו שם: בגמרא שהרי כעבד, דינו ירושה לענין שגם
בהתאם  וזה ליורשו. הכוונה ממזר גבי דבר" "לכל ששנינו
"חזקה  אמרו שלא הי"ט, גירושין מהלכות בפ"י לשיטתו
שגירשה  באשתו אלא זנות", בעילת בעילתו עושה אדם אין
שם, שסתם מה וביאר כאן רבינו ובא הי"ד). שם (ראה
את  וצמצם אחרים, של לשפחה שפחתו בין כן גם וחילק
שיבואר  כמו הסתייגות עוד והוסיף בלבד, לירושה ההבדל

ודואג 23)בסמוך. הכשרים בניו מחבב אדם שבן כדרך
אחרים,24)לצרכיהם. ענינים בכל מבאר: במגידֿמשנה

של  כשרות חזקת נגד זו של שיפחות חזקת מעמידים אנו
אנו  ירושה לענין אולם כלל. חזקה כאן שאין ונמצא אדונה,
אפילו  במתנה זה לבנו לתת הוא שיכול ה'מיגו', על סומכים
כשר  אדם או תלמידֿחכם בין ההבדל של וטעמו נכסיו. כל
ביאת  איסור חומרת בין מבחין שתלמידֿחכם הוא, להדיוט

ששיחררה, חזקה כך ומשום פנויה, משוחררת לביאת שפחה
נשארה  ולכן ישחררה, ולמה - בזה מבחין אינו ההדיוט
יפה  כוחה אין - שאמרנו ו'מיגו' שיפחות, חזקת בתוקפה
השאלה: גם מתעוררת אגב לחםֿמשנה. (ראה החזקה נגד
למעלה  ראה גוסס? כשהוא לו שנפלו הנכסים של דינם מה

ד). הערה אביו.25)ה"א יורשי רשאים 26)שהם
בירושה. להם שנפלו העבדים כל כמו בין 27)למוכרו,

להדיוט. שם 28)תלמידֿחכם גירושין הלכות השווה
הי"ט.

.ÊÔÈL¯Bi‰ Ïk29ÌÈ„Ú ?„ˆÈk .‰˜ÊÁa ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ¿ƒ«¬»»≈«≈ƒ
B‡ ÈBÏt ÏL Ba ‡e‰L eÏ ˜ÊÁÓ ‰fL :e„ÈÚ‰L∆≈ƒ∆∆À¿»»∆¿∆¿ƒ

ÒeÁÈ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡30˙zÓ‡ eÚ„È ‡ÏÂ »ƒ««ƒ∆≈»≈≈ƒ¿…»¿¬ƒ«
BÊ ˙e„Úa ÔÈL¯BÈ el‡ È¯‰ - ÔÈÒÁi‰31. «…¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈

פ.29) במעידים 30)קידושין זה דבר לפרש יודע אינני
יורשים, לשאר נמשכת זו שפיסקא ונראה אחיו. או  בנו שזה
הקירבה. דרגת בדיוק למסור יודעים אינם אפילו והכוונה:

הבאה. ההערה יודעים 31)ראה אנו סתם: מעידים ואפילו
מעידים  ואינם המת, את לירש הראוי קרוב הוא שפלוני
חדש' ('בית בירושה לו וקודמים יותר קרובים אחרים שאין
שהובא  אבין בר אידי ברב המעשה עלֿפי רפד סי' חו"מ

לג.). בבבאֿבתרא

.Á·˜ÚÈ32˜ÊÁ‰ ‡ÏÂ ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÁÈp‰Â ˙nL «¬…∆≈¿ƒƒ«¿≈¿ƒ¿¿…À¿«
:¯Ó‡Â ˜eM‰ ÔÓ ÈÂÏ Ô·e‡¯ ÒÙz ,Ì‰ÈL ‡l‡ Ôa BÏ≈∆»¿≈∆»«¿≈≈ƒƒ«¿»«

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,‡e‰ eÈÁ‡ ‰Ê Ìb33È¯‰ - «∆»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈«¬≈
ÔBÓn‰ ÈˆÁ ÏËB ÔBÚÓL34LÈÏL Ô·e‡¯e ,35È¯‰L , ƒ¿≈¬ƒ«»¿≈¿ƒ∆¬≈

˙e˙L ÏËB ÈÂÏÂ ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL Ì‰L ‰„B‰36˙Ó . »∆≈¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈÂÏ37Ô·e‡¯Ï ˙e˙M‰ ¯ÊÁÈ -38ÌÈÒÎ ÈÂÏÏ eÏÙ . ≈ƒ«¬…«¿ƒ¿≈»¿¿≈ƒ¿»ƒ

Ô·e‡¯ È¯‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ Ô˙B‡ e˜lÁÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¿»¿≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈
Ô‰ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂlL ÔBÚÓLÏ ‰„BÓ39ÁÈaL‰ .40˙e˙M‰ ∆¿ƒ¿∆≈ƒ∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿

ÂÈÏ‡Ó41L Ì‡ :ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÙ˙kÏ ÚÈbÓ Á· ≈≈»¿««»≈≈ƒƒ∆««ƒ««¿≈«ƒ
‰f‰ Á·M‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Ú ÔB‚k ,‡e‰¿¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈«∆««∆

Ô‰a e˜lÁÈÂ ,ÌÈ¯Á‡Ó BÏ eÏÙpL ÌÈÒÎk42Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ∆»¿≈¬≈ƒƒ«¿»∆¿ƒ
Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú43. ¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿≈¿«

˜ÏÁa ÈÂÏ ÏËÂ ,ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂÏ ÔÈ‡ :ÔBÚÓL ¯Ó‡»«ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆
L¯ÈÈ ‡Ï - ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk Ô·e‡¿̄≈¿∆≈«¿¿««»≈≈ƒ…ƒ«

ÌeÏk epnÓ ÔBÚÓL44L¯ÈÈ Bc·Ï Ô·e‡¯ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆¿∆»¿≈¿«ƒ«
‡e‰Â .ÈÂÏ ÁÈp‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ ¯‡L ÌÚ ˙e˙M‰«¿ƒ¿»¿»ƒ¬≈ƒ∆ƒƒ«≈ƒ¿
ÌÈ¯Á‡ ÔÈL¯BÈa Ô˙ˆ˜Ó e„BiL ÔÈL¯Bi‰ ÏÎa ÔÈc‰«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈ƒ

.Ô˙ˆ˜Ó e„BÈ ‡lL∆…ƒ¿»»

קלד.32) שם בהחלט.33)משנה, מכחיש אינו 
הבא 34) ללוי: אומר והוא בלבד, בנים שני שהוחזקו משום

ותיטול. - אחי שאתה לפי 35)ראיה לו המגיע כפי
פירוש:36)טענתו. בחלקו", עמו "ונוטל שם: במשנה,

עצמו  ראובן שהרי ראובן, של מחלקו שליש חלק נוטל לוי
ללוי  נותן ולפיכך בלבד, הנכסים שליש לו שמגיע הודה
אמר  בין הבדל אין זה, בדין שתויות. שתי לו ונשארו שתות
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קעח נחלות קעח הלכות - משפטים ספר - שבט ג' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מכחיש. שהוא ובין יודע איני בנים.37)שמעון בלי
אח 38) אינו ובין אח לוי אם שבין כלום, יורש שמעון ואין

חלקו. נטל וכבר מחצי, יותר לו מגיע אין זה 39)- דין
ובסוף  אחי. זה אם יודע" "איני שמעון כשאמר נאמר
אחי. זה אין ואמר כשהכחיש דינם מה יתבאר ההלכה

בתיקו.40) ונשארה שם, רבא של מבלי 41)בעיא
לוי. עלֿידי הוצאות "בשבח 42)השקעות שם: גמרא

ממקום  לו שנפלו נכסים דכי לך, תיבעי לא לכתפים המגיע
דמי". הרי"ף 43)אחר גירסת (עלֿפי הקרקע כגוף דינם

נשארה  שהבעיא ואףֿעלֿפי שם). בגמרא מיגש, והר"י
ודאי  יורש הוא שראובן משום כלום, לשמעון אין - בתיקו
שכל  ה"א) פ"ה לקמן (ראה הלכה ונפסקה ספק, ושמעון
כלום. לספק אין - ספק ויורש ודאי יורש שיש מקום

אין 44) טען: הוא שהרי אחרֿכך, לו שנפלו מנכסים אפילו
קלה.). שם (גמרא אחי זה

âשבט ג' רביעי âיום
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

ספק 1) ודין ספק, ואחד וודאי אחד ביורשים כלל דין מבאר
נפל  כגון מספק יורשים ודין בירושה, לחלוק שבאו יבם ובני
או  בתו בן ועל עליו אמו, ועל עליו אשתו, ועל עליו הבית

קודם. מת מי יודעים ואין אביו, ועל עליו

.‡ÏÏk‰ ‰Ê2ÔÈL¯BÈa3Ô‰Ó „Á‡L ÔÈL¯BÈ ÈL Ïk : ∆«¿»¿¿ƒ»¿≈¿ƒ∆∆»≈∆
ÌeÏk ˜ÙqÏ ÔÈ‡ - ˜ÙÒ ÈM‰Â È‡cÂ L¯BÈ4eÈ‰ Ì‡Â . ≈««¿«≈ƒ»≈≈«»≈¿¿ƒ»

L¯Bi‰ ‰Ê ‡nL B‡ L¯Bi‰ e‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈL¿≈∆»≈∆»∆«≈∆»∆«≈
Ôa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒƒ«≈

ÌeËÓËÂ5ÒBÈ‚B¯c‡ B‡6˙‡ L¯BÈ Ôa‰ È¯‰ - ¿À¿«¿¿ƒ¬≈«≈≈∆
Ïk‰7˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L ;8˙Ba ÁÈp‰ . «…∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈ƒƒ«»

‰ÂLa ˙BL¯BÈ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÂ9‡e‰ È¯‰Â , ¿À¿¿«¿¿ƒ¿¿»∆«¬≈
.˙Ba‰ ÔÓ ˙Á‡k¿««ƒ«»

לקמן.2) שיבוארו ומקוריהם הדינים מפרטי נלמד זה כל
אחרים.3) לענינים ממנו ללמוד בזה:4)ואין אמרו ולא

חולקים. - בספק המוטל נמצאים 5)ממון המין אברי
נקבה. או זכר הוא אם להכיר ואין הגוף, שיש 6)בתוך

"גיני" גבר, - "אנדרי" (ביוונית והנקבות הזכרות אברי לו
נקבה) יורשת 7).- הבת שאין ה"ב פ"א למעלה נתבאר

בן. כשיש יוסי:8)כלום רבי "אמר פג. יבמות בברייתא
חכמים  בו הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אנדרוגינוס
המשנה, מן למדו פב:) (שם ובגמרא נקבה". אם זכר אם
כמותם. רבינו ופסק הוא, ספק אנדרוגינוס חכמים: שלדעת
הוא, ספק יוסי רבי לדברי שגם כתבו, פג. שם [ב'תוספות'
או  כזכר נידונית זו משונה בריה אם לחכמים היה שספק
יוסי, כרבי ופסק כך, מפרש רבינו שגם לשלול ואין כנקבה,
ונראה  יוסי. כרבי הלכה רב, בי אמרי שם: שאמרו כמו
היא  רבינו שדעת באמרו: במגידֿמשנה התכוון שלזה
לחםֿמשנה). (ראה היא עצמה בפני בריה דאנדרוגינוס

נוטל 9) - ובת טומטום הניח שאם כתב, רפ סי' חו"מ ב'טור'
מבואר: ונימוקו אחד. חלק והבת חלקים, שלושה הטומטום

הוא  אם ובין בן הוא אם בין שלו, הם בוודאי הנכסים חצי
הכול, ויורש בן הוא ספק - הנשארים הנכסים ובחצי בת,
חצי  נוטל ולפיכך מחלקו, יותר נטל וכבר בת היא וספק
[הטעם  רבינו. לשיטת מספיק נימוק מצאתי ולא אלה. נכסים
בכלל  נוטל טומטום למה רק מנמק שם, יוסף' ה'בית שכתב
מאוד  פשוט זה הרי כי דעתו לסוף ירדתי ולא בירושה, חלק
להסביר  צריך ואדרבה, ספק, הוא שטומטום שאמרנו אחר
הבנות  בין חלק בתוספת הנכסים חצי נוטל אינו למה

ה'טור']. שהסביר כמו השנית, במחציתם

.·˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k10ÌÚ ˙Ba‰ ÔÈc ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ
,e¯‡a ÌLÂ .Ô˙Ò¯Ù·e Ô‰È˙BBÊÓa ÌÈa‰«»ƒƒ¿≈∆¿«¿»»»¿»≈«¿

˙BBÊn‰L11‰a˙k È‡zÓ12ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊa . ∆«¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿«∆«¿»ƒ¿Àƒ
,Ïk‰ eL¯ÈÈ ÌÈa‰Â ,Ô‰È˙BBÊÓ ‡l‡ ˙BaÏ ÔÈ‡ -≈«»∆»¿≈∆¿«»ƒƒ¿«…

˙Ba‰ eÒ¯t˙ÈÂ13ÌÈÒÎ ¯eOÚa14Ba e‡OpiL È„k ¿ƒ¿«¿¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿
ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ;Ô‰ÈÏÚ·Ï15ÌÈaÏ ÔÈ‡ - ¿«¿≈∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ≈«»ƒ

˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙Ba‰ ÔBÊÓÏ Ïk‰ ‡l‡ ,ÌeÏk16 ¿∆»«…ƒ¿«»¿ƒ»ƒ∆≈
ÔÓÊa :ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓËÂ ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»ƒ»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«
ÌeËÓh‰ ÔÈÁB„Â ,ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L∆«¿»ƒ¿Àƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ«À¿

Ô˙BÓk ÔBfÂ ,˙Ba‰ Ïˆ‡17ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ; ≈∆«»¿ƒ¿»ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ
˙B¯ÓB‡Â ,ÌÈa‰ Ïˆ‡ ÌeËÓh‰ ˙‡ ˙BÁBc ˙Ba‰ -«»∆«À¿≈∆«»ƒ¿¿

.˙BBÊÓ enÚ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ ¯ÎÊ :BÏ»»«»¿≈¿ƒ»¿

הפרק.10) סוף עד הי"ז מן לאחר 11)פי"ט הבנות מזונות
תינשאנה. או שתתבגרנה עד אביהן התנאים 12)מיתת

העיקרית. לכתובה כנוספות ובניה, האשה לזכיות שנקבעו
הירושה.13) מנכסי להן  מעשרה.14)יוענק אחד
הבנות.15) מזונות כדי מספיקים בבא16ֿ)ואינם  משנה

קמ: אביי,17)בתרא לדעת בניגוד שם, בגמרא כרבא,
אתה. זכר לו ואומרות אותו דוחות הנקבות שגם שפירש

שם]. ראה אלה. דינים בכל אחרת שיטה שם [ל'טור'

.‚‰˙‰L ‡lL ÈÓ18ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡19 ƒ∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ
˙‡OÂ20‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ , ¿ƒ≈¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÔBL‡¯Ï21ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡22Ôa‰ ‰Ê ÔÈ‡ - »ƒ∆ƒ¿»»«¬≈∆«≈

˙Ó Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙‡ L¯BÈ≈∆∆»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»≈¿ƒ≈
Ôa‰23ÈtÓ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈL¯BÈ Ô‰ÈL - «≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈

.ÂÈ·‡ ‰Ê B‡ ÂÈ·‡ ‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆»≈∆»∆»ƒ∆»ƒ

ק:18) יבמות שלושה 19)משנה, עד ניכר אינו הריון
שנתאלמנה  שאשה חכמים תיקנו ולפיכך מהתחלתו, חדשים
חדשים  שלושה שיעברו עד לאחר תינשא לא - נתגרשה או

מעוברת. שאינה אם 20)ויתברר יודעים אנו ואין באיסור,
הראשון. לבעלה מבעלה 21)נתעברה הוא הבן אם

עברו  שלא כגון הריון, חדשי תשעה אחר ונולד הראשון,
נתגרשה. או משנתאלמנה חדשים מתשעה כגון 22)יותר

חז"ל  לידתו. לפני חדשים שבעה השני לבעלה שנבעלה
בחודש  שהנולד וידעו ולידה, הריון בטבעי היו בקיאים
והנולד  קיימא, בן הוא - חדשים לתשעה או להריון השביעי

נפל. - נכסים.23)לשמונה והניח בנים בלי הספק

יום הביעי
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קעט

קעט

נחלות  הלכות - משפטים ספר - שבט ג' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.„‰Ó·È24‰ÓaÈ˙Â ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL25 ¿»»∆…»¬»¿»√»ƒ¿ƒ¿«¿»
Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a¿¿»√»ƒ¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆
˜Ùq‰ ‰Ê ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLzƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬∆«»≈
,Ôlk È·‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯È‡Â È‡ ˙n‰ Ôa ‡nL :¯ÓB‡≈∆»∆«≈¬ƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈»ƒÀ»
;ÌeaÈ ˙a Èn‡ ÔÈ‡L ,d˙B‡ ÌaÈÏ Èe‡¯ ‰z‡ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«≈»∆≈ƒƒ«ƒ
,ÌaÈÏ ‰Èe‡¯ En‡Â ,‰z‡ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰Â¿«»»≈∆»¿ƒ«»¿ƒ¿¿»¿«≈
˜ÙÒ Ì·i‰ ‰Ê Ì‚Â ÏÈ‡B‰ ;ÌeÏk ÈÁ‡ ÈÒÎa EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«∆«»»»≈

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ì·È BÈ‡ B‡ ‡e‰ Ì·È ‡nL26ÔÎÂ . ∆»»»≈»»¿ƒ¿»∆¿≈
˙n‰ ÈÒÎa Ì·i‰ Èa ÌÚ ˜Ùq‰ ‰Ê ÔÈc27‰ÓaÈ˙pL ƒ∆«»≈ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈«≈∆ƒ¿«¿»

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ :BzL‡28È·e ‰ˆÁÓ ÏËB ˜Ùq‰ , ƒ¿¿ƒ¿»∆«»≈≈∆¡»¿≈
˜Ùq‰ ‰Ê ÌÚ ˜ÏÁL ¯Á‡ Ì·i‰ ˙Ó .‰ˆÁÓ Ì·i‰29, «»»∆¡»≈«»»««∆»«ƒ∆«»≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È·‡ L¯ÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ Ì·i‰ Èa e‡·e»¿≈«»»»¿ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ
˜ÏÁ ÈÏ ez ,È‡ ÌÎÈÁ‡ Ì‡ :¯ÓBÏ ˜Ùq‰ ‰ÊÏ LiL∆≈¿∆«»≈«ƒ¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ≈∆
ÈˆÁ‰ ÈÏ e¯ÈÊÁ‰ ,ÌÎÈÁ‡ ÈÈ‡ Ì‡Â ;BÊ ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ≈ƒ¬ƒ∆«¬ƒƒ«¬ƒ
Ô‰nÚ Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜Ùq‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡ - ÌÎÈ·‡ Á˜lL∆»«¬ƒ∆≈¿∆«»≈¿ƒ¿≈¬ƒ∆ƒ»∆

ÌeÏk30.Ô„iÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿¿≈ƒƒ»»

לז:24) המוטל 26)באיסור.25)שם ממון כל כדין
בו. מוחזק אחד ואין היבם 27)בספק כשמת המדובר,

הספק, ובין בינו בנים, בלי שמת אחיו נכסי שחולקו לפני
הנכסים, כל את ויורש הראשון של בנו אני הספק וטוען
הנכסים  את בינינו ונחלק אתה, אחינו טוענים: היבם ובני

(גם 28)בשווה. ספק ואידי אידי הכא, אמרו: שם בגמרא
עצמו  שהספק אע"פ פירוש, מספק), לרשת באים זה וגם זה
ובין  הראשון בן הוא אם בין שהרי כאן, בנידון ודאי הוא -
משום  כספק, נידון הוא - יורש הוא הרי השני, בן הוא אם
ודאית. טענתו אין - לירש בא הוא מי מכוח יודע שאינו
(רש"י  ודאי מידי מוציא ספק אין כאן: אומרים אין ולפיכך
מנמק  ז ס"ק קסג סי' אבןֿהעזר שמואל' וב'בית  שם).
ואם  אביהם, במקום עומדים היבם שבני רבינו, של שיטתו
והספק  הוודאיים, יורשיו והם מחצה נוטל היה קיים היה
פסק: שם אבןֿהעזר [ב'טור' היבם. של יורשו ודאי אינו
והשאר  לו, מודים היבם שבני החלק תחילה נוטל שהספק

בשווה] שם.29).חולקים רב,30)גמרא בשם אבא כרב
לפני  הדיינים שפסקו הדין פירוש: דינא", "קם שאמר: שם,
המת, נכסי שחולקו אחר לערער ואין קיים, הוא - החלוקה
ודאי, הם היבם ובני ספק, בטענת בא זה הרי היבם וכשמת

ודאי. מידי מוציא ספק ואין

.‰Ì·i‰Â ˜ÙÒ31·‡‰ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ e‡aL32È¯‰ - »≈¿«»»∆»«¬…¿ƒ¿≈»»¬≈
- ˙n‰ Ôa ‡e‰ Ì‡ :˜Ùq‰ ‰ÊÂ ,È‡cÂ L¯BÈ Ì·i‰«»»≈««¿∆«»≈ƒ∆«≈
Ôa ‡e‰ Ì‡Â ,ÈˆÁ Ì·i‰ ‰ÊÏe ÔBÓn‰ ÈˆÁ BÏ LÈ≈¬ƒ«»¿∆«»»≈ƒ¿ƒ∆
‰ÁcÈÂ L¯BÈ Ì·i‰ CÎÈÙÏ ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ - Ì·i‰«»»≈¿¿ƒ»«»»≈¿ƒ»∆

˜Ùq‰33ÔÈ‡cÂ ÌÈa ÈL Ì·i‰ ÁÈp‰ .34Ck ¯Á‡Â , «»≈ƒƒ««»»¿≈»ƒ«»ƒ¿««»
Ì·i‰ ˙Ó35˙n‰ Ôa È‡ :¯ÓB‡ ˜Ùq‰ È¯‰ ,36LÈÂ , ≈«»»¬≈«»≈≈¬ƒ∆«≈¿≈
‰ˆÁÓ ÈÏ37‰z‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈM‰Â ;‰ˆÁÓ ÌÎÈLÏÂ ƒ∆¡»¿ƒ¿≈∆∆¡»¿«¿«ƒ¿ƒ«»

ÈÒÎa LÈÏL ‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ Ì·i‰ Ô·e ,eÈÁ‡»ƒ∆«»»«»¿≈¿∆»¿ƒ¿ƒ¿≈
LÈÏM‰Â ,ÔÈÏËB - Ba Ì‰Ï ‰„BnL ÈˆÁ‰ ;Ô˜f‰«»≈«¬ƒ∆∆»∆¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ˜ÏBÁ - ¯‡Lp‰ ˙e˙M‰Â ,ÏËB - BÏ Ô‰ ÔÈ„BnL∆ƒ≈≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ

‰ÂLa B˙B‡38˙Ó .BÈˆÁ Ì‰ÈLe BÈˆÁ ÏËB ‡e‰ , ¿»∆≈∆¿¿≈∆∆¿≈
˜Ùq‰39È‡Â ‡e‰ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰ , «»≈¬≈«»»≈∆»¿ƒ«¬ƒ

L :¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡‡e‰ ˙n‰ Èa Ôa ‡n ƒ»∆«¬ƒ«»»≈∆»∆¿ƒ«≈
epL¯È‡ È‡Â40‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -41Ì·i‰ ˙Ó) .42, «¬ƒƒ»∆¿ƒ¿»∆≈«»»

:¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡Â È‡ Ba :¯ÓB‡ ˜Ùq‰«»≈≈¿¬ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ«»»≈
È‡Â ‡e‰ EÈ·‡ ÈÁ‡ ‰ÊÂ ,‰z‡ ¯Á‡‰ Èa Ôa ‡nL∆»∆¿ƒ»«≈«»¿∆¬ƒ»ƒ«¬ƒ

.(‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - epL¯È‡ƒ»∆¿ƒ¿»∆

לח.31) היבם.32)שם של מת 33)אביו אם ואפילו
תנו  - הראשון של בנו אני אם הספק: וטוען אחרֿכך, היבם
שוה  חלק לי תנו - אחיכם אני ואם הזקן, נכסי מחצית לי
דינא", "קם משום: כלום, נוטל אינו - אביכם נכסי בכל
סוף  כלמעלה אותו יורשים ובניו הזקן, בנכסי היבם וזכה

(מגידֿמשנה). וכן 35)שם.34)ה"ד היבם, אבי צ"ל
תימן. בכת"י אביכם.36)הוא הזקן.37)אחי בנכסי

ויותר.38) בנים שלושה כשהניח שהואֿהדין מובן
קיימים.39) ואביו ה"ב,40)והיבם פ"א למעלה נתבאר

הבן. בירושת לאחים קודם ששניהם 41)שהאב משום
ספק. טענת שהיו 42)טוענים בספרים בנים. הניח ולא

נכון, הדין אבל כלל. זו פיסקא אין מגידֿמשנה בעל בידי
שם. בגמרא ונאמר

.ÂÏÙpL ÈÓ43Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,BzL‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰ ƒ∆»«««ƒ»»¿«ƒ¿¿≈»«ƒ
‰lÁz ‰˙Ó ‰M‡‰44ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ , »ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈«««¿ƒ

ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ ,‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰ B‡ ,‰ÈÒÎ Ïk»¿»∆»«««≈¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈
‰M‡‰45ÔÈ„ÈÓÚÓ ?ÌÈc „ˆÈk - ‰ÈÒÎ Ïk ÔÈL¯BÈ »ƒ»¿ƒ»¿»∆»≈«ƒ»«¬ƒƒ

¯wÚ ,‰a˙k‰Â ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa ‚BÏÓ ÈÒÎ46 ƒ¿≈¿¿∆¿«¿≈»ƒ»¿«¿À»ƒ»
˙ÙÒBz‰Â47ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa -48ÈÒÎa ÔÈ˜ÏBÁÂ ; ¿«∆∆¿∆¿«¿≈«««¿¿ƒ¿ƒ¿≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ49ÈL¯BÈÂ ÔÈˆÁ ÔÈÏËB ‰M‡‰ ÈL¯BÈ , …«¿∆¿≈»ƒ»¿ƒ∆¿»¿¿≈
ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈˆÁ ÏÚa‰50Bn‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰51 «««∆¿»¬»ƒ»«««ƒ»»¿«ƒ

Ì‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa Ì‡‰ ÈÒÎ ÔÈ„ÈÓÚÓ -52Ì‰L , «¬ƒƒƒ¿≈»≈¿∆¿«¿≈»≈∆≈
ÔÈ‡cÂ ÔÈL¯BÈ53Ì‡L ,Ì‰ ˜ÙÒ - Ôa‰ ÈL¯BÈ Ï·‡ ; ¿ƒ«»ƒ¬»¿≈«≈»≈≈∆ƒ

Ôn‡ ÈÒÎa ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï ÔÈ‡ - ‰lÁz Ôa‰ ˙Ó≈«≈¿ƒ»≈¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»
.e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk¿¿∆≈«¿

קנח.43) בבאֿבתרא נכסיה,44)משנה בעלה וירש
ה"ח. פ"א למעלה אלה 45)כמבואר נכסים שגוף משום

כביתֿ בלבד. בפירותיהם רק זכה והבעל ברשותה, נמצאו
- עמה ויוצאים הנכנסים "נכסים שאמרו: במשנתנו הלל

אביה. יורשי פירוש: האב", יורשי מאתים 46)בחזקת
ולגרושה. לאלמנה ומנה לבתולה, לה 47)דינר שהוסיף

מרצונו. לה 48)בעלה מגיע לא הבעל שבחיי משום
נכנסים  ויורשיו בחזקתו, בכתובתה הכתוב הכסף הרי כלום,

שם). (רש"י לדברי 49)במקומו קפרא בר של כפירושו
בדין  ה"ט) ס"ג למעלה (ראה שם במשנתנו ביתֿהלל

שמתה. יבם שם.50)שומרת וגמרא, אלמנה 51)משנה
יורשי  וטוענים יורשה. בעלה - נשואה היא שאם גרושה, או
וירש  תחילה מתה האם מאמו: ולא מאביו אחיו כגון הבן,
האם, ויורשי יורשו; ואני הבן מת ואחרֿכך נכסיה, כל הבן
ואנחנו  תחילה, מת הבן טוענים: מאביה, אחיה כגון
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קפ נחלות קפ הלכות - משפטים ספר - שבט ג' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כדי  בקבר, אמו יורש בן שאין משום היחידים, היורשים
הי"ג. פ"א למעלה כמבואר ליורשיו, כרבי 52)להנחיל

רבי  בגמרא שביארו כפי בחזקתן", "הנכסים שאמר: עקיבא,
זירא. ורבי מתפרשות 53)אילא וודאים", "יורשים המלים

הדינים  שבעלי הכוונה, שם אחר. מקום מבכל אחרת כאן
כאן  ואילו דנים, שעליו מעשה באותו וודאים הם עצמם
ואין  נכסים באותם מוחזק שהוא האם של לשבט הכוונה
"הואיל  שם: בגמרא אביי, מפרש וכן מספק. ממנו להוציאם
בן  עוד לה כשיש [וכלֿשכן שבט". באותו נחלה והוחזקה
אמו, של הנכסים מחצית ודאי יורש והוא אחר, מאיש
השניה, המחצית את תובעים - מאביו אחיו - הבן ויורשי
אבל  לא, או אחר בן לה יש בין מחלק שם הרשב"ם אמנם
וגם  יחלוקו, שאמר: במשנתנו תנאֿקמא לדעת שם המדובר
כתב  וכן יחלוקו. ד"ה שם ב'תוספות' עליו חולקין בזה
מאיש  בן עוד לה היה אם לאֿשנא רפ: סי' חו"מ ה'טור'
רחל  הענין: להבהרת דוגמא והנה לה]. אין לאֿשנא אחר,
יוסף, יחידה בנה ועל עליה הבית ונפל מיעקב, נתאלמנה
יוסף, וירשה תחילה מתה רחל מלאה: יעקב בן ראובן וטוען
רחל  אחי ולבן יורשו, - מאביו אחיו - אני הרי יוסף וכשמת
ואין  יורשה, בתואל בן אחיה ואני תחילה, מת יוסף טוען:
שאין  למקרה מכוונת זו דוגמא ירושה. זכות כל לאה לבני
אחר  מאיש בנימין בן עוד לה וכשיש אחרים. בנים לרחל
מאמי, שירשתי שלי כולה בנימין: טוען - מיעקב) (לא

ש  מתה משום רחל טוען: וראובן תחילה. מת יוסף בנה
יוסף  וכשאחי מחצית, ויוסף מחצית בנימין וירש תחילה,
[אפשר  בנימין. ולא יורשו - מאביו אחיו - אני הרי מת,
מאיש  בן עוד לרחל כשיש שהמדובר רבינו, דברי לפרש
ולפיכך  מחצית, יורש שהוא מודים הבן יורשי שגם אחר,
למעלה  (ראה האב בנכסי ויבם ספק כמו ודאי, נקרא הוא
- וספק ספק זה הרי - אחר בן לה כשאין אבל ה"ח).
עליו. חולק שאין שם, אביי לדברי מנוגד זה אולם ויחלוקו.

וצע"ג].

.Ê˙Èa‰ ÏÙ54˙Ó ·‡‰ Ì‡ :Bza Ôa ÏÚÂ ÂÈÏÚ »«««ƒ»»¿«∆ƒƒ»»≈
ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,epL¯ÈÈ Bza Ôa - ‰lÁz¿ƒ»∆ƒƒ»∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿≈
˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰lÁz ˙Ó Bza Ôa Ì‡Â ;Ôa‰«≈¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ»≈«≈≈∆

e¯‡aL BÓk ,¯·wa Bn‡55ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ , ƒ«∆∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆
e˜ÏÁÈ CÎÈÙÏ .·‡‰ ÈL¯BÈ56ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ ¿≈»»¿ƒ»«¿¿¿≈»»ƒ¿≈

·‡‰ [‰aL] Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ Ôa57Bza Ôa ˙Óe ∆««¿≈ƒƒ¿»»»≈∆ƒ
‰È„na58Ôa‰ ‰aLpL B‡ ,59‰È„na Bn‡ È·‡ ˙Óe «¿ƒ»∆ƒ¿»«≈≈¬ƒƒ«¿ƒ»

.˙a‰ Ôa ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ e˜ÏÁÈ -«¿¿¿≈»»ƒ¿≈∆««

במדינה 54) בתו ובן ומת, שנשבה "אב קנט: שם ברייתא
נפל  דין רבינו ומשווה זו. הלכה בסוף רבינו ומביאה וכו'".
ביניהם. לחלק טעם כל שאין נשבה, לדין הבית

הי"ג.55) פ"א מובא 56)למעלה בתשובה, הרשב"א 
בהלכה  פסק שרבינו מכיון מקשה: כאן במגידֿמשנה
יורשי  בחזקת שהנכסים אמו, ועל עליו הבית בנפל הקודמת,
ומוציאים  יחלוקו כאן פסק למה השבט, חזקת היינו האם,
מספיק. תירוץ מצאו ולא האב? שבט מחזקת הנכסים חצי

בסוגריים, שהעמדתיו הקודמת בהלכה פירושי יתקבל (ואם
לשלול  ואין וספק. ספק כאן שהרי זו, הלכה גם יפה  תתבאר
ומשום  אביי, לסברת ניגוד זו בברייתא ראה שרבינו בהחלט
בפירושו  הגולה מאור גרשום ורבינו אותה. דחה כך
ועל  עליו הבית נפל לדין אביי דברי מקדים לבבאֿבתרא
שהם  ברזל, צאן חצי נוטל הבעל למה לנמק ובא אשתו,
השבט", באותו נחלה "הוחזקה שאמר: ומה האשה, נכסי
והוחזק  מלאה אחריות עליו שקיבל הבעל לשבט הכוונה
ב'תוספות' גם נאמרה הגירסא) שינוי (בלי זו וסברא בהם.
של  טעמו הביא לא אמו, ועל עליו ובדין הואיל. ד"ה שם
היו  האם שברשות האם" יורשי "בחזקת ופירש אביי,
ומה  זו. גירסא קיבל שרבינו הדעת על ומתקבל תחילה,
בחזקת  היו שהנכסים מפני הכוונה, וודאים" "הם שאמר
שבט" "לאותו המלים את נפרש ואם יורשיה. והם האם,
יובנו  הקדמונים, ישראל בני משבטי לאחד היינו כפשוטם,
המשנה  בימי ואפילו - שבימיו מכיוון בקלות: רבינו דברי
אביי, של נימוקו בטל ישראל, שבטי של מלא מיזוג היה -
מתיישבת  זה פירוש לפי וגם אחר. נימוק הביא ולפיכך
שהכוונה  הדעת על שמתקבל אלא הרשב"א, של תמיהתו
מה  על לרמז רק ובא דוקא, לאו ושבט משפחה, לאותה
ממטה  וגו' נחלה תסוב "ולא ז): לו, (במדבר תורה שכתבה
בלבד. דור באותו נוהג עצמו זה דין שהרי מטה", אל
כאן) בכסףֿמשנה (מובא ג אות פד כלל הרא"ש ובתשובות
מתה  אם שבין דבריו, ותמצית הרשב"א, קושיית מיישב
מתחילה  עוברת הירושה תחילה, האב ובין תחילה הבת
ליורשי  - למעלה או בנה ליורשי - למטה או וממנה לבת,
תחילה  מתה היא אם שהרי רבים, עליו תמהו וכבר אביה.
בקבר. יורשת שאינה משום אליה, כלל עוברת הירושה אין

בזה]. שהאריך האזל' 'אבן בשביה.57)ראה ומת
קודם.58) מת מי ידוע בשביה.59)ואין ומת

.ÁÂÈÏÚ ÏÙ60ÔÈLÈ¯BÓ ¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ˙Èa‰61, »«»»««ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ
ÂÈÏÚÂ62:ÔÈ¯ÓB‡ ·‡‰ ÈL¯BÈ ,·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡ ˙a˙k ¿»»¿À«ƒ»«¬≈¿≈»»¿ƒ

·BÁ‰ „·‡Â ,ÌeÏk ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,‰lÁz Ôa‰ ˙Ó63, ≈«≈¿ƒ»¿…ƒƒ«¿¿»««
Ôa‰ ‰ÎÊÂ ,‰lÁz ˙Ó ·‡‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙B·BÁ ÈÏÚ·e«¬≈¿ƒ»»≈¿ƒ»¿»»«≈

B˙M¯ÈaÌÈÒÎp‰ È¯‰ - B˜ÏÁÓ ˙Ba‚Ï eÏ LÈÂ , ƒÀ»¿≈»ƒ¿≈∆¿¬≈«¿»ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa64‡È·‰Ï ˙B·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡‰ ÏÚÂ , ¿∆¿««¿ƒ¿«»ƒ»«¬≈¿»ƒ
‰È‡¯65.ÌeÏk ‡Ïa Ì‰Ï eÎÏÈ B‡ , ¿»»≈¿»∆¿…¿

קנז.60) שם הבן.61)משנה, מוטל 62)של הבן על
חובותיו.63)לשלם. לפרוע חייבים אינם האב שיורשי

האב 64) מת ובין קודם הבן מת בין ודאי, יורשים הם שהרי
תחילה.65)קודם. מת שהאב

.Ëel‡ ÔÈc66,Ìia eÚ·hL B‡ ,˙Ïtn‰ ˙Áz e˙nL ƒ≈∆≈««««…∆∆»¿«»
‰È„Óa ‰ÊÂ „Á‡ ÌBÈa e˙nL B‡ ,L‡Ï eÏÙpL B‡∆»¿»≈∆≈¿∆»¿∆ƒ¿ƒ»
ÏÎaL ;‡e‰ „Á‡ ÔÈc - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ¯Á‡‰Â BÊ¿»«≈ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ∆»∆¿»
.‰lÁz ˙nL ‡e‰ ÈÓ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ»

מיותר.66) וביאור ומובנים, פשוטים דברים
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קפא

קפא

נחלות  הלכות - משפטים ספר - שבט ד' חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

âשבט ד' חמישי âיום
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

ליורשו 1) ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין מבאר
היורש. מן הירושה לעקור ולא

.‡Ì„‡ ÔÈ‡2,BL¯ÈÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓÏ LÈ¯B‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿
¯˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»

‡e‰4È·Ï ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈
‡Ï BÊ ‰wÁL :¯ÓBÏ - ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…

‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿
Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡È¯a6·˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»

.ÏÈÚBÓ BÈ‡ -≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט: לא תימן: יד בכתב
אנוש.6) חולה

.·CÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï È¯BÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï - ÂÈÁ‡ ÌÚ L¯ÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk ¯Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯ÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10¯Ó‡ ‡Ï - Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯Èz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈL¯BÈ BÏ eÈ‰ Ï·‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
¯Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa¯ ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«̄ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«

ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈL¯ÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««
È˙Ba ÏÏkÓ ÈL¯Èz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈ¯·c - ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»

ÔÈÓi˜14Ï·‡ .·˙Îa ·˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ ¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»
Bc·Ï ÈL¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡15ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««

- B·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿
ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e¯‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי 11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי 12)שאינו מבין היחידי הוא

אותי. בנים.13)יירש לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי
קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק שם 16)רבינו
אמר יהודה רב "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל
יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים

נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש
קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.‚ÈˆÁ‰ Èa ¯‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ L¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -18L¯ÈÈ ¯BÎa‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

- ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt L¯ÈÈ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ ¯k·Ï ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆

¯Îa‰ ‰‡eO‰ Ô· Èt ÏÚ ‰·e‰‡‰19¯Îa‰ ˙‡ Èk , »¬»«¿≈∆«¿»«¿…ƒ∆«¿…
.¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa∆«¿»«ƒ

דבריו 18) - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
הבבא  משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים

ביום 19)שלאחריה. "והיה זה: פסוק של הראשון חציו
יורשיו  את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו
למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו,
בחלק  ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות
מבאר  כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה.
דבריו  נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני
בכור  יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים
והואיל  בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור, ביניהם,
חלק  לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה
בחלק  עליו חולקים (שם) והטור והרא"ש הפשוטים.
מפסידים  והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי

.„‡È¯a ‰È‰ Ì‡Â20,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ¿…ƒ¿…«
.ÔÈL¯Bi‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï ‡ÏÂ ¯BÎaÏ ‡Ï…«¿¿…¿∆»ƒ¿»«¿ƒ

מיד 20) מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
רבינו  דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים

שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות יכול בריא שגם חננאל

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21;‰M¯È ÔBLÏa ¯Ó‡Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿¿À»
˜lÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰zÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»««»»¿»»«»ƒ¿ƒ»«¿«≈

ÂÈÒÎ22ÂÈ·Ï ÂÈt ÏÚ23Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk24‰a¯ , ¿»»«ƒ¿»»¿∆¿ƒ¿«ƒ»
ÂÈ¯·c - ¯BÎa‰ Ô‰Ï ‰ÂL‰Â ,„Á‡Ï ËÚÓe „Á‡Ï¿∆»ƒ≈¿∆»¿ƒ¿»»∆«¿¿»»

ÔÈÓi˜25ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰M¯È ÌeMÓ ¯Ó‡ Ì‡Â .26. «»ƒ¿ƒ»«ƒ¿À»…»«¿

יכול 21) אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. בדין ד להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש

קכו:22) שם מתנה.23)משנה צריכה 24)בלשון ואינה
דמי". וכמסורין "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין,

בריאים 25) בין - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
רק  וקבעה כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין
א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי ירושה, סדרי

זו.26) למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
רבי  על החולקים חכמים בשיטת שהמשנה מפרש, הרשב"ם
רשאי  אינו ליורשו בראוי שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן
"לא  שאמרה ומה היא הכול שדברי שאומר, מי ויש לשנות.
גם  ובבכור בלבד הבכור להם להשוות הכוונה כלום" אמר
והפירוש  יונה. רבינו הסכים ולזה מודה, ברוקה בן יוחנן רבי
כלום, אמר לא פשוטים לגבי וגם היא הכול דברי השלישי:

יום חמישי
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קפב נחלות קפב הלכות - משפטים ספר - שבט ד' חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דעת  היא וכן כולה. בטלה הצוואה מקצת שבטלה מפני
וסגנונה  ג. להלכה בהערות למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י
הר"י  רבו דעת את קיבל שרבינו מוכיח שלפנינו ההלכה של

מיגאש.

.Â·˙k27ÌeMÓ ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa ‰lÁza ÔÈa »«≈«¿ƒ»≈»∆¿«≈«ƒ
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz ?„ˆÈk .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e«¿»»«»ƒ≈«ƒ»≈»∆¿ƒ
BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ :¯Ó‡L B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»∆»«ƒ»∆»¿ƒ»≈
ÔBLÏ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ¿ƒ»∆»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿≈»¿
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙B„O LÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e28 «¿»»«»ƒ¿≈ƒ»»»

,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡Â ,ÔÈL¯BÈ ‰LÏLÏƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
‰„O ÈBÏt L¯ÈÈÂ ,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙÏ Ô˙p˙Â¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ - ˙ÈBÏt¿ƒ»««ƒ∆∆∆»«ƒ¿

‰zÓ ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰Ê BÈ‡ ‰M¯È29‡lL ‡e‰Â . ¿À»≈∆∆»«ƒ¿«»»¿∆…
¯ea„ È„k ‰¯ÈÓ‡Ï ‰¯ÈÓ‡ ÔÈa ‰‰LÈ30Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿∆≈¬ƒ»«¬ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ

.ÔzLÏLa ·¯ÚÓ ‰zn‰ ÔBLÏ ‡‰iL CÈ¯ˆ - ‰‰L»»»ƒ∆¿≈¿««»»¿…»ƒ¿»¿»

קכט.27) שם בגמרא שנתפרשה כפי שם, משנה
שם.28) בין 29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

מיגאש  הר"י של כפירושו בסוף, או באמצע או בתחילה
כמותו  הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי שם בתרא בבא

זה. בדין יוחנן רבי תלמיד 30)נגד שלום שאילת כדי
הוא  דיבור כדי שתוך ומורי", רבי עליך "שלום לרב:

לכולם. נמשך מתנה ולשון אחד, כדיבור

.Ê„ˆÈk31:¯Ó‡È - ÚˆÓ‡a ‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»¿««»»»∆¿«…«
ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O eL¯ÈÈ ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ∆¿«ƒ

ÌeL¯ÈÈÂ ‰zÓa Ô‰Ï32‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â . »∆¿«»»¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz :¯Ó‡È - ‰lÁza33 «¿ƒ»…«ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÌeL¯ÈÈÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙe ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡È - ÛBqa«…«ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆¿ƒ

.‰zÓa Ô‰Ï ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe¿ƒ∆¿«ƒ»∆¿«»»

ו.31) הלכה בסוף שנאמר בשלושתן מעורב נוסח
שם.32) לקיש ריש של בשתי 33)לשונו היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני ושני שדות

.ÁÏÚa‰ ˙M¯È34Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,35, ¿À««««««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆
È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ36 »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿≈«¿«

da ÏÈÚBÓ37‡È‰Lk dnÚ ‰˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»ƒ»¿∆ƒ
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Òe¯‡38. ¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

פג:34) חכמים.35)כתובות שלא 36)מדברי התנה אם
אותה.37)יירשנה. יורש ב 38)והוא הלכה כ"ג פרק

באריכות. זה כל נתבאר א פרק למעלה ו. והלכה

.ËL¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰39Ï·‡ .‰¯Bz ¯·c ÂÈ·‡ ˙‡ »≈»ƒ≈∆»ƒ¿«»¬»
.Ì‚‰Ó ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - Ô‰È˙BM¯È ¯‡L¿»¿À≈∆«ƒƒ¿ƒƒ¿»»

של 39) מדרשתו זה ולמד יז: קידושין רבא של מימרא

ג): כה, (ויקרא לגוי שנמכר ישראל גבי הכתוב על חזקיה
אם פירוש, קונהו, יורשי עם ולא - קונהו" עם מת "וחישב

תשלום  כל ללא לחירות הישראלי עבדו יצא הגוי אדונו
של  אחרים נכסים יורש הגוי שהבן רבא, למד ומכאן ליורש.
ט) ב, (דברים מהכתוב זה למד יח.) (שם יוחנן ורבי אביו.
לא  שרבא מבואר, ושם ירושה" ער את נתתי לוט לבני "כי
שמפני  לומר שאפשר משום יוחנן, רבי של לימודו קיבל
כיוצא  ירושה זכות הקב"ה לו העניק דודו אברהם של כבודו

הכלל. מן

.È¯b‰Â40‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ BÈ‡ ¿«≈≈≈∆»ƒ»≈»ƒ∆»
Ì‰È¯·cÓ41¯ÊÁÈ ‡nL ,‰È‰Lk L¯ÈiL BÏ ewz . ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¿∆»»∆»«¬…

Bc¯ÓÏ42BÊ ‰M¯Èa ÏÈÚBÓ È‡zL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .43, ¿ƒ¿¿≈»∆ƒ∆¿«ƒƒÀ»
˙w˙a „ÓÚÏ ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»≈»ƒ¿À»«¬…¿«»«

ÌÈÓÎÁ44,¯b‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â . ¬»ƒ¿≈»≈»ƒ≈∆»ƒ«≈
L¯BÈ ¯‚ ‡ÏÂ¯b ˙‡45È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï , ¿…≈≈∆≈…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ46. ¿ƒ

שנתגייר 41)שם.40) ש"גר משום יורשו, אינו התורה מן
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כדי 42)כקטן

דיבור  שם ישנים [בתוספות ירושתו. את יפסיד שלא
הלא  מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל
ולא  הוא, ישראל שחטא פי על שאף גמור, כישראל דינו גר
שיירש]. ויחשוב ישראל בדיני בקי שאינו ותירצו: יירש?

יורש.43) אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני התנה אם
למעלה 44) נתבאר שנתגייר. לפני עליה לוותר הוא יכול

אף  מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח הלכה
הגר  שבירושת כאן, משמיענו ולפיכך מדבריהם שהיא פי על

האמור. מטעם התנאי אחים 45)מועיל שני או ובנו האב
בשר  קורבת שנותקה למעלה: נתבאר והטעם, שנתגיירו.

גיורם. ברגע נולדו כאילו ושניהם הנימוק 46)הגויית,
אם  שהרי כאן שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו

הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור

.‡ÈÔ˙Bp‰ Ïk47Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÁÈp‰Â ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ »«≈¿»»«¬≈ƒ¿ƒƒ««¿ƒ«
Áe¯ ÔÈ‡ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ¬ƒ«»≈«

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ48Ô˙pM ‰Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ eÎÊÂ , ¬»ƒ»≈∆¿»»¬≈ƒ¿»«∆»«
Ô‰Ï49Ì„‡ „ÈÚÈ ‡lL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ .50„ÈÒÁ »∆ƒ«¬ƒƒ∆…»ƒ»»»ƒ

ÔaÓ elÙ‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ Ba ÔÈ¯È·ÚnL ‰‡eˆa¿«»»∆«¬ƒƒ«¿À»ƒ«≈¬ƒƒ≈
.‰¯eMk ‚‰BÂ ÌÎÁ ÂÈÁ‡Ï ‰¯eMk ‚‰B BÈ‡L∆≈≈«»¿»ƒ»»¿≈«»

קלג:47) בתרא בבא רוח 48)משנה נחת לחכמים "אין
נחלה  (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו
רבן  לדעת בניגוד כחכמים פסק שם). (רש"י דאורייתא"
- כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון
לרב  (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב. זכור

תלמידו. שבלשון 49)יהודה ה. הלכה למעלה נתבאר
קיימים. דבריו כזו.50)מתנה צוואה על כעד יחתום שלא

יהודה. לרב כך הורה שמואל

.·ÈÏ‡¯OÈ51¯ÈÓ‰L52ÂÈ·B¯˜ ˙‡ L¯BÈ - ƒ¿»≈∆≈ƒ≈∆¿»
‰È‰Lk ÌÈÏ‡¯Oi‰53˙‡ „a‡Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡Â . «ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿ƒ»≈ƒ¿«≈∆
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קפג

קפג

נחלות  הלכות - משפטים ספר - שבט ה' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙‡ ˜fÁÏ ‡lL È„k ,L¯ÈÈ ‡lL BÒ˜Ïe BBÓÓ»¿»¿∆…ƒ«¿≈∆…¿«≈∆
Ì‰È„È54Èa ˙eL¯‰ -Ï‡¯OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„ ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈

„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ¯Óen‰ Ô‰È·‡ ˙M¯È Ô˙pz -ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ
·¯Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי 53)החליף על אף
אביו  את יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב
ומכאן  שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי אירופה בארצות
רבינו. מגורי מקום למצרים, מערבית

.‚ÈÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙e¯Áz È„ÈÏ e‡B·È ‡lL ,ËÚeÓ ¯·„a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈

י:56) יעדיף.57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב לו

âשבט ה' שישי âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר
או מורישם, בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין

נטושין. או רטושים לנכסי

.‡ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡2‰¯e¯a ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï·‡ .ÔLÈ¯BÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡ - ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות בית3ֿ)משנה, להם שהודו כביתֿשמאי,
היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי לאחר, "כשתינשאי בכתובה: לכתוב

לאחר. נישאה והרי ממון 4)ליכי", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי שנים, עלֿפי אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב.) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי
מפי  אשה, מפי עבד, מפי עד, מפי עד משיאין להיות

הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.·Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓ·È È¯‰ -7Ìe˜È :¯Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È¯‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס (מ:):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב מן זה למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו

פירוש: קם. והרי - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב
המת. נכסי בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי

.‚ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa Ú·hL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡·e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
B¯ÎÊ „·‡Â Ì‰ÈÙa Ú·hL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ

Ì‰Èt ÏÚ11·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…
,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â ·eÏˆ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
e¯Èk‰ ‡ÏÂ ‚¯‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ¯˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
e¯Èk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï·‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„·‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„¯BÈ - Ck ¯Á‡ B¯ÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
e¯ÈÓÁ‰ ‡lL :¯ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙¯k ¯eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·„a13ÔÈÚÏ Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÊ „·‡Â ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»

˙nL ÚÓL14Ú ÔÈÏÁB el‡ È¯‰ -‰ÊÎÂ .Ô‰Èt Ï ƒ¿«∆≈¬≈≈¬ƒ«ƒ∆¿»∆
ÈÓ eÚÓL ‡ÏÂ ,ÔÈÈ„ Èza ÏÎa ÌBÈ ÏÎa ÌÈOÚÓ«¬ƒ¿»¿»»≈ƒƒ¿…»«¿ƒ

.‰Ê ¯·„a ˜ÏÁL∆»«¿»»∆

מים 8) אומרים: וחכמים . . . למים "נפל קכא. שם ברייתא,
- סוף להם שאין להינשא, מותרת אשתו - סוף להם שיש
היינו  סוף, להם שיש מים מפרש, שם ואביי אסורה". אשתו
ראה  כשהעד ולפיכך רוחותיו", מארבע ורואה "שעומד
להימצא  יכול שאדם מכדי יותר ושהה למים, נפל שבעלה
רואה  אינו ואם להינשא, מותרת אשתו - ולחיות במים
במקום  המים מן עלה שמא חוששים רוחותיו, מארבע

מגיעה. אינה העד של ידיעה 9)שראייתו כל הגיעה לא
ונשתכח. "לכתחילה",10)ממנו וכתב רבינו דייק

הבעל  אין ביתֿדין ברשות שלא נשאת שאם להודיענו
(ראה  הי"ט גירושין מהלכות בפי"ג כמבואר לגרשה, מחויב

הבעל). מיתת עדות דיני בסוף 11)שם, יתבאר טעמו
זו. קב.12)הלכה (שם חכמים אמרו המקרים, אלו בכל

שם, גירושין הלכות (ראה אשתו את משיאים שאין וקכא.)
אלה). דינים ביאת 13)נימוקי שהרי "כרת", דווקא לאו

שכל  משום "כרת" ונקט ביתֿדין, מיתת עונשה איש אשת
והתראה  עדים כשיש ביתֿדין מיתת עליה שחייבים עבירה
התראה. או עדים כשאין שמים בידי כרת עונשה -

שמת".14) נשמע "ואחרֿכך הסיום: חסר ראשונה, בבבא
שזה  כתב שלו) הבית' (ב'בדק רפד סימן חו"מ יוסף' וב'בית
אלא  נוסף, תנאי זה שאין לומר שהתכוון ונראה דוקא. לאו
בהלכה  זכרו". "אבד ומן העדות מן הגיונית מסקנה
ואין  האשה את משיאין שלפעמים רבינו ביאר הקודמת,
משיאין  אין שלפעמים מבאר וכאן נוחלים, היורשים
נוטלת  האשה אם כאן רבינו ביאר ולא נוחלים. והיורשים
זמן  כל נוטלת אינה או שבממון, דבר שזה משום כתובתה
מפני  נוטלת, שאינה אומר כאן הראב"ד להינשא. לה שאסור
כתובתך" תיטלי לאחר כשתינשאי בה: קורא אני "שאין

מגידֿמשנה). (ראה

.„Èe·L15ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL eÚÓLÂ ,‰aLpL »∆ƒ¿»¿»¿∆≈¿»¿¿»

יום שישי
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קפד נחלות קפד הלכות - משפטים ספר - שבט ה' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰ÏÁpÏ16d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ««¬»¿»¿»≈≈∆≈ƒƒ»
‰kÒ ˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ ÔÎÂ .Ô„iÓ17‡ˆBi‰ Ï·‡ . ƒ»»¿≈«≈«≈¬««»»¬»«≈

˙Ú„Ï18ÂÈÒÎÏ ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL Ba eÚÓML ¿««∆»¿∆≈¿»¿¿»ƒ¿»»
Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ìe˜ÏÁÂ19˙nL ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú , «¬»ƒƒƒ»»«∆»ƒ¿»»∆≈

.ÔLÈ¯BÓƒ»

ולט.15) לח: ולזכות 16)בבאֿמציעא הנכסים גוף לירש
הפירות). חלק לקבל כאריסים רק (לא סכנת 17)בהם

בין 19)מרצונו.18)הריגה. ההבדל מבאר שם רש"י
אומרים: אנו השני, במקרה לדעת: יוצא ובין לצאת נאנס
רוצה  שאינו נראה לנכסי, קרובי הורידו אמר שלא מכיון
שלא  אפשר הסכנה, מפני ברח או כשנשבה אבל בכך.
ביאורו  (עלֿפי רכושו לעניני לב שם שלא או לצוות הספיק

המגידֿמשנה). של

.‰Èe·L20- ˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯B·e ‰aLpL »∆ƒ¿»≈«≈¬««»«¿»
Ô‰ÈÒÎa ˜qÚ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ21?ÔÈOBÚ „ˆÈk . «»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆≈«ƒ

˙Èa Èt ÏÚ ÔÓ‡ „Èa ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰È ÔÈÏËÏhn‰ Ïk»«ƒ«¿¿ƒƒ¿À¿»ƒ¿«∆¡»«ƒ≈
ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ·B¯˜ ˙BÚ˜¯w‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯BÓe ,ÔÈcƒƒƒ¿««¿»¿ƒ»¿ƒ

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ „·ÚÏ È„k ‰M¯ÈÏ22„Ú Ô‰a ˜qÚ˙‰Ïe ƒÀ»¿≈«¬…∆««¿»¿ƒ¿«≈»∆«
Èe·M‰ ‡B·iLÎÏÂ .e‡B·iL „Ú B‡ e˙nL Ú„eiL∆ƒ»«∆≈«∆»¿ƒ¿∆»«»
eOÚM ‰Ó e„¯e‰L ÌÈ·B¯w‰ el‡ ÔÈÓL - Á¯Ba‰Â¿«≈«»ƒ≈«¿ƒ∆¿«∆»
d˙B‡ ÏL ÔÈÒÈ¯‡‰ Ïk ‚‰Ók ,eÏÎ‡M ‰Óe«∆»¿¿ƒ¿«»»¬ƒƒ∆»
ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ .‰È„n‰23 «¿ƒ»¿»»…«¬ƒ≈ƒ«¿

e‡B·iL „Ú ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏËÏhÓa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»«∆»
˙Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ?e˙nL È‡cÂa Ú„eiL „Ú B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆ƒ»«¿««∆≈¿ƒ∆≈≈
Èa Ô‰L ÌÈÏB„‚Ï ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈

˙Ú„24. ««

לט.20) אחרים 21)שם בהם יחזיקו שלא עליהם ולשמור
כדין. שמעו 22)שלא כשלא מדובר שלפנינו, בהלכה

ולקבל  לעבוד אלא לנחול זכאים יורשיו אין ולפיכך שמת,
המדינה. מנהג כפי מהיבול שכר,23)חלק נוטל שאינו

ליתומים. שמעמידים "אפוטרופא 24)כמו שם: בגמרא
דבר, של וטעמו מוקמינן". לא - זקן) (מגודלי  לדיקנני
לקבל  שיסכימו אנשים יימצאו שלא שם: ברש"י מבואר
בשביל  אלא חינם, בקרקעות טיפול של גדול טורח עליהם
הרבה; המצוה למען עליהם יקבלו קטנים יתומים
אנשים  יימצאו בשמירתם, טורח כל שאין ובמטלטלין,
שביתֿדין  בזה שמתכבדים משום לשמירה, שמקבלים
המגידֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי אימון בהם נותנים
שנמצא  במקרה ראשונים, מחלוקת מביא יוסף' [ב'נמוקי
אפוטרופסות  עצמו על לקבל ומסכים קרוב, שאינו אדם
אותו  שמורידים הרשב"א דעת תשלום. ללא בקרקעות
שמא  מורידים, שאין הלוי אהרן רבינו ודעת לקרקעות,
חלקו  ומקבל ליורשו הראוי קרוב אבל הנכסים, את יפסיד
אביו  בשם רפה סי' ה'טור' כתב וכן יפסיד. לא - כאריס
של  מינוייו נגד למחות יכול שהיורש מוסיף, והוא הרא"ש,

אפוטרופוס].

.Â‰aL25‰Ó˜ ÁÈp‰Â ,ÔkÒÓ‰ Á¯·e Èe·M‰26 ƒ¿»«»»««¿À»¿ƒƒ«»»

¯ˆ˜Ï27- ˜ÒÓÏ ÌÈ˙ÈÊÂ ¯c‚Ï ÌÈ¯Óz ,¯ˆ·Ï ÌÈ·ÚÂ ƒ¿…«¬»ƒƒ¿…¿»ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿…
ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe ÂÈÒÎÏ ÌÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa28, ≈ƒ¿ƒƒ¿»»«¬ƒƒ»∆«¿

ÔÈÁÈpÓe ,˙B¯t‰ ¯ÎBÓe ,˜ÒBÓe ¯„B‚Â ¯ˆB·e ¯ˆB˜Â¿≈≈¿≈≈≈«≈«ƒƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L ÌÚ Ô‰ÈÓc¿≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿««»
‡nL ,‰lÁz „¯È Ì‡L ;ÂÈÒÎÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓƒƒ«»ƒ¿»»∆ƒ≈≈¿ƒ»∆»

Ô˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ÔÈLeÏ˙k Ô‰L ˙B¯t‰ el‡ LÏ˙È29. ƒ¿≈«≈∆≈ƒ¿ƒ¿…«»
˙BÈ˜cÙe ˙B¯ˆÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â30˙BÈeOÚ‰ ,˙BiÁÂ ¿«ƒ«¬≈À¿¿»«¬À»¬

Ì„‡ ÔÈ‡Â ,Á¯Ë ‡ÏÂ ‰„B·Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯ÎOÏ¿»»¿≈»¿ƒƒ¬»¿……«¿≈»»
˙eÒÈ¯‡a Ô˙B‡ Ô˙B31;L¯BÈ Ì‰Ï ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ≈»«¬ƒ≈ƒƒ»∆≈

˙Èa ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÏÎB‡Â ¯ÎO‰ ‰·B‚ È¯‰L∆¬≈∆«»»¿≈∆»≈«ƒ≈
ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,È‡ab Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈcƒ«¬ƒƒ»∆««¿ƒ¿∆«»»À»¿≈ƒ
.B¯ÎO ÏhÈÂ ‡B·iL „Ú B‡ ,˙nL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿»»∆≈«∆»¿ƒ…¿»

(שם).25) שמואל בשם יהודה רב של תבואה 26)מימרא
לקרקע. יש 27)מחוברת בעברית לקצור. וראויה בשלה

קצירה  קרקע: גידולי של שונים מינים לקטיפת שונים שמות
– גדירה לזיתים, - מסיקה לענבים, - בצירה  לתבואה, -

לתאנים. - ואורה טורח 28)לתמרים, בזה שאין משום
בזה. שיעסוק אדם למצוא יהיה אפשר מרובה, לזמן

לעצמו.29) היתר מורה יורש, מלון.30)קרוב בתי
ההכנסה.31) מן חלק יטול הטיפול, עליו שהמקבל עלֿמנת

שכר  שיטול חכמים תיקנו שבקרקעות אמרו שם בגמרא
שאין  (שדה תבור ולא השדה את שיעבד כדי כאריס,
רבינו, למד ומזה מתקלקלת). – רב זמן אותה מעבדים
בכל  ולפיכך תיקנו. לא - כזה הפסד חשש שאין שבמקום
בשכר  יורש מורידים אין - בהם מצוי הפסד שאין אלה,

ה"ז). ראה (מגידֿמשנה.

.ÊÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â32˙Bp‚Ïe ˙B„OÏ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·B¯w‰ ¿≈ƒƒ«»¿»∆»¿»¿«
ÒÈ¯‡k Ô‰a ‰È‰iL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯Îe33‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿≈∆…

.ÌÈnLe ÌÈ¯ea e‡ˆÓÂ e„ÒtÈƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

למעלה.32) מהאמור שקרוב 33)מתבאר משמע, מלשונו
לבעלים  ומחזיר שאכל, הפירות מכל אריסות חלק רק מקבל
בהשגותיו  והראב"ד הפירות. דמי מותר את - כשיבואו -
שלא  ובפירות שלו, הוא שאכל מה שכל ודעתו חולק,
(ראה  אריסות חלק נוטל הוא - הבעלים שבאו עד נקטפו

שם). 'טור'

.Á‡ˆiL ÈÓ34ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ˙Ú„Ï ƒ∆»»¿««¿ƒƒ«¿»»¿≈»«¿≈»
;ÂÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - BÏ Ú¯‡ ‰Ó ‡ÏÂ CÏ‰»«¿…»≈«≈ƒƒ»ƒ¿»»

ÔÈ‡ - „¯È Ì‡Â35ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ¿ƒ»«≈¿«¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
Ú˜¯˜Ï ‡Ï ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ïe Ba Ïth‰Ï¿ƒ«≈¿«¬ƒ«¿…¿«¿«

ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ‡ˆÈ BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓÏ ‡ÏÂ36. ¿…¿ƒ«¿¿ƒ∆¬≈¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»
„Èa e„ÓÚÈ - ÔÈÏËÏhÓ ?‰Ê ÈÒÎ ÔÈ„ ‰È‰È „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿∆ƒƒ¿≈∆ƒ«¿¿ƒ««¿¿«
„Ú B‡ ,Úa˙ÈÂ ‰Ê ‡B·iL „Ú B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê∆∆≈««»«∆»∆¿ƒ¿««

.ÔÈL¯Bi‰ eÚa˙ÈÂ ˙eÓiL∆»¿ƒ¿¿«¿ƒ

מידו",34) אותן מוציאין רטושין, לנכסי "היורד לח: שם
מרצונם, יצאו שבעליהם היינו "רטושין" לט.) (שם ופירשו

בנכסיהם. הטיפול את אדם לשום מסרו ב'בית 35)ולא
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נחלות  הלכות - משפטים ספר - שבט ו' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

למחוק  ויש כאן, נפלה שטעותֿסופר כתב שם, חו"מ יוסף'
תימן). בכת"י הגירסא היא (וכן "אין" התיבה את

לשמור )36 מצווים ביתֿדין אין ולפיכך השגחה, כל ללא
עליהם.

.ËÔÎL BÁÈp‰L ÈÓ :˙BÚ˜¯w‰Â37ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ¿««¿»ƒ∆ƒƒ»≈≈¿ƒ
¯ÎO epnÓ38- ÒÈ¯‡ Ô‰a ‰È‰L Ì¯Î B‡ ‰„OÂ . ƒ∆»»¿»∆∆∆∆»»»∆»ƒ

Ì¯Î B‡ ‰„OÂ .‡B·iL „Ú BÁÈp‰L BÓk e¯‡MÈƒ»¬¿∆ƒƒ«∆»¿»∆∆∆
ÌÈ¯ea ÌÁÈp‰L39ÌÈ¯ea e¯‡MÈ -40‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈

ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„·‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆ¯aƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ
.d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי אם פירוש, תימן. כת"י - "שוכן" צ"ל
לדעתו. שיצא לפני בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ואף40ֿ)בלתי
ייפסד. שהקרקע עלֿפי

.ÈBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓ¯kÏÂ ˙B„OÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆
ÒÈ¯‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·iL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«

.‡B·iL∆»

לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב"ן 43) שבוי. בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב"א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי  היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח אין אבל כזו, לשמועה

âשבט ו' קודש âשבת
éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦

קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר
קטן. לנכסי

.‡ÔÈ„È¯BnLk2B‡ Á¯Ba B‡ Èe·M‰ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«
e„È¯BÈ ‡Ï - ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ

ÔË˜3·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»
ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ·B¯˜ ˙ÓÁÓ ·B¯˜ elÙ‡Â .È˙M¯ÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - Á¯a B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈
‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡È ÌÈL ¯Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙M¯Èa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰M¯È ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆

ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzL¯È È·‡ ˙ÓÁnL :¯Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט.2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא, רב של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי קרוב ולא שבוי, לנכסי קטן מורידים

קטן". לנכסי קרוב רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי, עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי, בקטן הונא,
אפילו  קרוב מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק: שהרי שבוי, שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי בלא יודע 5)גם אינו והקטן
עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות

בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב:
קרוב, מחמת קרוב רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף
יורשי  שאינם האם (אחי דאימא"? "באחי בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואףֿעלֿפיֿכן הקטן, אבי
אינו  שלפנינו שהדין לי, ונראה ה"ב). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב", המונח הרחבת אלא קרוב, מחמת לקרוב ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי
- חי שאחיו אףֿעלֿפי – משמעותו רבינו שכתב "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב, מחמת קרוב ודין ירשתי. אבי
את  מיישר זה פשוט [פירוש שם). ביאורנו (ראה הבאה
לחםֿ בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס מבלי ההדורים

משנה].

.·elÙ‡ ,ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»»¬ƒ
Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙ÓÁÓ ·B¯˜7‰˜Á¯‰ .L¯ÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L »≈¬«¬≈»≈∆≈»¿ƒƒ««¿»»

Ô‰ÈÈa LÈ elÙ‡Â .BÊ ‡È‰ ‰¯˙È8‰wÏÁ ¯ËL9ÔÈa ¿≈»ƒ«¬ƒ≈≈≈∆¿«¬À»≈
ÌÈzaa10e·˙k :¯Ó‡ elÙ‡Â .„¯È ‡Ï - ˙B„Oa ÔÈa «»ƒ≈«»…≈≈«¬ƒ»«ƒ¿

˙eÒÈ¯‡ ¯ËL ÈÏÚ11˙B¯ËM‰ e„·‡È ‡nL ;„¯È ‡Ï - »«¿«¬ƒ…≈≈∆»…¿«¿»
BÏ ‡a ‰M¯È ˜ÏÁ ‰fL ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈÂ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡ÈÂ¿««¿«»ƒ¿ƒ¿«¿…«∆∆≈∆¿À»»

‰OÚÓ .ÂÈLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ (B‡ B˙ÓÁÓ)12,˙Á‡ ‰M‡a ≈¬»≈¬«ƒ»«¬∆¿ƒ»««
,˙Á‡ ˙·e ‡È‰ ‰˜f‰ ˙ÈaLÂ ,˙Ba LÏL dÏ eÈ‰L∆»»»»¿ƒ¿≈«¿≈»ƒ«««

ÔË˜ Ôa ‰ÁÈp‰Â ‰iL ˙a ‰˙Óe13:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ; ≈»«¿ƒ»¿ƒƒ»≈»»¿»¿¬»ƒ
‰˙Ó ‡nL - ÌÈÒÎpÏ ‰¯‡Lp‰ ˙a‰ BÊ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡≈ƒƒ«««ƒ¿»»«¿»ƒ∆»≈»

‰˜f‰14ÌÈÒÎ LÈÏL e‡ˆÓÂ ,15ÔÈ‡Â ,ÔËwÏ el‡ «¿≈»¿ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ≈«»»¿≈
‰ÊÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»¿ƒ¿≈»»¿≈≈ƒƒ¿∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈiÁa ‰˜f‰ ÔÈ„Ú ‡nL - ÌÈÒÎpa ÔËw‰«»»«¿»ƒ∆»¬«ƒ«¿≈»««ƒ¿≈
CBzÓ ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Èe·L ÈÒÎÏ ÔË˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»»¿ƒ¿≈»∆»≈«ƒƒ

ÔË˜ ÏL ÈˆÁÏ ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈ¯vL16, ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿«¬ƒ∆»»
‰˜f‰ ÈÒÎ Ïk ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ17¯Á‡ . «¬ƒƒ«¿«»ƒ¿≈«¿≈»««

˜f‰ ‰˙nL eÚÓL ÔÓÊ˙a‰ „¯z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰ ¿«»¿∆≈»«¿≈»»¿¬»ƒ≈≈««
„¯ÈÂ ;d˙M¯È ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈÒÎp‰ LÈÏLÏ ‰¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆≈∆¿À»»¿≈≈

‰˜f‰ ÈÒÎpÓ B˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏLÏ ÔËw‰18; «»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈«¿≈»
‰Èe·M‰ ˙a ÏL LÈÏM‰Â19BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¿«¿ƒ∆««¿»«¬ƒƒ

ÒBtB¯ËBt‡20˙a‰ Ì‚ ‰˙Ó ‡nL ,ÔËw‰ ˜ÏÁ ÈtÓ «¿ƒ¿≈≈∆«»»∆»≈»«««
Ïk ÔÎÂ .dlL LÈÏM‰ ÈˆÁ ÔËw‰ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰Èe·M‰«¿»¿≈¿∆«»»¬ƒ«¿ƒ∆»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שבת קודש
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שבט קפו טבת־א' כ"ט ראשון־שני יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
לירש  ראוי בין לחלק נכנסו לא - קרוב להוריד שלא לתקן
מן  יוצאים במקרים אלא ראוי אינו ובין מצויים, במקרים
- שהיא כל אפשרות שיש מי כל זו בתקנה וכללו הכלל,
לטענת  - לה חוששים ביתֿדין אין כלל שבדרך כזו לרבות
מחמת  "קרוב רפה: סי' חו"מ ב'טור' פירש וכן ירושה.
ירושה. משום בהן להחזיק שיכול צד בו יש אם קרוב",
שהרי  ממנה, להימלט אין - ירושה אפשרות - זו והגבלה
ובין  קרוב מחמת קרוב בין מסויים גבול לקבוע מוכרחים
שכולם  הם, קרובים ישראל כל הרי כן לא שאם רחוק,
תחומי  כך מגביל רש"י שגם (ונראה אבינו יעקב צאצאי
ונסתלקו  רבינו שיטת נתבהרה ובזה קרוב). מחמת הקרוב
מאמא" ל"אחי בנגוע בלחםֿמשנה שהקשה [ומה התמיהות.
ב  בעמוד שם שאמרו ולמה א, בעמוד הונא רב שבדברי
כמסקנת  פסק שהרי - תלונתו רבינו על לא דאמא" ב"אחי
עצמה. דברי לכאורה שסותרת הגמרא על אלא - שם הגמרא

בפשטות]. זו סתירה שיישב שי"ף מהר"ם גמרא 8)ראה
ביניהם 9).שם  חלקו כיצד בשטר, כתבו הקטן אבי יורשי

הקרוב: יאמר שמא החשש בטל כך ומתוך המוריש, נכסי
בירושה. הם חלקי - בהם מטפל שאני אלה נכסים

קרוב,10) מורידים שלבתים אומרת, שם בגמרא אחת שיטה
הקטן, של רכושו הם אלה שבתים יודעים שהשכנים מפני
שם  ובמסקנא לעיר. מחוץ הנמצאים בקרקעות מהֿשאיןֿכן

לשדות. בתים בין הבדל שאין זה 11)אמרו, ובשטר
הקטן. של שדותיו גבולות בדיוק שם.12)ירשמו

(הסבתא).13) הזקנה בנכסי אמו חלק יורש שהוא
חולה 14) הבעל) (את והניחו גט "המביא כח. בגיטין שנינו

שמא  חוששים ואין קיים" שהוא בחזקת לה נותן זקן, או
ד"ה  שם ב'תוספות' למיתה? חוששים כאן ולמה מת,
יתומים  שלנכסי הסבירו: דילמא) ד"ה כאן (וכן והניחו
לחשוש  יש בשבויה ועוד: הקילו. ובעגונה יותר, חששו

שביה. עינויי משום למיתה, הנכסים.15)יותר בכל
הנכסים,16) חצי יורש והקטן השבויות, שתי מתו שמא

חצי. - נשבית שלא לדעת 17)והבת בניגוד שם, כרבא,
קרוב  שמורידים משום הנכסים, חצי לבת שמוסרים אביי,
אפוטרופוס  ומעמידים ה"ה), פ"ז (כלמעלה שבוי לנכסי

הקטן. של אמו.18)למחציתו של שאין 19)כיורשה
לא. או חיה היא אם יודעים גם 20)אנו השליש. כאן לכל

בחצי  הקודם בדין לשיטותיהם בהתאם ורבא, אביי נחלקו
שלו): אות (בבבאֿמציעא בהלכותיו הרי"ף [כתב הנכסים.
מזומן) (כסף מעות זצ"ל, גאון צמח דרב משמיה איתמר
איניש  מעיינינן דאמרינן קרוב, אפילו עליהן ממנין קטן,
במצב  ונכסיו הגון איש ונמצא (נחפש נכסיה ושאפו דמעלי
לקרוב  רחוק בין חכמינו) חילקו (ולא רבנן פלוג ולא טוב),
רבינו  של מלשונו לדיין יש וכן כמותו. הרי"ף ופסק וכו'.

ה"ו]. סוף פ"י $לקמן
zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd hay 'eÎzah h"k -

âטבת כ"ט ראשון âיום
.âîø .åîø äùòú àì úåöî

― הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבינינּו אתֿהּגבּול נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות

לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו (envrl)לבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זּולתֹו. ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹאתֿקרקע

"רע(ci ,hi mixac)ּובספרי .(my mihtey zyxt):אמרּו ְְְֲִֵֵָ
תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ּגבּול תּסיג ְְְֱֲֲִִֵֶַַַָֹֹֹֹ"לא

ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא לֹומר ּתלמּוד ּתחּומֹוּומה לֿהעֹוקר ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ
לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ― חברֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל

ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּבארץ(my)ּתלמּוד , ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ
אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני עֹובר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָיׂשראל
נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" לאו ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹמּׁשּום

יׂשראל. ּבארץ אּלא אינֹו זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּלאו

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ

ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,
(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)הרי" : ְְְֲִֵַָ

סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב "אזהרה(et.)אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
מ"ּלאּֿתגנב", אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹלגֹונב

עבד" ממּכרת יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן dk,רּבי `xwie) ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
(anּפליגי miwleg)ולא mpi` md)חׁשב קא מר :cg`) ְְִִֵָָָָ

(l qgiiznלפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו
ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשאין
"וגנב יתעּלה: אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו fh)איׁש ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִִָָָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dt:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

âשבט א' שני âיום
.äîø äùòú àì úåöî

יום ראשון ־שני כ "ט טבת ־א 'שבט 
― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹלקיחת

שבט  טבת־א' כ"ט ראשון־שני יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
לירש  ראוי בין לחלק נכנסו לא - קרוב להוריד שלא לתקן
מן  יוצאים במקרים אלא ראוי אינו ובין מצויים, במקרים
- שהיא כל אפשרות שיש מי כל זו בתקנה וכללו הכלל,
לטענת  - לה חוששים ביתֿדין אין כלל שבדרך כזו לרבות
מחמת  "קרוב רפה: סי' חו"מ ב'טור' פירש וכן ירושה.
ירושה. משום בהן להחזיק שיכול צד בו יש אם קרוב",
שהרי  ממנה, להימלט אין - ירושה אפשרות - זו והגבלה
ובין  קרוב מחמת קרוב בין מסויים גבול לקבוע מוכרחים
שכולם  הם, קרובים ישראל כל הרי כן לא שאם רחוק,
תחומי  כך מגביל רש"י שגם (ונראה אבינו יעקב צאצאי
ונסתלקו  רבינו שיטת נתבהרה ובזה קרוב). מחמת הקרוב
מאמא" ל"אחי בנגוע בלחםֿמשנה שהקשה [ומה התמיהות.
ב  בעמוד שם שאמרו ולמה א, בעמוד הונא רב שבדברי
כמסקנת  פסק שהרי - תלונתו רבינו על לא דאמא" ב"אחי
עצמה. דברי לכאורה שסותרת הגמרא על אלא - שם הגמרא

בפשטות]. זו סתירה שיישב שי"ף מהר"ם גמרא 8)ראה
ביניהם 9).שם  חלקו כיצד בשטר, כתבו הקטן אבי יורשי

הקרוב: יאמר שמא החשש בטל כך ומתוך המוריש, נכסי
בירושה. הם חלקי - בהם מטפל שאני אלה נכסים

קרוב,10) מורידים שלבתים אומרת, שם בגמרא אחת שיטה
הקטן, של רכושו הם אלה שבתים יודעים שהשכנים מפני
שם  ובמסקנא לעיר. מחוץ הנמצאים בקרקעות מהֿשאיןֿכן

לשדות. בתים בין הבדל שאין זה 11)אמרו, ובשטר
הקטן. של שדותיו גבולות בדיוק שם.12)ירשמו

(הסבתא).13) הזקנה בנכסי אמו חלק יורש שהוא
חולה 14) הבעל) (את והניחו גט "המביא כח. בגיטין שנינו

שמא  חוששים ואין קיים" שהוא בחזקת לה נותן זקן, או
ד"ה  שם ב'תוספות' למיתה? חוששים כאן ולמה מת,
יתומים  שלנכסי הסבירו: דילמא) ד"ה כאן (וכן והניחו
לחשוש  יש בשבויה ועוד: הקילו. ובעגונה יותר, חששו

שביה. עינויי משום למיתה, הנכסים.15)יותר בכל
הנכסים,16) חצי יורש והקטן השבויות, שתי מתו שמא

חצי. - נשבית שלא לדעת 17)והבת בניגוד שם, כרבא,
קרוב  שמורידים משום הנכסים, חצי לבת שמוסרים אביי,
אפוטרופוס  ומעמידים ה"ה), פ"ז (כלמעלה שבוי לנכסי

הקטן. של אמו.18)למחציתו של שאין 19)כיורשה
לא. או חיה היא אם יודעים גם 20)אנו השליש. כאן לכל

בחצי  הקודם בדין לשיטותיהם בהתאם ורבא, אביי נחלקו
שלו): אות (בבבאֿמציעא בהלכותיו הרי"ף [כתב הנכסים.
מזומן) (כסף מעות זצ"ל, גאון צמח דרב משמיה איתמר
איניש  מעיינינן דאמרינן קרוב, אפילו עליהן ממנין קטן,
במצב  ונכסיו הגון איש ונמצא (נחפש נכסיה ושאפו דמעלי
לקרוב  רחוק בין חכמינו) חילקו (ולא רבנן פלוג ולא טוב),
רבינו  של מלשונו לדיין יש וכן כמותו. הרי"ף ופסק וכו'.

ה"ו]. סוף פ"י $לקמן
zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd hay 'eÎzah h"k -

âטבת כ"ט ראשון âיום
.âîø .åîø äùòú àì úåöî

― הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבינינּו אתֿהּגבּול נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות

לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו (envrl)לבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זּולתֹו. ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹאתֿקרקע

"רע(ci ,hi mixac)ּובספרי .(my mihtey zyxt):אמרּו ְְְֲִֵֵָ
תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ּגבּול תּסיג ְְְֱֲֲִִֵֶַַַָֹֹֹֹ"לא

ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא לֹומר ּתלמּוד ּתחּומֹוּומה לֿהעֹוקר ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ
לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ― חברֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל

ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּבארץ(my)ּתלמּוד , ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ
אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני עֹובר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָיׂשראל
נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" לאו ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹמּׁשּום

יׂשראל. ּבארץ אּלא אינֹו זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּלאו

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ

ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,
(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)הרי" : ְְְֲִֵַָ

סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב "אזהרה(et.)אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
מ"ּלאּֿתגנב", אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹלגֹונב

עבד" ממּכרת יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן dk,רּבי `xwie) ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
(anּפליגי miwleg)ולא mpi` md)חׁשב קא מר :cg`) ְְִִֵָָָָ

(l qgiiznלפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו
ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשאין
"וגנב יתעּלה: אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו fh)איׁש ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִִָָָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dt:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

âשבט א' שני âיום
.äîø äùòú àì úåöî

יום ראשון ־שני כ "ט טבת ־א 'שבט 
― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹלקיחת

 שיעוהי המב"ם - ספה רמצוות 

המב"ם - ספה רמצוות 
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קפז

שבט  טבת־א' כ"ט ראשון־שני יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
לירש  ראוי בין לחלק נכנסו לא - קרוב להוריד שלא לתקן
מן  יוצאים במקרים אלא ראוי אינו ובין מצויים, במקרים
- שהיא כל אפשרות שיש מי כל זו בתקנה וכללו הכלל,
לטענת  - לה חוששים ביתֿדין אין כלל שבדרך כזו לרבות
מחמת  "קרוב רפה: סי' חו"מ ב'טור' פירש וכן ירושה.
ירושה. משום בהן להחזיק שיכול צד בו יש אם קרוב",
שהרי  ממנה, להימלט אין - ירושה אפשרות - זו והגבלה
ובין  קרוב מחמת קרוב בין מסויים גבול לקבוע מוכרחים
שכולם  הם, קרובים ישראל כל הרי כן לא שאם רחוק,
תחומי  כך מגביל רש"י שגם (ונראה אבינו יעקב צאצאי
ונסתלקו  רבינו שיטת נתבהרה ובזה קרוב). מחמת הקרוב
מאמא" ל"אחי בנגוע בלחםֿמשנה שהקשה [ומה התמיהות.
ב  בעמוד שם שאמרו ולמה א, בעמוד הונא רב שבדברי
כמסקנת  פסק שהרי - תלונתו רבינו על לא דאמא" ב"אחי
עצמה. דברי לכאורה שסותרת הגמרא על אלא - שם הגמרא

בפשטות]. זו סתירה שיישב שי"ף מהר"ם גמרא 8)ראה
ביניהם 9).שם  חלקו כיצד בשטר, כתבו הקטן אבי יורשי

הקרוב: יאמר שמא החשש בטל כך ומתוך המוריש, נכסי
בירושה. הם חלקי - בהם מטפל שאני אלה נכסים

קרוב,10) מורידים שלבתים אומרת, שם בגמרא אחת שיטה
הקטן, של רכושו הם אלה שבתים יודעים שהשכנים מפני
שם  ובמסקנא לעיר. מחוץ הנמצאים בקרקעות מהֿשאיןֿכן

לשדות. בתים בין הבדל שאין זה 11)אמרו, ובשטר
הקטן. של שדותיו גבולות בדיוק שם.12)ירשמו

(הסבתא).13) הזקנה בנכסי אמו חלק יורש שהוא
חולה 14) הבעל) (את והניחו גט "המביא כח. בגיטין שנינו

שמא  חוששים ואין קיים" שהוא בחזקת לה נותן זקן, או
ד"ה  שם ב'תוספות' למיתה? חוששים כאן ולמה מת,
יתומים  שלנכסי הסבירו: דילמא) ד"ה כאן (וכן והניחו
לחשוש  יש בשבויה ועוד: הקילו. ובעגונה יותר, חששו

שביה. עינויי משום למיתה, הנכסים.15)יותר בכל
הנכסים,16) חצי יורש והקטן השבויות, שתי מתו שמא

חצי. - נשבית שלא לדעת 17)והבת בניגוד שם, כרבא,
קרוב  שמורידים משום הנכסים, חצי לבת שמוסרים אביי,
אפוטרופוס  ומעמידים ה"ה), פ"ז (כלמעלה שבוי לנכסי

הקטן. של אמו.18)למחציתו של שאין 19)כיורשה
לא. או חיה היא אם יודעים גם 20)אנו השליש. כאן לכל

בחצי  הקודם בדין לשיטותיהם בהתאם ורבא, אביי נחלקו
שלו): אות (בבבאֿמציעא בהלכותיו הרי"ף [כתב הנכסים.
מזומן) (כסף מעות זצ"ל, גאון צמח דרב משמיה איתמר
איניש  מעיינינן דאמרינן קרוב, אפילו עליהן ממנין קטן,
במצב  ונכסיו הגון איש ונמצא (נחפש נכסיה ושאפו דמעלי
לקרוב  רחוק בין חכמינו) חילקו (ולא רבנן פלוג ולא טוב),
רבינו  של מלשונו לדיין יש וכן כמותו. הרי"ף ופסק וכו'.

ה"ו]. סוף פ"י $לקמן
zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd hay 'eÎzah h"k -

âטבת כ"ט ראשון âיום
.âîø .åîø äùòú àì úåöî

― הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבינינּו אתֿהּגבּול נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות

לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו (envrl)לבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זּולתֹו. ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹאתֿקרקע

"רע(ci ,hi mixac)ּובספרי .(my mihtey zyxt):אמרּו ְְְֲִֵֵָ
תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ּגבּול תּסיג ְְְֱֲֲִִֵֶַַַָֹֹֹֹ"לא

ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא לֹומר ּתלמּוד ּתחּומֹוּומה לֿהעֹוקר ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ
לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ― חברֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל

ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּבארץ(my)ּתלמּוד , ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ
אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני עֹובר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָיׂשראל
נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" לאו ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹמּׁשּום

יׂשראל. ּבארץ אּלא אינֹו זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּלאו

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ

ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,
(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)הרי" : ְְְֲִֵַָ

סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב "אזהרה(et.)אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
מ"ּלאּֿתגנב", אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹלגֹונב

עבד" ממּכרת יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן dk,רּבי `xwie) ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
(anּפליגי miwleg)ולא mpi` md)חׁשב קא מר :cg`) ְְִִֵָָָָ

(l qgiiznלפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו
ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשאין
"וגנב יתעּלה: אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו fh)איׁש ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִִָָָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dt:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

âשבט א' שני âיום
.äîø äùòú àì úåöî

יום ראשון ־שני כ "ט טבת ־א 'שבט 
― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹלקיחת

שבט  ב'־ד' שלישי־חמישי יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

תגזל" "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,hi `xwie)ּבעלי ּפרׁשּו וכ . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ
hr:)הּקּבלה `nw `aa):ׁשּנאמר ּכענין ― תגזל" "לא : ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ

הּמצרי" מּיד אתֿהחנית k`)"וּיגזל ,bk aÎl`eny)ולאו . ְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ
ּגזל" אׁשר אתֿהּגזלה "והׁשיב אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

(bk ,d `xwie)ּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ
(dלֹוקה אינֹו ― ׁשּבּה dyrl)עׂשה wzipd e`l lkak `ly), ֲֵֵֶֶָ

[ׁשּנּתק] ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ[ׁשאין
― לּים זרקּה אֹו אתֿהּגזלה ׂשרף ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלתׁשלּומין:
מֹוסיף ― ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ׁשוה; מהּֿׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמׁשּלם

ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר ּכמֹו אׁשם, ּומקריב fr)חמׁש dyr zevn), ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר זֹו(fh.)וכן מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

קּמא. מּבבא י' ּופרק ט' ְִֶֶֶֶַָָָּבפרק

âשבט ב' שלישי âיום
.æîø äùòú àì úåöî
― הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

(akrl)הּקבּועים החֹובֹות נחזיק(milhend)את לבל עלינּו ְְֲִִֵֶַַַַָ
"לאֿתעׁשק יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּלמם, ולא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבהם

תגזל" ולא אתֿרע(bi ,hi `xwie)היא ׁשהגנבה והּוא . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
והזהרנּו ּובהסּתר, ּבתחּבּולה הּזּולת ׁשל ּדבר ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻלקיחת

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגנבּו", "לא ּבאמרֹו: זה (l`מּמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ
(cnx dyrzּבאנס הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת הּוא והּגזל ;ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּגם והזהרנּו הּדרכים, ׁשֹודדי ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ּבגלּוי ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻוחזקה
ׁשּיהא הּוא והעׁשק תגזל"; "לא ּבאמרֹו: זה מעׂשה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹעל
אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכלֹומר: מסּים, חֹוב אצל ְְְְְְְְְִֶֶֶַַָָֻלזּולת
ּבין לֹו מֹוסרֹו ואינ ּבֹו מחזיק ואּתה ממֹון ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָּובאחריּות

אּלא אנס, ּדר ׁשּלא ּבין אנס ּדר(zeprha edgec)ּבל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹ
ּבאמרֹו זה מעׂשה על ּגם הזהרנּו ּברמּיה. אֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֻוׁשּוב
ּבספרא אמרּו ּובפרּוׁש ."אתֿרע תעׁשק "לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹיתעּלה:

(miyecw zyxt),ממֹון ׁשל ׁשהּוא עׁשק ― "לאֿתעׁשק :ֲֶֶֶַָֹֹֹ
ׂשכיר" ׂשכר הּכֹובׁש זה lretd)ואיזה? xky akrn)וכן ְְְִֵֵֵֶֶַַָ

חֹוב ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ּבׂשכר והמׁשיל לֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַָָּכלֿהּדֹומה
ולא מּׁשּלֹו ממֹון ל מסר ׁשּלא אףֿעלּֿפי עלי ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּקבּוע
ּכיון ואףֿעלּֿפיֿכן ממֹון, ׁשּום מּמּנּו אּתה ליד ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבא
נכּפל ּוכבר ּבֹו. מּלהחזיק הזהרּת חֹוב אצל לֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻׁשּנקּבע
ואמר: ּבעצמֹו זה ּדבר לדגמא והביא זה ּבענין ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּלאו

ׂשכיר" ci)"לאֿתעׁשק ,ck mixac)לאֿתעׁשֹוק ענינֹו: , ְֲֲִִַַָָֹֹֹ
ּבֹו: ׁשאמר ּכדר ואביֹון, עני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאתֿהּׂשכיר

הּׁשמׁש עליו el)"ולאֿתבֹוא ribnd mlyzy ila)עני ּכי ְִִֶֶַָָָָֹ
eh)הּוא" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)לאֿתעׁשק" : ְְֲִֵַֹֹ

מלּמד תגזל"? "לא נאמר: ּכבר והלא ואביֹון, עני ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹׂשכיר
תעׁשק, ּבל מּׁשּום: עֹובר ― ׂשכיר ׂשכר ְֲִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּכלֿהּכֹובׁש
תּתן ּביֹומֹו ּומּׁשּום ׂשכיר, ּפעּלת ּובלֿתלין ְְְִִִִִֵַַַָָֹֻּובלֿתגזל,
ואביֹון" "עני אמרֹו ענין ּבפרּוׁש אמרּו וׁשם ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָׂשכרֹו".

עלֿידי להּפרע אני "ממהר a)אמרּו: xaecnyk)עני ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ׁשוה. הּגזלן ודין ּבענׁש ּדינֹו העׁשק על והעֹובר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹואביֹון".
אֹו יד אֹוֿבתׂשּומת ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש יתעּלה: ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָאמר

אתֿעמיתֹו" עׁשק אֹו k`)ּבגזל ,d `xwie). ְֲִֵֶַָָ

âשבט ג' רביעי âיום
.äñø äùòú àì úåöî

― הרס"ה מּלהעסיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
זּולתנּו ׁשל קנין לרּכֹוׁש אי ּבתחּבּולֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמחׁשבֹותינּו

"רע ּבית תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו וזהּו (zenyמאחינּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
(fi ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)― תחמד "לא : ְְְְִַַָֹֹ

`ile)אֹו jkÎm`):לֹומר ּתלמּוד ּבדּבּור? חּמּוד ְְֲִִִַַאפּלּו
"ל ולקחּת עליהם וזהב ּכסף dk)"לאֿתחמד ,f mixac), ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשעֹוׂשה עד נּמי ּכאן אף מעׂשה, ׁשּיעׂשה עד ּלהּלן ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמה
מּלעׂשֹות מזהיר זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמעׂשה",
מרכּוׁש ׁשחמדנּו ּדבר לעצמנּו ׁשּנּׂשיג ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּבּולֹות
ׁשּכלֿזה ― מרּבים ּדמים ּומּתן ּבקנּיה ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻאחינּו,

תחמד". "לא על ְֲֵַַָֹֹעברה

âשבט ד' חמישי âיום
.åñø äùòú àì úåöî

יום שלישי ־חמישי ב '־ד 'שבט 
― הרס"ו מּלתלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו (xeywl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּזה לפי לֹו, ּולהתאּות זּולתנּו רכּוׁש ּבחּמּוד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמחׁשבֹותינּו
ׁשּבא הּלאו לׁשֹון וזהּו לרכיׁשתֹו, ּתחּבּולה עׂשּית לידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיביא

"רע ּבית תתאּוה "ולא אמר: זה, gi)ּבענין ,d mixac)ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
"לא והּוא הראׁשֹון הּלאו אּלא אחד, ענין הּלאוין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשני

זּולתנּו קנין מּלרּכֹוׁש מזהיר zeleagz)תחמד", ici lr), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
ּולׁשֹון ּבלבד. והחּמּוד הּתאוה על אפּלּו מזהיר הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָוהּלאו

exzi)הּמכלּתא zyxt)הּוא ּולהּלן "רע ּבית תחמד "לא : ְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹ
הּתאוה על לחּיב ― "רע ּבית תתאּוה "לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹאֹומר:

(ale daygna)החּמּוד ועל עצמּה ּבפני(dyrna)ּבפני ְְְְִִִֵֵַַַָ
לחמֹוד סֹופֹו אדם התאּוה ׁשאם "מּנין אמרּו: וׁשם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָעצמֹו".

(zeiyrn zelert zhiwpa)ולא תתאּוה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְִֶַַַֹֹ
לֹומר: ּתלמּוד לגזֹול? סֹופֹו אדם חמד ׁשאם מּנין ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹתחמד".

וגזלּו" ׂשדֹות a)"וחמדּו ,a dkin)ראה ׁשאם זה: ּדבר ּפרּוׁש . ְְְִֵֶֶָָָָָָָָ
לֹו ונתאּוה עליו מחׁשבּתֹו הׁשליט אם אחיו אצל יפה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּבֹו ותתחּזק תתאּוה". "לא יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ―ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יחּדל ולא להּׂשיגֹו, ּתחּבּולה ׁשּיעׂשה עד הּדבר אֹותֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאהבת
טֹוב יֹותר ׁשהּוא להחליפֹו אֹו למכרֹו עליו ּולהכּביד ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמּלפּיסֹו
על ּגם עבר הרי ― זה ּדבר ּבידֹו עלה אם יקר. ויֹותר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּמּנּו
ׁשּלא חברֹו ׁשל ׁשהיה הּדבר אֹותֹו ּכׁשּירּכׁש תחמד" ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ"לא
ּתחּבּולה ועׂשה עליו ׁשהכּביד אּלא ּבמכירתֹו, ענין לֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאוין, ׁשני על ׁשעבר ונמצא ׁשהּׂשיגֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד

(mxeb df lky)מחמת חליפין ּולקּבל מּלמּכֹור זה נמנע ואם .ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַ
מחמת ּובאנס ּבחזקה לֹוקחֹו אז הרי הּדבר, לאֹותֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹחּבתֹו
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על ּגם עבר אז והרי ּבנפׁשֹו, הּדבר אֹותֹו אהבת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַַָָָָהתחזקּות
ונבֹות אחאב ּבמעׂשה זה ּבענין והתּבֹונן תגזל". ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא

(`k ,`Îmikln)לא" אמרֹו ּבין ההבּדל ל נתּבאר הּנה .ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ
תחמד". "לא ּובין ְְִֵֶַַֹֹתתאּוה"

âשבט ה' שישי âיום
.ãö÷ äùò úåöî

― הקצ"ד אתֿהּמצוה להׁשיב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָָ
חמׁש ּתֹוספת עם ּבעינּה, קּימת היא אם עצמּה (`mהּגזלה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(dreaya dzlfb lr xtkוהּוא נׁשּתּנתה, אם ּדמיה לּתן ְְְִִִֵֶַָָָאֹו
וגֹו'" ּגזל אׁשר אתֿהּגזלה "והׁשיב יתעּלה: (xwie`אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(bk ,dמּכֹות ּבמּסכת ּבארּו ּוכבר .(.fh)הּוא ּדגזל ׁשּלאו , ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָ
תגזל לא אמר: "רחמנא ואמרּו: לעׂשה ׁשּנּתק (myלאו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

(bi ,hiמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגֹו'". אתֿהּגזלה והׁשיב ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ
מ האחרֹונים ּבּפרקים קּמא.(aa`)זֹו ְֲִִִַַַָָָ

âשבט ו' קודש âשבת
.èñø äùòú àì úåöî

.øã äùò úåöî
יום שישי ־שבת ־קודש ה '־ו 'שבט 

― הרס"ט מּלהתעּלםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא לבעליה, ונחזירּנה נּקחּנה אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמןֿהאבדה,
להתעּלם" תּוכל "לא b)יתעּלה: ,ak mixac)ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹ

(xc dyr zevn)נמצאנּו" האבדה: ּבענין ּבּמכלּתא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאמרם
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ואפלה  חושך  יום וכן היום  מאור  ב)ממנו  ˘Ì.:(יואל È¯·˘·
שהכבידו העול מוטות  ר "ל  מצרים  מוטות שם אשבור  בעת

כוכבים: העובדי ·‰.על  ˙·˘Âממשלת יבוטל  בתחפנחס
יחשך ‰È‡.חזקה : מאד  כי אותה  יכסה  הענן תחפנחס העיר

תלכנה:È˙Â·Â‰.לה: בשבי העיר ‰'.(ËÈ)בנות È‡ ÈÎ
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בה: להכות מצרים  ארץ ‰'.(ÂÎ)אל  È‡ ÈÎ: גמול לשלם הנאמן

oeiv zcevn
(ÁÈ).Í˘Áחשכת ולא כמו מניעה  כב)ענין ÂËÂÓ˙.:(בראשית

העול : בדי השברÂÁ·˘‰.(Î‡)ר "ל  על מטלית  קשירת  ענין
חבשה  לא ולנשברת  לד)וכן  המטליתÏÂ˙Á.:(לקמן כריכת  ענין

חתלת לא  והחתל  טו)וכן Â‡˜.(Î„)לקשרה :ÁÏ·˘‰.:(לעיל
חלל  יאנק כמו אנחה נא)ענין  :(ירמיה

  אגרות קודש 

 ב"ה,  א' טבת, תשי"ג

ברוקלין.
הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ מו"ה יוסף שי' בן מימון

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מיום ה' כסלו העבר, וכיון שאין מזכירי יכול לכתוב בשפה השפנית, 
הנני מוכרח לכתוב לו בלשון הקדש אשר בטח יבין תוכן מכתבי, והוא:

וכו' מוהר"ר  בצ"צ  עוסק  נו"נ  כבר, בא-כחי הרה"ג הרה"ח אי"א  לא  זה  פה  הי'  כאשר 
הסטודענטען  של  האכל  בית  למצב  בהנוגע  הפעם  עוד  אתו  דברתי  גאראדעצקי  שי'  אלי'  בנימין 
במאדריד, וזה כעשרה ימים שחזר הרב גאראדעצקי לפאריז, ובטח יעשה שמה מה שתלוי בו לתקן 
המצב, ואם בינתים נתחדשו איזה פרטים בזה, מטובו להודיע אודות זה ישר להרב גאראדעצקי, 

למען למהר את הדבר. ולשלוח העתקה לכאן.

אקווה אשר במשך ימי החנוכה נתקבצו הוא וחביריו יחד ונדברו אודות הנס של חנוכה, 
שרוצים  אלו  כל  נגד  חזק  יעמדו  ישראל  ובנות  שבני  הדבר  מוכרח  עתה  גם  ואשר  ההם,  בימים 
יתברך  וסוף סוף מצליח השם  יתברך,  ולהעבירם מחוקי רצונו  יתברך  להשכיח את תורת השם 

ועושה תשועה ופורקן גדול לכל אלו ההולכים בדרכיו.

בברכת הצלחה ודרישת שלום כל חביריו שי'.
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כוכבים: העובדי ·‰.על  ˙·˘Âממשלת יבוטל  בתחפנחס
יחשך ‰È‡.חזקה : מאד  כי אותה  יכסה  הענן תחפנחס העיר

תלכנה:È˙Â·Â‰.לה: בשבי העיר ‰'.(ËÈ)בנות È‡ ÈÎ
גמול : לשלם  ˘‰.(Î)הנאמן ‰¯˘Ú ˙Á‡·:החורבן שנת והיא צדקיה  ומלכות יהויכין הראשון:·¯‡˘ÔÂ.לגלות בחודש

(‡Î).'Â‚Â ÚÂ¯Ê כמ"ש‡˙ ליהויקים ד ' בשנת נ"נ ביד  פעם  מסרתיו כבר ר"ל פרעה של מהזרועות אחת את שברתי  כבר הנה
מארצו: גדול  חלק אז ולקח ובמ"ב ÂÁ·˘‰.בירמיהו ‡Ï ‰‰Âהשבר אל  רפואות  לתת  השבר על תחבושת קשר לא עדיין

מהם לקחו ולא כבודם אל  מצרים חזרו  לא ר"ל עוד  להלחם  בחרב לאחוז תוכל  למען אותה לחזק  היטב  ולקשרה  כריכה לשום
בידם: ארצם  ועדיין פרעה:‰È.(Î·)נקם  עם  אלחם  אני נשברהÈ˙¯·˘Â.הנה שלא  החזקה את  זרועותיו  שתי את אשבור אני 

מן באחת להחזיקה  מעתה יוכל  לא כי  מידו החרב את  אפיל  ובזה כלל  רפואה לה  יהיה לבל  עוד  אשבר הנשברת את וגם מאז 
נגדו לעמוד  עוד  יוכל ולא ידו מתחת תצא ולא  לעצמו בו יחזיק לקח שכבר ומה לו הנשארת הארץ גם  יקח נ"נ ר "ל  הזרועות ,

Â‚Â'.(Î„)במלחמה: È˙˙Â:מצרים את לאבד  הכח  בידו  אתן אני שהחלליםÂ‡˜.ר"ל כדרך חלל  נאקות  נ"נ  לפני  יאנח  פרעה 
נפשם : בצאת השבירה :˙ÏÂÙ‰.(Î‰)נואקים ‰'.בחוזק  È‡ ÈÎ:גמול לשלם  אותה·˙˙È.הנאמן וינטה וכו' חרבי  אתן  בעת

בה: להכות מצרים  ארץ ‰'.(ÂÎ)אל  È‡ ÈÎ: גמול לשלם הנאמן

oeiv zcevn
(ÁÈ).Í˘Áחשכת ולא כמו מניעה  כב)ענין ÂËÂÓ˙.:(בראשית

העול : בדי השברÂÁ·˘‰.(Î‡)ר "ל  על מטלית  קשירת  ענין
חבשה  לא ולנשברת  לד)וכן  המטליתÏÂ˙Á.:(לקמן כריכת  ענין

חתלת לא  והחתל  טו)וכן Â‡˜.(Î„)לקשרה :ÁÏ·˘‰.:(לעיל
חלל  יאנק כמו אנחה נא)ענין  :(ירמיה

 נביאים 
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æé-÷øô à íéîéä éøáãáë-ãé

ãé:íìBò-ãò ïBëð äéäé Bàñëå íìBòä-ãò éúeëìîáe éúéáa eäézãîòäååèìëëe älàä íéøácä ìëk §©«£©§¦²§¥¦¬§©§¦−©¨¨®§¦§¾¦§¤¬¨−©¨«§ŸÆ©§¨¦´¨¥½¤§−Ÿ
(ô) :ãéåc-ìà ïúð øac ïk äfä ïBæçäæèíéýìà ýåýé éðà-éî øîàiå ýåýé éðôì áLiå ãéåc Cìnä àáiå ¤¨´©¤®¥²¦¤¬¨−̈¤¨¦«©¨ŸÆ©¤´¤¨¦½©¥−¤¦§¥´§¨®©ÀŸ¤¦«£¦º§¨³¡Ÿ¦Æ

:íìä-ãò éðúàéáä ék éúéá éîeæééðéòa úàæ ïè÷zåéðúéàøe ÷Bçøîì Ecáò-úéa-ìò øaãzå íéýìà E ¦´¥¦½¦¬£¦Ÿ©−¦©£«Ÿ©¦§©̧³Ÿ§¥¤ÆÆ¡Ÿ¦½©§©¥¬©¥«©§§−§¥¨®§¦©À¦
:íéýìà ýåýé äìònä íãàä øBúkçééñBi-äîéìà ãéåc ãBò óEcáò-úà äzàå Ecáò-úà ãBáëì E §¯¨¨¨²©«©£−̈§¨¬¡Ÿ¦«©¦̧¬¨¦²¥¤−§¨´¤©§¤®§©−̈¤©§§¬

:zòãéèé:úBlãbä-ìk-úà òéãäì úàfä äleãbä-ìk úà úéNò Eaìëe Ecáò øeáòa ýåýéëýåýé ¨¨«§¨§¾̈©£³©§§Æ«§¦§½¨¦¾¨¥¬¨©§−̈©®Ÿ§Ÿ¦−©¤¨©§ª«§¨Æ
:eðéðæàa eðòîL-øLà ìëa Eúìeæ íéýìà ïéàå EBîk ïéààëøLà õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòk éîe ¥´¨½§¥¬¡Ÿ¦−¨¤®§¬Ÿ£¤¨©−§§¨§¥«¦Æ§©§´¦§¨¥½¬¤−̈¨¨®¤£¤Á

:íéBb íéøönî úéãt-øLà Enò éðtî Løâì úBàøðå úBlãb íL Eì íeNì íò Bì úBcôì íéýìàä Cìä̈©̧¨¡Ÿ¦¹¦§¯´À̈¨³§Æ¥ µ§ª´§Ÿ̈½§¨¥À¦§¥¯©§²£¤¨¦¬¨¦¦§©−¦¦«
áë:íéýìàì íäì úééä ýåýé äzàå íìBò-ãò íòì Eì | ìàøNé Enò-úà ïzzå©Â¦¥¤©§Æ¦§¨¥¯§²§−̈©¨®§©¨´§½̈¨¦¬¨¨¤−¥Ÿ¦«

i"yx
(ÊË).íåìä ãò éðúàéáä éë הביאתני רועים מנוה

êéðéòá.(ÊÈ)למלכות: úàæ ïè÷úå:המלכות לי שנתת
.÷åçøîì רחוקים לעתים מלכותי את שהעמדת

עולם: עד ובמלכותי בביתי והעמדתיהו שאמרת
.äìòîä íãàä øåúë éðúéàøå והושבתני שהשויתני

בשורות  והושבתני הייתי קטן כלומר הגדולים בשורות
כשם  גדול שם לך ועשיתי לי שאמרת עמך נדיבי

ראש øåúë.הגדולים: (בכלאים) ודוגמא שורה פתרון
ירק: éñåé(ÁÈ)תור äî.êéìà ãéåã ãåò ó מה פתרון

לבקשך: לדוד עוד êãáò.צורך úà ãåáëì בשביל
מאליך, ידעת ואתה עבדך שאני לי כבוד לעשות
אליך  לדבר עוד דוד יוסיף ומה כתיב (שם) ובשמואל

ה': עבדך את ידעת êãáò.(ËÈ)ואתה øåáòá 'ä כך

להודיעני  עשית כך ועל העליון על זה פסוק מוסב
לכן  לבך מרצון והכל שהודעתני הזאת הגדולה כל את

תאמר ושמא כמוך אין מעט ה' אבל אינו כמוהו גדול
נאמר: לכך יש ממנו êúìåæ.(Î)קטן íéäìà ïéàå אין

בעממים: אף באלהים זולתך ואין øùàכמוך  ìëá
.åðéðæàá åðòîù:ימינו éåâ(Î‡)כל ìàøùé êîòë éîå

.ãçà הלך אשר מזה העמים מכל מיוחדים הם ממה
יוצא  אני שכתוב כמו לעם לו לפדותם בעצמו אלהים
שלא  מיוחדים אנו מזה י"ב) (שמות מצרים בתוך

בעולם: אומה לשום זה øùàעשה êîò éðôî ùøâì
.íéåâ íéøöîî úéãô ועמך בעולמך יחיד שאתה ולפי

הגון  מלך להם לתת לך נאה ולכך אום, מכל מיוחדים
וגדול:

cec zcevn
(„È).È˙È··במלכותי אמר  ביאור ולתוספת  המלכות , בבית

הדברים לכפול  המקרא  דרך וכן  וכו' וכסאו לומר עוד  וכפל 
לחזוק: ושלש ‰ÌÏÂÚ.פעמים  „Ú:אחריו „·¯(ÂË)לזרעו ÔÎ

.Ô˙אשר כל  לו ואמר ידו על  הסכים שמתחלה עם ר "ל 
ה ': בדבר בו ולמחות לחזור בוש לא עשה ÈÙÏ(ÊË)בלבבך 

הארון:‰'. ·È˙È.לפני ÈÓÂ:בא אני המואביה מרות הלא  כי
.ÌÏ‰ „Ú:עכשיו בה שאני המעלה ר"ל ÔË˜˙Â.(ÊÈ)עד  למרחוק  עבדך בית  על שדברת עד  בעיניך  קטנה עוד  היא הזה  החסד

עולם : עד לזרעי  המלכות  בתת העתידי' שאניÈ˙È‡¯Â.להדורות  עם  המעלה, גדול האדם ותואר כתכונת  להחשיבני אותי ראית
ונבזה : ÛÈÒÂÈ.(ÁÈ)פחות  ‰Óכאחר ואמר  עוד לשאול  לו אין  מעתה ר "ל  עבדך עם  כבוד  לעשות  לבקש עוד  יוסיף  מה  מעתה 

ובקשה :Â‡˙‰.המדבר : שאלה מבלי כזאת  לו  לעשות  עבדך  את ורחמת ידעת ואתה Í„·Ú.(ËÈ)הואיל  ¯Â·Ú·עשית אם  ר "ל 
לבך : רצון לולי לה כדאי זכותי אין  כי הזאת הגדולה עשית כלבך  מקום  מכל עבדך, שאני בעבור ואףÚÈ„Â‰Ï.כזאת  ר"ל

מעשי: על  גמול לתשלום באה כאילו זאת  את לי ÍÂÓÎ.(Î)להודיע ÔÈ‡:מחשבותיך עומק  ממנו  להעריך  ‡˘¯בכדי  ÏÎ·
.ÂÚÓ˘:שמענו אשר הפלאים  הדברים  ÍÓÚÎ.(Î‡)ככל  ÈÓÂמאושר כוכבים  מעובדי ומי מי כן  אם זולתך, ואין הואיל  ר "ל 

בארץ: מיוחד  גוי המה אשר ישראל  כעמך ÌÚ.ומשובח  ÂÏ ˙Â„ÙÏ:לעם לו להיות ממצרים  ÂÎÂ'.לפדות  ÍÏ ÌÂ˘Ïלפרסם
בעולם : שמך  כנען :‚ÌÈÂ.את  בארץ אשר העמים מפניהם לגרש  הוצאתם  ר"ל  לגרש על  ÌÏÂÚ.(Î·)מוסב „Úיחליפם ולא

אחרת: באומה 

oeiv zcevn
(„È).ÔÂÎ:כנו על  הנבואה:‰ÔÂÊÁ.(ÂË)מתוקן מראה
(ÊË).ÌÂÏ‰:(ג (שמות  הלום תקרב  אל  כמו  Â˙Î¯.(ÊÈ)לכאן 

שהם א) (ש "ה  בתורים  לחייך  נאוו וכן  ותואר תכונה ענין
יפה: ובתכונה  בתואר המסודרים הואÚ„È˙.(ÁÈ)הפנינים

ג): (עמוס  ידעתי אתכם  רק כמו ורחמים אהבה מענין

 כתובים 

c dpyn dyelye mixyr wxt zay zkqn

‚úaMa íéìòBt íãà økNé àG,íéìòBt Bì øBkNì Bøáçì íãà øîàé àGå.øBkNì íeçzä ìò ïéëéLçî ïéà ¦§Ÿ¨¨£¦©©¨§Ÿ©¨¨©£¥¦§£¦¥©§¦¦©©§¦§
úBøt àéáäìe íéìòBt,éLçî ìáàì àeä CøBîL,Bãéa úBøt àéáîe.øîà ììkìeàL àaà:éàkæ éðàL ìk £¦§¨¦¥£¨©§¦¦§¥¦¥§¨§¨¨©©¨¨¨¤£¦©©

Búøéîàa,éLçäì éðà éàMøåéìò C. ©£¦¨©©£¦§©§¦¨¨
„älë é÷ñò ìò çwôì íeçzä ìò ïéëéLçî,ïéëéøëúå ïBøà Bì àéáäì únä é÷ñò ìòå.ïéìéìç àéáäL éBb ©§¦¦©©§§©¥©©¦§¥©¨§©¦§¥©¥§¨¦¨§©§¦¦¤¥¦£¦¦

úaMa–ìàøNé ïäa ãtñé àG,eàa ïk íà àlàáBø÷ íB÷nî.øá÷ Bì eøôçå ïBøà Bì eNò–Ba øáwé ©©¨¦§Ÿ¨¤¦§¨¥¤¨¦¥¨¦¨¨¨¨§¨§¤¤¦¨¥

bbxekyi `l.milret mc`áéúëã(ç"ð äéòùé):øáã øáãå êöôç àåöîî.'ek exiagl mc` xn`i `le,íéìòåô åðì øåëù åøéáçì øîàé àì ,äéè÷ð à÷åéãì
,åøéäæî àåä åúìåòôì åøëùì úðî ìòù íéòãåé íäéðùù ô"òàå ,êùçúùëì éìà àáú íà äàøð åéùëò øîåìë ,áøòì éîò ãåîòúù äàøðä åì øîåà ìáà

:øúåî øåäøä øåñà øåáã ì"é÷ã ,éøù àéãäá úåøéëù äéì ùøôî àìã ïåéë.megzd lr oikiygn oi`íù êéùçäìå íåçúä óåñ ãò úáùá åîöò áø÷ì
øåîùìå úàöì áåø÷ úåéäì àåä êéùçî ìáà ,åéìò êéùçäì øåñà úáùá åúåùòì øåñàù øáã ìëã ,úåøéô àéáäì ñãøôì åà íéìòåôä íå÷îì áåø÷ àäéù

:åéúåøéô øåîùì úáùá øúåîä øáã äæã ,åéúåøéô.ecia zexit `iane:êëì äúéä àì åúáùçî ø÷éòå ìéàåä.le`y `a` xn` llk,âéìô àî÷ àðúà
úáùá åøéáçì øîåì øúåîù íùëù ,àéøù äåöî ìù äëùçäã øîàå åäéà àúàå ,úåùø ìù äëùçäì äåöî ìù äëùçä ïéá âéìôî àìå äëùçä ìë øñàã
àôéñå .íéëéøëúå ïåøà àéáäì äëéùç øçàì ïîåæî äéäéù éãë íåçúä ìò êéùçäì øúåî êë ,úîì íéëéøëúå ïåøà àéáäì äëéùç øçàì êìéì ïîåæî äéäú

:åúåîë äëìäå .àéä ìåàù àáà ,úîä é÷ñò ìòå äìë é÷ñò ìò [ç÷ôì] íåçúä ìò íéëéùçî ïðúã
cc.dlk iwqr lr gwtl:äìëä éëøöá øå÷çìå ïééòì.oililg:éëáä øøåòî ïìå÷ù ïéìåìç ïåâð éìë.l`xyi oda cetqi `làúìéî àçëåîã íåùî àåä àñð÷

:åàáåä ìàøùé ìéáùáù.aexw mewnn e`a ok m` `l`:íåçúì õåçî íàéáä àìå íåçúä êåúáù íå÷îî åàáù øåøéáá åðì òãåð ë"àà.oex`åîöòì
:øåëîì åà ,éøëð åá øá÷éù

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

נח, (ישעי' שנאמר  משום בשבת חכמים שאסרו בדברים לעסוק מוסיפה משנתנו
דרכיך  מעשות "וכבדתו xac"יג): xace jvtg `evnn.( למסכתנו פתיחה (עיין

úaMa íéìòBt íãà økNé àGשדיבור חול, ביום עבודה לצורך  – ÄÀÙÈÈÂÄÇÇÈ
אסור, חול Bøáçìבעסקי íãà øîàé àGå,בשבת –Bì øBkNì ÀÙÇÈÈÇÂÅÄÀ

íéìòBt אלא זו  פיסקה נקט לא שהתנא מבואר , בגמרא חול. ליום – ÂÄ
א  יאמר לא הדיוק: אבללשם פועלים, שישכור  לחברו , בשבת דם

לו : axrl"אומר  inr cenrzy d`xpd"אלי תבוא אם נראה (כלומר
– לשכרו ררשש  ""יילכשתחשך מנת שעל  יודעים ששניהם פי  על שאף ,(

מותר, בפירוש, זה את לו  אומר  ואינו הואיל מזהירו , הוא לפעולתו 
דיבור, אלא חכמים אסרו  ולא מלאכה, בענין  הרהור אלא זה שאין

מותר הרהור  אא  ))..אבל  קקננ  ,, íeçzä((ששבבתת   ìò ïéëéLçî ïéà– ÅÇÀÄÄÇÇÀ
אמה  2000) השבת תחום סוף עד  בשבת ללכת שאסור כלומר  בשבת,

כשתחשך, מיד ממנו לצאת כדי  לעיר), íéìòBtמחוץ øBkNìÄÀÂÄ
úBøt àéáäìe לתחום מחוץ שהיא הפועלים לשכונת לגשת – ÀÈÄÅ

דבר שכל  פירות, משם להביא לפרדסו או פועלים, שם לשכור  השבת,
התחום. על בשבילו להחשיך גם אסור בשבת לעשותו  ìáàÂÈשאסור

àeä CéLçî,בשבת התחום על –øBîLìמיד שיצא כדי – ÇÀÄÄÀ
לשמור ומותר הואיל פירותיו, את לשמור  לתחום חוץ כשתחשך

בשבת, אפילו התחום, בתוך כשהם Bãéaפירותיו, úBøt àéáîe– ÅÄÅÀÈ
נתכוון , ולא הואיל  משם, פירות עמו להביא לו  מותר  לביתו  כשחוזר 

בלבד. לשמרם אלא פירות, להביא התחום, על øîàכשהחשיך ììkÀÈÈÇ
ìeàL àaà:התחום על  החשכה בדיני –Búøéîàa éàkæ éðàL ìk ÇÈÈÈÆÂÄÇÇÇÂÄÈ

הדברים  כגון שבת, במוצאי  שיעשהו  לאחר לומר  אני שרשאי  –
לאחר לומר אני שרשאי  דבר  שכן  וכל הבאה, במשנה להלן  השנויים

לומר אדם שמותר  שבתחומו , הפירות לשמור כגון בשבת, שיעשהו 
שבתחומי" פירות לך  אשמור ואני שבתחומך  פירות לי  "שמור לחברו:

תתווסספפוותת)),, ìò((גגממרראא;; CéLçäì éðà éàMøåé בשבילו להחשיך – ÇÇÂÄÀÇÀÄÈÈ

קמא, תנא על  חולק שאול שאבא מפרשים, יש בשבת. התחום על 
לדברים  אלא בשבת התחום על מחשיכים אין קמא תנא לדעת שכן

לעשותם  שאסור  דברים אבל בשבת, התחום בתוך  לעשותם שמותר 
כגון  שבת, למוצאי שיעשם לאחר לומר  שמותר פי  על אף בשבת,

מקום  מכל הבאה), במשנה (כמבואר וכדומה כלה עסקי  על  לפקח
עסקי על  להחשיך שמותר סובר , שאול  ואבא עליהם; להחשיך אסור

לעיל שבארנו  כמו אלו  שאול((בבררטטננוורראא  ))מצווה שאבא מפרשים, ויש .
דבריו  על  "כלל " להוסיף בא הוא אלא קמא, תנא על חולק אינו

מקום((ההממאאיירריי)) מכל  ..le`y `a`k dkldd

ד ה נ ש מ ר ו א ב
התחום  על  החשכה בדין זו  משנה ממשיכה הקודמת, במשנה הזכרנו שכבר כפי

שאול : אבא שאמר  הכלל  פי  על  jiygdlבשבת, ip` i`yx ezxin`a i`kf ip`y lk"
"eilr.לעיל שבארנו  כמו  ,

íeçzä ìò ïéëéLçî,בשבת –älë é÷ñò ìò çwôìלטפל – ÇÀÄÄÇÇÀÀÇÅÇÇÄÀÅÇÈ
לחופה, הכנסתה לשם הכלה únäבצרכי é÷ñò ìòåלטפל או – ÀÇÄÀÅÇÅ

כגון  המת, לקבורת הדרושים ïéëéøëúåבדברים ïBøà Bì àéáäìÀÈÄÈÀÇÀÄÄ
מכל בשבת, לעשותם אסור  כשלעצמם אלו שדברים פי על ואף –

בהם  שיטפל  בשבת לאדם לומר  מותר מצווה, עסקי והם הואיל  מקום
הכלל כפי בשבת, עליהם להחשיך גם מותר ולפיכך השבת, לאחר

הקודמת. במשנה שאול אבא úaMaשאמר  ïéìéìç àéáäL éBbÆÅÄÂÄÄÇÇÈ
בחלילים  קינה צלילי  להשמיע בימיהם היה מנהג שכן  ישראל , בשביל –

המת, הספד ìàøNéבשעת ïäa ãtñé àGלהשתמש לישראל אסור  – ÄÀÙÈÆÄÀÈÅ
המת, להספד  שבת במוצאי ÷áBøבהם íB÷nî eàa ïk íà àlàÆÈÄÅÈÄÈÈ

ממקום  שבאו ידוע אם אבל התחום; שבתוך  ממקום הנכרי שהביאם –
מאותו  להביאם שהות שתהא עד שבת במוצאי להמתין  יש רחוק,

ררממבב""םם  ))..מקום ההרר  ""ןן;; מפרש:((תתווסספפוותת  ;; l`xyiרש"י oda cetqi `l–
בשבת, הובאו  ישראל שבשביל  הדבר  שמוכח משום הוא, וקנס לעולם,

מת, בשביל אלא חלילין  להביא דרך mewnnשאין  e`a ok m` `l`
,aexw כלומר(`xnba ax zrcl),קרוב ממקום שבאו  בבירור  לנו  שידוע

l`eny)או zrcl) המפרשים רוב ברם, קרוב. ממקום שבאו לתלות שיש

izdw - zex`ean zeipyn
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æé-÷øô à íéîéä éøáãáë-ãé

ãé:íìBò-ãò ïBëð äéäé Bàñëå íìBòä-ãò éúeëìîáe éúéáa eäézãîòäååèìëëe älàä íéøácä ìëk §©«£©§¦²§¥¦¬§©§¦−©¨¨®§¦§¾¦§¤¬¨−©¨«§ŸÆ©§¨¦´¨¥½¤§−Ÿ
(ô) :ãéåc-ìà ïúð øac ïk äfä ïBæçäæèíéýìà ýåýé éðà-éî øîàiå ýåýé éðôì áLiå ãéåc Cìnä àáiå ¤¨´©¤®¥²¦¤¬¨−̈¤¨¦«©¨ŸÆ©¤´¤¨¦½©¥−¤¦§¥´§¨®©ÀŸ¤¦«£¦º§¨³¡Ÿ¦Æ

:íìä-ãò éðúàéáä ék éúéá éîeæééðéòa úàæ ïè÷zåéðúéàøe ÷Bçøîì Ecáò-úéa-ìò øaãzå íéýìà E ¦´¥¦½¦¬£¦Ÿ©−¦©£«Ÿ©¦§©̧³Ÿ§¥¤ÆÆ¡Ÿ¦½©§©¥¬©¥«©§§−§¥¨®§¦©À¦
:íéýìà ýåýé äìònä íãàä øBúkçééñBi-äîéìà ãéåc ãBò óEcáò-úà äzàå Ecáò-úà ãBáëì E §¯¨¨¨²©«©£−̈§¨¬¡Ÿ¦«©¦̧¬¨¦²¥¤−§¨´¤©§¤®§©−̈¤©§§¬

:zòãéèé:úBlãbä-ìk-úà òéãäì úàfä äleãbä-ìk úà úéNò Eaìëe Ecáò øeáòa ýåýéëýåýé ¨¨«§¨§¾̈©£³©§§Æ«§¦§½¨¦¾¨¥¬¨©§−̈©®Ÿ§Ÿ¦−©¤¨©§ª«§¨Æ
:eðéðæàa eðòîL-øLà ìëa Eúìeæ íéýìà ïéàå EBîk ïéààëøLà õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòk éîe ¥´¨½§¥¬¡Ÿ¦−¨¤®§¬Ÿ£¤¨©−§§¨§¥«¦Æ§©§´¦§¨¥½¬¤−̈¨¨®¤£¤Á

:íéBb íéøönî úéãt-øLà Enò éðtî Løâì úBàøðå úBlãb íL Eì íeNì íò Bì úBcôì íéýìàä Cìä̈©̧¨¡Ÿ¦¹¦§¯´À̈¨³§Æ¥ µ§ª´§Ÿ̈½§¨¥À¦§¥¯©§²£¤¨¦¬¨¦¦§©−¦¦«
áë:íéýìàì íäì úééä ýåýé äzàå íìBò-ãò íòì Eì | ìàøNé Enò-úà ïzzå©Â¦¥¤©§Æ¦§¨¥¯§²§−̈©¨®§©¨´§½̈¨¦¬¨¨¤−¥Ÿ¦«

i"yx
(ÊË).íåìä ãò éðúàéáä éë הביאתני רועים מנוה

êéðéòá.(ÊÈ)למלכות: úàæ ïè÷úå:המלכות לי שנתת
.÷åçøîì רחוקים לעתים מלכותי את שהעמדת

עולם: עד ובמלכותי בביתי והעמדתיהו שאמרת
.äìòîä íãàä øåúë éðúéàøå והושבתני שהשויתני

בשורות  והושבתני הייתי קטן כלומר הגדולים בשורות
כשם  גדול שם לך ועשיתי לי שאמרת עמך נדיבי

ראש øåúë.הגדולים: (בכלאים) ודוגמא שורה פתרון
ירק: éñåé(ÁÈ)תור äî.êéìà ãéåã ãåò ó מה פתרון

לבקשך: לדוד עוד êãáò.צורך úà ãåáëì בשביל
מאליך, ידעת ואתה עבדך שאני לי כבוד לעשות
אליך  לדבר עוד דוד יוסיף ומה כתיב (שם) ובשמואל

ה': עבדך את ידעת êãáò.(ËÈ)ואתה øåáòá 'ä כך

להודיעני  עשית כך ועל העליון על זה פסוק מוסב
לכן  לבך מרצון והכל שהודעתני הזאת הגדולה כל את

תאמר ושמא כמוך אין מעט ה' אבל אינו כמוהו גדול
נאמר: לכך יש ממנו êúìåæ.(Î)קטן íéäìà ïéàå אין

בעממים: אף באלהים זולתך ואין øùàכמוך  ìëá
.åðéðæàá åðòîù:ימינו éåâ(Î‡)כל ìàøùé êîòë éîå

.ãçà הלך אשר מזה העמים מכל מיוחדים הם ממה
יוצא  אני שכתוב כמו לעם לו לפדותם בעצמו אלהים
שלא  מיוחדים אנו מזה י"ב) (שמות מצרים בתוך

בעולם: אומה לשום זה øùàעשה êîò éðôî ùøâì
.íéåâ íéøöîî úéãô ועמך בעולמך יחיד שאתה ולפי

הגון  מלך להם לתת לך נאה ולכך אום, מכל מיוחדים
וגדול:

cec zcevn
(„È).È˙È··במלכותי אמר  ביאור ולתוספת  המלכות , בבית

הדברים לכפול  המקרא  דרך וכן  וכו' וכסאו לומר עוד  וכפל 
לחזוק: ושלש ‰ÌÏÂÚ.פעמים  „Ú:אחריו „·¯(ÂË)לזרעו ÔÎ

.Ô˙אשר כל  לו ואמר ידו על  הסכים שמתחלה עם ר "ל 
ה ': בדבר בו ולמחות לחזור בוש לא עשה ÈÙÏ(ÊË)בלבבך 

הארון:‰'. ·È˙È.לפני ÈÓÂ:בא אני המואביה מרות הלא  כי
.ÌÏ‰ „Ú:עכשיו בה שאני המעלה ר"ל ÔË˜˙Â.(ÊÈ)עד  למרחוק  עבדך בית  על שדברת עד  בעיניך  קטנה עוד  היא הזה  החסד

עולם : עד לזרעי  המלכות  בתת העתידי' שאניÈ˙È‡¯Â.להדורות  עם  המעלה, גדול האדם ותואר כתכונת  להחשיבני אותי ראית
ונבזה : ÛÈÒÂÈ.(ÁÈ)פחות  ‰Óכאחר ואמר  עוד לשאול  לו אין  מעתה ר "ל  עבדך עם  כבוד  לעשות  לבקש עוד  יוסיף  מה  מעתה 

ובקשה :Â‡˙‰.המדבר : שאלה מבלי כזאת  לו  לעשות  עבדך  את ורחמת ידעת ואתה Í„·Ú.(ËÈ)הואיל  ¯Â·Ú·עשית אם  ר "ל 
לבך : רצון לולי לה כדאי זכותי אין  כי הזאת הגדולה עשית כלבך  מקום  מכל עבדך, שאני בעבור ואףÚÈ„Â‰Ï.כזאת  ר"ל

מעשי: על  גמול לתשלום באה כאילו זאת  את לי ÍÂÓÎ.(Î)להודיע ÔÈ‡:מחשבותיך עומק  ממנו  להעריך  ‡˘¯בכדי  ÏÎ·
.ÂÚÓ˘:שמענו אשר הפלאים  הדברים  ÍÓÚÎ.(Î‡)ככל  ÈÓÂמאושר כוכבים  מעובדי ומי מי כן  אם זולתך, ואין הואיל  ר "ל 

בארץ: מיוחד  גוי המה אשר ישראל  כעמך ÌÚ.ומשובח  ÂÏ ˙Â„ÙÏ:לעם לו להיות ממצרים  ÂÎÂ'.לפדות  ÍÏ ÌÂ˘Ïלפרסם
בעולם : שמך  כנען :‚ÌÈÂ.את  בארץ אשר העמים מפניהם לגרש  הוצאתם  ר"ל  לגרש על  ÌÏÂÚ.(Î·)מוסב „Úיחליפם ולא

אחרת: באומה 

oeiv zcevn
(„È).ÔÂÎ:כנו על  הנבואה:‰ÔÂÊÁ.(ÂË)מתוקן מראה
(ÊË).ÌÂÏ‰:(ג (שמות  הלום תקרב  אל  כמו  Â˙Î¯.(ÊÈ)לכאן 

שהם א) (ש "ה  בתורים  לחייך  נאוו וכן  ותואר תכונה ענין
יפה: ובתכונה  בתואר המסודרים הואÚ„È˙.(ÁÈ)הפנינים

ג): (עמוס  ידעתי אתכם  רק כמו ורחמים אהבה מענין

c dpyn dyelye mixyr wxt zay zkqn

‚úaMa íéìòBt íãà økNé àG,íéìòBt Bì øBkNì Bøáçì íãà øîàé àGå.øBkNì íeçzä ìò ïéëéLçî ïéà ¦§Ÿ¨¨£¦©©¨§Ÿ©¨¨©£¥¦§£¦¥©§¦¦©©§¦§
úBøt àéáäìe íéìòBt,éLçî ìáàì àeä CøBîL,Bãéa úBøt àéáîe.øîà ììkìeàL àaà:éàkæ éðàL ìk £¦§¨¦¥£¨©§¦¦§¥¦¥§¨§¨¨©©¨¨¨¤£¦©©

Búøéîàa,éLçäì éðà éàMøåéìò C. ©£¦¨©©£¦§©§¦¨¨
„älë é÷ñò ìò çwôì íeçzä ìò ïéëéLçî,ïéëéøëúå ïBøà Bì àéáäì únä é÷ñò ìòå.ïéìéìç àéáäL éBb ©§¦¦©©§§©¥©©¦§¥©¨§©¦§¥©¥§¨¦¨§©§¦¦¤¥¦£¦¦

úaMa–ìàøNé ïäa ãtñé àG,eàa ïk íà àlàáBø÷ íB÷nî.øá÷ Bì eøôçå ïBøà Bì eNò–Ba øáwé ©©¨¦§Ÿ¨¤¦§¨¥¤¨¦¥¨¦¨¨¨¨§¨§¤¤¦¨¥

bbxekyi `l.milret mc`áéúëã(ç"ð äéòùé):øáã øáãå êöôç àåöîî.'ek exiagl mc` xn`i `le,íéìòåô åðì øåëù åøéáçì øîàé àì ,äéè÷ð à÷åéãì
,åøéäæî àåä åúìåòôì åøëùì úðî ìòù íéòãåé íäéðùù ô"òàå ,êùçúùëì éìà àáú íà äàøð åéùëò øîåìë ,áøòì éîò ãåîòúù äàøðä åì øîåà ìáà

:øúåî øåäøä øåñà øåáã ì"é÷ã ,éøù àéãäá úåøéëù äéì ùøôî àìã ïåéë.megzd lr oikiygn oi`íù êéùçäìå íåçúä óåñ ãò úáùá åîöò áø÷ì
øåîùìå úàöì áåø÷ úåéäì àåä êéùçî ìáà ,åéìò êéùçäì øåñà úáùá åúåùòì øåñàù øáã ìëã ,úåøéô àéáäì ñãøôì åà íéìòåôä íå÷îì áåø÷ àäéù

:åéúåøéô øåîùì úáùá øúåîä øáã äæã ,åéúåøéô.ecia zexit `iane:êëì äúéä àì åúáùçî ø÷éòå ìéàåä.le`y `a` xn` llk,âéìô àî÷ àðúà
úáùá åøéáçì øîåì øúåîù íùëù ,àéøù äåöî ìù äëùçäã øîàå åäéà àúàå ,úåùø ìù äëùçäì äåöî ìù äëùçä ïéá âéìôî àìå äëùçä ìë øñàã
àôéñå .íéëéøëúå ïåøà àéáäì äëéùç øçàì ïîåæî äéäéù éãë íåçúä ìò êéùçäì øúåî êë ,úîì íéëéøëúå ïåøà àéáäì äëéùç øçàì êìéì ïîåæî äéäú

:åúåîë äëìäå .àéä ìåàù àáà ,úîä é÷ñò ìòå äìë é÷ñò ìò [ç÷ôì] íåçúä ìò íéëéùçî ïðúã
cc.dlk iwqr lr gwtl:äìëä éëøöá øå÷çìå ïééòì.oililg:éëáä øøåòî ïìå÷ù ïéìåìç ïåâð éìë.l`xyi oda cetqi `làúìéî àçëåîã íåùî àåä àñð÷

:åàáåä ìàøùé ìéáùáù.aexw mewnn e`a ok m` `l`:íåçúì õåçî íàéáä àìå íåçúä êåúáù íå÷îî åàáù øåøéáá åðì òãåð ë"àà.oex`åîöòì
:øåëîì åà ,éøëð åá øá÷éù

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

נח, (ישעי' שנאמר  משום בשבת חכמים שאסרו בדברים לעסוק מוסיפה משנתנו
דרכיך  מעשות "וכבדתו xac"יג): xace jvtg `evnn.( למסכתנו פתיחה (עיין

úaMa íéìòBt íãà økNé àGשדיבור חול, ביום עבודה לצורך  – ÄÀÙÈÈÂÄÇÇÈ
אסור, חול Bøáçìבעסקי íãà øîàé àGå,בשבת –Bì øBkNì ÀÙÇÈÈÇÂÅÄÀ

íéìòBt אלא זו  פיסקה נקט לא שהתנא מבואר , בגמרא חול. ליום – ÂÄ
א  יאמר לא הדיוק: אבללשם פועלים, שישכור  לחברו , בשבת דם

לו : axrl"אומר  inr cenrzy d`xpd"אלי תבוא אם נראה (כלומר
– לשכרו ררשש  ""יילכשתחשך מנת שעל  יודעים ששניהם פי  על שאף ,(

מותר, בפירוש, זה את לו  אומר  ואינו הואיל מזהירו , הוא לפעולתו 
דיבור, אלא חכמים אסרו  ולא מלאכה, בענין  הרהור אלא זה שאין

מותר הרהור  אא  ))..אבל  קקננ  ,, íeçzä((ששבבתת   ìò ïéëéLçî ïéà– ÅÇÀÄÄÇÇÀ
אמה  2000) השבת תחום סוף עד  בשבת ללכת שאסור כלומר  בשבת,

כשתחשך, מיד ממנו לצאת כדי  לעיר), íéìòBtמחוץ øBkNìÄÀÂÄ
úBøt àéáäìe לתחום מחוץ שהיא הפועלים לשכונת לגשת – ÀÈÄÅ

דבר שכל  פירות, משם להביא לפרדסו או פועלים, שם לשכור  השבת,
התחום. על בשבילו להחשיך גם אסור בשבת לעשותו  ìáàÂÈשאסור

àeä CéLçî,בשבת התחום על –øBîLìמיד שיצא כדי – ÇÀÄÄÀ
לשמור ומותר הואיל פירותיו, את לשמור  לתחום חוץ כשתחשך

בשבת, אפילו התחום, בתוך כשהם Bãéaפירותיו, úBøt àéáîe– ÅÄÅÀÈ
נתכוון , ולא הואיל  משם, פירות עמו להביא לו  מותר  לביתו  כשחוזר 

בלבד. לשמרם אלא פירות, להביא התחום, על øîàכשהחשיך ììkÀÈÈÇ
ìeàL àaà:התחום על  החשכה בדיני –Búøéîàa éàkæ éðàL ìk ÇÈÈÈÆÂÄÇÇÇÂÄÈ

הדברים  כגון שבת, במוצאי  שיעשהו  לאחר לומר  אני שרשאי  –
לאחר לומר אני שרשאי  דבר  שכן  וכל הבאה, במשנה להלן  השנויים

לומר אדם שמותר  שבתחומו , הפירות לשמור כגון בשבת, שיעשהו 
שבתחומי" פירות לך  אשמור ואני שבתחומך  פירות לי  "שמור לחברו:

תתווסספפוותת)),, ìò((גגממרראא;; CéLçäì éðà éàMøåé בשבילו להחשיך – ÇÇÂÄÀÇÀÄÈÈ

קמא, תנא על  חולק שאול שאבא מפרשים, יש בשבת. התחום על 
לדברים  אלא בשבת התחום על מחשיכים אין קמא תנא לדעת שכן

לעשותם  שאסור  דברים אבל בשבת, התחום בתוך  לעשותם שמותר 
כגון  שבת, למוצאי שיעשם לאחר לומר  שמותר פי  על אף בשבת,

מקום  מכל הבאה), במשנה (כמבואר וכדומה כלה עסקי  על  לפקח
עסקי על  להחשיך שמותר סובר , שאול  ואבא עליהם; להחשיך אסור

לעיל שבארנו  כמו אלו  שאול((בבררטטננוורראא  ))מצווה שאבא מפרשים, ויש .
דבריו  על  "כלל " להוסיף בא הוא אלא קמא, תנא על חולק אינו

מקום((ההממאאיירריי)) מכל  ..le`y `a`k dkldd

ד ה נ ש מ ר ו א ב
התחום  על  החשכה בדין זו  משנה ממשיכה הקודמת, במשנה הזכרנו שכבר כפי

שאול : אבא שאמר  הכלל  פי  על  jiygdlבשבת, ip` i`yx ezxin`a i`kf ip`y lk"
"eilr.לעיל שבארנו  כמו  ,

íeçzä ìò ïéëéLçî,בשבת –älë é÷ñò ìò çwôìלטפל – ÇÀÄÄÇÇÀÀÇÅÇÇÄÀÅÇÈ
לחופה, הכנסתה לשם הכלה únäבצרכי é÷ñò ìòåלטפל או – ÀÇÄÀÅÇÅ

כגון  המת, לקבורת הדרושים ïéëéøëúåבדברים ïBøà Bì àéáäìÀÈÄÈÀÇÀÄÄ
מכל בשבת, לעשותם אסור  כשלעצמם אלו שדברים פי על ואף –

בהם  שיטפל  בשבת לאדם לומר  מותר מצווה, עסקי והם הואיל  מקום
הכלל כפי בשבת, עליהם להחשיך גם מותר ולפיכך השבת, לאחר

הקודמת. במשנה שאול אבא úaMaשאמר  ïéìéìç àéáäL éBbÆÅÄÂÄÄÇÇÈ
בחלילים  קינה צלילי  להשמיע בימיהם היה מנהג שכן  ישראל , בשביל –

המת, הספד ìàøNéבשעת ïäa ãtñé àGלהשתמש לישראל אסור  – ÄÀÙÈÆÄÀÈÅ
המת, להספד  שבת במוצאי ÷áBøבהם íB÷nî eàa ïk íà àlàÆÈÄÅÈÄÈÈ

ממקום  שבאו ידוע אם אבל התחום; שבתוך  ממקום הנכרי שהביאם –
מאותו  להביאם שהות שתהא עד שבת במוצאי להמתין  יש רחוק,

ררממבב""םם  ))..מקום ההרר  ""ןן;; מפרש:((תתווסספפוותת  ;; l`xyiרש"י oda cetqi `l–
בשבת, הובאו  ישראל שבשביל  הדבר  שמוכח משום הוא, וקנס לעולם,

מת, בשביל אלא חלילין  להביא דרך mewnnשאין  e`a ok m` `l`
,aexw כלומר(`xnba ax zrcl),קרוב ממקום שבאו  בבירור  לנו  שידוע

l`eny)או zrcl) המפרשים רוב ברם, קרוב. ממקום שבאו לתלות שיש

izdw - zex`ean zeipyn
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ìàøNé;a íàåìàøNé ìéáL–úéîìBò Ba øáwé àG. ¦§¨¥§¦¦§¦¦§¨¥¦¨¥¨¦
‰únä éëøö ìk ïéNBò,BúBà ïéçéãîe ïéëñ,øáà Ba eæéæé àHL ãáìáe.åézçzî økä úà ïéèîBL,ïéìéhîe ¦¨¨§¥©¥¨¦§¦¦¦§©¤¨¦¥¤§¦¤©©¦©§¨©¦¦

ïézîiL ìéáLa ìBçä ìò BúBà.éçlä úà íéøLB÷–äìòiL àG,éñBé àHL àlàó.äøaLpL äøB÷ ïëå,ïéëîBñ ©©¦§¦¤©§¦§¦¤©¤¦¤©£¤¤¨¤¦§¥¨¤¦§§¨§¦
ähnä úBëeøàa Bà ìñôña dúBà–äìòzL àG,éñBz àHL àlàó.úaMa únä úà ïéönòî ïéà,ìça àGå ¨§©§¨©£©¦¨¤©£¤¤¨¤¦¥§©§¦¤©¥©©¨§©Ÿ

Lôð úàéöé íò.Lôð úàéöé íò õnòîäå–íéîc CôBL äæ éøä. ¦§¦©¤¤§©§©¥¦§¦©¤¤£¥¤¥¨¦
‰ Ú · ¯ ‡ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡éLçäL éîCøca C–éøëpì Bñék ïúBð;éøëð Bnò ïéà íàå–øBîçä ìò Bçépî.äðBöéçä øöçì òébä– ¦¤¤§¦©¤¤¥¦©¨§¦§¦¥¦¨§¦©¦©©£¦¦©¤¨¥©¦¨

dd.oikq:ïîùá.oigicne:çôúéå çåøä íäá ñðëú àìù éãë øáã íåùá åà ãâáá íéðåúçúäå íéðåéìòä åéá÷ð ïéîúåñ ,åéá÷ð ïé÷÷åôå .íéîá`ly calae
.xa` ea fifiøúåî äö÷åî ìë ïëå .åá òâéì øúåîù ô"òà ,åéøáàî øáà åà úîä ìèìèì øåñàù ,åéðéò éñéø àìå åìâø àìå åãé àì äéáâéå ìèìèé àìù

éðôîù ,äòéâðá åìéôà äøåñà áåè íåéá åà úáùá äãìåðù äöéáå .ìåèìèá øåñàå äòéâðá:äìåèìè åäæ äúòéâð äúéøåãë.eizgzn xkd z` mihneye
ìáà ,ìåçä ìò ìèåî àöîðå:øáà åá æéæé àìù ãáìáå àùéø àðú àäã ,ìåçä ìò åçéðäì ïéìèìèî àì.oizniy liayaíéðéãñä íåç úîçî çéøñé àìù

:íéøëäå.igld z` mixyew:çúôðå êìåä åéô äéäù úî ìù.dlriy `leéñåé àìù àìà ,øáà æéæî åðééäã çúôðù äî øâñäì:çúôäì ódze` mikneq
.lqtqa:åéìò éìë úøåú éøäù.dlrzy `le:äðåá äéì äåäã.oivnrn oi`:øáà æéæî äéì äåäã ,ùôð úàéöé øçàì åìéôà úáùá åéðéò úà.minc jtey

:åúúéî áø÷î èòåî øáãáù
ck`̀.ixkpl eqik ozep .jiygdy inìò åîöò ãéîòî íãà ïéàã ïðáøì åäì íé÷ ,úáùá åñéë úà àùéì àåä ìàøùé ìù åçåìùã â"òàå .íåé ãåòáî

:íéáøä úåùøá úåîà 'ã ééåúàì éúà äéì úéøù àì éàå åðåîî.'ek ixkp enr oi` m`eìò äååöî äúà øåîç è"î ,äéì áéäé éøëðì ,éøëð åîò ùé àä
äãáò àìã êìéì äéìâø äø÷òù øçàì øîåìë ,úëìäî àéäùë äéìò åçéðî êùçúùî øåîçä ìò åñéë çéðîùëå .åúúéáù ìò äååöî äúà éà éøëð ,åúúéáù
÷éáù éàã ,äçðäå äøé÷ò äîäáä ãéáòú àìã éëéä éë ,äéìò äðçéðé êìéì äéìâø øå÷òúå øåæçúù øçàìå ,äéìòî åìèåð ãåîòì äîäáä äöåøùëå ,äøé÷ò

áéúëã åäã ìë àìà äðåòè äðéàù ô"òà ,øåñàå úáùá åúîäá øçà øîçî àöîð äâéäðîå äéøçà øîçî àåäå äçðäå äøé÷ò ãáòîì äì(ë úåîù)àì
:øîçî äæ øîåà éåä ,äîäáäå íãàä ïéá úéùòðù äëàìî àéä åæéà ,êúîäáå äúà äëàìî [ìë] äùòú.dpevigd xvgl ribdàéä äùôð éôðàá àúìéî

`xephxa yexit

לעיל. שבארנו  כפי  ומבארים רש "י  על ïBøàחולקים Bì eNò– ÈÈ
בשבת, נכרי בשביל  ארון  הנכרים ÷øáעשו  Bì eøôçå שחפרו או – ÀÈÀÆÆ

בשבת, לנכרי ìàøNéקבר  Ba øáwé,ישראל בו  לקבור מותר  – ÄÈÅÄÀÈÅ
ìàøNé ìéáLa íàåישראל בשביל ארון  הנכרים עשו אם אבל – ÀÄÄÀÄÄÀÈÅ

בשבת, קבר לו שחפרו úéîìBòאו Ba øáwé àG; ישראל אותו  – ÄÈÅÈÄ
"בכדי ששהו  לאחר שבת במוצאי  אחר ישראל בו לקבור  מותר אבל 

בשבת  הקבר  את חפרו  או  הארון את הנכרים כשעשו  ודווקא שיעשו ".
המת, כבוד  משום עולמית, בו לקברו  אסור בפרהסיא, ישראל  בשביל 

בכדי ששהו  לאחר שבת במוצאי  לקברו  מותר  בצנעא, עשו אם אבל 
ההררממבב""םם  ))..שיעשו  ((ההרר  ""ןן;;

âששנניי âייווםם
ה ה נ ש מ ר ו א ב

בשבת. במת נוהגים כיצד ללמד  באה משנתנו 

ïéNBò,בשבת –únä éëøö ìk לגוף הנצרכים הדברים כל – ÄÈÈÀÅÇÅ
בשמן,ïéëñהמת, אותו –BúBà ïéçéãîe,במים –àHL ãáìáe ÈÄÀÄÄÄÀÇÆ

øáà Ba eæéæé בשבת מאבריו אבר  או המת את לטלטל  שאסור  – ÈÄÅÆ
שאסור מוקצה כל  כדין בנגיעה, הוא מותר  ברם, מוקצה. משום

בנגיעה. ומותר  ïéìéhîeבטלטול ,åézçzî økä úà ïéèîBLÀÄÆÇÇÄÇÀÈÇÄÄ
ìBçä ìò BúBàכדי מתחתיו  הכר  את לשמוט שמותר  כלומר  – ÇÇ

החול, על  מוטל  ïézîiLשיהא ìéáLa חום מחמת מלהסריח – ÄÀÄÆÇÀÄ
מפרשים: ויש  והסדינים, oizniyהכרים liaya המת שיתלחלח –

יסריח ולא עעררווךך  ))..בחול  ששללממהה"";; éçlä((""ממללאאככתת úà íéøLB÷– ÀÄÆÇÆÄ
ונפתח, הולך  שפיו המת, äìòiLשל àG שנפתח מה שייסגר – ÆÇÂÆ

אבר , בו  להזיז אסור שהרי óéñBéכבר, àHL àlà.להיפתח –ïëå ÆÈÆÄÀÅ
äøaLpL äøB÷,בשבת –ìñôña dúBà ïéëîBñמותר שהוא – ÈÆÄÀÀÈÀÄÈÀÇÀÈ

ähnäבטלטול , úBëeøàa Bà המטה שלאורך הארוכים בלוחות – ÇÂÇÄÈ
ו  עליהם כלי תורת הם שאף צדדיה, בשבת,משני לטלטלם àGמותר 

äìòzL,כבונה זה שהרי  למקומה, הקורה –óéñBz àHL àlà ÆÇÂÆÆÈÆÄ
להישבר. –úaMa únä úà ïéönòî ïéàעיני את עוצמים אין – ÅÀÇÀÄÆÇÅÇÇÈ

אבר, בו  להזיז  שאסור לפי הנפש , יציאת לאחר  אפילו בשבת המת
ìça àGå,בחול אפילו  עיניו  עוצמים אין  וכן –Lôð úàéöé íò ÀÇÙÄÀÄÇÆÆ

הנפש , ליציאת סמוך –Lôð úàéöé íò õnòîäåעיני והעוצם – ÀÇÀÇÅÄÀÄÇÆÆ
הנפש, ליציאת סמוך  íéîcהמת CôBL äæ éøäשאפשר לפי – ÂÅÆÅÈÄ

מיתתו . את בזה שמקרב

א ה נ ש מ ר ו א ב

CéLçäL éî לוCøca,מעות אצלו והיו שבת, בערב –Bñék ïúBð ÄÆÆÀÄÇÆÆÅÄ
éøëpìיום מבעוד  משתחשך((ררשש  ""יי))– אפילו  מפרשים: ויש  .((ההרראא""שש  )); ÇÈÀÄ

ש לפי בגמרא, הטעם epenn,ומבואר  lr envr cinrn mc` oi`,כלומר
לו  נתיר לא ואם מלהצילו, ונמנע לאיבוד  הולך ממונו  רואה אדם אין 

הרבים. ברשות אמות ארבע ויטלטלנו  בידו יביאנו  לנכרי, כיסו ליתן
éøëð Bnò ïéà íàå, לנכרי מאמין שאינו  או –øBîçä ìò Bçépî ÀÄÅÄÈÀÄÇÄÇÇÂ

מהלך, כשהוא (משתחשך ) החמור על כיסו  שמניח מבואר, בגמרא –
תהיה  שלא כדי שיעמוד , קודם מעליו  נוטלו לעמוד , החמור וכשירצה

"מחמר" משום עובר  הריהו כן  לא שאם הנחה, ולא עקירה לא שם
(oerh xenga bdep)שנאמר יי))::, ככ  ,, אתה...((ששממוותת   מלאכה כל תעשה "לא

זו  ובהמתו? האדם ידי על העשויה מלאכה איזוהי ודרשו: ובהמתך"
כשאין  ודווקא מחמר . והאדם שהוא, כל  משא טעונה שהבהמה היא

מוטב  נכרי, עמו יש  אם אבל החמור , על כיסו את מניח נכרי  עמו
על מצווה אדם שהחמור  מפני החמור , על  יניחו  ולא לנכרי שיתננו

שביתתו .שביתתו, על  מצווה אדם אין  הנכרי øöçìאבל òébäÄÄÇÆÈÅ
äðBöéçä אלא החמור , על  כיסו  במניח מדבר  ואינו הוא, אחר  דין – ÇÄÈ

ובאה במי משא, טעון  וחמורו השבת, בכניסת הדרך  מן בא שהיה
מקום  שהוא שבעיר  הראשונה לחצר  שכשהגיע ללמדנו, המשנה

משאו , את שם להניח ויכול החמור,ìèBðהמשתמר, מעל בידו – Å
úaMa ïéìhpä íéìkä úà;בשבת לטלטלם שמותר  –ïðéàLå ÆÇÅÄÇÄÈÄÇÇÈÀÆÅÈ

úaMa ïéìhð,בשבת לטלטלם שאסור הדברים –úà øézî ÄÈÄÇÇÈÇÄÆ
íéìáçä, החמור על  הללו הדברים בהם שקשורים –ïéwOäå ÇÂÈÄÀÇÇÄ

íäéìàî ïéìôBð דברים בשקים היו  שאם אמרו , בגמרא – ÀÄÅÅÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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úaMa ïéìhpä íéìkä úà ìèBð;úaMa ïéìhð ïðéàLå–íéìáçä úà øézî,íäéìàî ïéìôBð ïéwOäå. ¥¤©¥¦©¦¨¦©©¨§¤¥¨¦¨¦©©¨©¦¤©£¨¦§©©¦§¦¥£¥¤
·äîäá éðôì øéîò éòé÷t ïéøézî,ïéôékä úà íéñtñôîe,ïéøéfä úà àG ìáà.úçMä úà àG ïé÷qøî ïéà ©¦¦§¦¥¨¦¦§¥§¥¨§©§§¦¤©¦¦£¨¤©¦¦¥§©§¦¤©©©

äîäá éðôì ïéáeøçä úà àGå,äqb ïéa äwc ïéa;äãeäé éaøäwcì ïéáeøça øézî. §¤¤¨¦¦§¥§¥¨¥©¨¥©¨©¦§¨©¦¤¨¦©©¨
‚ìîbä úà ïéñáBà ïéà,ïéñøBc àGå,ïéèéòìî ìáà.íéìâòä úà íéøîî ïéàå,ïéèéòìî ìáà.ïéìBâðøzì ïéè÷ìäîe, ¥§¦¤©¨¨§§¦£¨©§¦¦§¥©§¦¤¨£¨¦£¨©§¦¦§©§§¦©©§§¦

ïñønì íéî ïéðúBðå,íéìáBb àG ìáà.CáBMaL íéðBé éðôìå íéøBáã éðôì íéî ïéðúBð ïéàå,ïéæåà éðôì ïéðúBð ìáà §§¦©¦©ª§¨£¨§¦§¥§¦©¦¦§¥§¦§¦§¥¦¤©¨£¨§¦¦§¥£¨¦
ìå íéìBâðøúåúBiñcøä éðBé éðô. §©§§¦§¦§¥¥©§§¦

:éøééî à÷ åñéë ïéãá àìå.dpevigd xvgl:úáùá ïéìèéðä íéìë åéìòî åãéá ìèåð øåîçä ÷øôì àáéùë ,ïåùàø øîúùîä íå÷î àåäù ,øéò ìùmpi`ye
.milagd z` xizn milhip:íéìôåð ïé÷ùäå íéøåù÷ ïäù óëåà ìù

aa.xinr iriwtêøãë ïøæôì ,ñåôñô ìáà ,àìëåà åäðéååùì ïúåà ïéøéúîå åäðéð àìëåà åàì ïéøåù÷ ïäù ïîæ ìëã ,ïúåà ïéøéúî ,ïãâàù íéìáù ìù ïéù÷
àìà åðéà ñåôñôäå ,ïéòé÷ôä øúäá àìëåà åãéáòúàã øçàîã ,øéîò éòé÷ôá øåñà ,ïìëàì äì ïéôé åéäéå ïçéø çéøúù éãë äîäá éðôì íéáùò øæôì ïéìéâøù

:ïðéçøè àì ìëåà øáë àåäù øáãá çøèîå ,àîìòá âåðòúì.mitikd z` miqtqtneçéøúù äîäáä éðôì ïúåà íéçèåùå íéøæôî ,æøà ìù íéçì íéôðò
:àìëåà ååä àì ñåôñô åàìáã ,ïçéø.oixifd z` `l la`ïäì ùé ïéøéæäå ,ïôåñá ãçàå ïùàøá ãçà íéøù÷ éðù ïäì ùé ïéòé÷ôäù àìà ,øéîò éòé÷ô ïä ïä

øéúî àìà ,ïäá äö÷ äîäáäå íéîîçúîå äæá äæ íé÷åçã ïäù ô"òàå ïéøéæä úà íéñôñôî ïéàù ïéúéðúî äøîà÷å .ïòöîàá øúé ãçà øù÷ íéøù÷ äùìù
:ïéòé÷ôë àìëåà äì éåùî ïäéãâà úøúäã ,ãáìá ïäéãâà äùìù.zgyd z` oiwqxn oi`àçøèã íåùî ,àúñôñà àéäå ,äàåáú ìù áùò ïéëúçî ïéà

:àåä êøåöì àìù.dwc dndal oiaexga xizn dcedi iax:é"øë äëìä ïéàå .äì ïéù÷å úå÷ã äéðéùù
bb.oiqae` oi`:äéòî êåúá ñåáà äì ïéùåò ,ïéñáåà ùåøéôå ,åðåøâá åì íéáçåúå åçøë ìò åúåà ïéìéëàî [ïéà].miqxec `le.äðåøâ êåúì ìëàîä ñøåãù

:ïéñáåà åîë éåä àì åäéîå.mihirln la`:øéæçäì ìåëéù íå÷îì ìëàîä åì áçåúù.oi`xnn oi`íéàéøî áìçå ïåùì ,ïéîèôî('à äéòùé),äàøîä ùåøéôå .
:øéæçäì ìåëé åðéàù íå÷îá äòéìáä úéáî íéðôì ìëàîä åì áçåúù.milebpxzl oihwldne:øéæçäì ìåëéù íå÷îá åéô êåúì ìëàîä áçåúù`l la`

.oilaeb:íéîá åúåà ïéùì ïéà.mixeac iptl min oipzep oi`:íéîâàá íäì ïééåöî íéîå äãùá ïéìëåàå ïéàöåéù ,åéìò ïäéúåðåæî ïéàù.ze`iqxecíéðåé
íéìãâù:åðåîøàá ïäî ìãâî äéäù êìîä ñåãøåä íù ìò úåàéñøåã íéàø÷ðå .íéúáá
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תחתיהם, ומניח וכסתות כרים מביא קטנים, היו והשקים המשתברים,
שולף, הכר  את לשלוף ירצה אם שהרי הכרים, על נופלים והשקים

מהיכנו . כלי ביטול כאן  שאין  ונמצא וקלים, קטנים שהשקים כיון 
שיפלו  כדי  וכסתות כרים להניח אסור  גדולים, השקים היו  אם אבל 

מהיכנו  כלי  מבטלים שאין  "היו ((ההממאאיירריי))עליהם, כותב: והרמב"ם .
בנחת פורק בהם, וכיוצא זכוכית כלי ומלאים גדולים ((עעייייןן  השקים

ממששננהה""));; צער""ממגגיידד   משום בהמה גבי על שם יניחן לא מקום ומכל 
חיים" יי))..בעלי  ככאא  ,, ששבבתת ההלל'' ((ררממבב  ""םם

âששללייששיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

בשבת. לבהמה אוכל בהכנת נוהגים כיצד ללמד , באה זו משנה

äîäá éðôì øéîò éòé÷t ïéøézî) שבלים של  קש אגודות –e` ÇÄÄÀÄÅÈÄÄÀÅÀÅÈ
ozlz lyשכל בשבת, הבהמה לפני  להתירן  מותר  ד) ז, לעיל עיין  –

מותר הלכך לאכילה, ראוי שאינו  אוכל, נקרא אינו קשור, שהעמיר זמן 

לבהמה; אוכל לעשותו  כדי ïéôékäלהתירו  úà íéñtñôîe– ÀÇÀÀÄÆÇÄÄ
oitik היינו בשבת, אותם לפספס ומותר  ארז; של  לחים ענפים היינו

למאכל ראויים הם נעשים זו  בדרך שרק הבהמה, לפני ולפזרם, לפרכם
ïéøéfäהבהמה. úà àG ìáà בשלשה שנאגדו  קש  אגודות – ÂÈÆÇÄÄ

שעל פי  על  שאף הבהמה, לפני  בשבת אותם מפספסים אין קשרים,
התרתם  דיה מקום מכל  ביותר, הם מהודקים הקשרים ריבוי ידי 

אלא  מאוגדים שאינם עמיר  פקיעי שכן  וכל לבהמה; אוכל  לעשותם
לפי בשבת, לפספסם שאסור כך , כל מהודקים ואינם קשרים בשני 
לטרוח  ואסור הבהמה, לאכילת ראויים אותם עושה בלבד  שהתרתם

בשבת. יתרה ïé÷qøîטירחה ïéà,בשבת –úçMä úà àG– ÅÀÇÀÄÆÇÇÇ
לבהמה, מספוא אותה ועושים בישולה, נגמר  שלא úàתבואה àGåÀÆ

ïéáeøçä,והרכים הלחים החרובים כגון  –äîäá éðôì שיהיו – ÆÈÄÄÀÅÀÅÈ
לאכילה, לה äqbיפים ïéa äwc ïéa בין דקה בהמה לפני  בין  – ÅÇÈÅÇÈ

היא. לצורך  שלא שטירחה גסה, בהמה øézîלפני äãeäé éaøÇÄÀÈÇÄ
äwcì ïéáeøçaלפני חרובים לרסק שמותר  סובר, יהודה רבי – ÆÈÄÇÇÈ

החרובים  את לאכול יכולה ואינה דקות ששיניה לפי בשבת, דקה בהמה

הם. מרוסקים כן  אם dcedi.אלא iaxk dkld oi`e

רוב  פירשוה שכן בגמרא, יהודה רב של פירושו לפי המשנה את בארנו 
ב): קנה, (שבת אחרת בדרך משנתנו  מפרש הונא רב אבל  oixiznהמפרשים.

oiqtqtne dnda iptl xinr iriwtכדי בשבת, אותם לפספס אף שמותר כלומר  –
באוכל לטרוח בשבת מותר  שכן  הבהמה, לאכילת יותר  ונוחים ראויים שיהיו 

וכן יתירה; טירחה oitikdאפילו z`,קשרים בשלשה המאוגדים פקיעים היינו  –
בשבת; אותם ומפספסים oixifdמתירים z` `l la`שאסור לחים, ארז  ענפי –

בני רוב שכן  לבהמה, אוכל  אינם שסתמם לפי להתירם, לא ואף לפספסם
ולעשותו לתקנו  אסור אוכל תחילתו  שאין ודבר לעצים, אותם מניחים אדם

משנתנו ). של  מהסיפא הונא רב על שמקשים בגמרא (עיין בשבת אוכל 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

והעופות  הבהמות בהאכלת יתרה טירחה טורחים שאין ללמד, מוסיפה משנתנו

בשבת.

ìîbä úà ïéñáBà ïéà היציאה לפני הגמל את לפטם נוהגים – ÅÀÄÆÇÈÈ
) אחת בבת הרבה להאכילו היינו  eirnלמדבר, jeza "qea`" el zeyrl

שאין  ללמד, המשנה ובאה ימים, לכמה לו שיספיק כדי  גמרא), –
יתירה. טירחה משום בשבת, אותו ïéñøBcאובסים àGå את בכוח – ÀÀÄ
להחזירו, יוכל  שלא עד  גרונו , לתוך  ïéèéòìîהאוכל  ìáàכלומר – ÂÈÇÀÄÄ

בולעו  והוא פיו , לתוך  המאכל את נותנים לאכול, רוצה אינו הגמל  שאם
íéìâòäמאליו . úà íéøîî ïéàå שמרביצים היינו העגלים המראת – ÀÅÇÀÄÆÈÂÈÄ

יכולים  שאינם עד  גרונם, לתוך  במים מעורב אוכל ותוחבים אותם
יתרה, טירחה משום בשבת אותם ממריאים ואין ìáàÂÈלהחזירו ;

ïéèéòìî רגילה בדרך  פיהם לתוך  האוכל  את שנותנים העגלים, את – ÇÀÄÄ
להחזיר. שיכולים למקום ïéìBâðøzìעד  ïéè÷ìäîe את תוחבים – ÀÇÀÀÄÇÇÀÀÄ

התרנגולים של  פיהם לתוך ווררשש  ""יי))..האוכל  נותנים ((גגממרראא מפרשים: ויש 
אותו  לוקטים והתרנגולים ביד  ïñønì.((ררממבב""םם  ))האוכל íéî ïéðúBðåÀÀÄÇÄÇËÀÈ

הבהמה, מאכל לשם הקמח לפסולת –íéìáBb àG ìáà לשים אין  – ÂÈÀÄ
במים. המורסן  íéðBéאת éðôìå íéøBáã éðôì íéî ïéðúBð ïéàåÀÅÀÄÇÄÄÀÅÀÄÀÄÀÅÄ

CáBMaL באגמים מים להם ומצויים לעוף, שדרכם לפי  בשבת, – ÆÇÈ
לצורך;((גגממרראא  )),, שלא טירחה זו ïéðúBðוהרי ìáà,בשבת ומים אוכל  – ÂÈÀÄ

íéìBâðøúå ïéæåà éðôì,בבית הגדלים –úBiñcøä éðBé éðôìå– ÄÀÅÂÈÄÀÇÀÀÄÀÄÀÅÅÇÀÀÄ
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קצג

` dpyn drax`e mixyr wxt zay zkqn

ìàøNé;a íàåìàøNé ìéáL–úéîìBò Ba øáwé àG. ¦§¨¥§¦¦§¦¦§¨¥¦¨¥¨¦
‰únä éëøö ìk ïéNBò,BúBà ïéçéãîe ïéëñ,øáà Ba eæéæé àHL ãáìáe.åézçzî økä úà ïéèîBL,ïéìéhîe ¦¨¨§¥©¥¨¦§¦¦¦§©¤¨¦¥¤§¦¤©©¦©§¨©¦¦

ïézîiL ìéáLa ìBçä ìò BúBà.éçlä úà íéøLB÷–äìòiL àG,éñBé àHL àlàó.äøaLpL äøB÷ ïëå,ïéëîBñ ©©¦§¦¤©§¦§¦¤©¤¦¤©£¤¤¨¤¦§¥¨¤¦§§¨§¦
ähnä úBëeøàa Bà ìñôña dúBà–äìòzL àG,éñBz àHL àlàó.úaMa únä úà ïéönòî ïéà,ìça àGå ¨§©§¨©£©¦¨¤©£¤¤¨¤¦¥§©§¦¤©¥©©¨§©Ÿ

Lôð úàéöé íò.Lôð úàéöé íò õnòîäå–íéîc CôBL äæ éøä. ¦§¦©¤¤§©§©¥¦§¦©¤¤£¥¤¥¨¦
‰ Ú · ¯ ‡ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡éLçäL éîCøca C–éøëpì Bñék ïúBð;éøëð Bnò ïéà íàå–øBîçä ìò Bçépî.äðBöéçä øöçì òébä– ¦¤¤§¦©¤¤¥¦©¨§¦§¦¥¦¨§¦©¦©©£¦¦©¤¨¥©¦¨

dd.oikq:ïîùá.oigicne:çôúéå çåøä íäá ñðëú àìù éãë øáã íåùá åà ãâáá íéðåúçúäå íéðåéìòä åéá÷ð ïéîúåñ ,åéá÷ð ïé÷÷åôå .íéîá`ly calae
.xa` ea fifiøúåî äö÷åî ìë ïëå .åá òâéì øúåîù ô"òà ,åéøáàî øáà åà úîä ìèìèì øåñàù ,åéðéò éñéø àìå åìâø àìå åãé àì äéáâéå ìèìèé àìù

éðôîù ,äòéâðá åìéôà äøåñà áåè íåéá åà úáùá äãìåðù äöéáå .ìåèìèá øåñàå äòéâðá:äìåèìè åäæ äúòéâð äúéøåãë.eizgzn xkd z` mihneye
ìáà ,ìåçä ìò ìèåî àöîðå:øáà åá æéæé àìù ãáìáå àùéø àðú àäã ,ìåçä ìò åçéðäì ïéìèìèî àì.oizniy liayaíéðéãñä íåç úîçî çéøñé àìù

:íéøëäå.igld z` mixyew:çúôðå êìåä åéô äéäù úî ìù.dlriy `leéñåé àìù àìà ,øáà æéæî åðééäã çúôðù äî øâñäì:çúôäì ódze` mikneq
.lqtqa:åéìò éìë úøåú éøäù.dlrzy `le:äðåá äéì äåäã.oivnrn oi`:øáà æéæî äéì äåäã ,ùôð úàéöé øçàì åìéôà úáùá åéðéò úà.minc jtey

:åúúéî áø÷î èòåî øáãáù
ck`̀.ixkpl eqik ozep .jiygdy inìò åîöò ãéîòî íãà ïéàã ïðáøì åäì íé÷ ,úáùá åñéë úà àùéì àåä ìàøùé ìù åçåìùã â"òàå .íåé ãåòáî

:íéáøä úåùøá úåîà 'ã ééåúàì éúà äéì úéøù àì éàå åðåîî.'ek ixkp enr oi` m`eìò äååöî äúà øåîç è"î ,äéì áéäé éøëðì ,éøëð åîò ùé àä
äãáò àìã êìéì äéìâø äø÷òù øçàì øîåìë ,úëìäî àéäùë äéìò åçéðî êùçúùî øåîçä ìò åñéë çéðîùëå .åúúéáù ìò äååöî äúà éà éøëð ,åúúéáù
÷éáù éàã ,äçðäå äøé÷ò äîäáä ãéáòú àìã éëéä éë ,äéìò äðçéðé êìéì äéìâø øå÷òúå øåæçúù øçàìå ,äéìòî åìèåð ãåîòì äîäáä äöåøùëå ,äøé÷ò

áéúëã åäã ìë àìà äðåòè äðéàù ô"òà ,øåñàå úáùá åúîäá øçà øîçî àöîð äâéäðîå äéøçà øîçî àåäå äçðäå äøé÷ò ãáòîì äì(ë úåîù)àì
:øîçî äæ øîåà éåä ,äîäáäå íãàä ïéá úéùòðù äëàìî àéä åæéà ,êúîäáå äúà äëàìî [ìë] äùòú.dpevigd xvgl ribdàéä äùôð éôðàá àúìéî
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לעיל. שבארנו  כפי  ומבארים רש "י  על ïBøàחולקים Bì eNò– ÈÈ
בשבת, נכרי בשביל  ארון  הנכרים ÷øáעשו  Bì eøôçå שחפרו או – ÀÈÀÆÆ

בשבת, לנכרי ìàøNéקבר  Ba øáwé,ישראל בו  לקבור מותר  – ÄÈÅÄÀÈÅ
ìàøNé ìéáLa íàåישראל בשביל ארון  הנכרים עשו אם אבל – ÀÄÄÀÄÄÀÈÅ

בשבת, קבר לו שחפרו úéîìBòאו Ba øáwé àG; ישראל אותו  – ÄÈÅÈÄ
"בכדי ששהו  לאחר שבת במוצאי  אחר ישראל בו לקבור  מותר אבל 

בשבת  הקבר  את חפרו  או  הארון את הנכרים כשעשו  ודווקא שיעשו ".
המת, כבוד  משום עולמית, בו לקברו  אסור בפרהסיא, ישראל  בשביל 

בכדי ששהו  לאחר שבת במוצאי  לקברו  מותר  בצנעא, עשו אם אבל 
ההררממבב""םם  ))..שיעשו  ((ההרר  ""ןן;;

âששנניי âייווםם
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בשבת. במת נוהגים כיצד ללמד  באה משנתנו 

ïéNBò,בשבת –únä éëøö ìk לגוף הנצרכים הדברים כל – ÄÈÈÀÅÇÅ
בשמן,ïéëñהמת, אותו –BúBà ïéçéãîe,במים –àHL ãáìáe ÈÄÀÄÄÄÀÇÆ

øáà Ba eæéæé בשבת מאבריו אבר  או המת את לטלטל  שאסור  – ÈÄÅÆ
שאסור מוקצה כל  כדין בנגיעה, הוא מותר  ברם, מוקצה. משום

בנגיעה. ומותר  ïéìéhîeבטלטול ,åézçzî økä úà ïéèîBLÀÄÆÇÇÄÇÀÈÇÄÄ
ìBçä ìò BúBàכדי מתחתיו  הכר  את לשמוט שמותר  כלומר  – ÇÇ

החול, על  מוטל  ïézîiLשיהא ìéáLa חום מחמת מלהסריח – ÄÀÄÆÇÀÄ
מפרשים: ויש  והסדינים, oizniyהכרים liaya המת שיתלחלח –

יסריח ולא עעררווךך  ))..בחול  ששללממהה"";; éçlä((""ממללאאככתת úà íéøLB÷– ÀÄÆÇÆÄ
ונפתח, הולך  שפיו המת, äìòiLשל àG שנפתח מה שייסגר – ÆÇÂÆ

אבר , בו  להזיז אסור שהרי óéñBéכבר, àHL àlà.להיפתח –ïëå ÆÈÆÄÀÅ
äøaLpL äøB÷,בשבת –ìñôña dúBà ïéëîBñמותר שהוא – ÈÆÄÀÀÈÀÄÈÀÇÀÈ

ähnäבטלטול , úBëeøàa Bà המטה שלאורך הארוכים בלוחות – ÇÂÇÄÈ
ו  עליהם כלי תורת הם שאף צדדיה, בשבת,משני לטלטלם àGמותר 

äìòzL,כבונה זה שהרי  למקומה, הקורה –óéñBz àHL àlà ÆÇÂÆÆÈÆÄ
להישבר. –úaMa únä úà ïéönòî ïéàעיני את עוצמים אין – ÅÀÇÀÄÆÇÅÇÇÈ

אבר, בו  להזיז  שאסור לפי הנפש , יציאת לאחר  אפילו בשבת המת
ìça àGå,בחול אפילו  עיניו  עוצמים אין  וכן –Lôð úàéöé íò ÀÇÙÄÀÄÇÆÆ

הנפש , ליציאת סמוך –Lôð úàéöé íò õnòîäåעיני והעוצם – ÀÇÀÇÅÄÀÄÇÆÆ
הנפש, ליציאת סמוך  íéîcהמת CôBL äæ éøäשאפשר לפי – ÂÅÆÅÈÄ

מיתתו . את בזה שמקרב

א ה נ ש מ ר ו א ב

CéLçäL éî לוCøca,מעות אצלו והיו שבת, בערב –Bñék ïúBð ÄÆÆÀÄÇÆÆÅÄ
éøëpìיום מבעוד  משתחשך((ררשש  ""יי))– אפילו  מפרשים: ויש  .((ההרראא""שש  )); ÇÈÀÄ

ש לפי בגמרא, הטעם epenn,ומבואר  lr envr cinrn mc` oi`,כלומר
לו  נתיר לא ואם מלהצילו, ונמנע לאיבוד  הולך ממונו  רואה אדם אין 

הרבים. ברשות אמות ארבע ויטלטלנו  בידו יביאנו  לנכרי, כיסו ליתן
éøëð Bnò ïéà íàå, לנכרי מאמין שאינו  או –øBîçä ìò Bçépî ÀÄÅÄÈÀÄÇÄÇÇÂ

מהלך, כשהוא (משתחשך ) החמור על כיסו  שמניח מבואר, בגמרא –
תהיה  שלא כדי שיעמוד , קודם מעליו  נוטלו לעמוד , החמור וכשירצה

"מחמר" משום עובר  הריהו כן  לא שאם הנחה, ולא עקירה לא שם
(oerh xenga bdep)שנאמר יי))::, ככ  ,, אתה...((ששממוותת   מלאכה כל תעשה "לא

זו  ובהמתו? האדם ידי על העשויה מלאכה איזוהי ודרשו: ובהמתך"
כשאין  ודווקא מחמר . והאדם שהוא, כל  משא טעונה שהבהמה היא

מוטב  נכרי, עמו יש  אם אבל החמור , על כיסו את מניח נכרי  עמו
על מצווה אדם שהחמור  מפני החמור , על  יניחו  ולא לנכרי שיתננו

שביתתו .שביתתו, על  מצווה אדם אין  הנכרי øöçìאבל òébäÄÄÇÆÈÅ
äðBöéçä אלא החמור , על  כיסו  במניח מדבר  ואינו הוא, אחר  דין – ÇÄÈ

ובאה במי משא, טעון  וחמורו השבת, בכניסת הדרך  מן בא שהיה
מקום  שהוא שבעיר  הראשונה לחצר  שכשהגיע ללמדנו, המשנה

משאו , את שם להניח ויכול החמור,ìèBðהמשתמר, מעל בידו – Å
úaMa ïéìhpä íéìkä úà;בשבת לטלטלם שמותר  –ïðéàLå ÆÇÅÄÇÄÈÄÇÇÈÀÆÅÈ

úaMa ïéìhð,בשבת לטלטלם שאסור הדברים –úà øézî ÄÈÄÇÇÈÇÄÆ
íéìáçä, החמור על  הללו הדברים בהם שקשורים –ïéwOäå ÇÂÈÄÀÇÇÄ

íäéìàî ïéìôBð דברים בשקים היו  שאם אמרו , בגמרא – ÀÄÅÅÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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úaMa ïéìhpä íéìkä úà ìèBð;úaMa ïéìhð ïðéàLå–íéìáçä úà øézî,íäéìàî ïéìôBð ïéwOäå. ¥¤©¥¦©¦¨¦©©¨§¤¥¨¦¨¦©©¨©¦¤©£¨¦§©©¦§¦¥£¥¤
·äîäá éðôì øéîò éòé÷t ïéøézî,ïéôékä úà íéñtñôîe,ïéøéfä úà àG ìáà.úçMä úà àG ïé÷qøî ïéà ©¦¦§¦¥¨¦¦§¥§¥¨§©§§¦¤©¦¦£¨¤©¦¦¥§©§¦¤©©©

äîäá éðôì ïéáeøçä úà àGå,äqb ïéa äwc ïéa;äãeäé éaøäwcì ïéáeøça øézî. §¤¤¨¦¦§¥§¥¨¥©¨¥©¨©¦§¨©¦¤¨¦©©¨
‚ìîbä úà ïéñáBà ïéà,ïéñøBc àGå,ïéèéòìî ìáà.íéìâòä úà íéøîî ïéàå,ïéèéòìî ìáà.ïéìBâðøzì ïéè÷ìäîe, ¥§¦¤©¨¨§§¦£¨©§¦¦§¥©§¦¤¨£¨¦£¨©§¦¦§©§§¦©©§§¦

ïñønì íéî ïéðúBðå,íéìáBb àG ìáà.CáBMaL íéðBé éðôìå íéøBáã éðôì íéî ïéðúBð ïéàå,ïéæåà éðôì ïéðúBð ìáà §§¦©¦©ª§¨£¨§¦§¥§¦©¦¦§¥§¦§¦§¥¦¤©¨£¨§¦¦§¥£¨¦
ìå íéìBâðøúåúBiñcøä éðBé éðô. §©§§¦§¦§¥¥©§§¦

:éøééî à÷ åñéë ïéãá àìå.dpevigd xvgl:úáùá ïéìèéðä íéìë åéìòî åãéá ìèåð øåîçä ÷øôì àáéùë ,ïåùàø øîúùîä íå÷î àåäù ,øéò ìùmpi`ye
.milagd z` xizn milhip:íéìôåð ïé÷ùäå íéøåù÷ ïäù óëåà ìù

aa.xinr iriwtêøãë ïøæôì ,ñåôñô ìáà ,àìëåà åäðéååùì ïúåà ïéøéúîå åäðéð àìëåà åàì ïéøåù÷ ïäù ïîæ ìëã ,ïúåà ïéøéúî ,ïãâàù íéìáù ìù ïéù÷
àìà åðéà ñåôñôäå ,ïéòé÷ôä øúäá àìëåà åãéáòúàã øçàîã ,øéîò éòé÷ôá øåñà ,ïìëàì äì ïéôé åéäéå ïçéø çéøúù éãë äîäá éðôì íéáùò øæôì ïéìéâøù

:ïðéçøè àì ìëåà øáë àåäù øáãá çøèîå ,àîìòá âåðòúì.mitikd z` miqtqtneçéøúù äîäáä éðôì ïúåà íéçèåùå íéøæôî ,æøà ìù íéçì íéôðò
:àìëåà ååä àì ñåôñô åàìáã ,ïçéø.oixifd z` `l la`ïäì ùé ïéøéæäå ,ïôåñá ãçàå ïùàøá ãçà íéøù÷ éðù ïäì ùé ïéòé÷ôäù àìà ,øéîò éòé÷ô ïä ïä

øéúî àìà ,ïäá äö÷ äîäáäå íéîîçúîå äæá äæ íé÷åçã ïäù ô"òàå ïéøéæä úà íéñôñôî ïéàù ïéúéðúî äøîà÷å .ïòöîàá øúé ãçà øù÷ íéøù÷ äùìù
:ïéòé÷ôë àìëåà äì éåùî ïäéãâà úøúäã ,ãáìá ïäéãâà äùìù.zgyd z` oiwqxn oi`àçøèã íåùî ,àúñôñà àéäå ,äàåáú ìù áùò ïéëúçî ïéà

:àåä êøåöì àìù.dwc dndal oiaexga xizn dcedi iax:é"øë äëìä ïéàå .äì ïéù÷å úå÷ã äéðéùù
bb.oiqae` oi`:äéòî êåúá ñåáà äì ïéùåò ,ïéñáåà ùåøéôå ,åðåøâá åì íéáçåúå åçøë ìò åúåà ïéìéëàî [ïéà].miqxec `le.äðåøâ êåúì ìëàîä ñøåãù

:ïéñáåà åîë éåä àì åäéîå.mihirln la`:øéæçäì ìåëéù íå÷îì ìëàîä åì áçåúù.oi`xnn oi`íéàéøî áìçå ïåùì ,ïéîèôî('à äéòùé),äàøîä ùåøéôå .
:øéæçäì ìåëé åðéàù íå÷îá äòéìáä úéáî íéðôì ìëàîä åì áçåúù.milebpxzl oihwldne:øéæçäì ìåëéù íå÷îá åéô êåúì ìëàîä áçåúù`l la`

.oilaeb:íéîá åúåà ïéùì ïéà.mixeac iptl min oipzep oi`:íéîâàá íäì ïééåöî íéîå äãùá ïéìëåàå ïéàöåéù ,åéìò ïäéúåðåæî ïéàù.ze`iqxecíéðåé
íéìãâù:åðåîøàá ïäî ìãâî äéäù êìîä ñåãøåä íù ìò úåàéñøåã íéàø÷ðå .íéúáá

`xephxa yexit

תחתיהם, ומניח וכסתות כרים מביא קטנים, היו והשקים המשתברים,
שולף, הכר  את לשלוף ירצה אם שהרי הכרים, על נופלים והשקים

מהיכנו . כלי ביטול כאן  שאין  ונמצא וקלים, קטנים שהשקים כיון 
שיפלו  כדי  וכסתות כרים להניח אסור  גדולים, השקים היו  אם אבל 

מהיכנו  כלי  מבטלים שאין  "היו ((ההממאאיירריי))עליהם, כותב: והרמב"ם .
בנחת פורק בהם, וכיוצא זכוכית כלי ומלאים גדולים ((עעייייןן  השקים

ממששננהה""));; צער""ממגגיידד   משום בהמה גבי על שם יניחן לא מקום ומכל 
חיים" יי))..בעלי  ככאא  ,, ששבבתת ההלל'' ((ררממבב  ""םם

âששללייששיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

בשבת. לבהמה אוכל בהכנת נוהגים כיצד ללמד , באה זו משנה

äîäá éðôì øéîò éòé÷t ïéøézî) שבלים של  קש אגודות –e` ÇÄÄÀÄÅÈÄÄÀÅÀÅÈ
ozlz lyשכל בשבת, הבהמה לפני  להתירן  מותר  ד) ז, לעיל עיין  –

מותר הלכך לאכילה, ראוי שאינו  אוכל, נקרא אינו קשור, שהעמיר זמן 

לבהמה; אוכל לעשותו  כדי ïéôékäלהתירו  úà íéñtñôîe– ÀÇÀÀÄÆÇÄÄ
oitik היינו בשבת, אותם לפספס ומותר  ארז; של  לחים ענפים היינו

למאכל ראויים הם נעשים זו  בדרך שרק הבהמה, לפני ולפזרם, לפרכם
ïéøéfäהבהמה. úà àG ìáà בשלשה שנאגדו  קש  אגודות – ÂÈÆÇÄÄ

שעל פי  על  שאף הבהמה, לפני  בשבת אותם מפספסים אין קשרים,
התרתם  דיה מקום מכל  ביותר, הם מהודקים הקשרים ריבוי ידי 

אלא  מאוגדים שאינם עמיר  פקיעי שכן  וכל לבהמה; אוכל  לעשותם
לפי בשבת, לפספסם שאסור כך , כל מהודקים ואינם קשרים בשני 
לטרוח  ואסור הבהמה, לאכילת ראויים אותם עושה בלבד  שהתרתם

בשבת. יתרה ïé÷qøîטירחה ïéà,בשבת –úçMä úà àG– ÅÀÇÀÄÆÇÇÇ
לבהמה, מספוא אותה ועושים בישולה, נגמר  שלא úàתבואה àGåÀÆ

ïéáeøçä,והרכים הלחים החרובים כגון  –äîäá éðôì שיהיו – ÆÈÄÄÀÅÀÅÈ
לאכילה, לה äqbיפים ïéa äwc ïéa בין דקה בהמה לפני  בין  – ÅÇÈÅÇÈ

היא. לצורך  שלא שטירחה גסה, בהמה øézîלפני äãeäé éaøÇÄÀÈÇÄ
äwcì ïéáeøçaלפני חרובים לרסק שמותר  סובר, יהודה רבי – ÆÈÄÇÇÈ

החרובים  את לאכול יכולה ואינה דקות ששיניה לפי בשבת, דקה בהמה

הם. מרוסקים כן  אם dcedi.אלא iaxk dkld oi`e

רוב  פירשוה שכן בגמרא, יהודה רב של פירושו לפי המשנה את בארנו 
ב): קנה, (שבת אחרת בדרך משנתנו  מפרש הונא רב אבל  oixiznהמפרשים.

oiqtqtne dnda iptl xinr iriwtכדי בשבת, אותם לפספס אף שמותר כלומר  –
באוכל לטרוח בשבת מותר  שכן  הבהמה, לאכילת יותר  ונוחים ראויים שיהיו 

וכן יתירה; טירחה oitikdאפילו z`,קשרים בשלשה המאוגדים פקיעים היינו  –
בשבת; אותם ומפספסים oixifdמתירים z` `l la`שאסור לחים, ארז  ענפי –

בני רוב שכן  לבהמה, אוכל  אינם שסתמם לפי להתירם, לא ואף לפספסם
ולעשותו לתקנו  אסור אוכל תחילתו  שאין ודבר לעצים, אותם מניחים אדם

משנתנו ). של  מהסיפא הונא רב על שמקשים בגמרא (עיין בשבת אוכל 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

והעופות  הבהמות בהאכלת יתרה טירחה טורחים שאין ללמד, מוסיפה משנתנו

בשבת.

ìîbä úà ïéñáBà ïéà היציאה לפני הגמל את לפטם נוהגים – ÅÀÄÆÇÈÈ
) אחת בבת הרבה להאכילו היינו  eirnלמדבר, jeza "qea`" el zeyrl

שאין  ללמד, המשנה ובאה ימים, לכמה לו שיספיק כדי  גמרא), –
יתירה. טירחה משום בשבת, אותו ïéñøBcאובסים àGå את בכוח – ÀÀÄ
להחזירו, יוכל  שלא עד  גרונו , לתוך  ïéèéòìîהאוכל  ìáàכלומר – ÂÈÇÀÄÄ

בולעו  והוא פיו , לתוך  המאכל את נותנים לאכול, רוצה אינו הגמל  שאם
íéìâòäמאליו . úà íéøîî ïéàå שמרביצים היינו העגלים המראת – ÀÅÇÀÄÆÈÂÈÄ

יכולים  שאינם עד  גרונם, לתוך  במים מעורב אוכל ותוחבים אותם
יתרה, טירחה משום בשבת אותם ממריאים ואין ìáàÂÈלהחזירו ;

ïéèéòìî רגילה בדרך  פיהם לתוך  האוכל  את שנותנים העגלים, את – ÇÀÄÄ
להחזיר. שיכולים למקום ïéìBâðøzìעד  ïéè÷ìäîe את תוחבים – ÀÇÀÀÄÇÇÀÀÄ

התרנגולים של  פיהם לתוך ווררשש  ""יי))..האוכל  נותנים ((גגממרראא מפרשים: ויש 
אותו  לוקטים והתרנגולים ביד  ïñønì.((ררממבב""םם  ))האוכל íéî ïéðúBðåÀÀÄÇÄÇËÀÈ

הבהמה, מאכל לשם הקמח לפסולת –íéìáBb àG ìáà לשים אין  – ÂÈÀÄ
במים. המורסן  íéðBéאת éðôìå íéøBáã éðôì íéî ïéðúBð ïéàåÀÅÀÄÇÄÄÀÅÀÄÀÄÀÅÄ

CáBMaL באגמים מים להם ומצויים לעוף, שדרכם לפי  בשבת, – ÆÇÈ
לצורך;((גגממרראא  )),, שלא טירחה זו ïéðúBðוהרי ìáà,בשבת ומים אוכל  – ÂÈÀÄ

íéìBâðøúå ïéæåà éðôì,בבית הגדלים –úBiñcøä éðBé éðôìå– ÄÀÅÂÈÄÀÇÀÀÄÀÄÀÅÅÇÀÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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„äîäaä éðôì ïéòeìcä úà ïéëzçî,íéáìkä éðôì äìápä úàå.äãeäé éaøøîBà:áøòî äìáð äúéä àG íà §©§¦¤©§¦¦§¥©§¥¨§¤©§¥¨¦§¥©§¨¦©¦§¨¥¦¨§¨§¥¨¥¤¤
úaL–äøeñà,ïëenä ïî dðéàL éôì. ©¨£¨§¦¤¥¨¦©¨
‰úaMa íéøãð ïéøéôî,úaMä Cøöì ïäL íéøáãì ïéìàLðå.øBànä úà ïé÷÷Bt,úàå úéìènä úà ïéããBîe §¦¦§¨¦©©¨§¦§¨¦¦§¨¦¤¥§Ÿ¤©©¨§¦¤©¨§¦¤©©§¦§¤

äå÷nä.éîéa äNòîe÷Bãö éaø ìL åéáà,éîéáeúéðèa ïa ìeàL àaà,úà eøL÷å çéôèa øBànä úà e÷÷tL ©¦§¤©£¤¦¥¨¦¤©¦¨¦¥©¨¨¤¨§¦¤¨§¤©¨§¨¦©§¨§¤
éîâa äã÷nä,åàì íà çôè çúBt úéâéba Lé íà òãéì.eðãîì ïäéøácîe,úaMa ïéøLB÷å ïéããBîe ïé÷÷BtL. ©§¥¨§¤¦¥©¦¥©¦¦¥©¤©¦¨¦¦§¥¤¨©§¤§¦§¦§§¦©©¨

˙ · ˘ ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

cc.oirelcd z` oikzgn:íãàì àìà éîéé÷ äîäá ìëàîì åàì ïîúñã â"òàå ,äîäáä éðôì ïéùåìúä.dlapd z`eúåùîùä ïéáã â"òàå ,íåéä äìáðúðù
:äîäáì àìå íãàì úãîåò äúéä.dxeq` y"rn dliap dzid `l m` xne` dcedi iax,ù"òî äìåç åìéôàå .äîäáì äéì äö÷î àì ùðéàì éæçã éãéî ìëã

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .àôøúúù øáåñ
dd.oixitn:åúáì áàå åúùàì ìòá.oil`ype:íëçì.zayd jxevl odyïéá øôî áà åà ìòá åìéàã ,éà÷ à÷åã ïéìàùðàå .íåéä ìëàé àìù øãðù ïåâë

éàðô åì äéä åìéôà úáùä êøåöì ïäù íéøãðå .ãáìá åòîù íåéá àìà øôäì ìåëé åðéàù ïåéë ,úáùä êøåöì ïðéàù íéøãð ïéá úáùä êøåöì ïäù íéøãð
:úáùá íäéìò ïéìàùð úáùä íãå÷ íäéìò ìàùäì.xe`nd z` oiwweteïåìçäíéìéâøù øáã ìë øàùá åà çåìá åúåà ïéîúåñ ,úñðëð äøåàä åðîîù

:åá íåúñì.zilhnd z` oicceneíà úåøäèä åàîèð íà òãéì úåòáöà 'â ìò úåòáöà 'â äá ùé íà äúåà ïéããåî ,úåøäèá äòâðå äàîè äúéä íà ïåâë
:äàîèî àìå äàîèéî àì äðéà 'â ìò 'âî äúåçô úéìèîã ,åàì.dewnd z`eäåöî ìù úåãéãî åìàù .úåîà ùìù íåøá äîà ìò äîà äá ùé íà òãéì

:úáùá ïúåà ãåãîì øúåî êëéôì ïä.xe`nd z` ewwty:úñðëð äøåàä åðîîù øåàî éåø÷å ïåìçä úà.githa:ñøç ìù êô.dcwn:ñøç éìë.inbaéëäì
:àîéé÷ ìù øù÷ úåéäì äéì ìèáî àìå äîäá ìëàîì éåàøù éîâ è÷ð.gth gzet zibiba yi m` rcilïéîëäøå÷î äéä àìù íéúá éðù ïéá äéä ïè÷ ìéáù
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,äàîåèä úà àéáäì ìéáù åúåàá ìäà íù ïéàå çôè çúåô úéâéâ ìù ÷ãñ åúåàá ùé íà òãéì åàáå ,ïåìçá ÷å÷ôä çéôè åúåà ìåèéìå ïåìçä çåúôì åëøöåä
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:åàì íà çôè çúåô úéâéâä ÷ãñá äéä íà úåàøì ,äìòî éôìë äåèéùåäå éîâá äåøù÷å ñøç ìù äã÷î åããîåoixyewe oiwwety epcnl mdixacne
.zaya oiccene:äàøåä øáã ìò ãîìúäì åà ,äåöî ìù äéäú äãéãîäå ,àîéé÷ ìù øù÷ äéäé àìù ãáìáå

`xephxa yexit

מגדל שהיה המלך, הורדוס שם על  "הרדסיות" הנקראות בית יוני מין 
על מוטל  הבית, מן  לעוף דרכם ואין  הואיל  אלו , כל בארמונו; מהן

בשבת. ומים אוכל  לפניהם נותנים הלכך ולהשקותם, להאכילם בעליהם

âררבבייעעיי âייווםם
ר ו א דב ה נ ש מ

שבת. מערב הבהמה בשביל מוכן  היה שלא בהמה במאכל דנה משנתנו

ïéòeìcä úà ïéëzçî,שבת מערב שנתלשו –äîäaä éðôì– ÀÇÀÄÆÇÀÄÄÀÅÇÀÅÈ
אלא  בהמה למאכל עומדים אינם דלועים שסתם פי  על אף בשבת,

אדם, äìápäלמאכל úàå,אותה מחתכין  בשבת, שנתנבלה –éðôì ÀÆÇÀÅÈÄÀÅ
íéáìkä עומדת היתה השמשות בין  שבת שבערב פי  על  ואף – ÇÀÈÄ

הכלבים  לפני ליתנה מותר מקום מכל לבהמה, מוכנה היתה ולא לאדם
מוקצה. משום הנבלה את לאסור  אין קמא תנא שלדעת éaøÇÄבשבת,

äøeñà ,úaL áøòî äìáð äúéä àG íà :øîBà äãeäé– ÀÈÅÄÈÀÈÀÅÈÅÆÆÇÈÂÈ
בשבת, הכלבים לפני  ïëenäלהינתן  ïî dðéàL éôì הוכנה שלא – ÀÄÆÅÈÄÇÈ

מוקצה. והריהי הבהמה, למאכל  שבת dcedi.מערב iaxk dkld oi`e

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úaMa íéøãð ïéøéôî בבית" נדרה אם בתו, נדרי  את מפר האב – ÀÄÄÀÈÄÇÇÈ
בנעוריה" דד)),,אביה לל,, נישאה ((בבממדדבברר   ולא בגרה שלא זמן כל היינו 

שנאמר כמו בלבד, שמעו ביום אלא להפר  יכול  אינו  ברם, לאיש ;

וו)):: לל,, `dze((ששםם   dia` `ipd m`e"erny meiaxy` dixq`e dixcp lk ,
."mewi `l dytp lr dxq` בדברים אשתו  נדרי את להפר  הבעל יכול  כן 

מפר אינו  הוא ואף לבינה, שבינו בדברים או נפש  עינוי בהם שיש 
שנאמר  כמו  בלבד, שמעו  ביום ייגג--יידד))::אלא ששםם  ,, xti((ששםם   xtd m`e"

dyi` mze`erny meia...mewi `l dytp xq`le dixcpl dizty `ven lk ,
,ytp zeprl xq` zreay lke xcp lk"epxti dyi`e epniwi dyi` באה מכאן .

אינה  הבעל  או  האב ידי  על הנדרים והפרת שהואיל  ללמד , משנתנו 

בשבת; אפילו מפירים הם לפיכך  שמעו , ביום íéøáãìאלא ïéìàLðåÀÄÀÈÄÄÀÈÄ
úaMä Cøöì ïäL, עליו מתחרט הוא כך ואחר נדר, שנדר מי  – ÆÅÀÙÆÇÇÈ

התרה  החכם מן שמבקש  כלומר נדרו , על  מחכם להישאל  הוא יכול
שונות, שאלות אותו  ושואל הנדר מסיבות את חוקר  החכם הנדר; על 

יודע  היה ואילו בטעות, היה הנדר  כי  בירור , לידי  מביא הוא ידן שעל
החכם  לו  מתיר הללו הדברים יסוד ועל  נודר, היה לא וכך כך  שיהא

על החכם מן  נשאלים בשבת שאף ללמד באה משנתנו  הנדר . את
שנדר כגון  השבת, לצורך  הוא הללו  הנדרים היתר  אם שיתירם, נדרים
פנאי לו  היה שאפילו  אמרו, בגמרא שבת. באותה יאכל  שלא אדם

בשבת, עליו נשאל  מקום מכל השבת, קודם זה נדרו על להישאל
השבת. לצורך והוא øBànäהואיל úà ïé÷÷Bt בימיהם החלונות – ÀÄÆÇÈ

ובשעת  לבית, האור חודר  היה שדרכם סתם, חורים אלא היו  לא
עץ  בלוח אותם סותמים היו  השמש, או  הגשם מחמת כגון  הצורך ,

את  לסתום בשבת שמותר ללמדנו, המשנה ובאה וכדומה; בכר או
על מוסיף משום בזה ואין בו , לסתמו  שרגילים דבר בכל  המאור

ז ); יז , (לעיל  כבר  ששנינו כמו  úéìènäהבניין, úà ïéããBîe– ÀÄÆÇÇÀÄ
מודדים  בשבת, בטהרות נגעה כך  ואחר  בשרץ, שנגעה מטלית בשבת.

נטמאו  אם לידע אצבעות, שלש  על אצבעות שלש  בה יש אם אותה
אינה  אצבעות שלש על  משלש  פחותה מטלית שכן לאו, אם הטהרות

אחרים, מטמאה ואינה טומאה äå÷näמקבלת úàå מודדים וכן  – ÀÆÇÄÀÆ
היינו  כשר, מקווה של  שיעור  בו  יש  אם לידע המקווה את בשבת

אלו  מדידות חכמים והתירו אמות. שלש ברום אמה על  בשבת,אמה
הן. מצווה של Bãö÷,שמדידות éaø ìL åéáà éîéa äNòîeÇÂÆÄÅÈÄÆÇÄÈ

çéôèa øBànä úà e÷÷tL ,úéðèa ïa ìeàL àaà éîéáe– ÄÅÇÈÈÆÈÀÄÆÈÀÆÇÈÀÈÄÇ
חרס, של קטן  äã÷näבדלי  úà eøL÷å,חרס כלי מין –éîâa ÀÈÀÆÇÀÅÈÀÆÄ

גומא, בקנה –åàì íà çôè çúBt úéâéba Lé íà òãéì– ÅÇÄÅÇÄÄÅÇÆÇÄÈ
המעשה: היה שכך  מבואר  mizaבגמרא ipy oia dzid dphw ihwlid

– בתים שני  בין קטן  my),ררשש  ""יי(שביל  dzid d`neheמוטל מת (שהיה

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn drax`e mixyr wxt zay zkqn

oabשם), lr zgpen dwecq zibibe הגיגית תחת בשביל מוטל  (והמת

githa)ררשש  ""יי– xe`nd z` ewwte את בשבת פקקו  המת מות (לפני
המת  ונמצא טפח, על טפח הגיגית בסדק אין  שמא בטפיח, המאור

את  מכניס והמאור מעלה, דרך  לצאת מקום לו  שאין באוהל, מוטל
שהואיל השביל, כנגד וגבו  חרס, בכלי סתמוהו  לפיכך  הטומאה...

– חוצץ הריהו  מגבו  מטמא אינו  חרס כך)exywe),ררשש  ""ייוכלי  (אחר
dciwnd z`(טפח על  טפח בה בהמה inba(שיש למאכל  ראוי  (שהוא

שהגיעה  עד הקנה בראש  המקידה את שקשרו  כלומר  לטלטלו), ומותר 
הגיגית, zibibaלסדק my yi m` rcil(הגיגית gth(בסדק gzet

המקידה) כמידת טפח על  טפח של  פתיחה e`l.(כלומר  m`בעלי
רש"י של פירושו  על  מקשים אא  )),,התוספות קקננזז  ,, ששבבתת להם ((עעייייןן ונראה

המתלקט, תל היינו שהלקטי  והוא: חננאל, רבנו של פירושו  יותר 

הלקטי  ביניהם,ואותה החוצץ קיר  כמין  היינו  בתים, שני בין  היתה
מוטל מת היה שבת ובאותה סדוקה, בגיגית סתום שהיה חלון היה ובו 

בבירור ידעו ולא כהנים בו  להיכנס רוצים היו  האחר  ובבית אחד , בבית
ידו  על  הטומאה באה הרי כן , שאם טפח, פותח הגיגית בפי יש  אם

הכהנים  מפני בטפיח, שבגג המאור  את תחילה ופקקו  האחר. לבית
באו  כך  אחר  שבבית. הטומאה מן  ייטמאו שלא הגג, על  לעלות שרצו

הקיר באמצע החלון  והיה הואיל אבל שבחלון , הגיגית פי  את למדוד
לפיכך הגג, מן ולא הקרקע מן לא הגיגית אל  להגיע יכולים היו ולא

כנגד אל  הגג מן  ושלשלוה בגמי טפח על טפח בה שיש מקידה קשרו
המקידה, כמידת טפח פותח בו יש  הגיגית פי אם לראות הגיגית, פי 

טפח  פותח בו שאין או האחר, לבית ידו על  באה הטומאה ונמצאת
האחר  לבית באה הטומאה עעננייןן  ואין ממפפררשש ללממששננתתננוו בבפפייררווששוו ((ההררממבב  ""םם

אאחחררתת  )) בבדדררךך   שונה זזהה   בדרך  אבל רש"י , לפי  מבאר  מברטנורא הרב – .
אלא  מקורה, היה שלא בתים, שני  בין  היה קטן שביל כמין קצת:

הבתים  מן פתוחים חלונות והיו גבו , על מונחת היתה סדוקה שגיגית
הטומאה  ותהא אחד, בבית מת ימות שמא חוששים והיו השביל , אל 

החלון  דרך האחר הבית אל  השביל  ומן השביל , אל החלון  דרך באה
של בטפיח האחר  הבית של הפתוח החלון את פקקו לפיכך  הפתוח.

אין  שמא חששו שכן לעיל ), שבארנו (מהטעם השביל  לצד  וגבו  חרס
והטומאה  השביל, על מאהלת הגיגית ונמצאת טפח, פותח הגיגית בסדק
את  לפתוח הוצרכו כך אחר זה. לבית זה מבית השביל  דרך באה

בסדק  יש  אם בשבת למדוד ובאו  הפוקקו, טפיח אותו  וליטול החלון
ואינה  למעלה, הסדק דרך יוצאת הטומאה ונמצאת טפח, פותח הגיגית

בגמי וקשרוה טפח על טפח שהיא חרס של  מקידה ונטלו לבית, באה
המקידה, כמידת בו  יש  אם לראות למעלה, הגיגית סדק אל  והושיטוה

לאו . אם טפח, פותח eðãîìהיינו  ïäéøácîe שהתירו ממה – ÄÄÀÅÆÈÇÀ
למדוד כדי בגמי המקידה את ולקשור  המאור  את לפקוק אלו  חכמים

למדנו, הגיגית úaMaאת ïéøLB÷å ïéããBîe ïé÷÷BtL פוקקים – ÆÀÄÀÄÀÀÄÇÇÈ
מצווה  של קשירה וקושרים מצווה, של מדידה ומודדים החלון, את

מצווה,((ררממבב""םם  )) של שתהא המדידה בענין רק כותב מברטנורא והרב .
קיימא" של  קשר יהיה שלא "ובלבד  כותב: הוא בקשירה ((עעייייןן  ואילו

טטוובב"")).. ייווםם ""תתווסספפוותת

âחחממייששיי âייווםם
ï é á å ø é ò ú ë ñ î

ï é á å ø é ò ú ë ñ î ì ä ç é ú ô
השונות  הרשויות בביאור עוסקת והיא שבת, מסכת את משלימה זו מסכת

השבת. תחום בדיני  וכן  דיניהן, ופרטי 
לתוך פתוחות היו  והחצרות חצרות, בתוך בימיהם בנויים היו בעיר הבתים

לרחבת (ean`)מבוי יוצאים היו המבוי  ודרך סימטה), (כעין  צר רחוב שהוא ,
לכרמלית). (או  הרבים לרשות היינו המלך , לדרך או העיר

: היו מבואות סוגי mezq,ושני  iean מצד`. אלא הרבים לרשות פתוח שאינו 
רוחותיו . משלש מחיצות מוקף שהוא היינו  yletn,אחד, iean .a פתוח שהוא

להיכנס  ואפשר  זו, כנגד זו מחיצות שתי  אלא לו  שאין  היינו  צדדים, משני
שכנגדו. בצד ממנו ולצאת זה בצד בו

בפרוטרוט  המבוארים להן , מיוחדים דינים והמבוי , החצר  אלו , רשויות
במסכתנו.

כולם  ויד  דיירים הרבה בה שגרים פי על ואף היחיד , כרשות דינה חצר כל
לחצר, הבתים ומן החצר, בכל  בשבת לטלטל  תורה מדין  מותר  בה, שווה

הדין  והוא – לבתים. החצר mezq,ומן  ieana החצרות דיירי  שכל פי  על שאף
מותר מחיצות שלש מוקף והוא הואיל מקום מכל  בו, עוברים לתוכו הפתוחות

שמדב  אלא בכולו ; לטלטל  התורה עדמן במבוי  לטלטל  אסור סופרים רי 
שיעמידו  דהיינו הרבים, לרשות הפתוח בצדו  תיקון  עמוד)iglשיעשו  או (לוח

שם שיניחו  או  הכניסה, במסכתנוdxewבצד (כמבואר המחיצות שתי על  למעלה
או המבוי , של הרביעית ברוח גם מחיצה יש כאילו רואים כך  ידי על ב); א,
(או הרבים לרשות המבוי  בין  להבחין שידעו לבריות, היכר  משמש שזה
שמותר – הרבים לרשות פתוח שהמבוי מאחר  – לחשוב יטעו  ולא הכרמלית),
סתום  מבוי מקום מכל  במבוי . לטלטל שמותר כשם הרבים ברשות גם לטלטל 
מדין מותרים המבוי  בני  וכל היחיד, כרשות דינו  בקורה או בלחי המתוקן
הל' (רמב"ם לחצרות המבוי  ומן  למבוי  החצרות ומן בכולו לטלטל  תורה

א). א, עירובין
: והם – רשויות, סוגי  שלשה כאן  ויש הואיל דייר,ziad`.ברם, כל  של

בלבד; לבעליה המיוחדת רשות לכל,axvgd.שהיא משותפת רשות שהיא
bi.דייריה; eand,הרגל דריסת להם יש לתוכו הפתוחות החצרות כל שדיירי

מבוי, לי  מה חצר, לי מה לומר: הבריות יטעו שמא חכמים, חששו  – בו ,
ומן לחצר , הבית מן ולהכניס להוציא שמותר  כשם הרבים? רשות לי מה
שאף  הרבים, לרשות אלו  מרשויות ולהכניס להוציא מותר כך למבוי, החצר 

המבוי. כמו  אדם בני  הרבה של  משותפת רשות אלא אינה הרבים רשות
החצר ומן לחצר מבתיהם החצר דיירי יטלטלו  שלא חכמים, תיקנו לפיכך
השבת  לפני  נותנים הדיירים שכל  היינו  "עירוב", עשו כן אם אלא לבתיהם,
הם  והרי מעורבת, רשותם נמצאת כך ידי ועל מהם, אחד של בביתו מאכל
על החצר וכל  העירוב, מזון בה שמונח דירה באותה מרוכזים כולם כאילו
בלחי המתוקן  סתום במבוי הדין והוא ואחידה. אחת רשות היא כאילו  בתיה
המבוי ומן למבוי  החצרות מן לטלטל רשאים החצרות בני שאין  בקורה, או 

החצרות. מן  באחת שבת מערב המבוי  בני כל שיערבו  עד לחצרות

הנקרא הוא זה עם זה החצר בני  שעושים zexvg"העירוב iaexir", ושעושים

הנקרא הוא זה עם זה המבוי  i"בני ean seziy")שיתופי" רבים: בלשון
ובית  המלך  שלמה ידי על  נתקנה העירובים שתקנת מובא, בגמרא מבואות").

ב). כא, (עירובין  דינו 
מבואות. ושיתופי חצרות עירובי של הדינים פרטי איפוא, מתבארים, במסכתנו 

דיני  בפרוטרוט בה מבוארים minegz"כן  iaexir";:המסכת שם ומכאן 
שבת. של  עירוב ענייני כל היא כוללת שכן "עירובין ",

אמה  לאלפיים חוץ בשבת לצאת לאדם שאסור  אחדים, במקומות הזכרנו  כבר

שביתת  בו  שקנה zayd)וממקום zqipk zrya my didy),שהםzayd megz.
שמן סוברים יש חכמים. בו  נחלקו השבת לתחום חוץ לצאת שלא זה איסור 
השביעי ", ביום ממקומו  איש יצא "אל  כט): טז , (שמות שנאמר הוא, התורה
שנאמר שמה לה), (במדבר הלוויים ערי מפרשת שווה בגזירה ודורשים
אולם  ג). ה, סוטה משנה א; נא, עירובין (גמרא אמה אלפיים היינו "ממקומו "
מדברי אלא אינו  אמה אלפיים של שבת תחום שיעור התנאים רוב לדעת

dkldd.סופרים. mb jke24000) מיל עשר  שנים שתחום סוברים, שיש אלא
נאמר: זה שיעור  ועל תורה, מדברי הוא במדבר , ישראל מחנה כמידת אמה),

"iriayd meia enewnn yi` `vi l`" אלא אינו  תחומים איסור  שכל דעות ויש – .
עירובין (גמרא אסמכתא אלא אינו  מהכתובים שלמדים מה וכל סופרים, מדברי 

א). לד , שבת רש"י א; מו,
ממקום  אמה לאלפיים חוץ בשבת לילך  לאדם שאסור  היא ההלכה מקום מכל
שהישוב  אף בכפר , או  בעיר  כגון  ישוב, במקום ששבת מי ברם, שביתתו.
כולו הישוב כל  בשבת לילך  הוא רשאי פרסאות, כמה של  שטח על  משתרע
אמות  כארבע נחשב כולו הישוב ששטח רוח, לכל אמה אלפיים לו  ומחוצה

בלבד.

תקנת ידי על  חכמים הקילו שבת בתחום לילך"aexir"ואף צריך  אדם שאם ,

לתחום חוץ deבשבת evn jxevl,או אבלים, לנחם או תורה, ללמוד כגון

izdw - zex`ean zeipyn
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„äîäaä éðôì ïéòeìcä úà ïéëzçî,íéáìkä éðôì äìápä úàå.äãeäé éaøøîBà:áøòî äìáð äúéä àG íà §©§¦¤©§¦¦§¥©§¥¨§¤©§¥¨¦§¥©§¨¦©¦§¨¥¦¨§¨§¥¨¥¤¤
úaL–äøeñà,ïëenä ïî dðéàL éôì. ©¨£¨§¦¤¥¨¦©¨
‰úaMa íéøãð ïéøéôî,úaMä Cøöì ïäL íéøáãì ïéìàLðå.øBànä úà ïé÷÷Bt,úàå úéìènä úà ïéããBîe §¦¦§¨¦©©¨§¦§¨¦¦§¨¦¤¥§Ÿ¤©©¨§¦¤©¨§¦¤©©§¦§¤

äå÷nä.éîéa äNòîe÷Bãö éaø ìL åéáà,éîéáeúéðèa ïa ìeàL àaà,úà eøL÷å çéôèa øBànä úà e÷÷tL ©¦§¤©£¤¦¥¨¦¤©¦¨¦¥©¨¨¤¨§¦¤¨§¤©¨§¨¦©§¨§¤
éîâa äã÷nä,åàì íà çôè çúBt úéâéba Lé íà òãéì.eðãîì ïäéøácîe,úaMa ïéøLB÷å ïéããBîe ïé÷÷BtL. ©§¥¨§¤¦¥©¦¥©¦¦¥©¤©¦¨¦¦§¥¤¨©§¤§¦§¦§§¦©©¨
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cc.oirelcd z` oikzgn:íãàì àìà éîéé÷ äîäá ìëàîì åàì ïîúñã â"òàå ,äîäáä éðôì ïéùåìúä.dlapd z`eúåùîùä ïéáã â"òàå ,íåéä äìáðúðù
:äîäáì àìå íãàì úãîåò äúéä.dxeq` y"rn dliap dzid `l m` xne` dcedi iax,ù"òî äìåç åìéôàå .äîäáì äéì äö÷î àì ùðéàì éæçã éãéî ìëã

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .àôøúúù øáåñ
dd.oixitn:åúáì áàå åúùàì ìòá.oil`ype:íëçì.zayd jxevl odyïéá øôî áà åà ìòá åìéàã ,éà÷ à÷åã ïéìàùðàå .íåéä ìëàé àìù øãðù ïåâë

éàðô åì äéä åìéôà úáùä êøåöì ïäù íéøãðå .ãáìá åòîù íåéá àìà øôäì ìåëé åðéàù ïåéë ,úáùä êøåöì ïðéàù íéøãð ïéá úáùä êøåöì ïäù íéøãð
:úáùá íäéìò ïéìàùð úáùä íãå÷ íäéìò ìàùäì.xe`nd z` oiwweteïåìçäíéìéâøù øáã ìë øàùá åà çåìá åúåà ïéîúåñ ,úñðëð äøåàä åðîîù

:åá íåúñì.zilhnd z` oicceneíà úåøäèä åàîèð íà òãéì úåòáöà 'â ìò úåòáöà 'â äá ùé íà äúåà ïéããåî ,úåøäèá äòâðå äàîè äúéä íà ïåâë
:äàîèî àìå äàîèéî àì äðéà 'â ìò 'âî äúåçô úéìèîã ,åàì.dewnd z`eäåöî ìù úåãéãî åìàù .úåîà ùìù íåøá äîà ìò äîà äá ùé íà òãéì

:úáùá ïúåà ãåãîì øúåî êëéôì ïä.xe`nd z` ewwty:úñðëð äøåàä åðîîù øåàî éåø÷å ïåìçä úà.githa:ñøç ìù êô.dcwn:ñøç éìë.inbaéëäì
:àîéé÷ ìù øù÷ úåéäì äéì ìèáî àìå äîäá ìëàîì éåàøù éîâ è÷ð.gth gzet zibiba yi m` rcilïéîëäøå÷î äéä àìù íéúá éðù ïéá äéä ïè÷ ìéáù

ìéáùä ìà ïåìçä ïî àá äàîåèä àäúå ãçà úéáá úî úåîé àîù ïéùùåç åéäå ,ìéáùä ìà íéúáä ïî úåçåúô úåðåìç åéäå ,åáâ ìò úçðåî úéâéâù àìà
åðéà ñøç éìëå ,ìéáùä ãöì åáâå ñøç ìù çéôèá åëåúá äàîåèäù úéáì çåúôä ïåìçä úà å÷÷ô êëéôì ,çåúôä ïåìçä êøã øçàä úéáä ìà ìéáùä ïîå
ë"çà .äæ úéáì äæ úéáî ìéáùä êøã äàá äàîåèäå ìéáùä ìò úìäàî úéâéâä úàöîðå çôè çúåô úéâéâä ÷ãñá ïéà àîù åùùç éë ,õöåçå ,åáâî àîèéî
,äàîåèä úà àéáäì ìéáù åúåàá ìäà íù ïéàå çôè çúåô úéâéâ ìù ÷ãñ åúåàá ùé íà òãéì åàáå ,ïåìçá ÷å÷ôä çéôè åúåà ìåèéìå ïåìçä çåúôì åëøöåä
.úéáì úéáî äàîåèä úà äàéáîå ìäàë ìéáùä úàöîðå ,çôè çúåô úéâéâ ìù ÷ãñá ïéà åà .äìòî éôìë úéâéâáù ÷ãñ êøã ìéáùä ïî äàöåé äàîåèäù

:åàì íà çôè çúåô úéâéâä ÷ãñá äéä íà úåàøì ,äìòî éôìë äåèéùåäå éîâá äåøù÷å ñøç ìù äã÷î åããîåoixyewe oiwwety epcnl mdixacne
.zaya oiccene:äàøåä øáã ìò ãîìúäì åà ,äåöî ìù äéäú äãéãîäå ,àîéé÷ ìù øù÷ äéäé àìù ãáìáå

`xephxa yexit

מגדל שהיה המלך, הורדוס שם על  "הרדסיות" הנקראות בית יוני מין 
על מוטל  הבית, מן  לעוף דרכם ואין  הואיל  אלו , כל בארמונו; מהן

בשבת. ומים אוכל  לפניהם נותנים הלכך ולהשקותם, להאכילם בעליהם

âררבבייעעיי âייווםם
ר ו א דב ה נ ש מ

שבת. מערב הבהמה בשביל מוכן  היה שלא בהמה במאכל דנה משנתנו

ïéòeìcä úà ïéëzçî,שבת מערב שנתלשו –äîäaä éðôì– ÀÇÀÄÆÇÀÄÄÀÅÇÀÅÈ
אלא  בהמה למאכל עומדים אינם דלועים שסתם פי  על אף בשבת,

אדם, äìápäלמאכל úàå,אותה מחתכין  בשבת, שנתנבלה –éðôì ÀÆÇÀÅÈÄÀÅ
íéáìkä עומדת היתה השמשות בין  שבת שבערב פי  על  ואף – ÇÀÈÄ

הכלבים  לפני ליתנה מותר מקום מכל לבהמה, מוכנה היתה ולא לאדם
מוקצה. משום הנבלה את לאסור  אין קמא תנא שלדעת éaøÇÄבשבת,

äøeñà ,úaL áøòî äìáð äúéä àG íà :øîBà äãeäé– ÀÈÅÄÈÀÈÀÅÈÅÆÆÇÈÂÈ
בשבת, הכלבים לפני  ïëenäלהינתן  ïî dðéàL éôì הוכנה שלא – ÀÄÆÅÈÄÇÈ

מוקצה. והריהי הבהמה, למאכל  שבת dcedi.מערב iaxk dkld oi`e

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úaMa íéøãð ïéøéôî בבית" נדרה אם בתו, נדרי  את מפר האב – ÀÄÄÀÈÄÇÇÈ
בנעוריה" דד)),,אביה לל,, נישאה ((בבממדדבברר   ולא בגרה שלא זמן כל היינו 

שנאמר כמו בלבד, שמעו ביום אלא להפר  יכול  אינו  ברם, לאיש ;

וו)):: לל,, `dze((ששםם   dia` `ipd m`e"erny meiaxy` dixq`e dixcp lk ,
."mewi `l dytp lr dxq` בדברים אשתו  נדרי את להפר  הבעל יכול  כן 

מפר אינו  הוא ואף לבינה, שבינו בדברים או נפש  עינוי בהם שיש 
שנאמר  כמו  בלבד, שמעו  ביום ייגג--יידד))::אלא ששםם  ,, xti((ששםם   xtd m`e"

dyi` mze`erny meia...mewi `l dytp xq`le dixcpl dizty `ven lk ,
,ytp zeprl xq` zreay lke xcp lk"epxti dyi`e epniwi dyi` באה מכאן .

אינה  הבעל  או  האב ידי  על הנדרים והפרת שהואיל  ללמד , משנתנו 

בשבת; אפילו מפירים הם לפיכך  שמעו , ביום íéøáãìאלא ïéìàLðåÀÄÀÈÄÄÀÈÄ
úaMä Cøöì ïäL, עליו מתחרט הוא כך ואחר נדר, שנדר מי  – ÆÅÀÙÆÇÇÈ

התרה  החכם מן שמבקש  כלומר נדרו , על  מחכם להישאל  הוא יכול
שונות, שאלות אותו  ושואל הנדר מסיבות את חוקר  החכם הנדר; על 

יודע  היה ואילו בטעות, היה הנדר  כי  בירור , לידי  מביא הוא ידן שעל
החכם  לו  מתיר הללו הדברים יסוד ועל  נודר, היה לא וכך כך  שיהא

על החכם מן  נשאלים בשבת שאף ללמד באה משנתנו  הנדר . את
שנדר כגון  השבת, לצורך  הוא הללו  הנדרים היתר  אם שיתירם, נדרים
פנאי לו  היה שאפילו  אמרו, בגמרא שבת. באותה יאכל  שלא אדם

בשבת, עליו נשאל  מקום מכל השבת, קודם זה נדרו על להישאל
השבת. לצורך והוא øBànäהואיל úà ïé÷÷Bt בימיהם החלונות – ÀÄÆÇÈ

ובשעת  לבית, האור חודר  היה שדרכם סתם, חורים אלא היו  לא
עץ  בלוח אותם סותמים היו  השמש, או  הגשם מחמת כגון  הצורך ,

את  לסתום בשבת שמותר ללמדנו, המשנה ובאה וכדומה; בכר או
על מוסיף משום בזה ואין בו , לסתמו  שרגילים דבר בכל  המאור

ז ); יז , (לעיל  כבר  ששנינו כמו  úéìènäהבניין, úà ïéããBîe– ÀÄÆÇÇÀÄ
מודדים  בשבת, בטהרות נגעה כך  ואחר  בשרץ, שנגעה מטלית בשבת.

נטמאו  אם לידע אצבעות, שלש  על אצבעות שלש  בה יש אם אותה
אינה  אצבעות שלש על  משלש  פחותה מטלית שכן לאו, אם הטהרות

אחרים, מטמאה ואינה טומאה äå÷näמקבלת úàå מודדים וכן  – ÀÆÇÄÀÆ
היינו  כשר, מקווה של  שיעור  בו  יש  אם לידע המקווה את בשבת

אלו  מדידות חכמים והתירו אמות. שלש ברום אמה על  בשבת,אמה
הן. מצווה של Bãö÷,שמדידות éaø ìL åéáà éîéa äNòîeÇÂÆÄÅÈÄÆÇÄÈ

çéôèa øBànä úà e÷÷tL ,úéðèa ïa ìeàL àaà éîéáe– ÄÅÇÈÈÆÈÀÄÆÈÀÆÇÈÀÈÄÇ
חרס, של קטן  äã÷näבדלי  úà eøL÷å,חרס כלי מין –éîâa ÀÈÀÆÇÀÅÈÀÆÄ

גומא, בקנה –åàì íà çôè çúBt úéâéba Lé íà òãéì– ÅÇÄÅÇÄÄÅÇÆÇÄÈ
המעשה: היה שכך  מבואר  mizaבגמרא ipy oia dzid dphw ihwlid

– בתים שני  בין קטן  my),ררשש  ""יי(שביל  dzid d`neheמוטל מת (שהיה

izdw - zex`ean zeipyn
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oabשם), lr zgpen dwecq zibibe הגיגית תחת בשביל מוטל  (והמת

githa)ררשש  ""יי– xe`nd z` ewwte את בשבת פקקו  המת מות (לפני
המת  ונמצא טפח, על טפח הגיגית בסדק אין  שמא בטפיח, המאור

את  מכניס והמאור מעלה, דרך  לצאת מקום לו  שאין באוהל, מוטל
שהואיל השביל, כנגד וגבו  חרס, בכלי סתמוהו  לפיכך  הטומאה...

– חוצץ הריהו  מגבו  מטמא אינו  חרס כך)exywe),ררשש  ""ייוכלי  (אחר
dciwnd z`(טפח על  טפח בה בהמה inba(שיש למאכל  ראוי  (שהוא

שהגיעה  עד הקנה בראש  המקידה את שקשרו  כלומר  לטלטלו), ומותר 
הגיגית, zibibaלסדק my yi m` rcil(הגיגית gth(בסדק gzet

המקידה) כמידת טפח על  טפח של  פתיחה e`l.(כלומר  m`בעלי
רש"י של פירושו  על  מקשים אא  )),,התוספות קקננזז  ,, ששבבתת להם ((עעייייןן ונראה

המתלקט, תל היינו שהלקטי  והוא: חננאל, רבנו של פירושו  יותר 

הלקטי  ביניהם,ואותה החוצץ קיר  כמין  היינו  בתים, שני בין  היתה
מוטל מת היה שבת ובאותה סדוקה, בגיגית סתום שהיה חלון היה ובו 

בבירור ידעו ולא כהנים בו  להיכנס רוצים היו  האחר  ובבית אחד , בבית
ידו  על  הטומאה באה הרי כן , שאם טפח, פותח הגיגית בפי יש  אם

הכהנים  מפני בטפיח, שבגג המאור  את תחילה ופקקו  האחר. לבית
באו  כך  אחר  שבבית. הטומאה מן  ייטמאו שלא הגג, על  לעלות שרצו

הקיר באמצע החלון  והיה הואיל אבל שבחלון , הגיגית פי  את למדוד
לפיכך הגג, מן ולא הקרקע מן לא הגיגית אל  להגיע יכולים היו ולא

כנגד אל  הגג מן  ושלשלוה בגמי טפח על טפח בה שיש מקידה קשרו
המקידה, כמידת טפח פותח בו יש  הגיגית פי אם לראות הגיגית, פי 

טפח  פותח בו שאין או האחר, לבית ידו על  באה הטומאה ונמצאת
האחר  לבית באה הטומאה עעננייןן  ואין ממפפררשש ללממששננתתננוו בבפפייררווששוו ((ההררממבב  ""םם

אאחחררתת  )) בבדדררךך   שונה זזהה   בדרך  אבל רש"י , לפי  מבאר  מברטנורא הרב – .
אלא  מקורה, היה שלא בתים, שני  בין  היה קטן שביל כמין קצת:

הבתים  מן פתוחים חלונות והיו גבו , על מונחת היתה סדוקה שגיגית
הטומאה  ותהא אחד, בבית מת ימות שמא חוששים והיו השביל , אל 

החלון  דרך האחר הבית אל  השביל  ומן השביל , אל החלון  דרך באה
של בטפיח האחר  הבית של הפתוח החלון את פקקו לפיכך  הפתוח.

אין  שמא חששו שכן לעיל ), שבארנו (מהטעם השביל  לצד  וגבו  חרס
והטומאה  השביל, על מאהלת הגיגית ונמצאת טפח, פותח הגיגית בסדק
את  לפתוח הוצרכו כך אחר זה. לבית זה מבית השביל  דרך באה

בסדק  יש  אם בשבת למדוד ובאו  הפוקקו, טפיח אותו  וליטול החלון
ואינה  למעלה, הסדק דרך יוצאת הטומאה ונמצאת טפח, פותח הגיגית

בגמי וקשרוה טפח על טפח שהיא חרס של  מקידה ונטלו לבית, באה
המקידה, כמידת בו  יש  אם לראות למעלה, הגיגית סדק אל  והושיטוה

לאו . אם טפח, פותח eðãîìהיינו  ïäéøácîe שהתירו ממה – ÄÄÀÅÆÈÇÀ
למדוד כדי בגמי המקידה את ולקשור  המאור  את לפקוק אלו  חכמים

למדנו, הגיגית úaMaאת ïéøLB÷å ïéããBîe ïé÷÷BtL פוקקים – ÆÀÄÀÄÀÀÄÇÇÈ
מצווה  של קשירה וקושרים מצווה, של מדידה ומודדים החלון, את

מצווה,((ררממבב""םם  )) של שתהא המדידה בענין רק כותב מברטנורא והרב .
קיימא" של  קשר יהיה שלא "ובלבד  כותב: הוא בקשירה ((עעייייןן  ואילו

טטוובב"")).. ייווםם ""תתווסספפוותת

âחחממייששיי âייווםם
ï é á å ø é ò ú ë ñ î

ï é á å ø é ò ú ë ñ î ì ä ç é ú ô
השונות  הרשויות בביאור עוסקת והיא שבת, מסכת את משלימה זו מסכת

השבת. תחום בדיני  וכן  דיניהן, ופרטי 
לתוך פתוחות היו  והחצרות חצרות, בתוך בימיהם בנויים היו בעיר הבתים

לרחבת (ean`)מבוי יוצאים היו המבוי  ודרך סימטה), (כעין  צר רחוב שהוא ,
לכרמלית). (או  הרבים לרשות היינו המלך , לדרך או העיר

: היו מבואות סוגי mezq,ושני  iean מצד`. אלא הרבים לרשות פתוח שאינו 
רוחותיו . משלש מחיצות מוקף שהוא היינו  yletn,אחד, iean .a פתוח שהוא

להיכנס  ואפשר  זו, כנגד זו מחיצות שתי  אלא לו  שאין  היינו  צדדים, משני
שכנגדו. בצד ממנו ולצאת זה בצד בו

בפרוטרוט  המבוארים להן , מיוחדים דינים והמבוי , החצר  אלו , רשויות
במסכתנו.

כולם  ויד  דיירים הרבה בה שגרים פי על ואף היחיד , כרשות דינה חצר כל
לחצר, הבתים ומן החצר, בכל  בשבת לטלטל  תורה מדין  מותר  בה, שווה

הדין  והוא – לבתים. החצר mezq,ומן  ieana החצרות דיירי  שכל פי  על שאף
מותר מחיצות שלש מוקף והוא הואיל מקום מכל  בו, עוברים לתוכו הפתוחות

שמדב  אלא בכולו ; לטלטל  התורה עדמן במבוי  לטלטל  אסור סופרים רי 
שיעמידו  דהיינו הרבים, לרשות הפתוח בצדו  תיקון  עמוד)iglשיעשו  או (לוח

שם שיניחו  או  הכניסה, במסכתנוdxewבצד (כמבואר המחיצות שתי על  למעלה
או המבוי , של הרביעית ברוח גם מחיצה יש כאילו רואים כך  ידי על ב); א,
(או הרבים לרשות המבוי  בין  להבחין שידעו לבריות, היכר  משמש שזה
שמותר – הרבים לרשות פתוח שהמבוי מאחר  – לחשוב יטעו  ולא הכרמלית),
סתום  מבוי מקום מכל  במבוי . לטלטל שמותר כשם הרבים ברשות גם לטלטל 
מדין מותרים המבוי  בני  וכל היחיד, כרשות דינו  בקורה או בלחי המתוקן
הל' (רמב"ם לחצרות המבוי  ומן  למבוי  החצרות ומן בכולו לטלטל  תורה

א). א, עירובין
: והם – רשויות, סוגי  שלשה כאן  ויש הואיל דייר,ziad`.ברם, כל  של

בלבד; לבעליה המיוחדת רשות לכל,axvgd.שהיא משותפת רשות שהיא
bi.דייריה; eand,הרגל דריסת להם יש לתוכו הפתוחות החצרות כל שדיירי

מבוי, לי  מה חצר, לי מה לומר: הבריות יטעו שמא חכמים, חששו  – בו ,
ומן לחצר , הבית מן ולהכניס להוציא שמותר  כשם הרבים? רשות לי מה
שאף  הרבים, לרשות אלו  מרשויות ולהכניס להוציא מותר כך למבוי, החצר 

המבוי. כמו  אדם בני  הרבה של  משותפת רשות אלא אינה הרבים רשות
החצר ומן לחצר מבתיהם החצר דיירי יטלטלו  שלא חכמים, תיקנו לפיכך
השבת  לפני  נותנים הדיירים שכל  היינו  "עירוב", עשו כן אם אלא לבתיהם,
הם  והרי מעורבת, רשותם נמצאת כך ידי ועל מהם, אחד של בביתו מאכל
על החצר וכל  העירוב, מזון בה שמונח דירה באותה מרוכזים כולם כאילו
בלחי המתוקן  סתום במבוי הדין והוא ואחידה. אחת רשות היא כאילו  בתיה
המבוי ומן למבוי  החצרות מן לטלטל רשאים החצרות בני שאין  בקורה, או 

החצרות. מן  באחת שבת מערב המבוי  בני כל שיערבו  עד לחצרות

הנקרא הוא זה עם זה החצר בני  שעושים zexvg"העירוב iaexir", ושעושים

הנקרא הוא זה עם זה המבוי  i"בני ean seziy")שיתופי" רבים: בלשון
ובית  המלך  שלמה ידי על  נתקנה העירובים שתקנת מובא, בגמרא מבואות").

ב). כא, (עירובין  דינו 
מבואות. ושיתופי חצרות עירובי של הדינים פרטי איפוא, מתבארים, במסכתנו 

דיני  בפרוטרוט בה מבוארים minegz"כן  iaexir";:המסכת שם ומכאן 
שבת. של  עירוב ענייני כל היא כוללת שכן "עירובין ",

אמה  לאלפיים חוץ בשבת לצאת לאדם שאסור  אחדים, במקומות הזכרנו  כבר

שביתת  בו  שקנה zayd)וממקום zqipk zrya my didy),שהםzayd megz.
שמן סוברים יש חכמים. בו  נחלקו השבת לתחום חוץ לצאת שלא זה איסור 
השביעי ", ביום ממקומו  איש יצא "אל  כט): טז , (שמות שנאמר הוא, התורה
שנאמר שמה לה), (במדבר הלוויים ערי מפרשת שווה בגזירה ודורשים
אולם  ג). ה, סוטה משנה א; נא, עירובין (גמרא אמה אלפיים היינו "ממקומו "
מדברי אלא אינו  אמה אלפיים של שבת תחום שיעור התנאים רוב לדעת

dkldd.סופרים. mb jke24000) מיל עשר  שנים שתחום סוברים, שיש אלא
נאמר: זה שיעור  ועל תורה, מדברי הוא במדבר , ישראל מחנה כמידת אמה),

"iriayd meia enewnn yi` `vi l`" אלא אינו  תחומים איסור  שכל דעות ויש – .
עירובין (גמרא אסמכתא אלא אינו  מהכתובים שלמדים מה וכל סופרים, מדברי 

א). לד , שבת רש"י א; מו,
ממקום  אמה לאלפיים חוץ בשבת לילך  לאדם שאסור  היא ההלכה מקום מכל
שהישוב  אף בכפר , או  בעיר  כגון  ישוב, במקום ששבת מי ברם, שביתתו.
כולו הישוב כל  בשבת לילך  הוא רשאי פרסאות, כמה של  שטח על  משתרע
אמות  כארבע נחשב כולו הישוב ששטח רוח, לכל אמה אלפיים לו  ומחוצה

בלבד.

תקנת ידי על  חכמים הקילו שבת בתחום לילך"aexir"ואף צריך  אדם שאם ,

לתחום חוץ deבשבת evn jxevl,או אבלים, לנחם או תורה, ללמוד כגון

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצו

 196  ליתדהנ לןינ עדלה דס

aקצו dpyn oey`x wxt oiaexir zkqn

o i a e x i r z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù
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``̀.ieançåúô ãçà åùàø àìà ùìåôî åðéàå äîà äøùò ùù áçø éîð éà ,ø"äøì åéùàø éðùî çåúô àåäù é"ôòà äîà äøùò ùù áçø åðéàù
àúð÷úá äåéøùå ,øåîâ íéáøä úåùøá éìåèìèì éúà àîìã äéìò øåæâã àåä ïðáøå ,ïå÷ú íåù àìá äéá éìåèìèì éøù äøåúä ïîå .íåúñ ãçà åùàøå ø"äøì
äìòîìã ,íéøùòî äèîì äéäúù ãò äøå÷ä úà ìéôùé øîåìë ,èòîé äîà íéøùòî äìòîì äøå÷ä úà çéðä íàå .àøéëä äéì éåäéúã äøå÷ åà éçìã
àèìù íéøåéöä íúåà é"òù ,èòîì ö"à äîà íéøùòî äìòîì åìéôà ,íéçåúôå íéøåéö ùåøéô àøúìîà [åæ] äøå÷á ùé íàå .àðéò äá àèìù àì íéøùòî

:àðéò äá.v"` xne` dcedi iaxíéøùò êåúá éì äî àåä ïëù ïåéëå ,íúåñå ãøåé äø÷ú éô ïðéøîàã ,äöéçî íåùî àìà àøéëä íåùî åàì äøå÷ã àîòèã
:é"øë äëìä ïéàå .íéøùòî äìòîì éì äî.hrni zen` xyrn agxdeáçåø èòîé êëìä ,ïðéòá çúô ïðàå ,äöøô àìà çúô éø÷î àì úåîà øùòî éôèã
:úåçô ìò åà øùò ìò åðãéîòéå åúñéðë.gzt zxev el yi m`eäøùò íéäåáâ ïàëî äð÷å ïàëî äð÷ åìéôà àåä çúô úøåö íéîëç åøîàù íå÷î ìëá

äëåñå ïéáåøéò ìëáå åæ äðùîá úåéåðùä úåîàä ìëå .íéçôè äùìùî øúåé ïäî äåáâù ô"òàå ïäá òâåð åðéàù ô"òàå ïäéáâ ìò äð÷å øúåé åà íéçôè
ïéá ìãåâä úåòáöàá çåéø íéùé àìù øîåìë ,áöò çôèá ãåãîì êéøö íéîòôù àìà ,ìãåâá úåòáöà òáøà çôè ìëå ,íéçôè äùù úá äîà íä ,íéàìëå
äãéãîäù ïîæá ,ãöéë .÷çåù çôè àø÷ðä åäæå ,äæá äæ íéòâåð åéäé àìù ìãåâì ìãåâ ïéá çåéø ïúéì êéøö íéîòôå ,åæá åæ úåòâåðå úåîöîåöî åéäé àìà åæì åæ

äù ïîæáå .áöò çôèá íéããåî ,äìåñô äîà íéøùòî ääåáâ àéäù äëåñå ,èòîé äîà íéøùòî äåáâ àåäù éåáî ïåâë ,àøîåçì àéä áöò çôèáäãéãî
:íìåòì ïëå ,÷çåù çôèá ïéããåî ,íéçôè äøùòî úåçô ääáâ ïéà äëåñ ,íéçôè äøùòî úåçô åäáâ ïéà éåáî ïåâë ,àøîåçì àåä ÷çåù çôèá

aa.iean xykd:úåàåáî éôåúù é"ò åëåúá ìèìèì éåáî ìù åúðîæäå åúðëä.dxewe igl mixne` y"aúåöéçî 'ã äøåúä ïî åäì àøéáñã êéøö ïäéðù

`xephxa yexit

שבת  בערב עושה הריהו  וכלה, חתן minegz",לשמח aexir" במקום שמניח היינו 
שם  קונה הוא כך ידי  ועל סעודות, שתי  מזון  בסופו או  תחומו בתוך  מסויים
הוא  כאילו  העירוב הנחת מקום שרואים כלומר השבת, כניסת בשעת שביתה
רוח. לכל  אמה אלפיים מקום מאותו  בשבת לילך לו ומותר זו , לשבת ביתו
הוא  רשאי  מזרח, לצד  ממקומו אמה אלפיים בסוף העירוב את הניח אם כגון,
מקום  עד ממקומו  אמה אלפיים אמה, אלפים ארבעת מזרח לצד בשבת לילך
לילך לו  אסור מערב לצד ממקומו אבל ואילך. משם אמה ואלפיים העירוב,
עירובו, הניח אם אמנם עירובו. ממקום אמה אלפיים נגמרות שכאן  לפי  כלל ,
אלפים  שלשת מזרח לצד לילך  הוא רשאי מזרח, לצד אמה אלף בסוף למשל,
מערב  ולצד אמה, אלפיים עוד ואילך ומשם עירובו, מקום עד אמה אלף אמה,

עירובו. ממקום אמה אלפיים שהן בלבד, אמה אלף לילך הוא רשאי
שבת  בערב שהולכים כלומר ברגליים, מערבים כך במזון שמערבים כשם
אחר וחוזרים השמשות, בין שם ומחשיכים שביתה בו לקנות שרוצים למקום

ט). ד , במסכתנו  (כמבואר הביתה כך
האמה, אלפיים מדידת הישוב, גבולות סימון  השבת, תחום בעניין הדינים פרטי

במסכתנו. הם מבוארים כולם ועוד , שביתה קניית דרכי 

א ה נ ש מ ר ו א ב

למסכתנו ), (בפתיחה בארנו וכבר  סתום, מבוי של  תיקונו בדיני פותחת מסכתנו 
וכיון לתוכו , פתוחות וחצרות מחיצות, שלש המוקף רחוב הוא סתום שמבוי 
יחליפוהו שמא אמות, ארבע בו לטלטל  חכמים אסרו  הרבים לרשות פתוח שהמבוי 
בפתח  המחיצות שתי על  למעלה קורה להניח חכמים תיקנו ברם, הרבים. ברשות
מותר  שיהא למבוי, היכר  או  מחיצה כעין משמש  וזה בצידו , לחי ליתן  או המבוי
המבוי פתח גודל  מה ללמד , באה משנתנו ב). במשנה להלן  (כמבואר בו  לטלטל 

בלחי. או בקורה להתירו  שניתן 

änà íéøNòî äìòîì dBáb àeäL éBáîשחלל כלומר  – ÈÆÈÇÀÇÀÈÅÆÀÄÇÈ
שתי גבי על  למעלה הנתונה הקורה ועד  הקרקע מן  למבוי, הכניסה

מטרים), (כ10ֿ אמה מעשרים למעלה הוא הכניסה, èòîéÀÇÅמחיצות
הכניסה  בחלל  יהא שלא עד  הקורה את שיוריד והיינו החלל , את –

ניכרת  הקורה ואין היכר , משום היא שהקורה לפי אמה, מעשרים יותר 
אמרו , בגמרא המבוי . את מתירה ואינה אמה, מעשרים למעלה כשהיא

על אף בה, מסתכלים שהכל עד  ופיתוחים ציורים בקורה יש  שאם
היכר. בה יש  שהרי  כשרה, הריהי  אמה, מעשרים למעלה שהיא פי 

Céøö Bðéà :øîBà äãeäé éaø אף שלדעתו הקורה, את להוריד – ÇÄÀÈÅÅÈÄ
וניכרת נראית היא הרי  אמה, מעשרים למעלה היא ((גגממרראא  ;;כשהקורה

עשויה ררממבב""םם  )) הקורה שאין לפי  יהודה, רבי  של טעמו  מבארים ויש .

יורדת  היא כאילו  הקורה את שרואים מחיצה, משום אלא היכר  משום

mzeqe")וסותמת cxei dxwz it") עשרים בתוך היא אם הבדל אין  ולכן  ,
מעשרים למעלה או בבררטטננוורראא  ))אמה ייההווננתתןן;; iaxk.((ההרר  ""רר dkld oi`e

.dcediúBnà øNòî áçøäå רחב המבוי  של הכניסה חלל  אם – ÀÈÈÈÅÆÆÇ
אמות, פחות,èòîéמעשר או אמות עשר  על ויעמידנו  הרוחב את – ÀÇÅ

נקראת אמות, עשר עד רחבה כשהיא למבוי  הכניסה אבל"gzt".שכן
"פירצה", אלא "פתח" נקראת אינה אמות מעשר  יותר  רחבה כשהיא

יש כפתח. דינה אליו  הכניסה כן  אם אלא המבוי  את מתירים ואין
למדו  במשנתנו  הנזכרות והרוחב הגובה שמידות בגמרא, אומרים

אמות. עשר  ורחב אמה עשרים גבוה שהיה היכל , של מפתחו  חכמים
Bì Lé íàå,למבוי –çútä úøeö קנה המבוי בכניסת שיש  – ÀÄÆÇÇÆÇ

ומשקוף, מזוזות שתי  כעין גביהם, על  וקנה מכאן  וקנה óàÇמכאן
úBnà øNòî áçø àeäL ét ìò מעשרים גבוה הוא אפילו וכן – ÇÄÆÈÈÅÆÆÇ

èòîì,((ררממבב""םם  ))אמה Céøö ïéà את מכשירה הפתח שצורת – ÅÈÄÀÇÅ
בתוכו . לטלטל מותר  שיהא המבוי 

של משמו  שאמר  כרבא והלכה בגמרא, אמוראים נחלקו  האמות מידת בענין 
נחמן: `zenרב lk" ובמסכת סוכה ובמסכת במסכתנו  השנויות האמות כל (היינו
zewgeyכלאיים) elld `l` ,dyy za dn`a,סדוקות באצבעות (שמודדים

– שפתיו  שפושק השוחק כדרך  jexr(.zeavrמרווחות, ellde הרמב"ם וכותב
של הגודל  רוחב היא מקום בכל בה שמשערין  "האצבע לו): יז, שבת (הל'
בין בשבת, בין מקום, בכל האמורה אמה וכל אצבעות. ארבע והטפח יד.
ששה  בת באמה משערין  ופעמים טפחים, ששה בת אמה היא וכלאיים, בסוכה

לזו  זו דחוקות odטפחים `l` efl ef oia lceb`d zerav`a geeix miny oi`y)
efa ef zerbepe zenvnevn שוחקות ששה בת באמה משערין  ופעמים ברטנורא), –

xie`dורווחות qpkpy ,zegeexn `l` gewcedn opi` la` efl ef zeaxw zerav`dy)
(odipia מודדים לחומרא, היא עצב בטפח המדידה (שאם להחמיר" וזה וזה ,

שוחק). בטפח מודדים לחומרא, היא שוחק בטפח המדידה ואם עצב, בטפח
העצב  על השוחק יתרון  ששיעור  הרשב"א, בשם מביא משנה" "מגיד ובעל

לאמה. אצבע חצי  שהוא לו נראה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הסתום. המבוי  היתר בדין  עוסקת משנתנו 

éBáî øLëä,בתוכו לטלטל  מותר  שיהא המבוי , הכשרת –úéa ÆÀÅÈÅ
äøB÷å éçì :íéøîBà éànL לוח היינו  לחי , צריכים: שניהם – ÇÇÀÄÆÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íeMîìàòîLé éaøéðôì ãçà ãéîìz øîààáé÷ò éaø:e÷ìçð àGìlä úéáe éànL úéa,úBçt àeäL éBáî ìò ¦©¦¦§¨¥¨©©§¦¤¨¦§¥©¦£¦¨¤§§¥©©¥¦¥©¨¤¨
úBnà òaøàî,äøB÷a Bà éçìa Bà àeäL;e÷ìçp äî ìò?øNò ãòå úBnà òaøàî áçø ìò,éànL úéaLíéøîBà: ¥©§©©¤§¤¦§¨©©¤¡¨©¨¨¥©§©©§©¤¤¤¥©©§¦

å éçìäøB÷;ìlä úéáeíéøîBà:äøB÷ Bà éçì Bà.øîààáé÷ò éaø:e÷ìçð äæ ìòå äæ ìò. ¤¦§¨¥¦¥§¦¤¦¨¨©©¦£¦¨©¤§©¤¤¡¨
‚eøîàL äøBwä,çéøà ìa÷ì éãk äáçø,GL ìL äðáì éöç çéøàåíéçôè äL;çôè äáçø àäzL äøBwì dic, ©¨¤¨§§¨¨§¥§©¥¨¦©§¨¦©£¦§¥¨¤§¨§¨¦©¨©¨¤§¥§¨¨¤©

Bkøàì çéøà ìa÷ì éãk. §¥§©¥¨¦©§¨§
„çéøà ìa÷ì éãk äáçø,çéøà ìa÷ì éãk äàéøáe.äãeäé éaøøîBà:äàéøa dðéàL ét ìò óà äáçø. §¨¨§¥§©¥¨¦©§¦¨§¥§©¥¨¦©©¦§¨¥§¨¨©©¦¤¥¨§¦¨

:äøå÷å éçìà úéòéáøì àúîé÷åàå éðéñî äùîì äëìä éàúàå ïðéòá úåîéìù.dxew e` igl e` `"daeéàúàå àì åúå ïðéòá [úåîéìù] úåöéçî 'â äøåúä ïîã
éñåäì éðéñî äùîì äëìääçåúô úéòéáø çåøå åéúåçåø 'âî íåúñ éåáî àåä àëä äéá éøééàã éåáîå .äöéçî øëéäì äøå÷á åà åäùî éçìá åà ,úéòéáøä ó

äöøôðù øöç ïëå .ïäù ìë ìù ïéñô éðù åà åäùîå äòáøà ñô êéøöå ,ø"äøì äçåúôä äöøôðù øöçë éåä åáçøë åëøà éàã ,åáçø ìò øúåé åëøàå ,ø"äøì
åìéàë éåä éçìá øùëåäù éåáî åìéàã ,äøå÷á øùëåäù éåáîî ÷åìç éçìá øùëåäù éåáîå .äøå÷ åà éçìá úøúðå éåáîë äðåãð äáçø ìò øúåé äëøàå ø"äøì
øåîâ ãéçéä úåùøë éåä àì óåúù éãé ìò åëåúá ìèìèì øúåîù ô"òà äøå÷á øùëåäù éåáîå ,áééç åëåúì íéáøä úåùøî ÷øåæäå úåöéçî òáøà åì ùé

:äöéçî íåùî éçìå ,àøéëä íåùî äøå÷ ì"éé÷ã ,øåèô åëåúì íéáøä úåùøî ÷øåæäå.miigl xne` xfril` iaxïéàå .ïàëîå ïàëî éçì éòáå ì"ñ ù"áë
:à"øë äëìä.cg` cinlz xn`:øéàî éáø àåä.zen` rax`n zegt `edy:åçúô áçåø.ewlgp df lre df lr `aiwr iax xn`øîà÷ éëä éîð ÷"úå

êãéàå ,äøå÷ àìå éçì àì êéøö ïéà øáñ åäééðéî ãçã ,íéçôè 'ãî úåçô åçúô áçåøá ùéù éåáî åäééðéá àëéàã àãåîìú ùøôîå .øö÷ì áçø ïéá âéìôî àìã
:ö"à øáñ åäééðéî éäå êéøö øáñ åäééðéî éä íäéøáã êåúî øøáåä àìå ,äøå÷ åà éçì êéøö øáñ

bb` lawl ick dagx.gix:úåòéá÷ì ïéðá äéìò úåðáì äéåàø àäúù.migth dyly ly dpal ivg gix`de:áçåø äöçîå çôè çéøà àöîðdxewl dic
.gth agexaé"òå ,ïàëî òáöàå ïàëî òáöà èéèá çøîì ìåëé ,äöçîå çôè áçø çéøàäù ,øúåðä çôè éöç åúåà ,çôè äáçø äøå÷äù ïåéë ,øîà÷ éëä

:àøîâá äì ùøôî éëäå ,çéøà ìá÷ì äáçø äéäú ïë
cc.gix` lawl d`ixa:äëìä ïëå .øáùú àìù çéøàä ãáåë ìåáñì ä÷æç

`xephxa yexit

המחיצות  שתי על  למעלה קורה וגם הכניסה, בצד  עמוד, או עץ
למבוי ; éçìבכניסה :íéøîBà ìlä úéáe,מחיצה משום –Bà ÅÄÅÀÄÆÄ

äøB÷ידי על  שהוכשר מבוי בין  הבדל יש  ומכאן היכר; משום – È
הריהו  בלחי  שהוכשר  שמבוי קורה, ידי  על שהוכשר מבוי  ובין לחי

מבו  ואילו  גמורה, היחיד  כרשות ודינו  מחיצות ארבע מוקף יכאילו
"שיתוף" ידי  על  בתוכו לטלטל  שמותר  פי  על  אף בקורה, שהוכשר 

לתוכו  הרבים מרשות והזורק גמורה, היחיד כרשות אינו ("עירוב"),
בבררטטננוורראא  ))פטור  ïééçì.((ררממבב  ""םם;; :øîBà øæòéìà éaø צריכים – ÇÄÁÄÆÆÅÀÈÇÄ

הכניסה. צידי  בשני  מכאן  ולחי  מכאן ìàòîLéלחי éaø íeMîÄÇÄÄÀÈÅ
àáé÷ò éaø éðôì ãçà ãéîìz øîàשהתלמיד מבואר  בגמרא – ÈÇÇÀÄÆÈÄÀÅÇÄÂÄÈ

עקיבא; ורבי  ישמעאל  רבי של  תלמידם שהיה מאיר, רבי  àGהוא
òaøàî úBçt àeäL éBáî ìò ,ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçðÆÀÀÅÇÇÅÄÅÇÈÆÈÅÇÀÇ

úBnà,אמות מארבע פחות רחבו המבוי שפתח –àeäL שהכשרו – ÇÆ
äøB÷aהוא, Bà éçìa Bà.שמאי בית לדעת אף –e÷ìçp äî ìò ÀÆÄÀÈÇÇÆÁÈ

הלל? ובית שמאי בית –øNò ãòå úBnà òaøàî áçø ìò– ÇÈÈÅÇÀÇÇÀÇÆÆ
אמות, עשר  ועד  מארבע רחב הוא המבוי  éànLכשפתח úéaLÆÅÇÇ

äøB÷ Bà éçì Bà :íéøîBà ìlä úéáe ;äøB÷å éçì :íéøîBàÀÄÆÄÀÈÅÄÅÀÄÆÄÈ
לעיל . כמבואר –e÷ìçð äæ ìòå äæ ìò :àáé÷ò éaø øîà– ÈÇÇÄÂÄÈÇÆÀÇÆÆÁÈ

שיש במבוי עקיבא לרבי  קמא תנא בין  שההבדל מבואר, בגמרא

צריכים  אין מהם אחד  שלדעת טפחים, מארבעה פחות פתחו  ברוחב
ברור לא ברם, קורה. או  לחי צריכים האחר ולדעת קורה, ולא לחי לא

כך. סובר  ומי  כך  סובר  מי  דבריהם מתוך 

אבל מעט, אפילו  מרחבו יותר  שארכו היינו בקורה או  בלחי שהכשרו  המבוי
לחיכשהוא  או היינו כחצר, הכשר  צריך הריהו כרחבו , שארכו  היינו  רבוע,

משהו. ברוחב ואפילו  מכאן  ולחי מכאן  לחי  או  טפחים, ארבעה ברוחב אחד 
להכשרו מספיק קורה או ולחי  מבוי, כדין  דינו  מרחבו , יותר שארכו  חצר  וכן 

.(m"anxdl zeipynd yexit ;`xnb)

âששייששיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

הלל ), בית (לדעת קורה או  לחי המבוי שהכשר  הקודמת במשנה שלמדנו  לאתר 
הקורה. של רוחבה שיעור  ללמד משנתנו  באה

eøîàL äøBwäמותר שיהא המבוי  את מכשירה שהיא לעיל, – ÇÈÆÈÀ
להיות צריכה בתוכו , çéøàלטלטל  ìa÷ì éãk äáçø כמו – ÀÈÈÀÅÀÇÅÈÄÇ

והולכת, מפרשת GLשהמשנה ìL äðáì éöç çéøàåíéçôè äL ÀÈÄÇÂÄÀÅÈÆÀÈÀÈÄ
ומחצה, טפח האריח רוחב נמצא –äáçø àäzL äøBwì dicÇÈÇÈÆÀÅÀÈÈ
Bkøàì çéøà ìa÷ì éãk ,çôè:גורסים ויש  –gix` lawl ick ÆÇÀÅÀÇÅÈÄÇÀÈÀ

,eagxl ורוחב הקורה לאורך האריח אורך שיהא היא, המשנה וכוונת
הטפח חצי  של  שהעודף מבואר, בגמרא לרחבה. `zerav)האריח izy)

הקורה, צידי  לשני  לחלק אפשר  הקורה, רוחב על  האריח ברוחב שיש 

הזה  השיעור  טעם תחתיהן . טיט ולמרח מכאן , ואצבע מכאן אצבע
לבנות  רוצים כאילו כקבועה, נראית הקורה שתהא במפרשים, מבואר

בניין  בבררטטננוורראא  ))..עליה ((ררשש""יי;;

ד ה נ ש מ ר ו א ב

"רחבה  ששנינו מה אם תנאים בה ונחלקו הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
האריח. כובד לגבי  גם או  בלבד הרוחב לגבי  היא הכוונה אריח" לקבל כדי

çéøà ìa÷ì éãk äàéøáe ,çéøà ìa÷ì éãk äáçø הקורה – ÀÈÈÀÅÀÇÅÈÄÇÀÄÈÀÅÀÇÅÈÄÇ
ה  את אריח המכשירה לקבל כדי רחבה רק לא להיות צריכה מבוי

כובדו; מחמת תישבר שלא אריח, עליה לשאת כדי  חזקה גם אלא
הקורה  שתהא שצריך  הקודמת), (במשנה שבארנו כמו הוא, והטעם

בניין ; עליה לבנות שראויה כקבועה, øîBà:נראית äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äàéøa dðéàL ét ìò óà äáçø רחבה שתהא לקורה דיה – ÀÈÈÇÇÄÆÅÈÀÄÈ

משנה  (לעיל לשיטתו  הולך יהודה רבי חזקה. שאינה פי  על אף טפח,
קורה  שאף סובר הוא ולכן  מחיצה, משום אלא אינה שקורה א),

היא כשרה חזקה ייההווננתתןן  ))שאינה הבאה.((ההרר  ""רר במשנה כמפורט ,

izdw - zex`ean zeipyn
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‡änà íéøNòî äìòîì dBáb àeäL éBáî–èòîé.äãeäé éaøøîBà:éøö BðéàC.úBnà øNòî áçøäå ¨¤¨©§©§¨¥¤§¦©¨§©¥©¦§¨¥¥¨¦§¨¨¨¥¤¤©
–èòîé;çútä úøeö Bì Lé íàå,úBnà øNòî áçø àeäL ét ìò óà–éøö ïéàèòîì C. §©¥§¦¤©©¤©©©¦¤¨¨¥¤¤©¥¨¦§©¥
·éBáî øLëä–éànL úéaíéøîBà:äøB÷å éçì;ìlä úéáeíéøîBà:äøB÷ Bà éçì;øæòéìà éaøøîBà:ïééçì. ¤§¥¨¥©©§¦¤¦§¨¥¦¥§¦¤¦¨©¦¡¦¤¤¥§¨©¦

``̀.ieançåúô ãçà åùàø àìà ùìåôî åðéàå äîà äøùò ùù áçø éîð éà ,ø"äøì åéùàø éðùî çåúô àåäù é"ôòà äîà äøùò ùù áçø åðéàù
àúð÷úá äåéøùå ,øåîâ íéáøä úåùøá éìåèìèì éúà àîìã äéìò øåæâã àåä ïðáøå ,ïå÷ú íåù àìá äéá éìåèìèì éøù äøåúä ïîå .íåúñ ãçà åùàøå ø"äøì
äìòîìã ,íéøùòî äèîì äéäúù ãò äøå÷ä úà ìéôùé øîåìë ,èòîé äîà íéøùòî äìòîì äøå÷ä úà çéðä íàå .àøéëä äéì éåäéúã äøå÷ åà éçìã
àèìù íéøåéöä íúåà é"òù ,èòîì ö"à äîà íéøùòî äìòîì åìéôà ,íéçåúôå íéøåéö ùåøéô àøúìîà [åæ] äøå÷á ùé íàå .àðéò äá àèìù àì íéøùòî

:àðéò äá.v"` xne` dcedi iaxíéøùò êåúá éì äî àåä ïëù ïåéëå ,íúåñå ãøåé äø÷ú éô ïðéøîàã ,äöéçî íåùî àìà àøéëä íåùî åàì äøå÷ã àîòèã
:é"øë äëìä ïéàå .íéøùòî äìòîì éì äî.hrni zen` xyrn agxdeáçåø èòîé êëìä ,ïðéòá çúô ïðàå ,äöøô àìà çúô éø÷î àì úåîà øùòî éôèã
:úåçô ìò åà øùò ìò åðãéîòéå åúñéðë.gzt zxev el yi m`eäøùò íéäåáâ ïàëî äð÷å ïàëî äð÷ åìéôà àåä çúô úøåö íéîëç åøîàù íå÷î ìëá

äëåñå ïéáåøéò ìëáå åæ äðùîá úåéåðùä úåîàä ìëå .íéçôè äùìùî øúåé ïäî äåáâù ô"òàå ïäá òâåð åðéàù ô"òàå ïäéáâ ìò äð÷å øúåé åà íéçôè
ïéá ìãåâä úåòáöàá çåéø íéùé àìù øîåìë ,áöò çôèá ãåãîì êéøö íéîòôù àìà ,ìãåâá úåòáöà òáøà çôè ìëå ,íéçôè äùù úá äîà íä ,íéàìëå
äãéãîäù ïîæá ,ãöéë .÷çåù çôè àø÷ðä åäæå ,äæá äæ íéòâåð åéäé àìù ìãåâì ìãåâ ïéá çåéø ïúéì êéøö íéîòôå ,åæá åæ úåòâåðå úåîöîåöî åéäé àìà åæì åæ

äù ïîæáå .áöò çôèá íéããåî ,äìåñô äîà íéøùòî ääåáâ àéäù äëåñå ,èòîé äîà íéøùòî äåáâ àåäù éåáî ïåâë ,àøîåçì àéä áöò çôèáäãéãî
:íìåòì ïëå ,÷çåù çôèá ïéããåî ,íéçôè äøùòî úåçô ääáâ ïéà äëåñ ,íéçôè äøùòî úåçô åäáâ ïéà éåáî ïåâë ,àøîåçì àåä ÷çåù çôèá

aa.iean xykd:úåàåáî éôåúù é"ò åëåúá ìèìèì éåáî ìù åúðîæäå åúðëä.dxewe igl mixne` y"aúåöéçî 'ã äøåúä ïî åäì àøéáñã êéøö ïäéðù

`xephxa yexit

שבת  בערב עושה הריהו  וכלה, חתן minegz",לשמח aexir" במקום שמניח היינו 
שם  קונה הוא כך ידי  ועל סעודות, שתי  מזון  בסופו או  תחומו בתוך  מסויים
הוא  כאילו  העירוב הנחת מקום שרואים כלומר השבת, כניסת בשעת שביתה
רוח. לכל  אמה אלפיים מקום מאותו  בשבת לילך לו ומותר זו , לשבת ביתו
הוא  רשאי  מזרח, לצד  ממקומו אמה אלפיים בסוף העירוב את הניח אם כגון,
מקום  עד ממקומו  אמה אלפיים אמה, אלפים ארבעת מזרח לצד בשבת לילך
לילך לו  אסור מערב לצד ממקומו אבל ואילך. משם אמה ואלפיים העירוב,
עירובו, הניח אם אמנם עירובו. ממקום אמה אלפיים נגמרות שכאן  לפי  כלל ,
אלפים  שלשת מזרח לצד לילך  הוא רשאי מזרח, לצד אמה אלף בסוף למשל,
מערב  ולצד אמה, אלפיים עוד ואילך ומשם עירובו, מקום עד אמה אלף אמה,

עירובו. ממקום אמה אלפיים שהן בלבד, אמה אלף לילך הוא רשאי
שבת  בערב שהולכים כלומר ברגליים, מערבים כך במזון שמערבים כשם
אחר וחוזרים השמשות, בין שם ומחשיכים שביתה בו לקנות שרוצים למקום

ט). ד , במסכתנו  (כמבואר הביתה כך
האמה, אלפיים מדידת הישוב, גבולות סימון  השבת, תחום בעניין הדינים פרטי

במסכתנו. הם מבוארים כולם ועוד , שביתה קניית דרכי 
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למסכתנו ), (בפתיחה בארנו וכבר  סתום, מבוי של  תיקונו בדיני פותחת מסכתנו 
וכיון לתוכו , פתוחות וחצרות מחיצות, שלש המוקף רחוב הוא סתום שמבוי 
יחליפוהו שמא אמות, ארבע בו לטלטל  חכמים אסרו  הרבים לרשות פתוח שהמבוי 
בפתח  המחיצות שתי על  למעלה קורה להניח חכמים תיקנו ברם, הרבים. ברשות
מותר  שיהא למבוי, היכר  או  מחיצה כעין משמש  וזה בצידו , לחי ליתן  או המבוי
המבוי פתח גודל  מה ללמד , באה משנתנו ב). במשנה להלן  (כמבואר בו  לטלטל 

בלחי. או בקורה להתירו  שניתן 

änà íéøNòî äìòîì dBáb àeäL éBáîשחלל כלומר  – ÈÆÈÇÀÇÀÈÅÆÀÄÇÈ
שתי גבי על  למעלה הנתונה הקורה ועד  הקרקע מן  למבוי, הכניסה

מטרים), (כ10ֿ אמה מעשרים למעלה הוא הכניסה, èòîéÀÇÅמחיצות
הכניסה  בחלל  יהא שלא עד  הקורה את שיוריד והיינו החלל , את –

ניכרת  הקורה ואין היכר , משום היא שהקורה לפי אמה, מעשרים יותר 
אמרו , בגמרא המבוי . את מתירה ואינה אמה, מעשרים למעלה כשהיא

על אף בה, מסתכלים שהכל עד  ופיתוחים ציורים בקורה יש  שאם
היכר. בה יש  שהרי  כשרה, הריהי  אמה, מעשרים למעלה שהיא פי 

Céøö Bðéà :øîBà äãeäé éaø אף שלדעתו הקורה, את להוריד – ÇÄÀÈÅÅÈÄ
וניכרת נראית היא הרי  אמה, מעשרים למעלה היא ((גגממרראא  ;;כשהקורה

עשויה ררממבב""םם  )) הקורה שאין לפי  יהודה, רבי  של טעמו  מבארים ויש .

יורדת  היא כאילו  הקורה את שרואים מחיצה, משום אלא היכר  משום

mzeqe")וסותמת cxei dxwz it") עשרים בתוך היא אם הבדל אין  ולכן  ,
מעשרים למעלה או בבררטטננוורראא  ))אמה ייההווננתתןן;; iaxk.((ההרר  ""רר dkld oi`e

.dcediúBnà øNòî áçøäå רחב המבוי  של הכניסה חלל  אם – ÀÈÈÈÅÆÆÇ
אמות, פחות,èòîéמעשר או אמות עשר  על ויעמידנו  הרוחב את – ÀÇÅ

נקראת אמות, עשר עד רחבה כשהיא למבוי  הכניסה אבל"gzt".שכן
"פירצה", אלא "פתח" נקראת אינה אמות מעשר  יותר  רחבה כשהיא

יש כפתח. דינה אליו  הכניסה כן  אם אלא המבוי  את מתירים ואין
למדו  במשנתנו  הנזכרות והרוחב הגובה שמידות בגמרא, אומרים

אמות. עשר  ורחב אמה עשרים גבוה שהיה היכל , של מפתחו  חכמים
Bì Lé íàå,למבוי –çútä úøeö קנה המבוי בכניסת שיש  – ÀÄÆÇÇÆÇ

ומשקוף, מזוזות שתי  כעין גביהם, על  וקנה מכאן  וקנה óàÇמכאן
úBnà øNòî áçø àeäL ét ìò מעשרים גבוה הוא אפילו וכן – ÇÄÆÈÈÅÆÆÇ

èòîì,((ררממבב""םם  ))אמה Céøö ïéà את מכשירה הפתח שצורת – ÅÈÄÀÇÅ
בתוכו . לטלטל מותר  שיהא המבוי 

של משמו  שאמר  כרבא והלכה בגמרא, אמוראים נחלקו  האמות מידת בענין 
נחמן: `zenרב lk" ובמסכת סוכה ובמסכת במסכתנו  השנויות האמות כל (היינו
zewgeyכלאיים) elld `l` ,dyy za dn`a,סדוקות באצבעות (שמודדים

– שפתיו  שפושק השוחק כדרך  jexr(.zeavrמרווחות, ellde הרמב"ם וכותב
של הגודל  רוחב היא מקום בכל בה שמשערין  "האצבע לו): יז, שבת (הל'
בין בשבת, בין מקום, בכל האמורה אמה וכל אצבעות. ארבע והטפח יד.
ששה  בת באמה משערין  ופעמים טפחים, ששה בת אמה היא וכלאיים, בסוכה

לזו  זו דחוקות odטפחים `l` efl ef oia lceb`d zerav`a geeix miny oi`y)
efa ef zerbepe zenvnevn שוחקות ששה בת באמה משערין  ופעמים ברטנורא), –

xie`dורווחות qpkpy ,zegeexn `l` gewcedn opi` la` efl ef zeaxw zerav`dy)
(odipia מודדים לחומרא, היא עצב בטפח המדידה (שאם להחמיר" וזה וזה ,

שוחק). בטפח מודדים לחומרא, היא שוחק בטפח המדידה ואם עצב, בטפח
העצב  על השוחק יתרון  ששיעור  הרשב"א, בשם מביא משנה" "מגיד ובעל

לאמה. אצבע חצי  שהוא לו נראה
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הסתום. המבוי  היתר בדין  עוסקת משנתנו 

éBáî øLëä,בתוכו לטלטל  מותר  שיהא המבוי , הכשרת –úéa ÆÀÅÈÅ
äøB÷å éçì :íéøîBà éànL לוח היינו  לחי , צריכים: שניהם – ÇÇÀÄÆÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn oey`x wxt oiaexir zkqn

íeMîìàòîLé éaøéðôì ãçà ãéîìz øîààáé÷ò éaø:e÷ìçð àGìlä úéáe éànL úéa,úBçt àeäL éBáî ìò ¦©¦¦§¨¥¨©©§¦¤¨¦§¥©¦£¦¨¤§§¥©©¥¦¥©¨¤¨
úBnà òaøàî,äøB÷a Bà éçìa Bà àeäL;e÷ìçp äî ìò?øNò ãòå úBnà òaøàî áçø ìò,éànL úéaLíéøîBà: ¥©§©©¤§¤¦§¨©©¤¡¨©¨¨¥©§©©§©¤¤¤¥©©§¦

å éçìäøB÷;ìlä úéáeíéøîBà:äøB÷ Bà éçì Bà.øîààáé÷ò éaø:e÷ìçð äæ ìòå äæ ìò. ¤¦§¨¥¦¥§¦¤¦¨¨©©¦£¦¨©¤§©¤¤¡¨
‚eøîàL äøBwä,çéøà ìa÷ì éãk äáçø,GL ìL äðáì éöç çéøàåíéçôè äL;çôè äáçø àäzL äøBwì dic, ©¨¤¨§§¨¨§¥§©¥¨¦©§¨¦©£¦§¥¨¤§¨§¨¦©¨©¨¤§¥§¨¨¤©

Bkøàì çéøà ìa÷ì éãk. §¥§©¥¨¦©§¨§
„çéøà ìa÷ì éãk äáçø,çéøà ìa÷ì éãk äàéøáe.äãeäé éaøøîBà:äàéøa dðéàL ét ìò óà äáçø. §¨¨§¥§©¥¨¦©§¦¨§¥§©¥¨¦©©¦§¨¥§¨¨©©¦¤¥¨§¦¨

:äøå÷å éçìà úéòéáøì àúîé÷åàå éðéñî äùîì äëìä éàúàå ïðéòá úåîéìù.dxew e` igl e` `"daeéàúàå àì åúå ïðéòá [úåîéìù] úåöéçî 'â äøåúä ïîã
éñåäì éðéñî äùîì äëìääçåúô úéòéáø çåøå åéúåçåø 'âî íåúñ éåáî àåä àëä äéá éøééàã éåáîå .äöéçî øëéäì äøå÷á åà åäùî éçìá åà ,úéòéáøä ó

äöøôðù øöç ïëå .ïäù ìë ìù ïéñô éðù åà åäùîå äòáøà ñô êéøöå ,ø"äøì äçåúôä äöøôðù øöçë éåä åáçøë åëøà éàã ,åáçø ìò øúåé åëøàå ,ø"äøì
åìéàë éåä éçìá øùëåäù éåáî åìéàã ,äøå÷á øùëåäù éåáîî ÷åìç éçìá øùëåäù éåáîå .äøå÷ åà éçìá úøúðå éåáîë äðåãð äáçø ìò øúåé äëøàå ø"äøì
øåîâ ãéçéä úåùøë éåä àì óåúù éãé ìò åëåúá ìèìèì øúåîù ô"òà äøå÷á øùëåäù éåáîå ,áééç åëåúì íéáøä úåùøî ÷øåæäå úåöéçî òáøà åì ùé

:äöéçî íåùî éçìå ,àøéëä íåùî äøå÷ ì"éé÷ã ,øåèô åëåúì íéáøä úåùøî ÷øåæäå.miigl xne` xfril` iaxïéàå .ïàëîå ïàëî éçì éòáå ì"ñ ù"áë
:à"øë äëìä.cg` cinlz xn`:øéàî éáø àåä.zen` rax`n zegt `edy:åçúô áçåø.ewlgp df lre df lr `aiwr iax xn`øîà÷ éëä éîð ÷"úå

êãéàå ,äøå÷ àìå éçì àì êéøö ïéà øáñ åäééðéî ãçã ,íéçôè 'ãî úåçô åçúô áçåøá ùéù éåáî åäééðéá àëéàã àãåîìú ùøôîå .øö÷ì áçø ïéá âéìôî àìã
:ö"à øáñ åäééðéî éäå êéøö øáñ åäééðéî éä íäéøáã êåúî øøáåä àìå ,äøå÷ åà éçì êéøö øáñ

bb` lawl ick dagx.gix:úåòéá÷ì ïéðá äéìò úåðáì äéåàø àäúù.migth dyly ly dpal ivg gix`de:áçåø äöçîå çôè çéøà àöîðdxewl dic
.gth agexaé"òå ,ïàëî òáöàå ïàëî òáöà èéèá çøîì ìåëé ,äöçîå çôè áçø çéøàäù ,øúåðä çôè éöç åúåà ,çôè äáçø äøå÷äù ïåéë ,øîà÷ éëä

:àøîâá äì ùøôî éëäå ,çéøà ìá÷ì äáçø äéäú ïë
cc.gix` lawl d`ixa:äëìä ïëå .øáùú àìù çéøàä ãáåë ìåáñì ä÷æç
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המחיצות  שתי על  למעלה קורה וגם הכניסה, בצד  עמוד, או עץ
למבוי ; éçìבכניסה :íéøîBà ìlä úéáe,מחיצה משום –Bà ÅÄÅÀÄÆÄ

äøB÷ידי על  שהוכשר מבוי בין  הבדל יש  ומכאן היכר; משום – È
הריהו  בלחי  שהוכשר  שמבוי קורה, ידי  על שהוכשר מבוי  ובין לחי

מבו  ואילו  גמורה, היחיד  כרשות ודינו  מחיצות ארבע מוקף יכאילו
"שיתוף" ידי  על  בתוכו לטלטל  שמותר  פי  על  אף בקורה, שהוכשר 

לתוכו  הרבים מרשות והזורק גמורה, היחיד כרשות אינו ("עירוב"),
בבררטטננוורראא  ))פטור  ïééçì.((ררממבב  ""םם;; :øîBà øæòéìà éaø צריכים – ÇÄÁÄÆÆÅÀÈÇÄ

הכניסה. צידי  בשני  מכאן  ולחי  מכאן ìàòîLéלחי éaø íeMîÄÇÄÄÀÈÅ
àáé÷ò éaø éðôì ãçà ãéîìz øîàשהתלמיד מבואר  בגמרא – ÈÇÇÀÄÆÈÄÀÅÇÄÂÄÈ

עקיבא; ורבי  ישמעאל  רבי של  תלמידם שהיה מאיר, רבי  àGהוא
òaøàî úBçt àeäL éBáî ìò ,ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçðÆÀÀÅÇÇÅÄÅÇÈÆÈÅÇÀÇ

úBnà,אמות מארבע פחות רחבו המבוי שפתח –àeäL שהכשרו – ÇÆ
äøB÷aהוא, Bà éçìa Bà.שמאי בית לדעת אף –e÷ìçp äî ìò ÀÆÄÀÈÇÇÆÁÈ

הלל? ובית שמאי בית –øNò ãòå úBnà òaøàî áçø ìò– ÇÈÈÅÇÀÇÇÀÇÆÆ
אמות, עשר  ועד  מארבע רחב הוא המבוי  éànLכשפתח úéaLÆÅÇÇ

äøB÷ Bà éçì Bà :íéøîBà ìlä úéáe ;äøB÷å éçì :íéøîBàÀÄÆÄÀÈÅÄÅÀÄÆÄÈ
לעיל . כמבואר –e÷ìçð äæ ìòå äæ ìò :àáé÷ò éaø øîà– ÈÇÇÄÂÄÈÇÆÀÇÆÆÁÈ

שיש במבוי עקיבא לרבי  קמא תנא בין  שההבדל מבואר, בגמרא

צריכים  אין מהם אחד  שלדעת טפחים, מארבעה פחות פתחו  ברוחב
ברור לא ברם, קורה. או  לחי צריכים האחר ולדעת קורה, ולא לחי לא

כך. סובר  ומי  כך  סובר  מי  דבריהם מתוך 

אבל מעט, אפילו  מרחבו יותר  שארכו היינו בקורה או  בלחי שהכשרו  המבוי
לחיכשהוא  או היינו כחצר, הכשר  צריך הריהו כרחבו , שארכו  היינו  רבוע,

משהו. ברוחב ואפילו  מכאן  ולחי מכאן  לחי  או  טפחים, ארבעה ברוחב אחד 
להכשרו מספיק קורה או ולחי  מבוי, כדין  דינו  מרחבו , יותר שארכו  חצר  וכן 

.(m"anxdl zeipynd yexit ;`xnb)

âששייששיי âייווםם
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הלל ), בית (לדעת קורה או  לחי המבוי שהכשר  הקודמת במשנה שלמדנו  לאתר 
הקורה. של רוחבה שיעור  ללמד משנתנו  באה

eøîàL äøBwäמותר שיהא המבוי  את מכשירה שהיא לעיל, – ÇÈÆÈÀ
להיות צריכה בתוכו , çéøàלטלטל  ìa÷ì éãk äáçø כמו – ÀÈÈÀÅÀÇÅÈÄÇ

והולכת, מפרשת GLשהמשנה ìL äðáì éöç çéøàåíéçôè äL ÀÈÄÇÂÄÀÅÈÆÀÈÀÈÄ
ומחצה, טפח האריח רוחב נמצא –äáçø àäzL äøBwì dicÇÈÇÈÆÀÅÀÈÈ
Bkøàì çéøà ìa÷ì éãk ,çôè:גורסים ויש  –gix` lawl ick ÆÇÀÅÀÇÅÈÄÇÀÈÀ

,eagxl ורוחב הקורה לאורך האריח אורך שיהא היא, המשנה וכוונת
הטפח חצי  של  שהעודף מבואר, בגמרא לרחבה. `zerav)האריח izy)

הקורה, צידי  לשני  לחלק אפשר  הקורה, רוחב על  האריח ברוחב שיש 

הזה  השיעור  טעם תחתיהן . טיט ולמרח מכאן , ואצבע מכאן אצבע
לבנות  רוצים כאילו כקבועה, נראית הקורה שתהא במפרשים, מבואר

בניין  בבררטטננוורראא  ))..עליה ((ררשש""יי;;

ד ה נ ש מ ר ו א ב

"רחבה  ששנינו מה אם תנאים בה ונחלקו הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
האריח. כובד לגבי  גם או  בלבד הרוחב לגבי  היא הכוונה אריח" לקבל כדי

çéøà ìa÷ì éãk äàéøáe ,çéøà ìa÷ì éãk äáçø הקורה – ÀÈÈÀÅÀÇÅÈÄÇÀÄÈÀÅÀÇÅÈÄÇ
ה  את אריח המכשירה לקבל כדי רחבה רק לא להיות צריכה מבוי

כובדו; מחמת תישבר שלא אריח, עליה לשאת כדי  חזקה גם אלא
הקורה  שתהא שצריך  הקודמת), (במשנה שבארנו כמו הוא, והטעם

בניין ; עליה לבנות שראויה כקבועה, øîBà:נראית äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äàéøa dðéàL ét ìò óà äáçø רחבה שתהא לקורה דיה – ÀÈÈÇÇÄÆÅÈÀÄÈ

משנה  (לעיל לשיטתו  הולך יהודה רבי חזקה. שאינה פי  על אף טפח,
קורה  שאף סובר הוא ולכן  מחיצה, משום אלא אינה שקורה א),

היא כשרה חזקה ייההווננתתןן  ))שאינה הבאה.((ההרר  ""רר במשנה כמפורט ,

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצח

 198  ליתדהנ לןינ עדלה דס

eקצח dpyn oey`x wxt oiaexir zkqn

‰íéð÷ ìL Bà L÷ ìL äúéä,àéä elàk dúBà ïéàBøúëzî ìL;än÷ò–äèeLt àéä elàk dúBà ïéàBø; ¨§¨¤©¤¨¦¦¨§¦¦¤©¤¤£ª¨¦¨§¦¦§¨
älâò–úòaøî àéä elàk dúBà ïéàBø.GL Bôwäa LiL ìkíéçôè äL,çôè áçø Ba Lé. £ª¨¦¨§¦¦§ª©©¨¤¥§¤¥§¨§¨¦¤Ÿ©¤©
ÂeøîàL ïééçì,íéçôè äøNò ïäáb,ìk ïéáòå ïaçøåàeäL.éñBé éaøøîBà:GL ïaçøíéçôè äL. §¨©¦¤¨§¨§¨£¨¨§¨¦§¨§¨§¨§¨¨¤©¦¥¥¨§¨§¨§¨¦

dd.'ek mipw lye yw ly dzid:äéúååë àúëìä úéìå ,äì øîà÷ äãåäé 'ø.dnewr:äá çð çéøà ïéà äìåâò ïëå ,äéìò çåðì ìåëé çéøà ïéàùyi m`
.dtiwdaçôè áçåø äá ùéù òåãéá ,áéáñ äôé÷äì íéçôè äùìù èåç äëéøöù ,íéçôè äùìù äôé÷äá ùéù ìë ,øéùëäì äìåâòä úãî àéä åæéàå øîåìë

äîìù äùòù íéá åðéöî ïëù ,÷ìçú íà('ã 'á ä"ã)áçåø äîà ìëì àîìà ,áéáñ åúåà áåñé äîàá íéùìù å÷å áéáñ ìåâò åúôù ìà åúôùî äîàá øùò
:ó÷éä úåîà ùìù àëéà ìåâòá

ee.exn`y miigl:ïøåòéù åäæ ,àãç ïðáøìå ïðéòá éúøú øæòéìà éáøìã ,íéîëçå øæòéìà éáø äá å÷ìçðù íééçì.migth dxyr odabéåáîä äáåâ øåòéùë
:íéçôè äøùò äåáâ éçìá åéã äáøä äåáâ éåáîä äéä åìéôàå .íéçôè äøùòî úåçô åäáâ ïéàã.dyly oagx xne` iqei iaxe.äöéçîá áåùç øáã éòáã

:é"øë äëìä ïéàå

`xephxa yexit

âקקוודדשש âששבבתת
ה ה נ ש מ ר ו א ב

שאינה  פי  על אף "רחבה הקודמת: שבמשנה יהודה רבי  דברי  המשך  היא משנתנו
בריאה".

äúéä,הקורה –íéð÷ ìL Bà L÷ ìL לשאת יכולה שאינה – ÈÀÈÆÇÆÈÄ
úëzîאריח, ìL àéä elàk dúBà ïéàBø;אריח לקבל היכולה – ÄÈÀÄÄÆÇÆÆ
än÷ò,עליה לנוח יכול  אריח שאין עקומה, הקורה היתה –ïéàBø ÂËÈÄ

äèeLt àéä elàk dúBà,היא וכשרה –älâò הקורה אם – ÈÀÄÄÀÈÂËÈ
עליה, לנוח לאריח אפשר שאי עגולה, elàkהיתה dúBà ïéàBøÄÈÀÄ

.úòaøî àéä? המבוי את להכשיר העגולה הקורה מידת היא ואיזו ÄÀËÇÇ
Bôwäa LiL ìk,עיגול של  –GLíéçôè äL– המקיף שהחוט ÈÆÅÀÆÅÀÈÀÈÄ

טפחים, שלשה ארכו  העיגול çôèאת áçø Ba Lé– שקורה מכאן ÆÙÇÆÇ
ממה  זה למדים בגמרא כשרה. טפחים, שלשה בהקיפה שיש עגולה

ככגג))::שנאמר זז  ,, אא משפתו ((ממללככייםם   באמה עשר מוצק, הים את "ויעש 

יסוב  באמה שלשים וקו  קומתו , באמה וחמש  סביב, עגול שפתו  עד 
משפה  העובר שלו , והקוטר עגול, היה שהים כלומר  סביב", אותו 

אינו  החשבון ברם, אמה. שלשים והקפו  אמות, עשר  היה לשפה,
כותב  וכן  עגולים; מספרים הם כאן  הנתונים והמספרים מדויק,

שלה  באלכסון אמה שיש עגולה כל המדות חכמי  שלפי  הרמב"ם,
שמספר ולפי בקירוב, ושביעית אמות שלש בהקיפה יש בקוטרה) (היינו
השלם. המספר  את החכמים נקטו בקירוב, אלא לעולם יושג לא זה

dqcpdd:ואמנם zxez itl3.14 הוא ההיקף טפח, הוא הקוטר  אם
ההנדסה  בתורת מציינים (3.14...) זה מספר  מאית). של  (בקירוב טפחים

) "פי" יוונית .)באות
יהודה  רבי מדברי כולה שמשנתנו שבירושלמי ) אחת דעה (לפי  מפרשים יש

עליו חולקים חכמים אבל  ozpei)היא, x"xd) אחרת דעה (לפי  מפרשים ויש .
ועגולה  עקומה בענין  אבל  יהודה רבי  מדברי היא הרישא שרק שבירושלמי )
קורה  ברם, ומרובעת. פשוטה היא כאילו  אותה שרואין מודים חכמים אף
בין יהיה העקמימות תינטל  שאילו כל  למבוי , חוץ היא שעקמימותה עקומה

פסולה הקורה חכמים לדעת טפחים, שלשה של חלל הקורה (inlyexi;חלקי 
.(y"`xd ;m"anx

ו ה נ ש מ ר ו א ב
ועביו. רחבו גבהו, הלחי: שיעור ללמד המשנה באה הקורה, שיעור  שנתבאר  לאחר 

eøîàL ïééçì במשנה (לעיל  אליעזר  ורבי  חכמים בהן  שנחלקו – ÀÈÇÄÆÈÀ
בשני מכאן, ולחי  מכאן  לחי לחיים, צריך אליעזר  רבי  שלדעת ב),
בצד אחד, בלחי אלא צורך  אין חכמים ולדעת למבוי, הכניסה צידי 

למבוי , הכניסה של  בלבד íéçôèאחד  äøNò ïäábכלומר – ÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
הם  צריכים מקום מכל  אליעזר , רבי  כדעת לחיים שני  העושה שאפילו 

שכן  המבוי , גובה כשיעור  טפחים, עשרה הפחות לכל  גבוהים להיות
לכל גבוה הוא כן  אם אלא בקורה או בלחי מבוי של הכשרו  אין 

טפחים  מעשרה גבוה המבוי  היה אפילו  ברם, טפחים. עשרה הפחות
טפחים עשרה גבוה שהוא בלחי להכשירו בבררטטננוורראא  ))דיו ;((ררממבב""םם  ;;

ïéáòå ïaçøå,הלחיין של –àeäL ìk: אמרו בגמרא –lk dnke ÀÈÀÈÀÈÀÈÈÆ
laxqd hegk elit` ?`edyיש בימיהם). לובשים שהיו  עבה, בגד (מין 

אצבע כעובי הוא הסרבל שחוט ממההרר  ""םם  ))מבארים, בבששםם ויש((ממררדדככיי .
ממש  משהו כלומר האצבע, מעובי  פחות אפילו ייווססףף"";;מפרשים: ((""בבייתת  

אאבבררההםם"")).. GL""ממגגןן ïaçø :øîBà éñBé éaøíéçôè äLשהואיל – ÇÄÅÅÈÀÈÀÈÀÈÄ
כשר אינו  ולכן חשוב, דבר  שיהא צריך  מחיצה, משום הוא והלחי 

טפתים שלשה לפחות, רחבו כן  אם בבררטטננוורראא  ))אלא ייווננתתןן;; oi`e.((ההרר  ""רר
.iqei iaxk dkld

izdw - zex`ean zeipyn

באופן  עד-עתר  כבה  שריר  כו',  רשעבוד  קושי  בעניין  עוד  צוהך  אין  אלו  בימינו 
ידי-חובת גלות, וכמו שכתב אדמו"ה ראמצעי שבטלו  של די ורותה כדי לצאת 

רשמדות ולא יריו עוד כו' ולא תקום פעמיים צהר
ממאמה כ"ר טבת ר'תשכ"ז

לכל  גם ריאהצייט שלו שייך  בני-ישהאל, רהי  כל  יש שייכות עם  כיוון שלנשיא 
בני-ישהאל, רן אלו שלומדים תוהתו ורן כל שאה בני-ישהאל

משיחת כ"ר טבת, ר'תשכ"ז
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קצט

e dpyn oey`x wxt oiaexir zkqn

‰íéð÷ ìL Bà L÷ ìL äúéä,àéä elàk dúBà ïéàBøúëzî ìL;än÷ò–äèeLt àéä elàk dúBà ïéàBø; ¨§¨¤©¤¨¦¦¨§¦¦¤©¤¤£ª¨¦¨§¦¦§¨
älâò–úòaøî àéä elàk dúBà ïéàBø.GL Bôwäa LiL ìkíéçôè äL,çôè áçø Ba Lé. £ª¨¦¨§¦¦§ª©©¨¤¥§¤¥§¨§¨¦¤Ÿ©¤©
ÂeøîàL ïééçì,íéçôè äøNò ïäáb,ìk ïéáòå ïaçøåàeäL.éñBé éaøøîBà:GL ïaçøíéçôè äL. §¨©¦¤¨§¨§¨£¨¨§¨¦§¨§¨§¨§¨¨¤©¦¥¥¨§¨§¨§¨¦

dd.'ek mipw lye yw ly dzid:äéúååë àúëìä úéìå ,äì øîà÷ äãåäé 'ø.dnewr:äá çð çéøà ïéà äìåâò ïëå ,äéìò çåðì ìåëé çéøà ïéàùyi m`
.dtiwdaçôè áçåø äá ùéù òåãéá ,áéáñ äôé÷äì íéçôè äùìù èåç äëéøöù ,íéçôè äùìù äôé÷äá ùéù ìë ,øéùëäì äìåâòä úãî àéä åæéàå øîåìë

äîìù äùòù íéá åðéöî ïëù ,÷ìçú íà('ã 'á ä"ã)áçåø äîà ìëì àîìà ,áéáñ åúåà áåñé äîàá íéùìù å÷å áéáñ ìåâò åúôù ìà åúôùî äîàá øùò
:ó÷éä úåîà ùìù àëéà ìåâòá

ee.exn`y miigl:ïøåòéù åäæ ,àãç ïðáøìå ïðéòá éúøú øæòéìà éáøìã ,íéîëçå øæòéìà éáø äá å÷ìçðù íééçì.migth dxyr odabéåáîä äáåâ øåòéùë
:íéçôè äøùò äåáâ éçìá åéã äáøä äåáâ éåáîä äéä åìéôàå .íéçôè äøùòî úåçô åäáâ ïéàã.dyly oagx xne` iqei iaxe.äöéçîá áåùç øáã éòáã

:é"øë äëìä ïéàå

`xephxa yexit

âקקוודדשש âששבבתת
ה ה נ ש מ ר ו א ב

שאינה  פי  על אף "רחבה הקודמת: שבמשנה יהודה רבי  דברי  המשך  היא משנתנו
בריאה".

äúéä,הקורה –íéð÷ ìL Bà L÷ ìL לשאת יכולה שאינה – ÈÀÈÆÇÆÈÄ
úëzîאריח, ìL àéä elàk dúBà ïéàBø;אריח לקבל היכולה – ÄÈÀÄÄÆÇÆÆ
än÷ò,עליה לנוח יכול  אריח שאין עקומה, הקורה היתה –ïéàBø ÂËÈÄ

äèeLt àéä elàk dúBà,היא וכשרה –älâò הקורה אם – ÈÀÄÄÀÈÂËÈ
עליה, לנוח לאריח אפשר שאי עגולה, elàkהיתה dúBà ïéàBøÄÈÀÄ

.úòaøî àéä? המבוי את להכשיר העגולה הקורה מידת היא ואיזו ÄÀËÇÇ
Bôwäa LiL ìk,עיגול של  –GLíéçôè äL– המקיף שהחוט ÈÆÅÀÆÅÀÈÀÈÄ

טפחים, שלשה ארכו  העיגול çôèאת áçø Ba Lé– שקורה מכאן ÆÙÇÆÇ
ממה  זה למדים בגמרא כשרה. טפחים, שלשה בהקיפה שיש עגולה

ככגג))::שנאמר זז  ,, אא משפתו ((ממללככייםם   באמה עשר מוצק, הים את "ויעש 

יסוב  באמה שלשים וקו  קומתו , באמה וחמש  סביב, עגול שפתו  עד 
משפה  העובר שלו , והקוטר עגול, היה שהים כלומר  סביב", אותו 

אינו  החשבון ברם, אמה. שלשים והקפו  אמות, עשר  היה לשפה,
כותב  וכן  עגולים; מספרים הם כאן  הנתונים והמספרים מדויק,

שלה  באלכסון אמה שיש עגולה כל המדות חכמי  שלפי  הרמב"ם,
שמספר ולפי בקירוב, ושביעית אמות שלש בהקיפה יש בקוטרה) (היינו
השלם. המספר  את החכמים נקטו בקירוב, אלא לעולם יושג לא זה

dqcpdd:ואמנם zxez itl3.14 הוא ההיקף טפח, הוא הקוטר  אם
ההנדסה  בתורת מציינים (3.14...) זה מספר  מאית). של  (בקירוב טפחים

) "פי" יוונית .)באות
יהודה  רבי מדברי כולה שמשנתנו שבירושלמי ) אחת דעה (לפי  מפרשים יש

עליו חולקים חכמים אבל  ozpei)היא, x"xd) אחרת דעה (לפי  מפרשים ויש .
ועגולה  עקומה בענין  אבל  יהודה רבי  מדברי היא הרישא שרק שבירושלמי )
קורה  ברם, ומרובעת. פשוטה היא כאילו  אותה שרואין מודים חכמים אף
בין יהיה העקמימות תינטל  שאילו כל  למבוי , חוץ היא שעקמימותה עקומה

פסולה הקורה חכמים לדעת טפחים, שלשה של חלל הקורה (inlyexi;חלקי 
.(y"`xd ;m"anx

ו ה נ ש מ ר ו א ב
ועביו. רחבו גבהו, הלחי: שיעור ללמד המשנה באה הקורה, שיעור  שנתבאר  לאחר 

eøîàL ïééçì במשנה (לעיל  אליעזר  ורבי  חכמים בהן  שנחלקו – ÀÈÇÄÆÈÀ
בשני מכאן, ולחי  מכאן  לחי לחיים, צריך אליעזר  רבי  שלדעת ב),
בצד אחד, בלחי אלא צורך  אין חכמים ולדעת למבוי, הכניסה צידי 

למבוי , הכניסה של  בלבד íéçôèאחד  äøNò ïäábכלומר – ÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
הם  צריכים מקום מכל  אליעזר , רבי  כדעת לחיים שני  העושה שאפילו 

שכן  המבוי , גובה כשיעור  טפחים, עשרה הפחות לכל  גבוהים להיות
לכל גבוה הוא כן  אם אלא בקורה או בלחי מבוי של הכשרו  אין 

טפחים  מעשרה גבוה המבוי  היה אפילו  ברם, טפחים. עשרה הפחות
טפחים עשרה גבוה שהוא בלחי להכשירו בבררטטננוורראא  ))דיו ;((ררממבב""םם  ;;

ïéáòå ïaçøå,הלחיין של –àeäL ìk: אמרו בגמרא –lk dnke ÀÈÀÈÀÈÀÈÈÆ
laxqd hegk elit` ?`edyיש בימיהם). לובשים שהיו  עבה, בגד (מין 

אצבע כעובי הוא הסרבל שחוט ממההרר  ""םם  ))מבארים, בבששםם ויש((ממררדדככיי .
ממש  משהו כלומר האצבע, מעובי  פחות אפילו ייווססףף"";;מפרשים: ((""בבייתת  

אאבבררההםם"")).. GL""ממגגןן ïaçø :øîBà éñBé éaøíéçôè äLשהואיל – ÇÄÅÅÈÀÈÀÈÀÈÄ
כשר אינו  ולכן חשוב, דבר  שיהא צריך  מחיצה, משום הוא והלחי 

טפתים שלשה לפחות, רחבו כן  אם בבררטטננוורראא  ))אלא ייווננתתןן;; oi`e.((ההרר  ""רר
.iqei iaxk dkld

izdw - zex`ean zeipyn

zekxa zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

.a cenr b sc.'syp' iexwd onfd `ed izni` oecl day `xnbd:`xnbd dywn
àeä àúøBà óLðå,[lirl x`azdy itk] dlild zligz `ed 'syp' ike -àä §¤¤§¨¨
àeä àøôö óLð,xwead `ed 'syp'y x`ean xg` mewna ixd -áéúëc ¤¤©§¨¦§¦

blwv xird z` etxyy miwlnra cec mglpy dnglnd oipra(fi l '` l`eny),
,'íúøçîì áøòä ãòå óLpäî ãåc íkiå''syp'dn wlnr z` cec dkdy ©©¥¨¦¥©¤¤§©¨¤¤§¨¢¨¨

,xxal yie ,eiyp`e cec my epgy meid zxgnl df dide ,axrd créàîdn - ©
,'axrd cre sWPdn' dpeekdåàìmda dkd cecy dpeekd oi` ike -àøôvî ¥©¤¤§©¨¤¤¨¦©§¨

àéìéì ãòågken ok m`e ,dlild cr xweadn -zligz eyexit 'syp'y jkn §©¥§¨
.dlild zligz eyexit 'syp'y lirl x`azdy itk `lye ,meid

:`xnbd dgecàìmda dkd cecy `id dpeekd `l` ,aezkd zpeek efàúøBà ãòå àúøBàîoey`xd dlild zligzn - Ÿ¥§¨§©§¨
.dlild zligz eyexit 'syp' zn`ae ,ipyd dlild zligz cr

:`xnbd dywnéëä éà,dlild zligz cre dlild zligzn aezkd zpeeke ,zetcxp milin od 'axr'e 'syp'y ,jk m` - ¦¨¦
el did,'áøòä ãòå áøòäî' Bà ,'óLpä ãòå óLpäî' áBzëìsypdn' aezkle epeyl z` zepyl el did `le ¦§¥©¤¤§©©¤¤¥¨¤¤§©¨¤¤

miaezka dxizqdy `vnpe .axrd cre xweadn mze` dkd cecy aezkd zpeeke ,xwea `ed 'syp'y gxkdae .'axrd cre
'dlit`e dlil oeyi`a mei axra sypa'] lirl `aend weqta eli`e ,xwea `ed 'syp'y rnyn df aezkay ,zniiw oiicr

(h f ilyn).axr `ed 'syp'y rnyn ,[
:xg` ote`a miaezka dxizqd z` zvxzn `xnbdàlààáø øîà,,dvitw oeyln `ed `l` xwea e` axr epi` 'syp' ¤¨¨©¨¨

ok lreeåä éôLð éøzxy`k ,xwead zligza .` :'syp' mi`xwpd mipnf ipy mpyi -àîîé éúàå àéìéì óLð §¥¦§¥¨§©¥§¨§¨¥§¨¨
xy`k ,dlild zligza .a .xwead `ae ,jlde dlild utw -àéìéì éúàå àîîé óLð.dlild `ae ,jlde meid utw - §©§¨¨§¨¥¥§¨

weqta enk] axr eyexit minrtl 'syp' ok`y ,miaezka dxizqd zayeine(my)eyexit minrtle ,['ebe 'mei axra sypa'
weqta enk] xwea(fi l '` l`eny).['axrd cre sypdn cec mkie'

weqta oecl day `xnbd(aq hiw mildz)zevg zr `id izni` rci jlnd cec ik epnn cenll ozipy ,'mew` dlil zevg'
.dlild:`xnbd zl`eyúîéà àéìéìc àbìt òãé äåä éî ãåãå,dlild zevg `id izn rci jlnd cec ike - §¨¦¦£¨¨©©§¨§¥§¨¥©

àzLäelit` `ld -òãé äåä àì eðéaø äLîn di`xde ,zevg izn rci `l -áéúëcepiax dyn xn`y weqta ©§¨Ÿ¤©¥Ÿ£¨¨©¦§¦
zexeka zkn iptl drxtl(d-c `i zeny)'d xn` dM' ,íéøöî CBúa àöBé éðà äìélä úBöçkxFkA lM znE Ÿ¨©©£©©§¨£¦¥§¦§©¦¥¨§

oiadl yie ,'ebe 'mixvn ux`Aéàî[edn-]'úBöçk'rnyny 'zevga' xn` `l recne ,zevg zrya jxra ernyny §¤¤¦§©¦©©£
,weica zevgaéøa àLãe÷ déì øîàc àîéìéààeä Cdynl xn` envr d"awdy xn`p m` -,'úBöçk'`l ¦¥¨§¨©¥§¨§¦©£

ixdy ,ok xnel okziàiîL én÷ à÷éôñ àkéà éîwtq zngny ,zevg zr `id izni` d"awd iptl wtq yi ike - ¦¦¨§¥¨©¥§©¨
,ok xnel jxved dfàlàgxkdacd"awd(øçîì) déì øîàdynlàzLä ék) 'úBöça'eäéà àúàå ,(- ¤¨§¨©¥§¨¨©£¦©§¨©£¨¦

,epiax dyn ,`ed `aeîàå,'úBöçk' ødknd onfa gikedl did leki `le ,df onf weica `ed izni` rci `ly meyn §¨©©£
.mipekp eixacydéì à÷tñî àîìà,zevg zr izni` rci `l epiax dyn elit`y jkn gkene -òãé äåä ãåãå ©§¨§©§¨¥§¨¦£¨¨©

.dyn rci `ly dn rcie xzei mkg did cecy zrcd lr dlri ike ±
:`xnbd daiyn`l` ,epiax dynn mkg didy meyn epi` ,zevg `id izn rci cecy dndéì äåä àðîéñ ãåc- ¨¦¦¨¨£¨¥

.oldlc `xnina x`aziy itke ,z`f zrcl oniq el did

רש"י 

.íúøçîì:my mziipg ly zxgn meil
â"äe` sypd cre sypdn aezkl ikd i`

ixz iy` ax xn` `l` axrd cre axrdn
:eed ityp.àîîé óùðenk dlre utw

i`d enke (.b sc dlibn) dizkecn seypl
dtxh dizkecn syc `nh`c `wea

:(:an sc oileg)øîàå åäéà àúàå
.úåöçëoiekl rcei did `ly itl

:rxe`nd zrya eixac cinrdle dryd
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m` ,jtidl ok enkeäøãðd`eyp dcera,ìòaä úeLøa àéäåif` ¨§¨§¦¦§©©©
dlradì øôî.ezeyxn `vzy xg`l elegiy mixcpd z` s` ¥¥¨

äøîà ,ãöék,ezy`øçàì äøéæð éðéøä[xearkÎ]ìLíéLxtde ,mei ¥©¨§¨£¥¦§¦¨§©©§¦
,cin dlra dläðîìàúpL ét ìò óàäLøbúð BàepnnCBúamze` ©©¦¤¦§©§§¨¦§¨§¨§

ìLíéL,dnvr zeyxa didzy onfa xcpd legiy `vnpe ,meiéøä §¦£¥
xcp,øôeî äæ.ezeyx zgz dzid dxcpy dryay oeikn ¤¨

ezeyx zgz `idy s` ,xtdl leki epi`y dxwn dpynd d`ian
:dxtdd zrya oiae xcpd zrya oia

okn xg`le ,dy`l d`ypíBia Ba äøãð,d`ypyøbúðåäLepnn ¨§¨©§¦§¨§¨
,íBia Bae,íBia Ba døéæçäit lr s` ,dxcp z` rny jk xg`e ©¤¡¦¨©

dxtdd zrya oiae xcpd zrya oia ezeyx zgz `idyìBëé Bðéà¥¨
øôäìdf xcpe ,oi`eyipl encwy mixcp xtn lrad oi`y ,df xcp §¨¥

.eiykr ly oi`eyipl mcw
,dpynd zniiqnììkä äæìk ,äàöiLdxcpy xg`ldîöò úeLøì ¤©§¨¨¤¨§¨¦§©§¨

úçà äòLdxfg okn xg`ly s` ,edylk xvw onfl epiid - ¨¨©©
,ezeyxløôäì ìBëé Bðéà.zipya el d`ypy mcew dxcpy z` ¥¨§¨¥

àøîâ
zxin` zry xg` mikled m`d ,mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:xcpd zelg zry xg` e` ,xcpd
àéðz`ztqeza(h"d f"t),äLeøâe äðîìà,dyexb e` -éðéøä äøîàL ©§¨©§¨¨§¨¤¨§¨£¥¦

àNpàLëì äøéæð,`yp`y xg`l -,úàOðådxcp onf ribdy ixde §¦¨¦§¤¤¨¥§¦¥
,legl,øîBà ìàòîLé éaø,dvex ipyd dlra m`øôély dxcp z` ©¦¦§¨¥¥¨¥

raewd onfd `ed xcpd zelg zryy xaeqy .oi`eyipd mcew
.ezeyx zgz `id ef dryae ,dxtd oiprlàì ,øîBà àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¥Ÿ

øôézry `ed raewd onfdy xaeqy .dliren lrad zxtd oi` - ¨¥
.ezy` dzid `l oiicr f`e ,xcpd zlaw

:ef zwelgna oniq `xnbd zpzep
,é"ììé àðîéñå.xti ,xti `l ,xti `l ,xti zeaiz iy`x epiidc §¦¨¨¨ŸŸ¨

`aiwr iaxle xti l`rnyi iaxl ,`yp`ykl dxifp ipixd dxn`
ote`d edfy ,yxbz`ykl dxifp ipixd ,yi` zy` dxn` .xti `l
`aiwr iaxle xti `l l`rnyi iaxl ,jynda cin `xnba `aend

.xti
:jetd dxwna mzwelgn z` `xnbd d`ian
LøbúàLëì äøéæð éðéøä äøîàL Léà úLà,yxbz`y xg`l - ¥¤¦¤¨§¨£¥¦§¦¨¦§¤¤§¨¥

,äLøbúðå,legl dxcp onf ribd zrkeøôé àì ,øîBà ìàòîLé éaø §¦§¨§¨©¦¦§¨¥¥Ÿ¨¥
,miiw xcpde ,dliren dpi` oiyexibd mcewy lrad zxtd -
xak f`e ,xcpd zelg zry xg` mikledy ezhiyy lirl xen`k

.dnvr zeyxl d`viøôé ,øîBà àáé÷ò éaøålrad zxtd - §©¦£¦¨¥¨¥
xg` mikledy xaeqy ,xten xcpde ,dlired oiyexibd mcewy

.ezy` dzid oiicr f`e ,xcpd zxin` zry
:ezhiyl di`x mi`pzdn cg` lk `ian

éøä ,ìàòîLé éaø øîàdxcpy dyexb e` dpnl` oipray weqta ¨©©¦¦§¨¥£¥
d`yip jk xg`eøîBà àeä(i l xacna)'Bâå äLeøâe äðîìà øãðå'mEwi ¥§¥¤©§¨¨§¨§¨

jl xne`e ,xcpd zelg epiid ,'xcp' dxne`a dxezd zpeeke .'dilr̈¤¨
,dxtd xa didi `le df zelg mewi izni` aezkdàäiL ãòzelg ©¤§¥

dïéLeøâå úeðîìà úòLa øãðzelgd meiw ligzi m` `weec - ¤¤¦§©©§§§¥¦
ligzi `l m` la` ,dnvr zeyxa `idy oiyexibe zepnl` zrya
oiyexibe zepnl` zrya eze` dlaiwy mbd ,`ypzy xg`l `l`
onf `ed raewdy aezkd on mi`exy ixd .mewi `le dxtd xa `ed

.dlawd onf `le zelgd
weqtdn gikene ,l`rnyi iax ly eweic z` dgec `aiwr iax

:ezhiyk
e,øáñ àáé÷ò éaøy meyn ,ezhiyk giken weqt eze` jyndyéøä ©¦£¦¨¨©£¥

øîBà àeä,jyndadLôð ìò äøñà øLà ìk'dxq`'e .'dilr mEwi ¥Ÿ£¤¨§¨©©§¨¨¨¤¨¨§¨

,aezkd jl xne`e ,xeqi`d zlaw epiid 'DWtp lràäiL ãòzlaw ©©§¨©¤§¥
,ïéLeøâå úeðîìà úòLa øãð éøeqéàoi` df onfay dlawa `weece ¦¥¤¤¦§©©§§§¥¦

meiwd onfy mbd d`eyp `idy cera dxcp la` ,dxtd xa xcpd
jled lkdy ixde .xtdl leki oiyexibe zepnl` zrya wx lgi

gy dryd xg` `le zxcep `idy dryd xg`.xcpd l
ïéúéðúî ,àcñç áø øîàepizpyn -dyexb e` dpnl`y ,zxne`d ¨©©¦§¨©§¦¦

miyely jeza z`ype ,mei miyely xg`l dxifp ipixd dxn`y
jetd dxwna oke .rnyiyk xtdl leki ipyd dlra oi` ,elld mei
dl xtde ,mei miyely xg`l dxifp ipixd dxn`y yi` zy` ly
ok m`e ,xten dxcp onf eze` jeza dyxbzp e` dpnl`zpe dlra
gxkda ,dxtd oiprl zraewd `id zxcepy drydy gken

zhiykyàáé÷ò éaø`ziixaayàéäwxy ,lirl xen`k ,diepy ©¦£¦¨¦
.xcpd zxin` zry xg` mikled mlerl ezrcl

:`cqg ax zii`x z` `xnbd dgec
,øîà éiaà,l`rnyi iax zrcl dpi` epizpyny xnel gxkd oi` ©©¥¨©

àîéz eléôàzrck zxaeq epizpyny xn`z elit`e -éaø £¦¥¨©¦
ìàòîLéoia lcad yi mewn lkn ,xcpd zelg zry xg` mikledy ¦§¨¥

,`ziixaa mixaecnd mixwnl dpynd dxaic mdilry mixwnd
dLôð àéìz ïéúéðúîéîBéadlaiw dpyna mixaecnd mixwna - ©§¦¦©§¨©§¨§¥

ipixd d`eypd dxn`y ,minia ielz epnfy xcp zelg dnvr lr
mei miyely xg`l dxifpäLøbúð àìå éîBé eîìL]exariy okzie - ¨§¥§Ÿ¦§¨§¨

oke .ezeyx zgz x`yz `l` yxbzz `le minid miyely
okzi ,mei miyely xg`l dxifp ipixd dyexb e` dpnl` dxn`yk

càáqðúéî àìå éîBé eîìL`ypz `le minid miyely exariy -[, ¨§¥§Ÿ¦§©§¨
a oiae xcpd zrya oiay okziy oeikneeze`a didz zelgd zry

onf xg` mikled dfay dcen l`rnyi iax s` jkitl ,avn
a mixaecnd mixwna eli`e .xcpd zxin`dLôð àéìz ,àúééøa§©§¨©§¨©§¨

ïéàeOéðaavna ielz epnfy xcp zelg dnvr lr dlaiw - §¦¦
e` ,`yp`ykl dxifp ipixd dyexb e` dpnl` dxn`y ,di`eyip
xexa xacd y`xny ,yxbz`ykl dxifp ipixd d`eyp dxn`
,xcpd zxin` zrya `idy avn eze`a `dz `l zelgd zryay
.raewde xwird `ed xcpd zelg zryy l`rnyi iax xne` dfa

.(àáñðúéî àìå éîåé åîìù äùøâúð àìå éîåé åîìù)
d`yipe dxfge dlran dyxbzpe dxcpy d`eypy dpyna epipy
lk 'llkd df' dpynd zniiqne ,dxcp z` xtdl leki oi` ,el
xtdl leki epi` ,zg` dry dnvr zeyxl dxcpy xg`l d`viy
wxta epipy dfl dnecae .zipya el d`yipy mcew dxcpy z`

dqxe`nd dxrp(.`r)xg`l dxcpy dqxe`nd dxrp iabl
oexg`d dlrae dia` ,dqx`zpe dxfge ,dyxbzpe ,dqx`zpy

df' ,dpynd zniiqn mye .dixcp mixitn'llkdd`vi `ly lk
dxcpy xg`lzeyxldry dnvrzg`oexg`d dlrae dia`
.'dixcp oixitn

:zeaxl el` zeipyna xen`d 'llkd df' `a dn `xnbd zx`an
éðz÷c 'ììkä äæ',lirl epipyy -äñøBànä äøòð éabwxta - ¤©§¨§¨¨¥©¥©£¨©§¨¨

dia` ,zg` dry dnvr zeyxl d`vi `ly lk' ,dqxe`nd dxrp
,'dixcp oixitn oexg`d dlraeééezéàìd`viy dxwn ,zeaxl - §©§¥

`l` ,dp`yiy ick ezial lrad igely mr dklde dia` zian
yCìämbéçeìL íò áàä éçeìL eëìäL Bà ,ìòaä éçeìL íò áàä ¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨¦§¥

,ìòaäzeyxl d`viy aygp `l dnr ekld md s`y oeiky ©©©
libxd oicd da bdep okle ,dnvrdìòáe äéáàc ,äñøBànä äøòða§©£¨©§¨¨§¨¦¨©£¨

äéøãð ïéøéôî. §¥¦§¨¤¨
eli`eéðz÷c 'ììkä äæ'epipyy -íéøãð elàå éabepizpyna - ¤©§¨§¨¨¥©¥§¥§¨¦

,zg` dry dnvr zeyxl d`viy lk' ,mixcp el`e wxta `idy
,xtdl leki epi`ééezéàì,zeaxl -áàä øñîdxrpd z` §©§¥¨©¨¨

dqxe`ndìáàä éçeìL eøñnL Bà ,ìòaä éçeìLdxrpd z` ¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨
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miwxt dyelya` cenr ht sc ± iriax wxtmixcp
.ìòáä úåùøá àéäå äøãð:dxcp cvik yxtn `zyde .lra dl xtde d`eyp dzidy

.lra dl xtde "mei miyly xg`l dxifp ipixd" dxn`äæ éøä 'åë äðîìàúðù ô"òà
.øôåîdnvr zeyxl d`vi xake ,legiy epic xcpd zryae li`ed :xninl `ki`c b"r`e

.opilf`w dxin` zry xg`c ,xten df ixdc opirny` ikdl - dxtd ea lirez `le

zrya dnvr zeyxa d`ac `kid opirny`e

.inp mixg` zeyxa `idc `kide ,xcpdììëä äæ
.äîöò úåùøì äàöéù ìëiiezi`l 'nba yxtn

.i`n'îâ.øôé øîåà ìàòîùé éáødxtdc

dqpkpy cr xcpd lg `le li`ed ,ea zlren

.dlra zeyxl.øôé àì øîåà àáé÷ò 'øxzac

.opilf` xcpd zlaw.é"ììé êéðîéñå`aa :xnelk

`aa ,"xti `l" xcde ,"xti" ipz dpey`x

."xti" xcde ,"xti `l" ipz dpexg`ùéà úùà
.äøîàù.'ek yi` zy` `idy onfaìàòîùé 'ø

.øôé àì øîåàli`ed ,ea zlren dxtd oi`

.dnvr zeyxa `ied lg xcpdy dryae'ø
.øôé øîåà àáé÷ò`ied xcpd zlaw zryac

.lrad zeyxa.øãð àäéù ãò.xcpd meiw xnelk

äøñà øùà ìë øîåà àåä éøä øáñ àáé÷ò éáøå
.øãðä øåñéà àäéù äùôð ìòikde .xcpd zlaw

iaxe ,"dxq` xy` lk" 'ipzna opiwiic inp

.`id `aiwr.ìàòîùé 'ø àîéú 'éôàoica ,'ipzn

dxcp dzlze dpnl` `idyk dxcpc `kid .`ed

epi` :xn`w ikd` ,mei miyly xg`l cr minia

lr zxcepd lk :xninl `kilc - xtdl leki

`zrc` `wqn `lc ,zxcep `id dlra zrc

ikd` - onfd jeza `ypizc,xtdl leki epi`

ike .zqip `le mei 'l lk enlyc oipnif xeni`c

- minia dxcp dzlze ,dlra zeyxa inp dxcp

`le 'ek zxcepd lk :xninl `ki` ,xtiy `ed oic

inei enlyc oipnifc ,yxbzzy `zrc` `wqn

,inp icice .xten df ixd xtd m`e .`yxbin `le

lrc ,xti ikd` - oi`eyipa dxcp dzlzc `kid

dxcp dzlzc `kide .dxcp dlra zrc

dnvr dzlzc xninl `kil - oiyexiba

.xti `l ikd`e ,dlraa.éðú÷ã ììëä äæjci`a

) oiwxit.`r sc lirldf :dqxe`nd dxrp iab (

'ek dnvr zeyxl d`vi `ly lk ,llkd-mzdc ,lrad igely mr a`d jld iiezi`l

.dixcp oixitn dlrae dia`c ,dnvr zeyxl d`vi `l.àëä éðú÷ã ììëä äæel`e" iab

dnvr zeyxl z`veic rnync ,"mixcp-jld `le lrad igelyl a`d xqn iiezi`l

zeyxl d`vie lrad zeyxl dribdy cr a`d zeyxn d`vi dry dze`c ,mdnr `ed

.oincewa xtin lrad oi`y ,dixcp xtin lrad oi`e .dnvr'éðúîïäéøãð úåøòð 'è
.ïéîéé÷.odl xtdl leki oi`y.äîåúé àéäå úøâåá.dnezi `ide zxbea dxrp
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äøãð.meia eadyxbzpe z`ypya "dqxe`nd dxrp" wxta dl miwe`cke ,z`ypy meia

dxfg jd i`e .oincewa xtn lrad oi`y ,xtdl leki epi` - meia ea dxifgde meia ea

dia`l oi` aey - z`ypy oeikc ,a`d zetzeya xtdl leki epi` inp - `id cegla oiqexi`c

zekfmcew dia` zeyxa dzid meia eac b"r`c ,dihwp `zeaxl - meia ea dxcp ipzw ike .da

dpwz dl oi` - z`ypy oeik ,ikd 'it` ,dxcpy

envr mei eze`a 'it`.'îâxne` l`rnyi 'x

.xti`le ,opilf` xcpd zelg xzac dil `xiaqc

dxin` xzaopilf`c .xti `l xne` `aiwr iax .

dxin` xza.ãòzepnl` zrya xcp `diy

.oiyexibeoia jklid ,xcpd zelg epiid xcpe

ol zi` xcpd zelg xza - `tiqa oia `yixa

lfinl.ãò.xcpd xeqi` `diyzxqe` `idyk

xcep `edy dry xg` jled lkdy ,xcpa dnvr.

zry xza lif`c .`id `aiwr 'x ipn oizipzn

dxin`'it` .àîéú.l`rnyi iax'x lif` ikc

dytp `ilz ik n"d - xcpd zelg xza l`rnyi

xyt` i`y oeik jkld ,oiyexiba e` oi`eypa

- cg` zeyxa ediy xcpd zelge xcpd zxin`l

la` .xcpd zelg xza opilf`c l`rnyi iaxl l"q

xyt`e ,ineia `l` dytp `ilz `lc ,'ipzn

,`yxbin `le inei enly ,`aqpn `le inei enlyc

,cg` zeyxa ezelge xcpd zxin` `dzy `vnpe

- dyxbzp e` z`ypy ,zeyxd dpzypyk elit`

`le ,opilf` dxin` xzac l`rnyi iax dcen

legl xcpd ie`x did ezlgzay oeik ,zelg xza

dxin` zrya didy zeyx eze`a.ïéðòìå
.dkld'it` jklid ,`aiwr iaxk ol `niiw

"yxbz`ykl e` `yp`ykl dxifp ipixd" zxne`

-oia `lewl oia ,opilf` xcpd zxin` zry xza

`xnegl.dqxe`nd dxrp iab ipzwc llkd df .

llkd df :opzc ,`ed "dqxe`nd dxrp"c oiwxta

dia` zg` dry dnvr zeyxl d`vi `ly lk

mr a`d jld iiez`l .dixcp oixitn dlrae

,lrad igely mr `idy t"r`y - lrad igely

dzvi `l - dnr ekld eigely e` a`d s`y oeik

dixcp oixitn dlrae dia`c ,dia` zeyxn.äæ
.mixcp el` iab ipzwc llkd`kdc oiwxta xnelk

iedc ,da zeyx dia`l oi` aey - mdl dxqny oeikc .lrad igelyl a`d xqn iiez`l -

dxcpy mixcp la` .jli`e oi`eypn xeczy mixcpa xtn lrady ,oi`eypk dxiqn jd dl

lrad oi`y ,`l - xakzeyxn d`vi dxiqn jdac ,`l inp a`c dizetzeyae .oincewa xtn

da zekf el oi` aeye ,dia`.'éðúî.oiniiw odixcp zexrp ryzedpzi` edlek ryz jpd

`id ipeeb `zlz jpdn cg lkac ,zxbeae ,ynn dnezie ,a`d iiga dnezi :epiidc ,zlz llka

iaxc `l` ,`xnba `zi`ck ,oxn`c `zlz jpd `l` epn `l opaxe .dia` zeyxn d`vei

dxn` `l dcedi iax s`y inlyexia opixn`e .`zlzl ipeeb zlz ipdn cg lk bilt dcedi

micinlzd z` oda ccgl `l`.úøâåá.dnezi `idednezi `ide ,zxbea `idyk dxcpy

da zeyx dia`l oi` aey - z`ypc oeikc .dyxbzp e` dpnl`zpe z`ypy oebk ,a`d iiga.äøòð.dnezi `ide dxbae,a`d iiga dnezi `ide ,okn xg`l dxbae ,dxrp `idyk dxcpy

`paizkcke.
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Iòaä úeLøa àéäå äøãð¯äøîà ?ãöék .dI øôî ¨§¨§¦¦§©©©¥¥¨¥©¨§¨
äLøbúð Bà äðîIàúpL ô"òà 'I øçàI äøéæð éðéøä"£¥¦§¦¨§©©¤¦§©§§¨¦§¨§¨
Ba äLøbúðå ,íBia Ba äøãð .øôeî äæ éøä 'I CBúa§£¥¤¨¨§¨©§¦§¨§¨

íBia Ba døéæçä ,íBia¯Ik :IIkä äæ .øôäI IBëé Bðéà ©¤¡¦¨©¥¨§¨¥¤©§¨¨
úçà äòL dîöò úeLøI äàöiL¯.øôäI IBëé Bðéà ¤¨§¨¦§©§¨¨¨©©¥¨§¨¥

'îâäøéæð éðéøä" äøîàL äLeøâe äðîIà :àéðz©§¨©§¨¨§¨¤¨§¨£¥¦§¦¨
:øîBà ò"øå ,øôé :øîBà IàòîLé 'ø ,úàOðå "àNpàLëI¦§¤¤¨¥§¦¥¦§¨¥¥¨¥¥
äøéæð éðéøä" äøîàL Léà úLà .é"IIé àðîéñå .øôé àIŸ¨¥§¦¨¨¥¤¦¤¨§¨£¥¦§¦¨
,øôé àI :øîBà IàòîLé 'ø ,äLøbúðå "LøbúàLëI¦§¤¤§¨¥§¦§¨§¨¦§¨¥¥Ÿ¨¥
àeä éøä :IàòîLé éaø øîà .øôé :øîBà àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¥¨¥¨©©¦¦§¨¥£¥

'åâå "äLeøâe äðîIà øãðå" øîBà¯úòLa øãð àäiL ãò ¥§¥¤©§¨¨§¨©¤§¥¥¤¦§©
øáñ ò"ø .ïéLeøâå úeðîIàøLà Ik" øîBà àeä éøä : ©§¨§¥¦¨©£¥¥Ÿ£¤

"dLôð Iò äøñà¯úeðîIà úòLa øãð éøeqéà àäiL ãò ¨§¨©©§¨©¤§¥¦¥¥¤¦§©©§¨
ééaà .àéä àáé÷ò 'ø 'éðúî :àcñç áø øîà .ïéLeøâå§¥¦£©©¦§¨©§¦£¦¨¦©©¥
dLôð àéIz ïéúéðúî ,IàòîLé éaø àîéz eJéôà :øîà£©£¦¥¨©¦¦§¨¥©§¦¦©§¨©§¨
àIå éîBé eîIL .ïéàeOéða dLôð àéIz àúééøa ,éîBéa§¥¨©§¨©§¨©§¨§¦¦¨§¥§¨
éðú÷c "IIkä äæ" .àañðúéî àIå éîBé eîIL ,äLøbúð¦§¨§¨¨§¥§¨¦§©§¨¤©§¨§¨¨¥
éçeIL íò áàä CIä ééeúéàI "äñøBàîä äøòð" éab©¥©£¨©§¨¨§¦¥¨©¨¨¦§¥
äøòða Iòaä éçeIL íò áàä éçeIL eëIäL Bà ,Iòaä©©©¤¨§§¥¨¨¦§¥©©©§©£¨
"IIkä äæ" .äéøãð ïéøéôî dIòáe äéáàc ,äñøBànä©§¨¨§¨¦¨©§¨§¦¦§¨¤¨¤©§¨

"íéøãð eJàå" éab éðú÷c¯éçeILI áàä øñî ééeúéàI §¨¨¥©¥§¥§¨¦§¦¥¨©¨¨¦§¥
ïéàL ,Iòaä éçeILI áàä éçeIL eøñnL Bà ,Iòaä©©©¤¨§§¥¨¨¦§¥©©©¤¥

.ïéîãB÷a øôéî Iòaä'éðúî:ïéîéi÷ ïäéøãð úBøòð òLz ©©©¥¥§§¦¥©©£¦§¥¤©¨¦
,äîBúé àéäå äøâáe äøòð ,äîBúé àéäå úøâBa¤¤§¦§¨©£¨¨§¨§¦§¨
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כדי לפעול זיכוך העולם שיהיה ראוי לגילוי דמתן-תורה, היה צריך להיות תחילה 
הזיכוך דישראל, כי כל העולם תלוי בישראל

ממאמר כ"ה טבת ה'תשכ"ז



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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 202   הללמ עמ  דמהל ם לןינ תילדמ  

miwxtהב dyelyaa cenr ht sc ± iriax wxtmixcp
,äéáà úîå úøâåá äøòð ,äéáà úîå úøâåá ,äîåúé àéäå äøâá àìù äøòðúîù äøòðå

.'åë øîåà äãåäé 'ø ,íéé÷ äéáàå úøâåá ,äøâá äéáà úîùîå äéáàdnezi `ide zxbea-

oizipznc dnezi ,xnelk .dlran dnezi dzid xake ,zxbea dzid xcpd zrya-dnezi

`kid ,inp `wic .a`ak lraa xninl jiiyc dnezic ,'nba opax iyxtnck .a`d iiga

zne zxbea :yexita dl ipz a`d zzin ipzc

.dia`'îâ.äãåäé 'ø éøáã åæ.ryz ipzwcìáà
ïéîéé÷ ïäéøãð úåøòð ùìù íéøîåà íéîëç

.áàä ééçá äîåúéå äîåúéå úøâåáryz edleke

yly ipda zellkp 'ipznc.'éðúîíðå÷
.êéáàìå àáàì äùåò éðéàùozep ip`y ,xnelk

.mpew mdilr `di mdl.øôäì ìåëé äæ éøäb"r`

dipink lk e`lc ,oepi` ytp iepir ixcp e`lc

ikd 'it` ,dpin `ceariy irewt`l-mixac

zeyxd xnelk ,xtdl lekie ,oiied dpial epiay

.ecia'îâ.øôé àì øîåà ïúð 'øli`ed :xaqwc

itl dzyr `ly onf lky ,xcpd lg `l oiicre

ezyniy `le dlra-dia`l dxeq` dpi`

.xti `le ,eia`le.øôé à"ëçå`l oiicry t"r`

.dilr xcpd lgøñúéú øîàã àøáâ àåää
àì éë àúúéà áéñð éà äéìò àîìòã àúééðä

.àúëìä àðéðúilr mler z`pd xqziz ,xnelk

.zekld dpy`y cr dy` gw` m`àôâá èéäø
.àéìáåúå,oli`a ea oilery mleq ixw `tb

`ilaez-mdl oikyene lwca oilezy lag

ipa ly lyne .mixnzd oday mitprd dhnl

zepyle weqrl dhnle dlrnl ux ;`ed mc`

yxtnc zi`e .`zlin `riizqi` `le ,zekld

`tka epiidc-mc`k ,dhnle dlrnl icigi ux

.oli`a laga dlery.àéìáåú) `xza `aaa 'ixn`ck ,lag:bl sc`ilbn hwpc o`n :(

.`ipltc `lwic xefb`e lif` xn`e `ilaezeàúúéà äéáñðàå äéùáùå
äé÷øùå
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äøòð-dnezi - `zlz jpde .a`d iiga dnezi `ide ,oiicr dxba `ly ,dxcpy drya

edl `liik a`d iiga.úøâåá.dia` zne- dia` zne ,zxbea dzid dxcpy dryay

edl liik dia` zn inp `zlz jpde .ynn dnezi epiidc.äøòðdia` znyne dia` zny

.'eke dxbaedl `liik zxbea ipzwc `zlz jpd.éáøeza z` `iynd s` xne` dcedi

'eke dphw-elit`c opirny` .dxrp `id oiicre

dia` zeyxn dzvi - z`ypyk dphw dzid

d"d - dxrp `id oiicre ipzw ike .oi`eyp edpda

dia`l oi` z`ypy oeik ,dphw `id 'it`c inp

dphw ixcpc meyn - dxrp hwpc i`de .da zeyx

melk mpi`.'îâyly mixne` minkg la`

.xcp odixcp zexrpryz edl liik `zlz jpdc

ccgl `l` dxn` `l dcedi 'x s`y ,oizipznc

'ipzna `paizkcke ,micinlzd z`.'éðúî
a`le `a`l zipdp ip`y mpewlr dyer ip` m` ji

lre `a` it lr ip` dyer m` jl zipdp ip`y jit

.xtdl leki f"d jia` itef s` ef `lc ipira d`xp

leki d"ync `"cq cegla `yix `pz i`c ;ipzw

z`pda i` ,`xqzin `zydnc meyn - xtdl

meyn eitl dyrzy dna i` ,dxcp meyn dia`

rixbc icin ipeeb jpdn cga `kilc oeike .d`pz

oky oeikc ,xti d"yn - dpial epiay mixacn ith

xq`z `ly xyt` i`y oeik ,ixwn xcpd lg -

zipdp ip`y"a la` .dpial epiay mixaca zegtl

`dac ,"jia` it lre `a` it lr ip` dyer m` jl

meyn `le ytp iepr `l da zil dcic d`pza

`lc `pin` jzrc `wlq - dpial epiay mixac

`idy xaca d`pz dzlzc oeik ,l"nw .xtn ivn

cinrzy dy`l xyt` i`y ,eilr xearl dieyr

i`d ikc oizipznc `pz xaqwc .xtdl leki df ixd - dia`le eia`l dyrz `ly dnvr

xcpd lg `ly t"r` ,xtn lra `peeb.'îâ`ipzéðàùdyer m` jia`le `a`l zipdp

mixne` minkge xti `l xne` ozp iax jzynyn m` micedid on ip` dlehp 'eke jitl ip`

.xti,opaxc `zeaxl `nw `pz ,`zeaxl ipeeb ixz ipd hwp inp `ziixac `pzc il d`xp

) oiwxita lirl ediiail` l`eny xn`cke ,ied ytp iepr ilr "ipelt z`pd"a edl `xiaqc opaxke ,ytp iepira dxcp `nw `peebac .ozp iaxc `zeaxl `xzae.at 'cepiay mixaca d`pze .(

jci`e .xti opaxl `peeb i`d ika 'it`c l"nw ,liig `l dxcp izk`c ,xti `l opaxl 'it` `peeb cga dxcpe ,`peeb cga d`pzc oeik `pin` jzrc `wlqe ."jitl ip` dyer m`" epiidc ,dpial

ynyz ?ciarz ikidc .`ed `peeb cga dxcpe d`pze ,dpial epiay mixaca `xqzin `zydnc b"r`c ,dil `pz ozp iaxc `zeaxl "micedid on ip` dlehp" `peeb-,yinyza ikd xza `xqzin

ynyz `l-ixwin xcpd lgc ,xtic `peeb i`d ika dcen ozp iax 'it`c `pin` jzrc `wlqe .dpial epiay mixac meyn `ki`-ynn lg `l oiicry oeik ,ikd 'it`c ol rnynw-xti `l.

àåää.ilr `nlrc dz`pd xqzz xn`c `xab,dzngn lhazi `ly ick ,dy` `yiy mcew dxez cenll dvex didy .`pipz `l ik `zzi` `paiqp i` zeixad z`pd envr lr xq`y

) oiyeciwc `nw wxta opixn`ck:hk scqere ex`eva miigx :(dxeza w.èéäø.`ilaeze `tbacenll egk lka lczydy ,elinxze [elwna].àìå.ipznl ivn`ecia dlr `l..äéùáùå
xcpd legiy ick ,`zz` diaqp`e ,okn xg`l xq`p `di `ly xnel ,edrhd.
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,äéáà úîe úøâBa ,äîBúé àéäå äøâa àJL äøòð©£¨¤Ÿ¨§¨§¦§¨¤¤¥¨¦¨
,äéáà úîe äøâa àJL äøòð ,äéáà úîe úøâBa äøòð©£¨¤¤¥¨¦¨©£¨¤Ÿ¨§¨¥¨¦¨
äéáàå úøâBa ,äøâa äéáà únMîe äéáà únL äøòð©£¨¤¥¨¦¨¦¤¥¨¦¨¨§¨¤¤§¨¦¨
óà :øîBà äãeäé 'ø .íéi÷ äéáàå úøâBa äøòð ,íéi÷©¨©£¨¤¤§¨¦¨©¨§¨¥©
äøæçå äLøbúð Bà äðîIàúðå äpèwä Bza àéOnä©©¦¦©§©¨§¦§©§§¨¦§¨§¨§¨§¨

BIöà¯àéä ïééãò.äøòð'îâ:áø øîà äãeäé ø"à ¤§£©¦¦©£¨§¨¨©©
ïäéøãð úBøòð LIL à"ëç Iáà ,äãeäé 'ø éøác Bæ¦§¥§¨£¨¨©£¦§¥¤

.áàä éiça äîBúéå ,äîBúéå ,úøâBa :ïéîéi÷'éðúî ©¨¦¤¤¦¨¦¨§©¥¨¨
éáàIe àaàI äðäð éðéàL íðB÷"Iò éðà äNBò íà E ¨¤¥¦¤¡¨§©¨§¨¦¦¨£¦©

étô"òå àaà ét Iò éðà äNBò íà EI úéðäð éðéàL" "E ¦¤¥¦¤¡¥§¦¨£¦©¦©¨
éáà"E¯.øôé äæ éøä'îâàaàI úéðäð éðéàL" :àéðz ¨¦£¥¤¨¥©§¨¤¥¦¤¡¥§©¨

éáàIeéôI äNBò éðà íà E,øôé àI :øîBà ïúð 'ø "E §¨¦¦£¦¨§¦¨¨¥Ÿ¨¥
'ø "EzLnLî íà íéãeäiä ïî éðà äIeèð" .øôé à"ëçå¨¥§¨£¦¦©§¦¦§©©§§
øqzéàc àøáb àeää .øôé à"ëçå ,øôé àI :øîBà ïúð̈¨¥Ÿ¨¥¨¥©©§¨§¦©©
àðéðz àI ék àúzéà áéñð éà déIò àîIòc àúééðä£¨¨¨§¨§¨£¥¦¨¥¦§¨¦¨¨¥¨
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.àúzéà áéñðéàå ,déLaLå àðeä áø øa àçà áø àúà£¨©©¨©©¨§©§¥§¦§¦¦§¨
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - בא פרשת - לקוטי־שיחות

inex"64כדי ,myyשל במצב  השרויים  יהודים  יחפשו 
וכך מצוות , שתי אחת , מצוה  להם ויתנו  ועריה " "ערום

ואור. ומוסיף  והולך בהם", "להתעסק  הלאה ,

יישאר  לא  האחרונה  זו מגלות  בגאולה `elitשהרי
cg` icediבכל65בגלות יהודי, כל לחפש  צריך ולכן ,

אחת מצוה לפחות  בידו שתהיה ולדאוג  שלא66מקום , ,
"ערום " כי 67יהיה  –jka.ישראל כלל גאולת  תלויה

ועד" סלה  נצח באורחותיו ש "נלכה  באופן68ועלֿידי 
ומיד הדבר  יגרום  עפר69זה , שוכני  ורננו והקיצו "שיגאלו",

ממש . בימינו במהרה  בתוכם, והוא 

תשל"ז) בא ש"פ (משיחת
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בסופה. מכות – הש"ס לשון (64
וש"נ. ואילך, 2 ע' חי"א לקו"ש בארוכה ראה (65

על  עבירה –) מרע סור מצוה: דכל בקיום יש שבפרטיות להעיר (66
ה'). רצון –) טוב עשה ה'), רצון

המצוה  וגם מ"ב). פ"ד (אבות מצוה גוררת שמצוה ובפרט (67
וכו'. מצוה גוררת ש"נגררה"
זך. סי' אגה"ק לשון (68

ה"ה) (פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה (69cine.נגאלין הן
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הג

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד פט דף ראשון)נדרים (ליום

dzid .aäøòðdxcpy zraäøâáe,dxcpy xg`l dzràéäåmb ©£¨¨§¨§¦
äîBúée` dpnl`zp jk xg`e d`yipy lirl xen`k ,a`d iiga §¨

`l` ,dxcpy z` dia` dpnn rny z`f lk xg`le .dyxbzp
eyx drwtedycvn m`e zexbad cvn m` ,xtdl leki epi`e ez

.zenzid
.bäøòðäøâa àlL,dxcpeäîBúé àéäåd`yipy epiide ,a`d iiga ©£¨¤Ÿ¨§¨§¦§¨

z` xtn dia` oi` .dxrp dcere dyxbzp e` dpnl`zpe dzexrpa
.dzenzi cvn dxcp

dzid xaky drya dxcp .c,úøâBaäéáà úîe.dxcpy mcew cer ¤¤¥¨¦¨
.a`d zzine zexba ,dxtdl zeripn izy o`k yiy ixd

`idyk dxcp .däøòðdzyrp jk xg`e,äéáà úîe ,úøâBaxg`le ©£¨¤¤¥¨¦¨
dxcpl oi` a`d zzine zexbad meyn efa mb .dxcpy erny okn

.dxtd
`idy ixd .eäøòðäøâa àlL,dxcpeäéáà úîe,dxrp dcere ©£¨¤Ÿ¨§¨¥¨¦¨

.a`d zzin zngn wx dixcpl dxtd oi` df ote`a
.fäéáà únL äøòð,dxcpeäéáà únMîe,zny xg`l -äøâaf`e ©£¨¤¥¨¦¨¦¤¥¨¦¨¨§¨

cvn ode dia` zny cvn od ,dxtd xa xcpd oi` .dxcpy erny
.dxba xaky

.gúøâBadxcpyäéáàåoiicr,íéi÷dxcp z` xtdl leki epi` ¤¤§¨¦¨©¨
.ezeyxn d`vie dxba xak xcpd zray cvn

.häøòðdzyrp jk xg`e dxcpyäéáàå ,úøâBaoiicr,íéi÷`l` ©£¨¤¤§¨¦¨©¨
dxba xak xcpd zriny zray meyn xcpd z` xtdl leki epi`y

ezeyxn d`vie.
,xtdl a`d leki oi`e ,miniiw dixcp elld mipte`d zryz lka
meyn m` ,ezeyxn d`vie xake dxcpy mcew d`ypy meyn m`

.zxbea dzyrpy meyn m`e ,zny
:eza ixcp z` xtdl leki epi` a`d eay ote` siqen dcedi iax

,äLøbúð Bà äðîìàúðå ,äpèwä Bza àéOnä óà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©©©¦¦©§©¨§¦§©§§¨¦§¨§¨
äøæçåxecl dia`lBìöàykïééãòäøòð àéä,z` xtdl leki epi` §¨§¨¤§£©¦¦©£¨

.ezeyxn d`vie d`yp xaky oeikn ,dixcp

àøîâ
Bæ ,áø øîà ,äãeäé áø øîà,'zexrp ryz' epizpyna epipyy dn - ¨©©§¨¨©©

md dnäãeäé éaø éøácìL' ,íéøîBà íéîëç ìáà ,'úBøòð L,yi ¦§¥©¦§¨£¨£¨¦§¦¨©£
excp m`y,ïéîéi÷ ïäéøãðel`e ,oxcp z` xtdl leki odia` oi`e ¦§¥¤©¨¦

.` :md.úøâBa.aäîBúéå.b .dia` zny.áàä éiça äîBúéålke ¤¤¦¨¦¨§©¥¨¨
.zexrp yely mze`a millkp dpyna ze`aend zexrpd ryz

äðùî
i`pza dxcp z` dy`d dzlz mda mipte` ipya dpc dpynd
i`yx m`d ,xcpd oiicr lg `l `linne ,i`pzd miiwzp `l oiicre

.dzrn xak xtdl lrad
,dlral dxn`y dy`äðäð éðéàL íðB÷,zipdp -éáàìe àaàìE- ¨¤¥¦¤¡¨§©¨§¨¦

,jia`ne ia`nét ìò éðà äNBò íàE,xnelk .jze` dpdn ip` m` - ¦¨£¦©¦
dilr legi ,dlra z` dpdz `id m`y ,i`pz lr xcp dxcpy©

.dingne dia`n zepdil xeqi`,jtidl dxn`y e`úéðäð éðéàL¤¥¦¤¡¥
éáà ét ìòå àaà ét ìò éðà äNBò íà EìEdpdz m`y dzpzdy - §¦¨£¦©¦©¨§©¦¨¦©

mipte` ipya .dlran zepdil dilr xq`i ,ding z` e` dia` z`
el`øôé äæ éøäepizpyny oeik ,dxcp z` xtdl lrad leki - £¥¤¨¥

mcew s` ezy` ixcp z` xtdl lrad lekiy minkg ixack zxaeq
i`pzd miiwzi xy`k ,el` mixcpy oeike .lreta milg mdy
i`yx ,dpial epiay mixac e` ytp iepir meyn mda didi ,elegie

.dzrn xak mze` xtdl `ed

àøîâ
mipte` ipya opaxe ozp iax da ewlgpy ,`ziixa d`ian `xnbd
i`pzd miiwzp `l oiicre ,i`pza dxcp z` dy`d dzlzy ,mipey

.dzrn xak xtdl lrad leki m`d ,xcpd lg `le
àéðzmpew ,dlral dxn`y dy` ,`ziixaaàaàì úéðäð éðéàL ©§¨¤¥¦¤¡¥§©¨

éáàìeE,jia`ne ia`n -éôì äNBò éðà íàE,jze` dpdn ip` m` - §¨¦¦£¦¨§¦©
miiwziy cr dinge dia`n zepdil xeqi`d dilr lg `l oiicre

.dlra z` dpdzy dfa ,i`pzdøôé àì ,øîBà ïúð éaølrad dl ©©¦¨¨¥Ÿ¨¥
,lreta xcpd lg `l oiicry oeik ,dxcp z`,øôé ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨¥

mdy mcew s` ezy` ixcp z` xtdl lrad leki mzhiyly oeik
.lreta milg

dxn`y dy`a ,`ziixaa opaxe ozp iax ewlgp eay ipyd ote`d
dlralíéãeäiä ïî éðà äìeèðlk ly myinyz z`pd xq`z - §¨£¦¦©§¦

,ilr l`xyiíàip`EzLnLî,mr ynyz m`y dzpzdy ,xnelk ¦§©©§§
,l`xyi lk ly myinyzn zepdil xeqi` dilr legi ,dlra

.mllka dlraeøôé àì ,øîBà ïúð éaødzr dlxg`n ,dxcp z` ©¦¨¨¥Ÿ¨¥
`l `linne ,xcpd dilr lg `l enr zynyn dpi`y onf lky

.df xcp xtdl oiicr ozip,øôé ,íéøîBà íéîëçåmzhiyly oeik ©£¨¦§¦¨¥
.lreta elgy mcew s` ezy` ixcp z` xtdl lrad leki

xyt` i`y ozp iax zrcl eyyg eay ,dyrn `xnbd d`ian
:lg `edy mcew xcp xizdl

déìò àîìòc àúééðä øñzéàc ,àøáb àeääxcpa envr lr xq`y - ©©§¨§¦§©£¨¨¨§¨§¨£¥
,zeixad on zepdilàúëìéä àðéðz àì ék àúzéà áéñð éàm` - ¦¨¦¦§¨¦Ÿ¨¦¨¦§§¨

eidiy mcew cenll dvex didy .dxez cnliy mcew dy` `yi
,cnliy mcew dy` `yi m`y ,dpzd jkle ,ex`ev lr migix

.zeixad on zepdil eilr xq`iéöîà àìå àiìáBúå àtâa èéäø̈¦§©¨§§©¨§Ÿ¦§¥
àðúéîìlyne ,dxez cenll ecia dlr `le elinxze elwna ux - §¦§¨

.ecia xacd dlr `l ,dxez cenll egk lka lczydy s`y ,`ed
,e`pz lr `ed xaer dfay oeik ,dy` `yil did leki `l ,ok lre
zrcl ,did leki `l mbe .zeixad on zepdil xeqi`d eilr legie
ozip `l ezhiyly oeik ,excp z` xiziy mkgl jlil ,ozp iax

.lg `edy mcew xcp xizdl
,df mc`l dpwz dzid `ly oeikne,àðeä áø øa àçà áø àúà̈¨©©¨©©¨

déLaLåxq`i `l dy` `yi m` s`y el xn`e ,eze` drhd - §©§¥
,zeixad z`pdaàúzéà áéñðéàåmiiwzp dfae ,dy` dld `ype - §¦§¦¦§¨

,zeixad on zepdil xeqi` eilr lge ,e`pz
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נשמת ראדם חפצר בטבער ליפהד ולצאת מן רגוף ולידבק בשוהשר ומקוהר בר', 
רגם שתתבטל שם במציאות לגמהי, ולכן צהיך לריות משמהר בקהבי, שרנשמר 

תישאה בתוך רגוף
ממאמה כ"ר טבת ר'תשכ"ז
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והדר"הד עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד צ דף שני)נדרים (ליום

àðéè dé÷øLåick ,eicba lr hih mc` eze`l `g` ax gh - §©§¥¦¨
yi `linne ,eicba z` eqakiy zeixal wewf `edy el ze`xdl

,excp z` el xizdldééúàå[e`iadeÎ]àcñç áøc dén÷ìick §©§¥§©¥§©¦§¨
.excp z` el xiziy

àúléî àä ék ãáòéîì íékç ïàî ,àáø øîàoiady mkgd `ed in - ¨©¨¨©©¦§¤¡©¦¨¦§¨
,xcpd legiy ick dy` `yil ezerhdl jxev yiyáøc åàì éà¦¨§©

àeä äaø àøáâc àðeä áø øa àçà`g` ax enk lecb mc` wx - ©¨©©¨§©§¨©¨
.`ped ax xa

,ezerhdl jxevd z` x`an `edeøáñ÷c,`g` axéëéä éëc §¨¨©§¦¥¦
éâéìôc[ewlgpy mykyÎ]äøôäa ïúð éaøå ïðaølrad leki m`d - ¦§¦¥©¨¨§©¦¨¨©£¨¨

,lreta elgy mcew ezy` ixcp z` xtdläìàLa éâéìt énð éëä̈¦©¦§¦¥¦§¥¨
mb ,ozp iax zhiyl ,`linne .mkg zxzd oiprl ok mb ewlgp -
ax dvxy oeike ,lg `edy mcew xcpd z` xizdl leki epi` mkg
,dy` `yiy ick ezerhdl gxked ,ozp iax zrcl s` yegl `g`
xizdl mkgd lkeie ,zeixad z`pda xq`ie excp legi jk ici lre

.excp z`
yiy xaeqe ,`g` ax ixac lr wlegd `xen` d`ian `xnbd

:mkg zxzdl lrad zxtd oia wlgl
étt áøåú÷Bìçî ,øîàmcew xtdl xyt` m` opaxe ozp iax §©©¦¨©©£¤

`l` dpi` ,xcpd legiyäøôäa.ezy` ixcp z` lrad xtiny ©£¨¨
,`id mzwelgn zxaqeïk íà àlà øôéî ìòaä ïéà ,øáñ ïúð éaøc§©¦¨¨¨©¥©©©¥¥¤¨¦¥

xakìçd,øãð`id ezii`xenáéúëc(bk ck diryi),,'äðálä äøôçå' ¨¤¤¦§¦§¨§¨©§¨¨
'dpald' zaiz z`e ,dxtd oeyln 'dxtge' zaiz z` yxec `ede
xcpd lgy xg`l wx xtdl ozipy ,epiidc ,dpa lg aezk eli`k

lirl epipyy enk ,diipak aygpd(.ak).'dna dpa eli`k xcepd'
ìç àlL ét ìò óà øôéî ìòa ,éøáñ ïðaøådáéúëc ,øãð(ai d aei`) §©¨¨¨§¥©©¥¥©©¦¤Ÿ¨¤¤¦§¦

,'íéîeøò úBáLçî øôî',daygn s` xtdl ozipy jkn micnle ¥¥©§§£¦
,epiidc.lretd l` `vi `l oiicry xcp

oeyl ea xn`py lra iabl `l` liren minkg ly df mrh oi`e
,dxtdäìàLa ìáà,excp lr l`ydl mkgl `ay -ïéà ìkä éøác £¨¦§¥¨¦§¥©Ÿ¥

ìç ïk íà àlà íeìk øézî íëçdøãðáéúëc ,(b l xacna)ìçé àì' ¨¨©¦§¤¨¦¥¨¤¤¦§¦Ÿ©¥
'Bøácminkg eyxce ,exac z` llgi `l -(.al zekxa)epi` `ed' §¨

mkgd cia gk yiy micnel o`kne ,'el oilgen mixg` la` lgin
,zelg oeyl mb 'lgi' dlind zernyna yiy oeikne .mixcp xizdl
xy`k `l` ,mkgd ici lr xcpd zxzd oic xn`p `ly gikedl yi

.lreta xcpd lg
mkg zxzday xaeqd ,itt ax ixacl di`x `iadl dqpn `xnbd

:lg `edy mcew xcpd z` xizdl ozip `ly micen minkg s`
déì òéiñî àîéìoi` `nlr ilekl dxzday xaeqd ,itt axl - ¥¨§©©¥

xn`y mc` ,`ziixaa epipy .xcpd legiy cr oixiznéðéàL íðB÷¨¤¥¦
éðBìôì äðäð,eiqkpn ipelt mc` dpdi `ly xcp -ìàLàL éîìe ¤¡¤¦§¦§¦¤¤§©

åéìòexcp lr elv` l`yiy mkgd eiqkpn dpdi `ly xcp oke - ¨¨
y `ed epic .oey`xdìàLðdligz mkg lv`ìòexcpïBLàøä ¦§©©¨¦
,ipelt z` dpdi `lyCk øçàå,df xcp mkgd el xizdy xg` - ©§©©¨

,dligzkln dpzdy itk mkgd z` zepdl eilr xq`p `linne©
ìàLðs` `edìòexcpéðMä.mkgd z` dpdi `ly ¦§©©©¥¦©

,dgkedd z` `xnbd dwiqn,zøîà éàåy `ed oicdyìàLðmc` §¦¨§©§¦§¨
mkg lv` excp lrìç àlL ét ìò óàd,øãðeilr recn ,ok m` ©©¦¤Ÿ¨¤¤

oicd zeidl jixv ixd ,dligz oey`xd xcpd lr `weeca l`ydl
càLéøa ìéLzéð éàä ìò éòa éàxcpd lr dligz l`yi epevx m` - ¦¨¥©©¦§¦§¥¨

e ,oey`xdàLéøa ìéLzéð éàä ìò éòa éàlkei ,jka epevx m`e - ¦¨¥©©¦§¦§¥¨
lg `l oiicry it lr s`e ,ipyd xcpd lr s` dligz l`ydl
ozip ,oey`xd xcpd lr dligz l`ydl `ed aiigy jkne .xcpd
ok lre ,lg `edy mcew mkg lv` xcp xizdl xyt` i`y gikedl
,eiqkpn mkgd dpdi `ly ipyd excp z` dligz xizdl leki epi`
,ipyd excp lg `l oiicr oey`xd excp z` xizd `ly cry oeik

.epnn zepdl mkgd lr xq`p `le
,ef di`x `xnbd dgec,àøúa éàä éà àn÷ éàä éà òãé éîe,xnelk ¦¨©¦©©¨¦©©§¨

l`yp jk xg`e oey`xd lr l`yp' exne`a `pzd zpeeky jl oipn
ipelt dpdi `ly oey`xd excp lr mcew l`ypy epiid ,'ipyd lr
el xizdy mkgd epnn dpdi `ly ipyd excp lr jk xg`e ,epnn
`citw yiy oiekzp `l llk `pzdy okzi ixd ,oey`xd xcpd z`
xcp dfi` lr dligz l`yiy ezpeek `l` ,dligz xizi xcp dfi`

i okn xg`le ,'oey`x' `xwpd `ede ,dvxiy,sqepd xcpd lr l`y
.'ipy' `xwpd `ede

mkg oi`y xaeqd ,itt ax ixacl di`x `iadl aey dqpn `xnbd
:lg `edy mcew xcp xizdl leki

.déì òéiñî àîéì ,àlàxne`d mc`,éðBìôì äðäð éðéàL íðB÷ ¤¨¥¨§©©¥¨¤¥¦¤¡¤¦§¦
,iqkpn ipelt dpdi `ly ,xnelk,åéìò ìàMàLëì øéæð éðéøä,epiid £¥¦¨¦¦§¤¤¨¥¨¨

.zexifp eilr legz ,mkg lv` df xcp lr l`yi xy`ky dpzdy
`ed epicyìàLðdligz `edBøãð ìò,eiqkpn ipelt dpdi `ly ¦§¨©¦§
Ck øçàåeilr dlg `linne ,df xcp mkgd el xizdy xg` - §©©¨

,zexifpìàLð`edBøæð ìò.ezexifp - ¦§¨©¦§
,dgkedd z` `xnbd dwiqnìàLð zøîà éàåexcp lr mc`óà §¦¨§©§¦§¨©

ìç àlL ét ìòd oiicr,øãðlr mcew l`ydl eilr recn ,ok m` ©¦¤Ÿ¨¤¤
c oicd zeidl jixv ixd ,ezexifp lr jk xg`e excpBøãð ìò éòa éà¦¨¥©¦§

àLéøa ìéLzéàe ,excp lr dligz l`yi dvxi m` -Bøæð ìò éòa éà ¦§¦§¥¨¦¨¥©¦§
àLéøa ìéLzéàit lr s`y ,ezexifp lr dligz l`yi dvxi m`e - ¦§¦§¥¨

i`y o`kn gkene .dxizdl `ed i`yx zexifpd dlg `l oiicry
.lgy mcew mkg lv` xcp xizdl xyt`

mkgy gikedl ozip ef `ziixan ok`y ,ef di`x s` `xnbd dgec
oiicr j` ,lreta milg mdy mcew zexifpe xcp xizdl leki epi`
`ziixady okzi ixdy ,minkg zhiy `id efy o`kn gikedl oi`

k,àéä ïúð éaøezy` ixcp z` xtdl leki epi` lra s`y xaeqd ©¦¨¨¦
lrady mixaeqd minkg la` ,mkg oky lke ,milg mdy iptl

.ok oicd mkga s`y exaqi ,xcpd legiy mcew xtdl i`yx
,lirl itt ax mya xn`pd lr zwlegd drc d`ian `xnbd
mcew xcp xtdl ozip `ly micen minkg s` mkg zxzd iably

:lg `edy
,étt áøc déîMî Ceáà øîà éëä ,øîéøî éì øîà ,àðéáø øîà̈©¨¦¨¨©¦©¥©¨¦¨©£¦§¥§©©¦

ú÷Bìçîdpi` ,lg `edy mcew xcp xtdl ozip m` opaxe ozp iax ©£¤
`l`äøôäa,ezy`l lra xtinyäìàLa ìáàlv` mc` l`ypy ©£¨¨£¨¦§¥¨

,excp lr mkgøôî ìkä éøác,mkgdìç àlL ét ìò óàåoiicr ¦§¥©Ÿ¥¥§©©¦¤Ÿ¨
døãð.`ed jkl xewndeáéúëc(b l xacna),'Bøác ìçé àì'dlindne ¤¤¦§¦Ÿ©¥§¨

s` ,lg `edy mcew s` xcp xizdl ozipy ,yexcl ozip 'exac'
.`cixb 'xeaic' `l` epi`y
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רנשמר ריא כמו אוה רנה שחפץ בטבע ליפהד מרפתילר ולידבק בשוהשו למעלר, 
אף שעל-ידי-זר יכבר ויתבטל אוהו במציאות

ממאמה כ"ר טבת ר'תשכ"ז

miwxt dyelya` cenr v sc ± iriax wxtmixcp
.àðéè äé÷øùåmdn cg` mc` did eli`k ,`cqg ax edxiki `ly ick ,hiha eipt gh

.el xizn did `l - exikn did eli` xyt`c .el xiziy ick dy` `yi `ly xcpyïàî
.àúìéî éàä éë ãáòéîì íéëçick excp lr l`yiy mcew dy` e`iydy ,jka wcwcy
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"åéIò IàMàL éîIe éðBIôI äðäð éðéàL íðB÷" :déI¯ ¥¨¤¥¦¤¡¤¦§¦§¦¤¤¨¥¨¨
zøîà éàå .éðMä Iò IàLð ë"çàå ,ïBLàøä Iò IàLð¦§¨©¨¦¦§¨©©¥¦§¦¨§©§

éòa éà ,øãð Iç àJL ô"òà IàLð¯IéLúéð éàä Iò ¦§¨¤Ÿ¨¤¤¦¨¥©©¦§¦
éòa éà ,àLéøa¯òãé éîe !àLéøa IéLúéð éàä Iò §¥¨¦¨¥©©¦§¦§¥¨¦¨©

:déI òéiñî àîéI ,àJà ?àøúa éàä éà àn÷ éàä éà¦©©¨¦©©§¨¤¨¥¨§©©¥
"åéIò IàMàLëI øéæð éðéøä ,éðBIôI äðäð éðéàL íðB÷"¨¤¥¦¤¡¤¦§¦£¥¦¨¦¦§¤¤¨¥¨¨
IàLð zøîà éàå .Bøæð Iò IàLð ë"çàå ,Bøãð Iò IàLð¦§¨©¦§¦§¨©¦§§¦¨§©§¦§¨
,àLéøa IéMzéà Bøãð Iò éòa éà ,øãð Iç àJL ô"òà¤Ÿ¨¤¤¦¨¥©¦§¦©¥§¥¨

éòa éà¯øîà .àéä ïúð 'ø !àLéøa IéMzéà Bøæð Iò ¦¨¥©¦§¦©¥§¥¨¨¨¦£©
áøc déîMî Ceáà øîà éëä ,øîéøî éI øîà ,àðéáø̈¦¨£©¦¨¥¨¨¦£©£¦§¥§©

äIàLa Iáà ,äøôäa ú÷BIçî :étt¯,øôî Ikä éøác ©¦©£¤©£¨¨£¨¦§¥¨¦§¥©Ÿ¥¥
."Bøác Içé àI" áéúëc ,øãð Iç àJL ô"òàå¤Ÿ¨¤¤¦§¦Ÿ©¥§¨
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miwxtהו dyelyaa cenr v sc ± iriax wxtmixcp
.äùòî äåä àìã àøîéîìax xa `g` ax carc i`d carinl jixv ded `lc ,xnelk

.`cqg axc dinwl diiz`c `xab `eddn `ped.ïåùàøä éä úòãé à÷ éîi`d `nlic

.xn`w eilr l`yp s` ,xcpd lg `lc `edd lr - oey`xd lr l`ypc xn`wcìàùð]
.['åëå åøãð ìò`lc ?ipn `d ,xcpd lg `lc b"r` ,lkd ixacl mkgl l`ypc zxn` i`e

.minkgk `lce ozp iaxk'éðúî.úåàöåélra

.lra ly egxk.êì éðà äàîècg` mc` ilr `a

qpe`ac ,odk zy`a ,xn`w qpe`ae .jl ip`nihe

`lc - dzaezk zlhep ikdle .el dxeq` inp

,d`vei dpi` - l`xyi zy`a i`c .dryt

) ol `wtpck ,el zxzen dqep`c:`p sc zeaezk(

'it` - ixiinw oevxa i`c ."dytzp `l `ide"n

.dryt `dc ,daezk dl oi`e dxeq` l`xyil

.ikd dl yxtn `xnbae.êðéáì éðéá íéîùäepi`y

.minyl `l` zeixal ielb epi` df xacc ,rixfn

.äù÷á êøã åùòéhba dpxhtiy epnid eywai

.eze` oigixkn oi`e ,ie`xk'îâìëàúù åäî
.äîåøúádnk lk dipin dl `piwtn `lc oeik

. dqp`p ixn`c icdq ez` `lcäìëàã øùôàã
.ïéìåçdl `pitq `l - `zpwza xyt`c li`edc

.dnexz.äéðá ìò æòì àéöåú àìùzxn` i`c

oileqt dipac xninl ez` ,dnexza lk`z `l

dlqtp ixdy ,edpip dqep` ipa ixdc ,dpedkd on

.qpe` zngn dnexzd onéàã úùù áø äãåîå
äìîøàúð.äùøâúð åà,frl `kil `zydc

`ed oiyexib xg`l `zyd ixn` xninc

.`qipzi`c.äñðàðù ïäë úùà'ipzn .'ek micra

oiae ,dqp`py odk zy`a `l` `nwezin `l

dl yi dpexg` dpynl oiae dpey`x dpynl

.daezk
éðúùøâ

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

,dxtda zwelgn xn`c ,itt axk ol `niiw dl`y oiprle .c"qa `iddc dlr `paizkcke

mpexkf `z`eeax iwqt ikde .xcpd lg k"`` xizn mkg oi` lkd ixac - dl`ya la`

miyly xg`l ipelt xac ilr mpew" xne`d ,ikd 'it`c c"n `ki`e .`xnegl dizeek dkxal

xyt`y m`a excp dleza `l` opaxe ozp 'x ibilt `lc .xizn mkge ,ixwin xcpd lg - "mei

,minia excp dlez la` ,mlerl xcpd legi `ly

- oiicr lg `ly t"r` ,legl exeqi` seqy oeik

lkny oeik ,b"dka elit`c c"n `ki`e .xizn mkg

`xaqe .xizn mkg oi` - xq`p epi` oiicr mewn

ith il `vixz `nw.'éðúîeid dpey`xa

.daezk zelhepe ze`vei miyp yly mixne`

zy`a i`c .odk zy`a `xnba dl opinwen

qpe`a i`e ?daezk dl zi` in - oevxa i` ,l`xyi

`l` .dlra lr `xqzn `l `dc ?d`vei i`n` -

zi` - dil `xiq`c idpc .qpe`a odk zy`a e`l

,`pni`w `d `p` :dil xninl `ivnc ,daezk dl

ezpedk zyecwy .edcy dtgzqpc `ed `xabe

l`xyia qpe` `dc ,el dxeq` `dzy el dnxb

dl yi ikd meyne ,mxb elfn jklid .ixy `xyn

daezk.íéîùä.jpial ipiaikdc 'nba gken

zrya ugk dxei erxf zaky oi`y :dil dxn`w

d`aa `nwezne .ciledl ie`x epi`e ,yinyz

`xne `cil `xheg `pira :dxn`c ,dprh zngn

,melk dixaca oi` - ikd e`l `d .dxeawl

'ta 'ixn`ck ,zcwtn `l ,ilif :dl 'ixn`c

) "t"r`":dq zenaie .cq zeaezkopixn`c b"r`e .(

minyd :mdxa`l epn` dxy el dxn`y dcbda

,"jpiae ipia myd hetyi" xn`py ,jpial ipia

dxy oebk ,ixnbl dpnn wgexn `edy epiid `nlc

.xbd zngn dwgixy mdxa` lr zpreh dzidy

minyc dnk :opixn`c ,rnyn ikd inp inlyexiae

`zwigx `zz` `idd jk `rx` on `zwigx

llek "jpial ipia minyd" oeylc xyt` .dlran

dxei epi`y eyexity 'nba gken `kd la` .lkd

"jpial ipia minyd" dil dxn`w ike ,ugk-ikd

,`pin`w `hyewc jpiae ipia cr midl` :dxn`w

myd `l` ea rcei oi` df xacy.äìåèðip`

.micedid onlk yinyz z`pd dnvr lr dxq`y

`zlin `gkenc oeike .micediddaezk ozile `ivedl eze` oitek ikd meyne - `inc dqep`ke ,dl dyw yinyzc.åøæç.dlra lr zlwlwne xg`a dipir zpzep dy` `dz `ly xnel

`ypze ,dxcpae da oixikn oi`y mewnl jlz `nyc.àéáú.dixacl di`xdlra` `xqzn `l ikd e`lae ,dqp`py.åùòé.dywa jxcdvre .qiitie dcerq dyri :inlyexia yxetn

l"nw daeh.àëéàå.'ipzn` wcinlokidl day xeqi` ike ?dexizd j`id - xg`a dipir zpzep `dz `ly meyn ,dpey`x dpynk dlra` `xqzin "jl ip` d`nh" dxn`c `picnc oeik

?jld(``xiq` `picnc b"r`c ,uxizy in yi-cin dnvr riwtdl xg`a dipir ozz `ly da excb lecb xcbc ,dyr mewa `zlin xcbn meyn `ziixe`c `zlin ilhane ,opax dl exy

) zenaia 'ixn`ck ,ok zeyrl mcia zeyxde .dlra:v scdry z`xedle dyr mewa inp i` ,dyrz l`e aya `l` dxezd on xac xewrl oipzn c"a oi`y ,df lr eywde .ip`y `zlin xcbn :(

) izkec dnka 'ixn`c ikid ikc ,il `iyw `l icicle !`l zexecl la` ,lnxkd xda edil`k ,calap"ye .bl oihibycwnc lkc (-p"d .dipin iyecwl opax edpirwt`e ,ycwn opaxc `zrc`

"ip` d`nh" dlral dxn`y lk ,`kd-df itly `l` .'nba 'ixn`ck dnexza inp zlke`e ,dlral `ixy d"yne ,dzid diept dqp`py dryay `vnpe ,`xwirn iyecwl opax edpirwt`

ikd 'ixn` ikc xnel jxhvn-"xfnnn e` oizpn izqp`py jl ip` d`nh" zxne`a la` ."izlrap xykle ,izqp`py ,jl ip` d`nh" zxne`a `wec-.rnyna epi`e ,dlral zxzen dpi`

"jl ip` d`nh"c `zlin `dc meyn `l` .el zcareyn `idy dlran dnvr riwtdl "jl ip` d`nh" xnel zpn`p dy`d oi` i`ce `picnc ,ipzw `pic `l dpey`x dpync ,evxz mixg`e

dl `tiqk-dxn`w `hyewc e`l i`c ,depin`dl dpey`x dpyna epiwz-xg`a oir zpzep `dz `nyl yginl `ki`c i`xza opax efg ikne .ikd xninl dytp dlflfn zed `l-denwe`

`pic`.'îâ.dnexza lk`zy edn`pnidn - dnexza la` ,xg`a dipir ozz `ly ick ,`pnidn `lc `ed dlral `nlicc.àìù.dipa lr frl `ivedllkinl dl opixq`c efgc oeikc

dxn` ikc ixaq ,dnexzadipa lr frl oi`ivene ,dxn`w `hyew - "ip` d`nh".øùôà.oileg dlk`cdl zilc `ed dnexz :ixn` xninc.àúùä.`qipz`c `eddlnx`zpy xg`

dnexzd on dleqte ,dl leqtl dlrape ,`qipz`.
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íðB÷" :éáéúéî .äNòî déa äåä àIc àøîéîI§¥§¨§¨£¨¥©£¤¥¦¥¨
"åéIò IàLpL éîIe éðBIôI äðäð éðéàL¯IàLð ¤¥¦¤¡¤¦§¦§¦¤¦§¨¨¨¦§¨

éà ?éànà .éðMä Iò IàLð ë"çàå ,ïBLàøä Iò©¨¦¦§¨©©¥¦©©¦
éòa¯éòa éàå ,àLéøa IéMzéð éàä Iò¯Iò ¨¥©©¦©¥§¥¨§¦¨¥©

?éðL éäå ïBLàø éä òãBé éî !àLéøa IéMzéð éàä©¦©¥§¥¨¦¥©¥¦§¥¥¦
IàMàLëI øéæð éðéøäå äðäð éðéàL íðB÷" :éáéúî¥¦¥¨¤¥¦¤¡¤©£¥¦¨¦¦§¤¤¨¥

"åéIò¯.Bøæð Iò IàLð ë"çàå ,Bøãð Iò IàLð ¨¨¦§¨©¦§¦§¨©¦§
éòa éà ?éànàå¯éàå ,àLéøa IéMzéð Bøãð Iò §©©¦¨¥©¦§¦©¥§¥¨§¦

éòa¯.àzáeéz !àLéøa IéMzéð Bøæð Iò'éðúî ¨¥©¦§¦©¥§¥¨§§¨
úBIèBðå úBàöBé íéLð LIL :íéøîBà eéä äðBLàøä¦¨¨§¦¨¨¦§§§
éðéa íéîL" ,"EI éðà äàîè" úøîBàä :äaeúk§¨¨¤¤§¥¨£¦§¨©¦¥¦

ðéáIàJL ,øîBI eøæç ."íéãeäiä ïî éðà äIeèð"e "E §¥§§¨£¦¦©§¦¨§©¤Ÿ
;dIòa Iò úI÷I÷îe øçàa äéðéò úðúBð äMà àäz§¥¦¨¤¤¥¤¨§©¥§©§¤¤©©§¨

"EI éðà äàîè" úøîBàä¯,äéøáãI äéàø àéáz ¨¤¤§¥¨£¦§¨¦§¨¨¦§¨¤¨
ðéáI éðéa íéîMä""E¯äIeèð"e ,äLwa Cøc eNòé ©¨©¦¥¦§¥§©£¤¤©¨¨§¨

"íéãeäiä ïî éðà¯B÷IçI øôéàäúe ,BzLnLî àäúe £¦¦©§¦¨¥§¤§§¥§©©§§¥
.íéãeäiä ïî äIeèð'îâdIòáI äøîà :eäI àéòaéà §¨¦©§¦¦©£¨§¨§¨§©§¨

:øîà úLL áø ?äîeøúa IëàzL eäî ,"éðà äàîè"§¥¨£¦©¤Ÿ©¦§¨©¥¤£©
dðéà :øîà àáø .äéða Iò æòI àéöBz àJL ,úIëBà¤¤¤Ÿ¦©©©¨¤¨¨¨£©¥¨
áø äãBîe :àáø øîà .ïéJeç äIëàc øLôà ,úIëBà¤¤¤§¨§¨§¨¦£©¨¨¤©
àîòè àeä écéî .úIëBà dðéàL äIîøàúð íàL úLL¥¤¤¦¦§©§§¨¤¥¨¤¤¦¥©§¨

¯äLøbúðå äIîøàúð ,äéða Iò æòI àéöBz íeMî àJà¯áø øîà .àñéðúéàc àzLä :éøîà ¤¨¦¦©©©¨¤¨¦§©§§¨§¦§¨§¨¨§¦¨§¨§¦§¦¨£©©
éaâI ñðBàc ïåék ?äaeúk dI ïéà Bà äaeúk dI Lé ,äñðàpL ïäk úLà :àáø ïI ÷éãa :àtt©¨¨¥¨¨¨¥¤Ÿ¥¤¤¤§¨¥¨§¨¥¨§¨¥¨§¤§©¥
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הז

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד צ דף שני)נדרים (ליום

àøîéîìit lr s`y ,xnel `ae -äNòî déa äåä àìcoiicry - §¥§¨§Ÿ£¨¥©£¤
,`cixb xeaic `l` ,xcpd dyrn z` oi`e ,lreta xcpd lg `l
.mkg zxzd ici lr el oilgen mixg`y minkg miyxec ote` lka

:ef dhiy lr `xnbd dywn
.éáéúéîxne`d mc`éðBìôì äðäð éðéàL íðB÷dpdi `ly ,xnelk - ¥¦¥¨¤¥¦¤¡¤¦§¦

,iqkpn ipeltåéìò ìàLpL éîìemkgd eiqkpn dpdi `ly xcp oke - §¦¤¦§¨¨¨
`ed epic ,oey`xd excp lr elv` l`yiyyìàLðdligz `edìò ¦§¨©

excp,ïBLàøäCk øçàåexcp z` mkgd el xizdy xg` - ¨¦§©©¨
,epnn zepdl mkgd lr xq`p `linne ,oey`xdìàLð`edìòexcp ¦§¨©

éðMä.epnn mkgd dpdi `ly ©¥¦
,`xnbd dywneéànàexcp lr dligz l`ydl eilr daeg recn - ©©

xcp lr l`ydl xyt`y minkg micen ef dhiyl ixd ,oey`xd
,ok m`e ,lg `edy mcew s`àLéøa ìéLzéð éàä ìò éòa éàm` - ¦¨¥©©¦§¦§¥¨

,eiqkpn ipelt dpdi `ly ,oey`xd excp lr dligz l`yi epevx
,lg xakyàLéøa ìéLzéð éàä ìò éòa éàåleki ,jka epevx m`e - §¦¨¥©©¦§¦§¥¨

s` ,eiqkpn mkgd dpdi `ly ,ipyd excp lr dligz l`ydl `ed
.lg `l `ed oiicry

,`xnbd zvxznéðL éäå ïBLàø éä òãBé éîxnel jl oipn ,xnelk - ¦¥©¥¦§¥¥¦
lr okn xg`le ,ipelt iabl excp lr dligz l`yiy `pzd zpeeky
dfi` lr `citw oi`y `id ezpeeky okzi ixd ,mkgd iabl excp
itl epiid ,'ipy'e 'oey`x' exne`a `pzd zpeeke ,dligz l`yi xcp
,'oey`x' `xwpd `ed dligz eilr l`yiy xcpdy ,ezxtd xcq

.'ipy' eixg`ly dfe
:ef dhiy lr ztqep `iyew `xnbd dywn

.éáéúéî,xne`d mc`äðäð éðéàL íðB÷dpdi `ly ,xnelk ,ipeltl ¥¦¥¨¤¥¦¤¡¤
,iqkpn ipeltåéìò ìàMàLëì øéæð éðéøäådf ixcp lr l`y` m`e - ©£¥¦¨¦¦§¤¤¨¥¨¨

,`ed epic .zexifp invr lr lawn ipixdyìàLðdligz,Bøãð ìò ¦§¨©¦§
,zexifp eilr dlg `linne.Bøæð ìò ìàLð Ck øçàå,`xnbd dywne §©©¨¦§¨©¦§

éànàåef dhiyl ixd ,excp lr dligz l`ydl eilr daeg recn - §©©
,ok m`e ,milg mdy mcew s` zexifpe xcp xtdl ozipìò éòa éà¦¨¥©

àLéøa ìéLzéð Bøãð,excp lr dligz l`yi jka epevx m` -éàå ¦§¦§¦§¥¨§¦
àLéøa ìéLzéð Bøæð ìò éòadligz l`ydl lkei ,jka epevx m`e - ¨¥©¦§¦§¦§¥¨

,`xnbd dwiqn .ezexifp lràzáeéz,ef `iyewl uexiz oi` ok` - §§¨
mcew xcp xizdl i`yx epi` mkgy ,`ziixad ixacn gikedl yie

.lg `edy

äðùî
zngn dyxbi dlray zraez dy`dy mipte`a zwqer dpynd
epwizy `l` ,dyxbl aiige zpn`p `id oicd xwirne .dizeprh

.zpn`p `dz `ly minkg
äðBLàøajynda zx`eand dpwzd dpwzpy iptl ,dligza - ¨¦¨
,dpyndeéäminkgíéøîBàyìLíéLð Ljynda zehxetnd ¨§¦¨Ÿ¨¦
,dpyndúBàöBé,lrad ly egxk lra odilran zeyxbzn -ås` §§

äaeúk úBìèBð.odk zy` .` ,miypd yly od el`eúøîBàä §§¨¨¤¤
dlral,Eì éðà äàîèaiig ,xg` yi`l izlrape izqp`pe xg`n §¥¨£¦§

yecwd ,dlral zxne`d .a .ok xnel zpn`py meyn dyxbl `ed
a okeyd `ed jexaíéîLcrðéáì éðéaE`ide ,ciledl ie`x jpi`y ¨©¦¥¥¥§¥§

.b .dpyxbiy dvtg `id jkitle ,micli dl eidiy dvexåm` ok §
,dxn`e dxcp,íéãeäiä ïî éðà äìeèðdnvr lr dxq` ,xnelk §¨£¦¦©§¦

dnvr dxq`e li`ede .llka dlrae ,micedid lk yinyz z`pd
dyw yinyzdy gken ,dlra lr wx `le mlerd lk lr yinyza
dl yie dyxbl eze` mitek jkitl ,dqep`k `id ixde ,dilr

.daezk
,zexecd elwlwzpy xg`l la` ,dpey`xa minkg exed okeøæç̈§

minkgøîBìick ,egxk lra odilra zgzn ze`vei dpiidz `ly ©

øçàa äéðéò úðúBð äMà àäz àlL,el `ypdl dvxzeejk myl ¤Ÿ§¥¦¨¤¤¥¤¨§©¥
`dzúì÷ì÷îdnvrdìòa ìò.y ,exed jkitleäàîè úøîBàä §©§¤¤©©£¨¨¤¤§¥¨

,Eì éðàok m` `l` ,zpn`p dpi`äéøáãì äéàø àéáz,zxne`de £¦§¨¦§¨¨¦§¨¤¨
ðéáì éðéa íéîMäeNòé ,Eoic zia,äLwa Cøclral mipzep ,xnelk ©¨©¦¥¥§¥§©£¤¤©¨¨

.dpqiitie dcerq dl dyriy daeh dvrezxcepazxne`eäìeèð§¨
øôé ,íéãeäiä ïî éðàlradB÷ìçìz` `ed xizn ,xnelk ,xcpa £¦¦©§¦¨¥§¤§

,eilr dxeq`y dn xcpa ewlge ,BzLnLî àäúex`yi dxcp x`y §¥§©©§
y miiwíéãeäiä ïî äìeèð àäz. §¥§¨¦©§¦

àøîâ
xn`py ,dnexza zlke` odk zy`(`i ak `xwie)Wtp dpwi iM odke'§Ÿ¥¦¦§¤¤¤

m`e .'etqk oipw' llka ecare ezy`e ,'FA lk`i `Ed FRqM oipw¦§©©§Ÿ©
s` ,dnexz zlik`n `id zlqtp ,dlra zgz dcera xfl dlrap

.qpe`a dlrap m`
iabl dpic dn ip` d`nh dxn`y dy`a zwtzqn `xnbd

:dnexz
eäì àéòaéày odk zy` ,daiyid ipal dl`y dl`yp -äøîà ¦©§¨§¨§¨

,éðà äàîè dìòáìminkg exed df dxwnay dpyna epipyy itke §©£¨§¥¨£¦
dy` `dz `ly ick ,dlral dnvr z` xeq`l zpn`p `dz `ly

,`xnbd zwtzqne ,xg`a dipir zpzepäîeøúa ìëàzL eäî- ©¤Ÿ©¦§¨
jiiy `l df oiprly ,dnexza dnvr z` leqtl zpn`p `id m`d
zpn`p dpi` df iabl s`y e` ,xg`a dipir zpzep `dzy yygd

.[oldl x`eaiy itke]
:df oica zwelgn d`ian `xnbd

úìëBà ,øîà úLL áø,dnexzadpi`y minkg eraw df iabl s`y ©¥¤¨©¤¤
ick ,zpn`p,äéða ìò æòì àéöBz àlLdnexza xq`iz m`y ¤Ÿ¦©©©¨¤¨

.dpedkl mileqt dipae ,dqp`py dixac mipekpy exn`ieàáø̈¨
úìëBà dðéà ,øîà,frl z`vedl yyg oi`e ,dnexzayøLôà ¨©¥¨¤¤¤§¨

ïéleç äìëàclr frl `vi `l aeye ,oileg lek`l `id dleki - §¨§¨¦
meyn epi` dnexza zlke` dpi`y dny mlerd exaqiy ,dipa

.dnexz dl oi`y meyn `l` ,dnexza dxeq` `ide zpn`py
úLL áø äãBîe ,àáø øîà,dnexza zlke`y xaeqdíàL ¨©¨¨¤©¥¤¤¦

äìîøàúð[dpnl`zpÎ]úìëBà dðéàLoky ,dnexzaàeä éãéî ¦§©§§¨¤¥¨¤¤¦¦
àîòèdnexza lek`l zxzen `idy zyy ax ly enrh melk - ©£¨

epi`àlL] íeMî àlà,äéða ìò æòì àéöBz [jiiy epi` df mrhe ¤¨¦¤Ÿ¦©©©¨¤¨
yk,äLøbúðå äìîøàúð,lk`z `ly s`yéøîàdaiqdy mlerd ¦§©§§¨§¦§¨§¨¨§¦

`l` ,dlra zgz dcera dqp`py meyn epi` zlke` dpi`y
àñéðzéàc àzLädyxbzp e` dpnl`zpy xg`l dzr -`id ©§¨§¦§¦¨

.dnexzl jka zlqtpy dl leqtl dlrapy ,dqp`p
`id dkldde .daezk dl oi` dlra zgz oevxa dzpify yi` zy`
zxq`p dpi` ,`id l`xyi zy` m` ,qpe`a dzpify yi` zy`y
dlrap m` s` dlra lr zxq`p odk zy` eli`e ,dlral llk
m` ,daezk oiprl dqp`py odk zy`a dpc `xnbd .qpe`a xg`l

.daezk dl oi`y oevxa dzpify l`xyi zy`k dpic
ïì ÷éãa ,àtt áø øîà[epze` dqipÎ]àáøoic dn ,aiydl rcp m` ¨©©¨¨¨¦¨¨¨

,äñðàpL ïäk úLàm`d.äaeúk dì ïéà Bà ,äaeúk dì Léiccve ¥¤Ÿ¥¤¤¤§¨¥¨§¨¥¨§¨
m`d ,md wtqdéaâì ñðBàc ïåékzy`k ïäka zepféaâì ïBöøzy` ¥¨§¤§©¥Ÿ¥§¨§©¥

,éîc ìàøNéy dpic,äaeúk dì ïéàlr zxq`p mdipya ixdy ¦§¨¥¨¥¥¨§¨
,dlramb jk ,daezk dl oi` oevxa dzpify l`xyi zy`y enke

.daezk dl oi` dqp`py odk zy`,àîìéc Bàodk zy`a qpe` ¦§¨
lka bdep xeqi`d l`xyi zy`ay ,l`xyi zy`a oevxn dpey
meyn wx `ed dxeqi`y oeik ,dqp`py odk zy` eli`e ,l`xyi

,odk dlraydéì äøîà éöî,dlral xnel dy`d dleki -àðà ¨¥¨§¨¥£¨
àðéæç àä,zeyi`l die`x ixd icivn ip` - ¨£¦¨
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 208   הללמ עמ  דמהל ם לןינ תילדמ  

והדר"הח עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד צא דף שלישי)נדרים (ליום

eäãN äôçzñðc àeä àøáâåedcy dlwlwzpy `ed lrad - §©§¨§¦§©£¨¨¥
zngn `l` dy`d zngn epi` zeyi`d lewlw ,xnelk ,drxfln
mxb elfne ,eilr ezy` xq`izy el dnxb ezpedk zyecwy ,lrad

.daezk dl yi dqp`py odk zy` jkitle ,xeqi`d z`
:epizpynn `ax ly ewitq z` hyet `tt ax

déì ïðéøîàå,`axl epayde -àéä ïéúéðúî,xnelk ,`id dpyn - §©§¦¨¥©§¦¦¦
,epizpyna epipyy .daezk dl yiy epizpynn gikedl yi

,Eì éðà äàîè úøîBàäe dlran z`vei.äaeúk dì Léax x`ane ¨¤¤§¥¨£¦§¥¨§¨
,`ttïðé÷ñò éàîa,xaecn dna -àîéìéàxaecny xn`p m` - §©©§¦¨¦¥¨

,ìàøNé úLàaik ,daezk dl ozie `vzy dpic `diy okzi `léà §¥¤¦§¨¥¦
dzpify zxne`y xaecny xn`p [m`Î],äaeúk dì Lé íeìk ,ïBöøa§¨§¥¨§¨

.daezk dl oi` oevxa dlra zgz dzpify dy` ixdéàåxaecn §¦
dzpify zxne`yàøáb ìò àøqzéî à÷ éî ,ñðBàazxq`p ike - §¤¦¨¦©§¨©©§¨

recne ,dlral zxzen dqp`py l`xyi zy` ixd ,dlra lr `id
.dlran `vzàlàåxaecn i`ce.ïäk úLàa,ote` dfi`aeéà §¤¨§¥¤Ÿ¥¦

dzpify xaecnìàøNé úLàî äòøb éî ,äaeúk dì Lé íeìk ,ïBöøa§¨§¥¨§¨¦¨§¨¥¥¤¦§¨¥
dzpifyïBöøa,xen`k ,daezk dl oi`y,åàì àlàxaecn i`ce §¨¤¨¨
dzpifyéðz÷å ,ñðBàadpyna,'äaeúk dì Lé'daezk yiy ixd §¤§¨¨¥¥¨§¨

.dlra zgz dqp`py odk zy`l
:dze` yxib dlray xnel zpn`p dy` m`d zwtzqn `xnbd

,eäì àéòaéày dy`éðzLøb dìòáì äøîà,eäî ,zpn`p `id m`d ¦©§¨§¨§¨§©£¨¥§§©¦©
.`l e` xg`l `ypdl zxzene

òîL àz ,àðeðîä áø øîàepipyy ,zpn`py epizpynn di`x ¨©©©§¨¨§©
,dpyna,Cì éðà äàîè úøîBàä.dyxbl aiig dlrae ,zpn`p ¨¤¤§¥¨£¦¨

éðz÷c äðBøçà äðLîì eléôàcc,àðîéäî àì`weecíúä- §£¦§¦§¨©£¨§¨¨¥Ÿ§¥§¨¨¨
mrhd ,jl ip` d`nh zxne`aàeämeyn zpn`p dpi`y

cmiyyegcäøwLî,dlran zcget dpi`eòãé àì dìòác äòãéc ¦§©§¨§¨§¨§©£¨Ÿ¨©
dadzpif `id m` zrcl leki epi` dlray zrceiy meyn - ¨

,`l e` xg`léab ìáàzxne`d dy`,éðzLøbzrceiycdlra £¨©¥¥©§©¦§
da òãé,zxwyn `id m`äéðt äféòî äMà ïéà ä÷æçc ,àðîéäî ¨©¨§¥§¨©£¨¨¥¦¨§¦¨¨¤¨

xwyl.dìòa éðôa¦§¥©£¨
àáø déì øîà,`pepnd axläaøcày ,jtidl xnel yi -eléôà ¨©¥¨¨©§©¨£¦

ìd zhiyéðz÷c äðBLàø äðLîc epizpynaàðîéäîd`nh xnel §¦§¨¦¨§¨¨¥§¥§¨
`weec ,jl ip`íúäzpn`py mrhd ,jl ip` d`nh zxne`a - ¨¨

`eddLôð ééefáì àãéáò àìc íeMîzefal dieyr dpi` dy`y - ¦§Ÿ£¦¨§©¥©§¨
m`e ,mbte oeifa dfa yiy ,dlra zgz dqp`py xnel dnvr z`
.d`nhpy xnel dnvra zlflfn dzid `l ,d`nhp zn`ay `l

àëä ìáàzyxib zxne`a -oin`dl daiq oi` ,oeifa jka oi`y ip £¨¨¨
,dléwúc ïéðîæcdì óäæéòîe äæéòî àøáb ïîjezn minrty - §¦§¦§©¦¨¦©§¨§¦¨§¦¨

xn`ze eipta xwy xnel dlra cbp dipt firdl wfgzz dqrk
.dyxiby

:`ax zhiy lr dywn `iyxyn ax

àiLøLî áø áéúîzpn`p dpi` ipzyxib zxne`dy `ax ixac lr ¥¦©§©§¦¨
zxne`d ,epizpyna epipyy ,[dpey`x dpynl elit`]éðéa íéîMä©¨©¦¥¥

ðéáìc ,EzhiyläðBLàø äðLîo`kne .zpn`p `id,àáøc àzáeéz §¥§§¦§¨¦¨§§¨§¨¨
ixdyàëä,jpial ipia minyd zxne`a -àôeqék dì úéìcoi` - ¨¨§¥¨¦¨

,jka oeifa dléðz÷åepizpyna,àðîéäîc`idy mrhdy ixd §¨¨¥¦§¥§¨
s` ok m`e ,dnvr z` zefal dieyr dpi`y meyn epi` zpn`p

.dpey`x dpynl zpn`p `dz ipzyxib zxne`d,`xnbd zvxzn
íúä ,àáø øáñ÷,oeifa ok mb dl yi jpial ipia minyd zxne`a - ¨¨©¨¨¨¨

cdì ébñ àìc ïåékcer lk oic ziaa dixac elawzi `l -àìc ¥¨§Ÿ©¦¨§Ÿ
äøîàyïéàlradõçk äøBéäøîà÷ãk àúéà àì éà ,oi` m` - ¨§¨¥¤§¥¦Ÿ¦¨¦§¨¨§¨

,zxne` `idy enk zn` xacddéì døîà àìzxne` dzid `l - Ÿ£¨¨¥
la` ,ugk dxei epi`y yxetna hxtl dl `id dyeay ,z`f

.oeifa lk jka dl oi`y ,zpn`p dpi` ipzyxib zxne`d
zxne`dy xn`y `pepnd ax ixac lr dywn `iyxyn ax
dy`d oi`y meyn ,dpexg` dpynl elit` zpn`p ipzyxib

:dlra ipta xwyl dfirn
zxne`d ,epizpyna epipyðéáì éðéa íéîMäc ,EzhiyläðLî ©¨©¦¥¥§¥§§¦§¨

äðBøçàdfn ,`iyxyn ax dywne ,zpn`p dpi`áøc àzáeéz éåäz ©£¨¤¡¥§§¨§©
.àðeðîä,eziiyew z` `iyxyn ax x`aneàëä àäåzxne`a - ©§¨§¨¨¨

,jpiae ipia minyddìòáã] (äìòáå) àéä äòãécda òãé [zrceiy - §¨§¨¦§©£¨¨©¨
,zxwyn `id m` rcei dlray `idéðz÷åepizpyna,àðîéäî àìc §¨¨¥§Ÿ§¥§¨

it lr s` ,zpn`p didz `l ipzyxib zxne`a oicd `ed ok m`e
y zrceiy.`pepnd ax lr dywe ,zxwyn `id m` rcei dlra

:`pepnd ax zhiy z` zayiin `xnbd
àëä ,àðeðîä áø øáñ÷jpial ipia minyd zxne`a -àéä énð ¨¨©©©§¨¨¨©¦¦

äøîà äôeb,zxwyn `idy rcei dlra oi`y dxeaq `id - ¨¨§¨
y zayegy,òãé äàéáác éäðz` hlty rcei lrady xnelk §¦¦§¦¨¨©

la` ,rxfdaoiprõçk äøBéc dxeaq `idòãé éî`ed m` lrad §¤§¥¦¨©
,`l e` ugk dxei.àøwLî éëä íeMîezxne`d dy`a ok oi`y dn ¦¨¦§©§¨

`l m` ,zxwyn `id m` rcei lrady i`cea zrceiy ,ipzyxib
.ok zpreh dzid `l zn` dixac eidy

d`nhp `id dy`d ixac itly zecaer dnk d`ian `xnbd
dpzp `ny zpn`p dpi`y mi`xen`d ewqte ,dlral dxeq`e

:dpyna epipyy enke ,xg`a dipir
àúzéà àéää,odk zy` -LéîLúc àîBé ìëcdzidy mei lky - ©¦¦§¨§¨¨§©§¦

,dlra mr zynyndzidäîc÷éîe xweaaàøáâì déãé àéLî- ¦©§¨©§¨¨¥§©§¨
.eici z` el zlhepãç àîBé,dzi` yniy `ly zexnldéì àéúà ¨©©§¨¥

îì àiîàLî.eici lehil min el d`iad -dì øîà,dlraàãä ©¨§¦§¨¨©¨¨¨
àúléîàðãéàä úåä àì`l ,xnelk ,meid did `l df xac - ¦§¨Ÿ£¨¨¦§¨

.meid epyniydxeaq dzidy mc` mr dyniy `idy xg`ne
,dlra `edydéì äøîà,dlralïk íàizyniyy mc`d eze` ¨§¨¥¦¥
df did ,ez`íéøëð ïî ãçmiiebd on cg` - ©¦¨§¦
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עבודת רשם בשלימות יכולר לריות הק כאשה ראדם רוא במצב הוח טוב, ורגוף 
אינו מבולבל מהעב וצימאון ותענית וכו'

משיחת יו"ד שבט, ר'תשל"ד

"עשר טוב" רוא עיקה תפקידו של ראדם, ואילו "סוה מהע" רוא הק רכנר
משיחת יו"ד שבט, ר'תשל"ד

miwxt dyelya` cenr `v sc ± iriax wxtmixcp
éðúùøâ.dxifgdl el xeq` - odk zy` m`e ?`pnidn in ..àåä íúämeyn `xwirnc

`l - "jl ip` d`nh" dxn` i` [ikd`] ,`l i` z`nhp i` da rci `l dlrac dl rcic

zed `l - `l i` `xwyn i` rci dlrac drcic ,"ipzyxb" dxn`c `kid la` .`pnidn

.dlra ipta dipt dfirn dy` oi`c dwfgc ,ikd dxn`.äáøãàdpynl opirain `l

dpynl 'it` `l` ,`pnidn `lc dpexg`

`l` `nrh ied `l - `pnidn ipzwc dpey`x

c dytp iiefal `ciar `lc meyndxnil

.dxn`wck `ed ikdc e`l i` ,d`nhpcïéðîéæã
é÷úã.àøáâ ïî äì ódfirne dlra dl xrivy

- `xab on dl siwzc :xg` oipr .eipta dipt

,dipir ea dpzpy ,xg` mc` on dxvi swezy

.ipzyxb :dlral xnel dfirn eliayaeàäå
.àôåñéë äì úéìã àëä`ifan `l `zlin `dac

dpey`x dpyna ipzw ikd elit`e ,dytp

dpey`x dpynl elit` xn` ikide ,`pnidnc

?'ek.íúäibq `lc oeikc .`teqik dl zi` inp

i` ,ugk dxei i` `pic ia iab dxn`w `lc dl

.`pnidn ikd`e ,dxn`w `l - `ed ikdc e`l

.àéä äòãéã àëä àäã,ugk dxeic rci dlrac

.dfirn dy` `nl` .`pnidn `l :dl ipzweìëã
.àîåé`xabl `ci `iyne dncwn yinyz xg`l

cg `nei zz`e yinyz xg`l eici xdhl ick

`l yinyzc `zlin `cd dl xn` ikd `care

.`pci`d ied
ééåìäà
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àøáâ.edcy dtgzqpc `ed'ipzna ziyixtck ,el dnxb ezpedk zyecw.

àéòáéà.ipzyxb dlral dxn` edldxizdle dpin`dl edn ,ca`y e` hbd rxwzpe

`ypil:?äòãéã.da rci `l dlrac`le `xwyn ikd meyne ,e`l m` dzpif m`

`zzxin.íúä.dytp iiefal `ciar `lce`l i` jkld ,dqp`pyk dl `ed mbte oeifay

dxn`w zed `l - ded `hyewc.é÷úãódl

.`xabnfirdl ,lrad on wfgzz dqrk ici lry

"ipzyxb" el xnele ea mipt.íéîùäipia

.dpey`x dpync jpialdizaeiz ,zpn`p exn`y

ik ,dpey`x dpynl 'it`c `ax xn`dc .`axc

`pnidn `l - "ipzyxb" dxn`.íúä`lc oeik

`zi` `l i` ugk dxei oi` dxn` `lc dl `ibq

.dil dxn` `l dxn`wckdkixv `idy oeikc

,"jpial ipia minyd" dxn`ck ,dixac xxal

,eilr zpreh `idy dn yexita xnel dkixve

i`e ,`zlin dl `tiqk - ugk dxei oi`y epiidc

:iqxbc zi`e .dxn` zed `l - `id `hyewc e`l

dala d`vny xg` ,xnelk .dl ibq `wc oeik

jk xnel.àäårci dlrac `id drcic `kd

.dadxeia dil miw inp edi`c `kd jzrc `wlqc

`pnidn `lc ipzwe ,ugk.éäðrci d`iaac

.rci in ugk dxeiaminyd"c `idda rnyn `dn

,ugk dxei epiid - 'ipzna opzc "jpial ipia

`paizkcke.ïéðòìå.dkld,`pepnd axk l"iiw

,zpn`p - "ipzyxb" dlral dxn`y dy`c

dl opincne .dizeek cenlzd dileka oiibeqc

`ypil cala dxizdl `ly n"y ,oizipznl

,'ipznc `inec ,daezk lehil s` `l` zpn`p

xtqn ixdy ,cere .daezk zelhepe ze`vei :ipzwc¥¤

xg`l i`ypzykl" dl azek jky ,cenlp daezk

dkldy dy`d"a opzck ,"ikil aezky dn ilhz

l"f o"anxd azk jk ."mid zpicnl dlrae `id

yxcn ol zilc xninl `ki` ,edin .eizeklda

.`l ztqeza la` ,daezk xwira `l` daezk

"ipzyxb" dxn` ik ith `pnidn ikd meync oeike

"jpial ipia minyd" dxn` ikn-meyn

,dfirn dpi`e dlra da rci "ipzyxb"ac

dfirn da rci `lc "jpial ipia minyd"ae-zngn `iz` `l elit` ,daezk ozie `iveie ,`pnidn dpexg` dpynl elit` ,da rci dlrac oeik "llk inr wwfp epi`" zxne`ac dpin opirny

"dcbaa `ide icbaa ip` `l` iyt` i`" :exn` efn dlecb ixdy .dxeawl `xne dcil `xheg `irac dprh-`ed yxbzdl zraez `idyk `wecc l"f i"x azk ,edin .daezk ozie `ivei

daezk zraez la` ,daezk ozie `ivei opixn`c-"ilra zn" dxn`y dy`d :"dax dy`d" wxta xn`cn di`x `iade .`pnidn `l-"izaezk il epz ilra zn" ,zpn`p-zpn`p dpi`.

àëéàå.oizrny` wcinl`yp :opzc `d iab "eznai lr `ad" wxt seqa mzde .`pnidn `l - dlra da rci `lce ,dia `tvgn `lc meyn ,`pnidn dlra rcic `zlinc rnyn `kdc

`nrh i`n ,zpn`p `id dpial epiay mixac :in` iax xn` ,dipin dxn` `ide dpin xn` `ed :mzd opixn`c ,`kti` rnyn ,lhail i`yx epi` - dcli `le mipy xyr dnr ddye dy`-

dil miw `lc meync rnyn .ugk dxeia dil miw `l edi`e ,ugk dxeia dl miw `id-dil miw `d ,`pnidn-,iccd` oiinc `lc :l"f o"anxd uxiz !`kti` opixn` `kde .`pnidn `l

edl miw ediiexz i` ,jklid .dzaezk dl ciqtne ,dl witnwc `ed edi` mzdc-ikd opixn` ikc .dlra ipta dfirn dy` oi` dwfgc meyn ,`pnidn idi`c xninl `kil-idi`c `kid

dxn`w `hyewc e`l i`e ,`aeh dfrd `ki`c ,dlran dytp iwet`l `ira-(dytp) dwet`l ira edi`c ,mzd la` .dfirn dpi`-miw `l edi`e dl miw idi`c oeik la` ,dfirne dfirn

dil-`ny zprha dzaezk ciqtie dp`iveiy oica epi`.àéää`zzi`.,dfn lecb qpe` jl oi` - dlra `edy dzid dxeaq dixac itl elit`y oeik ,l`xyi zy` i`c .dzid odk zy`

oxn`ck i`ce `l` ?xg`a dpzp dipir xninl ongp axl dil dnle ,ixy `xyin l`xyia qpe`e.àä.`zlinyinyz.
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הט

miwxt dyelya` cenr `v sc ± iriax wxtmixcp
éðúùøâ.dxifgdl el xeq` - odk zy` m`e ?`pnidn in ..àåä íúämeyn `xwirnc

`l - "jl ip` d`nh" dxn` i` [ikd`] ,`l i` z`nhp i` da rci `l dlrac dl rcic

zed `l - `l i` `xwyn i` rci dlrac drcic ,"ipzyxb" dxn`c `kid la` .`pnidn

.dlra ipta dipt dfirn dy` oi`c dwfgc ,ikd dxn`.äáøãàdpynl opirain `l

dpynl 'it` `l` ,`pnidn `lc dpexg`

`l` `nrh ied `l - `pnidn ipzwc dpey`x

c dytp iiefal `ciar `lc meyndxnil

.dxn`wck `ed ikdc e`l i` ,d`nhpcïéðîéæã
é÷úã.àøáâ ïî äì ódfirne dlra dl xrivy

- `xab on dl siwzc :xg` oipr .eipta dipt

,dipir ea dpzpy ,xg` mc` on dxvi swezy

.ipzyxb :dlral xnel dfirn eliayaeàäå
.àôåñéë äì úéìã àëä`ifan `l `zlin `dac

dpey`x dpyna ipzw ikd elit`e ,dytp

dpey`x dpynl elit` xn` ikide ,`pnidnc

?'ek.íúäibq `lc oeikc .`teqik dl zi` inp

i` ,ugk dxei i` `pic ia iab dxn`w `lc dl

.`pnidn ikd`e ,dxn`w `l - `ed ikdc e`l

.àéä äòãéã àëä àäã,ugk dxeic rci dlrac

.dfirn dy` `nl` .`pnidn `l :dl ipzweìëã
.àîåé`xabl `ci `iyne dncwn yinyz xg`l

cg `nei zz`e yinyz xg`l eici xdhl ick

`l yinyzc `zlin `cd dl xn` ikd `care

.`pci`d ied
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àøáâ.edcy dtgzqpc `ed'ipzna ziyixtck ,el dnxb ezpedk zyecw.

àéòáéà.ipzyxb dlral dxn` edldxizdle dpin`dl edn ,ca`y e` hbd rxwzpe

`ypil:?äòãéã.da rci `l dlrac`le `xwyn ikd meyne ,e`l m` dzpif m`

`zzxin.íúä.dytp iiefal `ciar `lce`l i` jkld ,dqp`pyk dl `ed mbte oeifay

dxn`w zed `l - ded `hyewc.é÷úãódl

.`xabnfirdl ,lrad on wfgzz dqrk ici lry

"ipzyxb" el xnele ea mipt.íéîùäipia

.dpey`x dpync jpialdizaeiz ,zpn`p exn`y

ik ,dpey`x dpynl 'it`c `ax xn`dc .`axc

`pnidn `l - "ipzyxb" dxn`.íúä`lc oeik

`zi` `l i` ugk dxei oi` dxn` `lc dl `ibq

.dil dxn` `l dxn`wckdkixv `idy oeikc

,"jpial ipia minyd" dxn`ck ,dixac xxal

,eilr zpreh `idy dn yexita xnel dkixve

i`e ,`zlin dl `tiqk - ugk dxei oi`y epiidc

:iqxbc zi`e .dxn` zed `l - `id `hyewc e`l

dala d`vny xg` ,xnelk .dl ibq `wc oeik

jk xnel.àäårci dlrac `id drcic `kd

.dadxeia dil miw inp edi`c `kd jzrc `wlqc

`pnidn `lc ipzwe ,ugk.éäðrci d`iaac

.rci in ugk dxeiaminyd"c `idda rnyn `dn

,ugk dxei epiid - 'ipzna opzc "jpial ipia

`paizkcke.ïéðòìå.dkld,`pepnd axk l"iiw

,zpn`p - "ipzyxb" dlral dxn`y dy`c

dl opincne .dizeek cenlzd dileka oiibeqc

`ypil cala dxizdl `ly n"y ,oizipznl

,'ipznc `inec ,daezk lehil s` `l` zpn`p

xtqn ixdy ,cere .daezk zelhepe ze`vei :ipzwc¥¤

xg`l i`ypzykl" dl azek jky ,cenlp daezk

dkldy dy`d"a opzck ,"ikil aezky dn ilhz

l"f o"anxd azk jk ."mid zpicnl dlrae `id

yxcn ol zilc xninl `ki` ,edin .eizeklda

.`l ztqeza la` ,daezk xwira `l` daezk

"ipzyxb" dxn` ik ith `pnidn ikd meync oeike

"jpial ipia minyd" dxn` ikn-meyn

,dfirn dpi`e dlra da rci "ipzyxb"ac

dfirn da rci `lc "jpial ipia minyd"ae-zngn `iz` `l elit` ,daezk ozie `iveie ,`pnidn dpexg` dpynl elit` ,da rci dlrac oeik "llk inr wwfp epi`" zxne`ac dpin opirny

"dcbaa `ide icbaa ip` `l` iyt` i`" :exn` efn dlecb ixdy .dxeawl `xne dcil `xheg `irac dprh-`ed yxbzdl zraez `idyk `wecc l"f i"x azk ,edin .daezk ozie `ivei

daezk zraez la` ,daezk ozie `ivei opixn`c-"ilra zn" dxn`y dy`d :"dax dy`d" wxta xn`cn di`x `iade .`pnidn `l-"izaezk il epz ilra zn" ,zpn`p-zpn`p dpi`.

àëéàå.oizrny` wcinl`yp :opzc `d iab "eznai lr `ad" wxt seqa mzde .`pnidn `l - dlra da rci `lce ,dia `tvgn `lc meyn ,`pnidn dlra rcic `zlinc rnyn `kdc

`nrh i`n ,zpn`p `id dpial epiay mixac :in` iax xn` ,dipin dxn` `ide dpin xn` `ed :mzd opixn`c ,`kti` rnyn ,lhail i`yx epi` - dcli `le mipy xyr dnr ddye dy`-

dil miw `lc meync rnyn .ugk dxeia dil miw `l edi`e ,ugk dxeia dl miw `id-dil miw `d ,`pnidn-,iccd` oiinc `lc :l"f o"anxd uxiz !`kti` opixn` `kde .`pnidn `l

edl miw ediiexz i` ,jklid .dzaezk dl ciqtne ,dl witnwc `ed edi` mzdc-ikd opixn` ikc .dlra ipta dfirn dy` oi` dwfgc meyn ,`pnidn idi`c xninl `kil-idi`c `kid

dxn`w `hyewc e`l i`e ,`aeh dfrd `ki`c ,dlran dytp iwet`l `ira-(dytp) dwet`l ira edi`c ,mzd la` .dfirn dpi`-miw `l edi`e dl miw idi`c oeik la` ,dfirne dfirn

dil-`ny zprha dzaezk ciqtie dp`iveiy oica epi`.àéää`zzi`.,dfn lecb qpe` jl oi` - dlra `edy dzid dxeaq dixac itl elit`y oeik ,l`xyi zy` i`c .dzid odk zy`

oxn`ck i`ce `l` ?xg`a dpzp dipir xninl ongp axl dil dnle ,ixy `xyin l`xyia qpe`e.àä.`zlinyinyz.
iield`

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

,àéä 'éðúî :déI ïðéøîàå .eäãN äôçzñðc àeä àøáâå§©§¨§¦§©£¨¨¥©£§¦©¥©§¦¦
"EI éðà äàîè" úøîBàä¯éàîa .äaeúk dI Lé ¨¤¤§¥¨£¦§¥¨§¨§©

ïBöøa éà ,IàøNé úLàa àîéIéà ?ïðé÷ñò¯Lé íeIk ¨§¦©¦¥¨§¥¤¦§¨¥¦§¨§¥
ñðBàa éàå ?äaeúk dI¯?àøáb Iò àøñzéî à÷ éî ¨§¨§¦§¤¦¨¦©§¨©©§¨

ïBöøa éà ,ïäk úLàa àJàå¯éî ?äaeúk dI Lé íeIk §¤¨§¥¤Ÿ¥¦§¨§¥¨§¨¦
:éðú÷å ,ñðBàa åàI àJà ?ïBöøa IàøNé úLàî äòøb̈§¨¥¥¤¦§¨¥§¨¤¨¨§¤§¨¨¥
"éðzLøb" dIòáI äøîà :eäI àéòaéà .äaeúk dI Lé¥¨§¨¦©£¨§¨§¨§©§¨¥©§¨¦
éðà äàîè" úøîBàä :ù"ú ,àðeðîä áø øîà ?eäî©£©©©§¨¨¤¤§¥¨£¦
íúä àðîéäî àI éðú÷c äðBøçà äðLîI eJéôàc ,"EI§©£¦§¦§¨©£¨§¨¨¥¨§¥§¨¨¨

,äøwLîc àeäéab Iáà ,da òãé àI dIòác äòãéc ¦§©§¨§¨§¨§©§¨¨¨©¨£¨©¥
da òãéc "éðzLøb"¯äMà ïéà ä÷æçc ,àðîéäî ¥©§¨¦§¨©¨§¥§¨©£¨¨¥¦¨

,äaøcà :àáø déI øîà .dIòá éðôa äéðt äæéòî§¦¨¨¤¨¦§¥©§¨£©¥¨¨©§©¨
àðîéäî éðú÷c äðBLàø äðLîI 'éôà¯íeMî íúä £¦§¦§¨¦¨§¨¨¥§¥§¨¨¨¦

éwúc ïéðîæc àëä Iáà ,dLôð ééefáI àãéáò àIcó §¨£¦¨§©¥©§¨£¨¨¨§¦§¦§©¦
àøáb ïî dI¯:àiLøLî áø áéúî !äæéòîe äæéòî ¨¦©§¨§¦¨§¦¨§¦©§¨§¦¨

ðéáI éðéa íéîMä",àáøc àzáeéz äðBLàø äðLîc "E ©¨©¦¥¦§¥§§¦§¨¦¨§§¨§¨¨
øáñ÷ !àðîéäîc éðú÷å ,àôeqék dI úéIc àëä̈¨§¥¨¦¨§¨¨¥¦§¥§¨¨¨©
äøîà÷ãk àúéà àI éà ,õçk äøBé ïéà äøîà àIc dI ébñ àIc ïåék ,íúä :àáø̈¨¨¨¥¨§¨©¦¨§¨¨§¨¥¤§¥¦¨¦¨¦§¨¨§¨

¯ðéáI éðéa íéîMä" .déI äøîà àI;àðeðîä áøc àzáeéz éåäz äðBøçà äðLîc "E ¨¨§¨¥©¨©¦¥¦§¥§§¦§¨©£¨¤¡¥§§¨§©©§¨
àëä :àðeðîä áø øáñ÷ !àðîéäî àIc éðú÷å ,da òãé dIòáe àéä äòãéc àëä àäå§¨¨¨§¨§¨¦©§¨¨©¨§¨¨¥§¨§¥§¨¨¨©©©§¨¨¨

òãé äàéáác éäð :äøîà dôeb àéä éîð¯.àøwLî éëä íeMîe ?òãé éî õçk äøBéa ©¦¦¨¨§¨§¦¦§¦¨¨©§¤§¥¦¨©¦¨¦§©§¨
déI àéúà ãç àîBé .àøáâI déãé àéLî äîc÷éî LéîLúc àîBé Iëc àúzéà àéää©¦¦§¨§¨¨§©§¦¦§§¨¨§¨§¥§©§¨¨©¨§¨¥
íéBb ïî ãç ë"à :déI äøîà !àðãéàä úåä àI àúJéî àãä :dI øîà ,àLîîI àiî©¨§¦§¨£©¨¨¨¦§¨¨£©¨¦¨¨¨§¨¥©¦¦

ééåIäà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

נדרים. פרק אחד עשר - ואלו נדרים - דף צא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

אצל ירודי, כל תנוער וכל הגע מחייו מחושבים לצוהך עבודתו לקונו, שרהי "אני 
לא נבהאתי אלא לשמש את קוני"

משיחת יו"ד שבט, ר'תשל"ד
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הי
miwxt dyelyaa cenr `v sc ± iriax wxtmixcp

.ééåìäà.minya ,zeld` ixken.ééåèôð.htp ixken.àúéáá ÷æøäî äåäãmr xebq didy

.ziaa dy`.àöåäì óàåð äéèøô.xcbd uxt.ñëøéî äåä,ziaa `agzn did .dziaa

.lrad ea yibxi `ly.àúúéàã àúòã àìáezgipn dzid `l - zrcei dzid eli`y

.lek`l.ïäéãéá íãå åôàð éë.milrad oibxed mit`epc.ãáò àøåñéà àîéúã åäîi`d

`lc meyn - ikd dil xn`c i`de .dcda

miaepb min" ik dielr dizzi` iedizc ,zenil

.`ixye ,ikd opixn` `lc ol rnynw - "ewzni

íéøãð åIàå êIò ïøãä
íéøãð úëñî äI à÷éIñå
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.ééåìäàld` ixken mixkp..ééåèôðhtp ixken..÷éæøäîdze` mr `agp didy

) "laegd" 't xn`cke ,dy`:dt sc w"a`pexcp`a diwfxdc (.äéèøô.`vedl s`epuxt

`ptce `ved ly dvign.éñåëøéà.qkxin dedd`xi `ly ick envr `iagn didy

epelw.éàìëá.`aa`xninl e`l - inrh ipdl ikixhv`c `de .zlcd iptly jqna

dy`d oi`y ,`zilc .`xiq` `zzi` ikd e`lac

icra e` ,dxizqe iepiwa `l` dlra lr zxq`p

did - inrh ipd meyn e`l i`c `l` .xexa xac

,envrl yegl ytp lra lkl dfa `veika ie`x

miny ici z`vl ickepipir xi`i minyn midö` .

ze`xö epkfie .mizray dngd xe`k ezxeza

on` miöyexi oipaa.

íéøãð åIàå êIò ïøãä
íéøãð úëñî äI à÷éIñå
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àa äðúð äéðéò :ïîçð áø øîà .ïBäpîda úéIå ,øç ¦§£©©©§¨¥¤¨¨§¨§©¥§¥¨

dzòc àçéãa äåä àIc àúzéà àéää .dIîa àLLî§¨¨§¦¨©¦¦§¨§¨£¨§¦¨©§¨
:déI äøîà ?àðL éàî àðãéàä :dI øîà .àøáb éãäa©£¥©§¨£©¨¨¦¨¨©§¨¨§¨¥
:dI øîà .àðãéàä ék õøà Cøãa ïzøòö àI íIBòî¥¨¨¥©§¨§¤¤¤¤¦¨¦¨¨£©¨
ïéIä ë"à :déI äøîà .àðãéàä àúJéî àãä äåä àÏ£¨¨¨¦§¨¨¦¨¨¨§¨¥¨¥

àI zðà éà ,àðãéàä àëä eåäc ééBèôð íéBb¯ïeçébLz àI :ïîçð áø eäI øîà .ïBäpî ãç àîIc ¦©§¥§¨¨¨¨¦¨¨¦©§§¨¦§¨©¦§£©§©©§¨¨©§¦
déøî àúà Iò ,àúzðéàå àeä àúéáa ÷éæøäî äåäc àøáb àeää .éàåä øçàa äéðéò úðúBð ,dä¤¤¥¤¨§©¥£©©©§¨©£¨§©§¥§¥¨§¦§§¨¨£¨¨¥
éñekøà àøeqéà ãáòc àúéà íà ,àéøL àúzéà :àáø øîà .÷øòå àöeäI óàBð déèøt ,àúéác§¥¨§¨¥¥§¨©£©£©¨¨¦§¨©§¨¦¦¨©£©¦¨¦§¥
,àéåç ïeðéîòèå ïnz éIçz ïzçî äåä .àáa [éàIëa] áéúéà óàBð ÷éIñ ,àøáb àúà ,àúzðà àéääc éaâI Iòc óàBð àeää .ñkøéî äåä£¨¦§©©¥§¨§©¥§©¦¦§§¨£¨©§¨§¥¥¥¦§¦§¥¨¨£¨©§¨©§¥©¨§©£¦¦§¨
:àáø øîà .àéåç ïeðéîòèc ,ïBäpî Ieëéz àI :óàBð àeää déI øîà ,àúzðéàc àzòc àIa éIçz eäðä ïî IëéîI àúéác éøî àòa§¨¨¦§¥¨§¥©¦¨§©§¥§¨©§¨§¦§§¨£©¥©¥¨¥¦§§©£¦¦§¨£©¨¨

àøeqéà ãáòc déúéà íà ,àéøL déúzðéà¯àøeqéà :àîéúc eäî !àèéLt ."ïäéãéa íãå eôàð ék" áéúëc ,úeîéIå IeëéIc déI àçéð ¦§§¥©§¨¦¦¥©£©¦¨¦¨¥§¥§¥¦§¦¦¨£§¨¦¥¤§¦¨©§¥¨¦¨
déI øîàc éàäå ,ãáò¯"íòðé íéøúñ íçIå e÷zîé íéáeðb íéî" déåJò déúzðéà éåäúc ,Iòa úBîéI àIc déI àçéðc¯.ïI òîLî à÷ £©§©©£©¥§¦¨¥§¨¥©©§¤¡¥¦§§¥¦¨¥©¦§¦¦§¨§¤¤§¨¦¦§¨¨©§©¨

íéøãð úëñî äI à÷éIñå íéøãð åIàå êIò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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13

נדרים. פרק אחד עשר - ואלו נדרים - דף צ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       רש"י

  אגרות קודש 
 ב"ה,  כ"ה טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

לשמור  צריך  אבל  הוא,  בריא  שאיש  פעמים  כמה  זה  שנדברנו  שמה  מעצמו  מובן  ...ב( 
בריאות הגוף ע"י שמירת הסדר אכו"ש ומנוחה כו' הרי זה עומד בתוקף...

ולמותר לבאר בזה באריכות איך שהעדר הסדרים ובפרט באלו שהעמיסו עליהם מלאכת 
שמים ה"ז מתחבולותיו של היצר ובערמומיות גדולה מאד כיון שע"פ רוב מלבישים זה בטענות 
של יר"ש ושזה נוגע לעבודת התפלה ולימוד החסידות כו' וכו', אבל כיון שנשיאנו בתורתם שבכתב 
ושבע"פ כבר הזהירו ע"ז און מען האט דאס באווארנט אין כל מקום ושאלה בשלילת ענין זה, 
ובאם רוצים באמת מגשימים זה בחיים בלי כל קישויים אף שכמובן קשה לשנות אפילו טבע שני 

שנעשה ע"י ההרגל בבלתי סדר משך זמן ארוך לפ"ע.

בקדש  בעבודתו  סדר  להכניס  הגמור  בהכרח  שנדברנו  במה  הוא  להנ"ל  דומה  ובענין  ג( 
ובעניני צבור...

וכיון שאיש אחד אי אפשר לו לנהל כמה וכמה ענינים לכל פרטיהם ושנוסף על זה יהי' 
ג"כ הסדר שולט בהם, הרי לדעתי מוכרח שתיכף ומיד מבלי שיסתבכו )פארפלאנטערען( הלאה 
השגחה  רק  תהי'  ועליו  לזה,  מתאימים  לאנשים  הנ"ל  מעבודתו  חשוב  חלק  ימסור  בהענינים, 
הנה  הנ"ל  טעמים  ומפני  זה,  כל  שסידר  איך  יודיעני  ובודאי  דו"ח,  קבלת  לזמן  ומזמן  בכללות 

ההקדם בזה ישובח.

ומכל  נחת חסידותי מעצמו  ורוב  בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה 
ב"ב שיחיו.
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ééBìäà,[micba ea miqakny ayr oinÎ] ld` ixken -àëä eåäc ©£¥©£¨¨
àðãéàäc ,meid o`k eidy -zðà éà[dz`Î]àì,inir zyniy ¨¦§¨¦©§§Ÿ
àîìécdid inir yniyy dfïBäpî.mild` ixken mze`n -øîà ¦§¨¦§¨©

,ïîçð áødlral zxq`p dy`d oi`miyyeg ep`y ,dl` dixaca ©©§¨
y,øçàa äðúð äéðéòel xnel ick lehil min dlral d`iad okle ¥¤¨¨§¨§©¥

,dpyxbie eilr dxq`pe xg`l dlrapydlîa àLLî da úéìå- §¥¨§¨¨§¦¨
.dixaca ynn oi`

:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbd
àøáb éãäa dúòc àçéãa äåä àìc àúzéà àéäädgny dzid `l - ©¦¦§¨§Ÿ£¨§¦¨©£¨©£¥©§¨

.dlra mrdì øîà,dlraàðL éàî àðãéàämeid dpey dn - ¨©¨¨¦§¨©§¨
.iz` dgny jpi`yõøà Cøãa ïzøòö àì íìBòî ,déì äøîà̈§¨¥¥¨Ÿ©©§©§¤¤¤¤

[yinyzaÎ]àðãéàä ék.meid ipzxrivy enk -dì øîà,dlraàì ¦¨¦§¨¨©¨Ÿ
àðãéàä àúléî àãä äåä.meid llk jnir izyniy `l -äøîà £¨¨¨¦§¨¨¦§¨¨§¨

ïk íà ,déìn cg` did enir izyniyy dfééBèôð íéøëð ïéìä- ¥¦¥¨¥¨§¦©§¥
htp ixken miieb mze`nàðãéàä àëä eåäcc ,meid o`k eidy -éà ©£¨¨¨¦§¨¦

zðà[dz`Î]àì,meid inir zyniyàîìécdid inir yniyy df ©§§Ÿ¦§¨
ïBäðî ãç.htp ixken mze`n -da ïeçébLz àì ïîçð áø eäì øîà ©¦§¨©§©©§¨Ÿ©§¦¨

,llk dixaca eaygzz l` -c,éàåä øçàa äéðéò úðúBðokle ¤¤¥¤¨§©¥£©
.dpyxbie dlra lr xq`izy ick xg` mr dyniyy zxne`

:sqep dyrn d`ian `xnbd
àúzðéàå àeä ,àúéáa ÷éæøäî äåäc àøáb àeäämr cgiizp mc` - ©©§¨©£¨¦©§¥§¥¨§¦§§¨

c dryae ,dziaa yi` zy`ìòeàúààúéác déøîqpkpyk -`ae ©¨¨¨¥§¥¨
,ziad lraàöeäì óàBð déèøtdzidy dvignd z` s`epd uxt - ©§¥¥§¨

,milwc ialeln diieyr÷øòå.gxae - §¨©
àéøL àúzéà ,àáø øîàyyg oi`e ,dlral zxzen dy`d - ¨©¨¨¦§¨©§¨

c ,s`ep eze` mr dzpifyàøeqéà ãáòc àúéà íàzn`a m` - ¦¦¨§¨©¦¨
,dy`d mr yniy s`epdñëøéî äåä éñeëøà`agzne onhp did - ¦§¥£¨¦§©

.epelw z` lrad d`xi `ly ,lrad iptn
:sqep dyrn d`ian `xnbd

óàBð àeää,miyp mr dpfny mc` -àúzðà àéääc éaâì ìòc- ©¥§©§©¥§©¦¦§§¨
c s`epd d`xyke .dy` ly dzial qpkpyàøáb àúà`ay - ¨¨©§¨

,dy`d ly dlraóàBð ÷éìñeàáa éàìëa áéúéàs`epd dlr - ¨¦¥¥¦§¦§¥¨¨
.zlcd iptly jqna `agzpeïnz éìçz ïzçî äåämigpen eid - £¨©§¨©§¥©¨

,milgy myåc s`epd d`xàéåç ïeðéîòèmze`n mrh ygpy - §©£¦¦§¨
,s`epd my didy cera okn xg`l .milgyìëéîì àúéác éøî àòa§¨¨¦§¥¨§¥©

éìçz eäðä ïî,milgy mze`n lek`l ziad lra dvx -àìa ¦¨§©§¥§Ÿ
àúzðéàc àzòc,dy`d zrici ila -óàBð àeää déì øîà,lral ©§¨§¦§§¨¨©¥©¥
ïBäðî ìeëéz àìmeyn ,mdn lk`z l` -àéåç ïeðéîòècmrhy - Ÿ¥¦§§©£¦¦§¨

.ygp mdn
àéøL déúzðéà ,àáø øîàc ,dlral zxzen dy`d -déúéà íà ¨©¨¨¦§§¥©§¨¦¦¥

àøeqéà ãáòcdid ,dy`d mr dpf s`ep eze`y xacd zn` m`y - §¨©¦¨
déì àçéðs`eplìeëéìclradúeîéìå.lr ceygdy jkl di`xe ¦¨¥§¥§¥

,minc zekity lr mb ceyg yi` zy` mr zepfáéúëcbk l`wfgi) ¦§¦
(dn,'ïäéãéa íãå [äpä úôàð] (åôàð) ék'ecia yiy in ,xnelk ¦Ÿ£Ÿ¥¨§¨¦¥¤

z` mibxed mit`epdy ,eicia minc zekity mb ,se`ip zxiar
.milrad

,`xnbd dywnàèéLtzekity lr mb ceyg se`ip lr ceygdy §¦¨
z` livdl dvxy s`ep eze` `linne ,lrad z` bexdl minc
.`ax ycig dne ,dy`d mr dpf `ly i`cea dzinn lrad

,`xnbd zvxzn,àîéúc eäîc xnel mewn yi zn`ayàøeqéà ©§¥¨¦¨
ãáò,dy`d mr dpfy -déì øîàc éàäåygpy lral xn`y dn - ¨©§©§¨©¥

meyn `ed ,lrad z` livdl dvxe mdn lk`àìc déì àçéðc§¦¨¥§Ÿ
ìòa úeîéìmr zepfl lkeiy ick ,zeni `l lrady el sicr - ¥©©

,yi` zy` oiicr `idyk ztqep mrt dy`dcdidz `idy jka §
yi` zy`déålò déúzðéà éåäzzpigaa eilr dy`d `dz -íéî' ¤¡¥¦§§¥¦¨¥©¦

'íòðé íéøúñ íçìå e÷zîé íéáeðb(fi h ilyn)xeqi` z`ia ,xnelk , §¦¦§¨§¤¤§¨¦¦§¨
epiid ok m`e .d`pd xzei da yi 'miaepb min' zpigaa `idy
.dnr dpf `ly dzinn lrad z` livdy dfn di`x oi`y mixne`

ïì òîLî à÷rcei s`epd oi`y meyn ,jkl miyyeg `ly ¨©§©¨
dpf zn`a m` okle ,d`iaa d`pd xzei yi yi` zy` dzeiday
dy`d z` z`yl lkeiy ick lrad zeniy dvex did dnr
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ד

ברוקלין.
האברך חיים שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הודעה אשר ביום ח"י טבת יתמלאו לו חמש עשרה שנים, ויה"ר מהשי"ת 
וע"פ מה שכתוב בספרים  ובתורת החסידות  יגדל בתורת הנגלה  שמבן חמש עשרה לגמרא הנה 
אשר גמר"א ר"ת ד' מלאכי המרכבה, גבריאל מיכאל רפאל אוריאל הרי יוחדר בו תכלית עבודת 

השי"ת להיות בבחי' מרכבה כמבואר בתניא.

ומנחה,  שחרית  תפלת  קודם  לצדקה  נתינה  לתורה,  בעלי'  הולדת  יום  סדרי  שמר  בטח 
ולימוד שיעור נוסף הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות, והשי"ת יצליחו.

בברכה.
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.zglbza .otbd on `veid lka :mixac dyelya xq`p xifpd
`iadl `ed aiig ezexifp ini enlypy meiae .miznl d`neha
xyt` mipte` dyelya .zexifpd ini jeza `nhp m` oke ,zepaxw
.a .'xifp ipixd' xne`y epiidc ,zexifp oeyl xwir .` :zexifp lawl
oeyl z` xne` epi`y ,zeci .b .ixwir epi`y oeyl epiidc ,miiepik
eze`ae ,exneb epi`e exeaic zvwn ligzn `l` ,zenilya dlawd

.eixac z` milyd eli`k zexifpd dlg zvwn

äðùî
e` miiepik wx mdy zepeyla s` dlg zexifpy zcnln dpynd

.zexifpl zeciúeøéæð ééepék ìkmy xwir mpi`y zepeyld lk - ¨¦¥§¦
md ixd ,iepik `l` zexifpúeøéæðks`e ,zexifp oeyl xwirk - ¦§¦

,'zeci' ici lr zexifpd dlg oke .zexifp zlaw dlg el` zepeyla
oebke,'àäà' øîBàä,'xifp `d`' miiq `leøéæð äæ éøäBà ,xn` m` ¨¥¡¥£¥¤¨¦

,'äàð àäà'eli`ke ,`id zexifp zecin ef oeyl s`y ,xifp `ed ixd ¡¥¨¤
,'xrya dielzd devn ici lr d`p `d`' xn`e eixac milyd

.zexifpa xnelk
ipixd' xne`d oebk :'xifp'l miiepik mdy zepeyl od el`e'øéæð,e` ¨¦

,'÷éæð'e`,'çéæð'e`.øéæð äæ éøä ,'çéæt'cer zyxtn dpynd ¨¦¨¦©¨¦©£¥¤¨¦
xn`e ,eiptl xaer xifp did :milirend zepeyl'äæk éðéøä'.e` £¥¦¨¤

xn`e exrya fg`y'ìñìñî éðéøä'e` ,ixrya jtdn -éðéøä' £¥¦§©§¥£¥¦
'ìkìëîxry lcbn -xne`d oke ,ì éìò éøä''òøt çlLlcbl - §©§¥£¥¨©§©¥©¤©

,xry.øéæð äæ éøäxne`d'íéøBtéö éìò éøä'ipy e` mixez izy - £¥¤¨¦£¥¨©¦¦
eiptl xaer xifp dide ,`nhpy xifp ly epaxw mdy ,dpei ipa,éaø©¦

,øîBà øéàî`ed ixd,íéøîBà íéîëçå ,øéæðoiekzp ealay s` ¥¦¥¨¦©£¨¦§¦
,zexifp lawl,øéæð Bðéà:llk zexifp oeyl ef oi`y oeik ¥¨¦

âàøî
zl`ey .miyp xcqa xifp zkqn drawp recn zxxan `xnbd

:`xnbdéà÷ íéLð øãña àpz ,éãkîxcqa cner `pzdy xg`n - ¦§¥©¨§¥¤¨¦¨¥
,miypøéæð éðz àîòè éàîzekld z` df xcqa dpy recn - ©©§¨¨¥¨¦

daiyn .zepaxw zeklda wqerd miycw xcqa `le ,xifpd zepaxw
:`xnbdéà÷ àøwà àpzjnq lr xifp zkqn o`k dpy `pzd - ©¨©§¨¨¥

xn`py ,hb oipra xen`d weqtd(` ck mixac)àöîú àì íà äéäå'§¨¨¦Ÿ¦§¨
øác úåøò dá àöî ék åéðéòa ïçDciA ozpe zzixM xtq Dl azke ¥§¥¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨

,oiyexib mxeb zepf dyrny ixd ,'FziAn DgNWeøîà÷ éëäå`pzd §¦§¨¦¥§¨¦¨¨©
,miyp xcqa xifp zkqn dpyy dfadì íøb éî,[dy`l-]ìxear ¦¨©¨©

äøéáòziizy ieaix ,dyxbn dlra dzngny efïééd`iand £¥¨©¦
,y`x zelwløîà÷å`pzd,okl ,dxiar mxeb oiidy oeikìk §¨¨©¨

äìe÷ì÷a äèBñ äàBøä,[dzyeaae dleeipa-],ïéiä ïî Bîöò øéfé ¨¤¨§¦§¨©¦©§¦©©¦
znxebd y`xd zelwn lvpidl ick die`xd dxinyd `id efy
rpnzy ici lry miyp xcql jiiy zexifpd oipr ok m`e .dxiarl

.oiyexib znxebd dxiar icil `eaz `l oii zezyln
:dywne ,dpynd xcq z` x`al d`a `xnbdïééepéëa çút- ¨©§¦¦

,'zexifpk zexifp iiepk lk' eixac zligza dpy `pzdeyk`a

eixac yxtlLøôîoicn zexifp dlg cvik,úBãéxne`d oebk §¨¥¨
.zeci ici lr dlg zexifpy oicd z` llk xikfd `l ixde ,'`d`'

:`xnbd zayiinàîéúéàå ,àáø øîàmya df uexiz exn`y yie - ¨©¨¨§¦¥¨
enyy mkgéãkàøqçéî éøeqç ,,oeyl xeqiga zipyp dpynd - §¦©¥¦©§¨
éðz÷ éëäå,dzepyl jixv jke -úBãéå úeøéæðk úeøéæð ééepék ìk §¨¦¨¨¥¨¦¥§¦¦§¦¦

,úeøéæðk úeøéæðzyxtneàäà øîBàä ,úBãé ïä elàåxnel xnb `le §¦¦§¦§¥¥¨¨¥¡¥
,'xifp `d`'øéæð äæ éøä:`xnbd zl`ey .ci oicnééepék LBøôìå £¥¤¨¦§¦§¦¥

,àLéøaxikfd dpynd zligzay itke ,zeci yxti mdixg`l wxe §¥¨
:`xnbd daiyn .zeci iptl miiepikd z`àeää ÷éìñc àeääî àpz©¨¥©§¨¦©

àLéøa Løôîenke ,ea miiqy oicd z` dligz yxtl `pzd jxc - §¨¥§¥¨
,zenewn cera ok epivnyïðúãkzay zkqna(:k)zxxany §¦§©

dpyndïé÷éìãî änazexp miwilcn zelizte mipny dfi`a - ©¤©§¦¦
,zay,ïé÷éìãî ïéà änáe,dti miwlec mpi`yLøôîey el` z`ïéà ©¤¥©§¦¦§¨¥¥

ïé÷éìãîodaàLéøadpyna epivn oke .(:fn my)zxxanyäna ©§¦¦§¥¨©¤
ïéðîBè,dxikd iab lrn dwliqy xg` dxcwd z` zay axra §¦

ïéðîBè ïéà änáeàLéøa ïéðîBè ïéà Løôîe ,epipy oke .(.fp my)äna ©¤¥§¦§¨¥¥§¦§¥¨©¤
à änáe äàöBé äMàäàöBé dðédy`l xzen mihiykz el`a - ¦¨§¨©¤¥¨§¨

,dxeq` el`ae ,zaya miaxd zeyxl z`vlLøôîez` `pzd §¨¥
y el`àöz àìdäMà,mdaàLéøayxtl `pzd ly ekxcy ixd . Ÿ¥¥¦¨§¥¨

`pzd yxtn o`k mb okle ,dpexg`a xikfdy oicd z` dligz
.zeci oic z` dligz

xcqd itl `pzd yxity mixg` zenewnn dywn `xnbd
:ea ligzdyïðúäå(:`p my),,äàöBé äîäa änaäàöBé dðéà änáe, §¨§©©¤§¥¨§¨©¤¥¨§¨

ìîb àöBé Løôîe'eke,àLéøadpyy dn z` yxtl micwn epi`e §¨¥¥¨¨§¥¨
dyexi oiprl epivn oke .dpexg`a(.gw a"a),ïéìéçðîe ïéìçBð Léyi - ¥£¦©§¦¦

m` mpenn z` mdl miyixen mbe ,ezny mdiaexw z` miyxeiy
y yie ,dligz ezeni mdïéìçBð,mdiaexw z` miyxei -àìå £¦§Ÿ

ïéìéçðîy yie ,mdlïéìéçðî,mdiaexwlïéìçBð àìåy yie ,mze`àì ©§¦¦©§¦¦§Ÿ£¦Ÿ
ïéìéçðî àìå ïéìçBð,miaexw mdy s`Løôîez` `pzdelà £¦§Ÿ©§¦¦§¨¥¥

y,àLéøa ïéìéçðîe ïéìçBð.dpynd zligza xkfpd xcqd itke £¦©§¦¦§¥¨
`l` ,miiqy okidn yxtl ligzdl `pzd ly ekxc oi`y ,`vnp
dpiy recn dl`yd zxfeg ok m`e ,ea ligzdy xcqd itl yxtn

.miiepik mcew zeci yxite dpynd xcqn `pzd
reaw xcq oi`y zcnele ,mcewd uexizdn da zxfeg `xnbd

:dpynaéëä éðúå éëä éðz íìBòì ,àlàitl `pzd dpey minrtl - ¤¨§¨¨¥¨¦§¨¥¨¦
,ea miiqy dn z` x`al micwn minrtle ,ea ligzdy xcqd

.df xcq qtz dnl mrh yi mewn lkaeíúä ,àlàzwlcd oiprl - ¤¨¨¨
oeik ,dy`d z`ivie ,dpnhd ,zay zexpàeä déLôðc àøeqéàc- §¦¨§©§¥

okl ,xzei mixenge mc`d dyrna miielzd mixeqi` mdyLøôî§¨¥
àLéøa déLôðc àøeqéàote`d z` dligz yxtl `pzd micwn - ¦¨§©§¥§¥¨

la` ,xzend ote`d z` yxtny iptl xeq`däîäa éabdna - ©¥§¥¨
,d`vei dpi` dnae d`veiéúàc àeä äîäa éãéià àøeqéàc- §¦¨©§¥§¥¨§¨¥

dyer mc`d oi`e ,`a `ed dndad dyrn ici lr xeqi`dy
jkitl ,eznda lr deEvn `edy wx xeqi` zlertàøézéä Løôî§¨¥¤¥¨

àLéøa,dligz xzidd cv z` - §¥¨
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 גמהא עם ביאוה - מסכת נזיה 
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"חלק אלוקר ממעל ממש", רהי זר מגדיל את עניין רשהאת רשכינר באופן נעלר 

יותה ממר שמלאך יכול לסבול
משיחת יו"ד שבט, ר'תשל"ד
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היג

iiepik lk` cenr a sc ± oey`x wxtxifp
úåøéæðë úåøéæð ééåðéë ìëÐ minkg odl ecay oeyl eze`a zexifp eilr lawnd lk Ð

xn`y in .gift ,gifp ,wifp :zexifp iiepik od el`e ."xifp ipixd" xn` m` enk xifp `ed ixd

zi` ;inrh oild meyn .xifp `ed ixd Ð "gift" e` ,"gifp ipixd" xn`y e` ,"wifp ipixd"

meyn i` .od zene` oeyl oiiepik ipdc :ixn`c zi`e ,od minkg odl ecay oeyl :ixn`c

z"igc otece ,"wifp"c sewc lbxl zwgn ikc

Ð eay z"ig otece "gift"c `"tc ebbe ,"gifp"c

."xifp" dil zieeynàäà øîåàäit lr s` Ð

.xifp eiztya `ived `lyøéæð äæ éøäzecic Ð

ly ci ziaa mc` fge`y myke .zexifpk zexifp

xn`c oeik ,df jk ,envr ilkd z` diabne ilk

.xifp df ixd Ð "d`p `d`" xn`y e` "`d`"

.`xnba yxtn oizipzn dlekc `nrheàøîâ
øéæð éðú àîòè éàîxifpc ilin `ixi` i`nc Ð

.miyp xcqa'åëå éà÷ àø÷à àðú`ed oicae Ð

icii` `l` ,dheq xzal diipzinl dil dedc

wxt dia `pze ,miyp xcq xwirc zeaezk `pzc

,zeaezk xzal mixcp dil `pz Ð "xicnd"

xcp xecpl" `xw dil jinqnc xifp `pz xcde

lk :xn xn`c ,dheq `pz xcde ,'ebe "xifp

epiid ,oiid on envr xifi dlewlwa dheq d`exd

"dyer oii daxd ,iza" :(`,f) dheqa opixn`ck

.'ekïééåðéëá çúôzexifp iiepik lk :ipzwc Ð

.zexifpkúåãé ùøôîå."`d`" xne`d Ðàðú
'åë ÷éìñã àåääî`eddn ,`pzc `gxe` Ð

.'ek opzck ,`yixa iyextl ligzn wilqcàìà
éëä éðúå éëä éðú íìåòì`nrh `xazqne Ð

dnda icii` Ð "d`vei dnda dna" iab mzdc

jixv] (xqt`a) z`vl lnbl xeq`y ,iz`c `ed

xaca aiig epi` `ed la` ,[zlhlehna :zeidl

ikdle ,`xeqi` `yilw jkld Ð dl ie`x epi`y

.`yixa `xizd yxtn
éáâå
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ìëzexifp eilr legl iepik `xwp ,ok eny xwir epi`y xac lk Ð zexifpk zexifp iiepik

xn` ik xifp iedinl ipdne ,"xifp `d`" epiidc ,xwird mya xn` eli`k xac lkl

.oiiepk oi`xwp mde .xwird mya enk ,"gift" e` "gifp" e` "wifp `d`" oiiepkd

øîåàädfe .eiptl xaer xifpy enk ,dgked `ki`c yxtn `xnbae Ð xifp df ixd `d`

legl ipdne ,exeac xnb `ly ,zexifp zeci `xwp

mc`k ,exeaic xnb eli`k zexifp ipic lk eilr

fge` eli`k jka ediabne ilk ly ci ziaa fge`d

.ilkaåàzexifp zeci `xwp df mb Ð d`p `d`

edpipzinl edpiaxr `l i`n` yxtn `xnbae

`d`" e` "`d`" xne`d :ikd ipzile ,zg` `aal

.xifp df ixd Ð "d`p

øéæðdvxy itl Ð xifp df ixd gift gifp wifp

.'eke xifp :xne`e gzt oiiepkd lk yxtl

,dxeza aezkd myd xwir `ed "xifp" ,xnelk

oicd `ede .zexifp my eilr lg df oeyl ici lry

."gift" ,"gifp" ,"wifp" enk ,oiiepkd oeyla xn` m`

iiepik lk :ipzwc ,iyextl `z` oizipznc `yixe

wxta mi`xen` ewlgp oiiepikae .zexifpk zexifp

zene` oeyl :xne` opgei iax ;(`,i) mixcpc `nw

zepeyl mirayn el` zepeyl yly :yexit ,md

yly jpd `ixi` i`n opgei iaxle :xn`z m`e .md

eilr law m` ,inp zepeyl miray lka ?zepeyl

dilr liig Ð zepeyld jpdn cg`a zexifp

x`ya mbc ,inp ikd oi`c :xnel yie !zexifpd

eilr lawl oiekzne ,mpiane mxikn m` zepeyl

ik ,oizipznc ipyil ipdn la` .xifp ied Ð zexifp

liig Ð elld zepeyl yly on cg`a exfp xn`

incc meyn ,oiekzn oi` ik inp (idp) zexifp dilr

yiwl yixe .mixg` zepeyln dxez oeyll ith

mzde .maln minkg ecay oeyl :xn`e ,mzd bilt

?oiiepk oeyl opax edpiwze edpica i`n` :jixt

xn`e "oaxw 'dl" xninl irac oipnifc :aiyde

'dl"e ,`cixb "epwz jkle ,dlhal miny my witn

m`e ."mpew 'dl" xnel oeyld lbxed `ly ,oiiepk

oeyl ici lr oaxw `iai ji` yiwl yixle :xn`z

:xnel yie !dxfra oileg iziinw `d ?minkg ecay

eca df oeyly rceie ,xifpa xecpl oiekznc oeik

,`id dxenb dlaw Ð xifpa mda xecpl minkg

iax axde .dxeza aezkd oeyla xn` eli`k

,xn`w oaxw oiprl e`l yiwl yixc :yxit l`igi

ezexifp lr xar m` iwlc ,zewln oiprl `l`

.minkg ecay oeyla lawyøîåàäipixd

diteble .eiptl xaer xifpc dl iwen `xnba Ð dfk

`l Ð eiptl xaer xifp elit` "ipixd" xne`d `d ,"dfk" xn`c `nrh :jixhvi` `weicl `l` .xifp iedc eiptl xaer xifpe "`d`" `l` xn` `l ik elit` opirny `yixn `dc ,jixhvi` `l

."dfk" miiq `l ik "ipixd" on ,dfk "`d`" rnyn ithc ,ipdnéðéøä`l` ,exeac xnbc oeik `l` .zeci icda lirl edpipzil ok m`c ,edpip zexifp zeci e`l ipd Ð lklkn ipixd lqlqn

.`xnba yxtnck ,dixrya qitze zepeyl ipd xn` ik ,xnel `a zexifpc rnyn ,dixeaic opiyxtnc `ed op`e ,zexifp` `icdl yxit `lyéàî.miyp xcqa yexit Ð xifp ipz `nrh

xcqa `zkqn dze` ipz jkld ,oii Ð dzpify dl mxb in xnelk ,oii Ð dxiarl dl mxb in ,'ebe "m` dide" i`w `xw` `pz :ipyne .zepaxw zekld `edy ,diipzinl dil ded miycw xcqa

:xnel siqen aeye .xcpa `l la` ,oiid on dnvr xnyzy `ed oekpe ,xnelk .oii dxiarl mxb in :dlgz xn`y xacd meiq Ð oiid on envr xifi dlewlwa dheq d`exd lk :xn`we .miyp

`pz `nrh i`n :ira `l mixcpae .zlrapd enk wcap lready (a,fk) dheqa `zi`ck ,wcap lread `ed mby ,miypa xifp dpy jkle ,xifpk oiid on envr xifi dlewlwa dheq d`exd lky

icii` :mzd ipyne ,dheq ipzwc `py i`n wilqw xifpn `pz ickn :jixtck (`,a) dheq yixa xn`wck `nrh xninl ivn ded `le .aizk dy` zyxta mixcp zyxt xwirc meyn Ð miypa

klc `kd ipyil inp ikd ok m` .dil incc xifp inp `pz Ð mixcp `pzc icii`e ,mixcp inp `pz (`,r) "ezy` z` xicnd" wxt zeaezka `pzc`lc meyn :xnel yie !miyp xcqa o`py j

:dywe .i`w `xw` `pzc `nrh xnel jixv jkl ,mzd mixcp ipzinl dil ded diab` ,daxc`e .ith mzd zepyl xifp ie`xe ,zepaxw eleky miycw xcql wayil mixcp ab`c dil xazqin

i`w `xw` xnel dvex `l` ,dyxta aizkc `xw` xnel dvex epi` "i`w `xw` `pz" xn`wc i`nc :xnel d`xp okl ?dfl df oipr dne 'ek "dheq d`exd lk" xnele epeyl jix`dl el dnlc

lv` zexifp `pz i`n` :dyw mewn lkn la` .'eke oii dxiarl mxb inc ,miyp xcqa xifp azkc i`n xity `gip dzre .'ebe "m` dide" aizkc ,(`,v) oihib zkqna "yxbnd" seqa aizkc Ð

,dyxtd xcqk xifp xcde `yixa dheq ipzil ok m`c ,ibq `l cegl `kdc `nrhae .dxiar df mbe ,'eke xifi dlewlwa dheq d`exd lkc xn`w ikd meyne !oihib xg` eazekl el did ?dheq

.miyp xcqn xwir `edy dheql xfeg xcde ,xifp `pz mixcp ab`e ,mixcp `pz "xicnd" ab`c mzdc `nrh jixv jklàìà`xeqi`c mzd .`nrh `ki` edlekae Ð ikde ikd ipz mlerl

[a cenrl jiiy o`kn] .`yixa xzid yxtn Ð dndac xeqi`c ,dnda iabe .`yixa exeqi` yxtn Ð d`vei dy` dnae dpnhde dwlcd oebk ,envr mc`a dielzd :yexit .diytpc

àìà.`ed diytpc `xeqi` Ð zecid oiae oiiepkd oia Ð gztc i`na oizipzna ,xnelk Ð `yixa iiepk yextl [`kd]úåãé`nw wxta opiyxcc Ð dil `aiag `yxcn oiiz`e li`ed

'dl xifdl xifp" :(`,b) mixcpc.zexifpk zexifp zeci zeyrl Ð "ø÷éòá.iepk oeyla xn`y `l` ,`ed xenb zexifp zlawc ,dyxcl oikixv opi`y ,oiiepkd epiidc Ð oaxw
`nil
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ìk̈

,øéæð äæ éøä ¯ "àäà" øîBàä .úeøéæðk úeøéæð ééepék¦¥§¦¦§¦¨¥¡¥£¥¤¨¦
äæ éøä ¯ "çéæt" "çéæð" "÷éæð" .øéæð ¯ "äàð àäà" Bà¡¥¨¤¨¦¨¦¨¦©¨¦©£¥¤
"ìkìëî éðéøä" "ìñìñî éðéøä" "äæk éðéøä" .øéæð̈¦£¥¦¨¤£¥¦§©§¥£¥¦§©§¥

ì éìò éøä"éìò éøä" øéæð äæ éøä ¯ "òøt çlL £¥¨©§©¥©¤©£¥¤¨¦£¥¨©
:íéøîBà íéîëçå ,øéæð :øîBà øéàî éaø ,"íéøBtéö¦¦©¦¥¦¥¨¦©£¨¦§¦

.øéæð Bðéààøîâéàî ,éà÷ íéLð øãña àpz éãkî ¥¨¦¦§¦©¨§¥¤¨¦¨¥©
àì íà äéäå" ,éà÷ àøwà àpz ¯ ?øéæð éðz àîòè©§¨¨¥¨¦©¨©§¨¨¥§¨¨¦Ÿ
:øîà÷ éëäå ,"øác úåøò da àöî ék åéðéòa ïç àöîú¦§¨¥§¥¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¨¦¨¨©
äèBñ äàBøä ìk :øîà÷å ,ïéé ¯ äøéáòì dì íøb éî¦¨©¨©£¥¨©¦§¨¨©¨¨¤¨
Løôîe ïééepéëa çút .ïéiä ïî Bîöò øéfé ¯ dìe÷ì÷a§¦§¨©¦©§¦©©¦¨©§¦¦§¨¥
éëäå ,àøqçéî éøeqç :éãk àîézéàå àáø øîà !úBãé̈£©¨¨§¦¥¨§¦©¥¦©§¨§¨¦
;úeøéæðk úeøéæð úBãéå ,úeøéæðk úeøéæð ééepék ìk :éðú÷̈¨¥¨¦¥§¦¦§¦¦§¦¦§¦

æ éøä ¯ "àäà" øîBàä :úBãé ïä elàå.øéæð ä¯LBøôìå §¥¥¨¨¥¡¥£¥¤¨¦§¦§
Løôî àeää ÷éìñc àeääî àpz ¯ !àLéøa ééepék¦¥§¥¨©¨¥©§¨¥©§¨¥
,ïé÷éìãî ïéà änáe ïé÷éìãî äna :ïðúãk .àLéøa§¥¨§¦§©©¤©§¦¦©¤¥©§¦¦
.àLéøa "ïéðîBè ïéà" Løôîe ,ïéðîBè ïéà änáe ïéðîBè äna .àLéøa "ïé÷éìãî ïéà" Løôîe§¨¥¥©§¦¦§¥¨©¤§¦©¤¥§¦§¨¥¥§¦§¥¨
äîäa äna :ïðúäå ¯ .àLéøa "äMà àöz àì" Løôîe ,äàöBé dðéà änáe äàöBé äMà äna©¤¦¨§¨©¤¥¨§¨§¨¥Ÿ¥¥¦¨§¥¨§¨§©©¤§¥¨
àìå ïéìçBð ,ïéìéçðîe ïéìçBð Lé !àLéøa "ìîb àöBé" Løôîe ,äàöBé dðéà änáe äàöBé§¨©¤¥¨§¨§¨¥¥¨¨§¥¨¥£¦©§¦¦£¦§Ÿ

ïéìçBð àì ,ïéìçBð àìå ïéìéçðî ,ïéìéçðî!àLéøa "ïéìéçðîe ïéìçBð elà" Løôîe ,ïéìéçðî àìå ©§¦¦©§¦¦§Ÿ£¦Ÿ£¦§Ÿ©§¦¦§¨¥¥£¦©§¦¦§¥¨
déLôðc àøeqéà Løôî ¯ àeä déLôðc àøeqéàc íúä ,àlà .éëä éðúå éëä éðz íìBòì ,àlà¤¨§¨¨¥¨¦§¨¥¨¦¤¨¨¨§¦¨§©§¥§¨¥¦¨§©§¥
.àLéøa àøézéä Løôî ¯ éúàc àeä äîäa éãééà àøeqéàc äîäa éab .àLéøa§¥¨©¥§¥¨§¦¨©§¥§¥¨§¨¥§¨¥¤¥¨§¥¨

éáâ

נזיר. פרק ראשון - כל כינויי - דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

ָּכל
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iiepikהיד lka cenr a sc ± oey`x wxtxifp
éîð ïéìçåð ùé éáâå.`yixa dlgp xwir yxtn ,`ed dlgp xwirc meyn Ð[àëä] àìà

àîòè åðééä àìà àùéøá ééåðéë ùåøôìdil oiiz`e li`edc ,`yixa zeci yxtnc Ð

,zexifpk zexifp iiepik zeyrl Ð "xifdl xifp" :mixcpc `nw `wxta opixn`ck ,`yxcn

.zexifpk zexifp zecieäéì ïéáéáçoiiz` inp zexifp iiepik :zxn` i`e .`yixa edl ipze Ð

zexifp iiepk zeyrl :dlr ipzwck ,`yxcn dil

`idda ipze xcd `wcn ,ied `l `d !zexifpk

,zexifpa `l` il oi` :mixcpc `teb `ziixa

zexifp dn ,zexifpl mixcp yiwne ,'ek mixcpa

,mixcpa ok s` Ð zexifpk zexifp zeci ea dyr

`yixa `nl` .zexifp iiepik ediicda aiyg `le

,zexifpk zexifp zeci meyn `l` `z` `l

.`aqp `xxb ab` zexifp iiepikeåäá çúôéìå
àùéøálke ,zexifpk zexifp zeci :ipzile Ð

.zexifpk zexifp iiepik[ìéçúî] ìéçúî éë àðú
àùéøá ïáø÷ ø÷éòáody ,zexifp iiepika oebk Ð

.lirl `pyixtck ,xifp oeyl oipréùåøô ïéðòìå
úåãé àùéøá ùøôîwxtae .`yxcn oiiz`c Ð

oiiepik xn`c o`nl `gipd :jixt mixcpc `nw

,`yixa oiiepika gzt ikdle ,od zene` oeyl

odl ecay oeyl xn`c o`nl `l` .od xwirc

ea xcep zeidl minkgxninl `ki` i`n Ð?
!`yxcn oiiz`e li`ed ,`yixa zecia gztil

llk oizipzna zeci ipzw in :ipyne?,`l`

inp `zln `dl Ð zeci ipze dl `xqgn ixeqg

lk :`yixa zeci ipze inp micw`e ,dl uixz

.mixcpk mixcp iiepik lke ,mixcpk mixcp zeci

.oiiepik xcde ,`yixa zeci yxtn ikdleøîåàä
úéðòúá àäà àîìã éàîàå øéæð äæ éøä àäà
ïéàù íéãé ìàåîù øáñ÷ã àîéì .øîà÷

úåçéëåî:l`eny dl miwen `wcn ,xnelk Ð

oi`y mici :xaqwc ,llk xifpa iwetql `kil Ð ikd e`l `d ,eiptl xaer xifp didy oebk

:l`eny xn`c ,oiyeciwc `nw wxta dil opirny `kti` `de .mici oiied `l zegiken

ef ixd Ð "ezp`l z` ixd" ,"zqxe`n z` ixd" ,"zycewn z` ixd" dy`l xne`d

."il" xn` `lc ab lr s`e ,zycewnéøîàzegiken oi`y mici l`eny xaqw mlerl Ð

dgked ied Ð oiyeciwe oiqexi` my xkcnc oeik ,oiyeciwe oiqexi` iab oebk ,mici oiied

`d` :xninl `ki`c meyn Ð eiptl xaer xifp zeidl opirac `nrh epiid `kde .zvwna

e` ziprza xn` i` `zlinc dlr mwinl `kilc ,llk dgked ied `le ,xn`w ziprza

(e xacna) xn`py ,yxtiy cr ,d`ltdl `l` zexifp dpzp `lc ,xifp ied `le .zexifpa

.yxti ix` :opinbxzne ,"xecpl `ilti ik"['åëå àîìéã],eiptl xaer xifp ik elit` Ð

xifp ied i`n`?enewna ip` `d` :rnyn ikde ,xn`w eizepaxwn exhetl `nlice

.eizepaxw aixwdlïðé÷ñò éàîá àëä.zexifp eilr lawl did ealay xn`y oebk Ðéà
éëä`xninl i`n Ð eala inp xn`we ,eiptl xaer xifpc Ð?xifpc `zrc` ,`hiyt

!xn`wïéåù åáìå åéô àäéù ïðéòá.eala xdxdiy dn eiztya `iven `diy opirac Ð

ïì òîùî à÷calae .opira `lc Ð,eiptl xaer xifp oi` m` `d ,eiptl xaer xifp `diy

.`zlin `gken ied `l Ð eiztya `ived `lc oeik ,eala xn`c ab lr s`eàäà øîåàä
øéæð äæ éøä äàð.d`pe lcebn exry `diy :xn`w ikd rnync Ðäøéáòã àúìéî àøéæð

äàð äéì ïðéøîàåzexifp `ied in Ð zexifpc dizlina d`p `d` :xn` i`e .dinza Ð

d`Pde ,xifp iedize lif :dil opixn`c ,iepc `zlin? §¦¨¤
ïéà
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àîéìoiiedc dil `xiaq i`c :yexit Ð mici oiied `l zegiken opi`y mici l`eny xaqw

i` elit` ?eiptl xaer xifpa oizipzn inwe`l l`enyl dil dnl Ð micixaer xifp o

legl ie`xc zexifp zlaw` ernyn ithc ,ied `din ci Ð "`d`" xn`ykc ,inp eiptl

zlawn xifp zeidl leki jli`e meid ivgn Ð meid lk oiia dzye lk` elit` ,xzl`l

cr zeprzdl lkei `l Ð xak lk` m`c ,ziprz

xifp `d`c rnyn "`d`"c `pyile .xgnl

mici l`eny ira `l i`e .ied ci jkld ,xzl`l

.inp eiptl xaer xifp oi` elit` Ð zegiken

éëäÐ 'eke xifpdy onfa oi` ixn` opiqxb

opi`y mici :dil `xiaq l`eny i`ce oi` ,xnelk

`kil eiptl xaer xifpae .mici oiied `l zegiken

xaer xifp oi` la` .zegiken mici oiiedc iwetql

:xnelk ,xn`w "ziprza `d`" `nlc Ð eiptl

ixn` :iqxbc mixtq yie :zegiken mici oiied `le

:eyexit ikde .eiptl xaer xifpd oi`y onfa ,`l

onfae .zegiken mici ira `l l`eny mlerl

.ied `din cic ,iwetq `kil Ð eiptl xaer xifpy

"ziprza `d`" `nlc Ð eiptl xaer xifp oi`

wiqn ef `qxible .ied `l ci elit`e :yexit ,xn`w

mzde .zegiken mici ira `l l`enyc `kd

xn` `lc ab lr s` "zycewn z` ixd" xn`wc

xaqc `xninl :jixte ,el zycewn `id ixd "il"

opz `de ?mici oiied zegiken oi`y mici l`eny

l`eny dl iwene ,xifp df ixd `d` Ð "xne`d"

Ð eiptl xaer xifp oi` `d ,eiptl xaer xifpya

`l zegiken oi`y mici l`eny xaqw `nl` ,`l

zycewn" xne`a `l` :mzd ipyne !mici oiied

micic `kdn l`enyl mzd wiqn `nl` ."il

ixn` :opiqxb ikdl .mici oiied `l zegiken opi`y

"`nil" x`yk epi` "`nil" i`d `zyde .oi`

cnere ,i`pz ipd ik i`pz ipd `nil :(a,hk) onwl `ki` dzeekce .cner `ed oky ,`xnbay

.yxtncke ,okàîìãå,ezexifp milyiyk `iadl eilr oilhend Ð eizepaxwn exhetl

.zexifp envr lr eilr lawl llk oeekzp `leøîà÷ã,mewn lkne .xifp zeidl Ð eala

yxtiy Ð "`ilti ik" aizk xifp iabc ,melk epi` alay dlawc ,eiptl xaer xifpc inp `pira

ald zaygn Ð xifp zeidl ayg ealae "`d`" eiztya yxite eiptl xaer xifp ik la` .eita

.eiptl xaery dfk xifp `d` :eita xn` eli`k `ipdnåäîoiey eale eit `pira `nizc

.oiey eale eit opira `lc rnyn iedc ,"`pira `lc" opiqxb `le ,opiqxb ikd Ð ol rnyn `w

e` ,"dnexz" xn`e "xyrn" xnel oeekzp m`c ,`ed xcp e`l zerha xcp lkc ,epi` dfe

xifp ied `d ?eiptl xaer il dnl :dyw cere .melk xn` `l Ð eiptly zexit lr ,`kti`

,oiey eale eit opira `nizc edn :eyexit ikd `l` !oiey eale eit opira `le ,eala aygc oeik

,"xifp" eala xn`e eiptl xaer xifpc ab lr s` ,yexita "xifp `d`" eita `ived `l ik `kde

xaer xifp ik "`d`"c exeaic` `ilbn ald zaygnc ol rnyn `w ,oiey eale eit df oi`c

.oiey eale eit xity ied `peeb i`dke ,xn`w "xifp `d`"c Ð eiptlàîìãåd`p `d`

?zexifp eilr laiwc xninl olpne ,'ek `ipzck ,zevn x`ya Ð zevna eiptl

øîà.zexifp oebk ,xriya dielzd devna d`p `d` :xnelk Ð exrya qetzy l`eny

`d`" :xn`w mly xeac `kdc ,eiptl xaer xifpae exrya qtz `la :iiepyl `kil `kde

x`ya d`p `d` :xity rnzyn eiptl xaer xifp ik elit` Ð exrya qtz `l i`e ,"d`p

qtzya iiepyl `kil Ð "ziprza `d`" `nlice :jixtc ,inp lirle .zexifp` enk zevn

,eiptl xaer xifp oi` ik "ziprza `d`" xity rnzyn mlerlc ,eiptl xaer xifp `la exrya

ixd `d` xne`d :iaa ixza edpiblt oizipznc ,xity iz` `zyde .exrya qitzc ab lr s`

.inrh ixza iyxtnc meyn Ð edpip zeci ediiexzc ab lr s` ,d`p `d` e` ,xifp dféàîàåopixwe ,dxiar dyer xifpa xcepd :yexit Ð d`p dil opixn`e `id dxiarc `zlin `d d`p

.minid el ekx` ik oiia zezyl ezexifp lr xarinl iz` `nlic ,'ek xtwd xfrl` iaxl elit` :ipyne !`id dxiar `d ?ok zeyrl xyke oebd dyrn ike .`ciar `zln :miqxeb yie ?"d`p" dil

mewn lkne ,`heg dil ixw zvw inp xedhc :xnel yie !`heg dil ixw oiid on envr xrivy my lr ,xedh xifp` elit` xfrl` iaxl izii` `nlrac :dywe .dil ixw `heg `l Ð xedh la`

lr dax devndzxgnl ziprza ayil jixv ixdy Ð zaya dprzdy dyr dxiar zvwe ,melgd lhal devn el yic ,zaya melg ziprz dprzn dedc icin ."d`p" dil ixw jkle ,`hgd

[`,b scl jiiy] .zepey`xd lr ddeze ,dyrnd eipira cake ,ezxifpl xefgl jixve exfp z` xzeq `edy itl ,`heg diixw `pngx Ð `nh xifp la` .zaya dprzdy lr xtkl zayd

éðéøäazkc i`na drh xteqd `nye .dfk ipixd xn` :`icda ipz oizipzna ixdy ,`ed zerh ok` .xn` `l "dfk ipixd" :oda aizkc mixtq yi Ð xifp ixd exrya qitzc inp idp dfk

ipixd" :jixt jkle .cegl dixrya qitza opinwe`c "d`p `d`" lirlc oizipznc `inec ,dixrya qitzc `l` eiptl xaer xifp oi`c jzrc `wlqc :yexit .'ek xifpya l`eny xn` :ikd xza

.dixrya qitzc xnel jixv oi` `zyde ,eiptl xaer xifpyk inp `kd :l`eny ipyne !dixrya qitzc ab lr s` ,zexifpc icin rnyn `l "dfk
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àlà .àLéøa äìçð øwéò Løôî ,éîð "ïéìçBð Lé" éab©¥¥£¦©¦§¨¥¦©©£¨§¥¨¤¨
,úBãé :íòè eðééä ,àlà !àLéøa ééepék LBøôì ,[àëä]¨¨¦§¦¥§¥¨¤¨©§©©¨
çzôéìå .déì ïéáéáç ¯ àLøcî déì ïééúàå ìéàBä¦§¨§¨¥¦§¨¨£¦¦¥§¦§©

!àLéøa ïBäa¯øwéòa ìéçúî ¯ ìéçúî ék àpz §§¥¨©¨¦©§¦©§¦§¦©
øîBàä" .àLéøa úBãé Løôî ¯ éLeøét ïéðòìe ,ïaø÷̈§¨§¦§©¥¥§¨¥¨§¥¨¨¥
!øîà÷ "úéðòúa àäà" àîìc ."øéæð äæ éøä àäà¡¥£¥¤¨¦¦§¨¡¥§©£¦¨¨©
àîéì .åéðôì øáBò øéæð äéäL ïBâk :ìàeîL øîà̈©§¥§¤¨¨¨¦¥§¨¨¥¨
?íéãé ïééååä àì úBçéëBî ïðéàL íéãé ìàeîL øáñ÷̈¨©§¥¨©¦¤¥¨¦¨¨§¨¨©¦

øéæpL ïîæa :éøîà ¯à÷etñì àkéì ¯ åéðôì øáBò ¨§¦¦§©¤¨¦¥§¨¨¥¨§¦¨
åéðôì øáBò øéæpä ïéà éàcå ìáà ,àðéøçà àúléîa§¦§¨©£¦¨£¨©©¥©¨¦¥§¨¨
àîìãå ¯ .øîà÷ "úéðòúa àäà" àîìc :ïðéøîà ¯¨§¦©¦§¨¡¥§©£¦¨¨©§¦§¨
éà ¯ .Baìa øîà÷c ¯ !øîà÷ åéúBðaø÷ ïî BøèBôì§§¦¨§§¨¨¨©§¨¨©§¦¦
Baìå åét ïðéòa :àîéúc eäî ¯ ?àøîéîì éàî éëä̈¦©§¥§¨©§¥¨¨¥©¦§¦
äàpà àîìãå ."øéæð äàð àäà" .ïì òîLî à÷ ,ïéåL̈¦¨©§©¨¡¥¨¤¨¦§¦§¨¤¨¤
äàpà ¯ "eäåðàå éìà äæ" :àéðúãk ?úBöîa åéðôì§¨¨§¦§¦§©§¨¤¥¦§©§¥¤¨¤
,äàð áìeì ,äàð äkeñ åéðôì äNòà ;úBöîa åéðôì§¨¨§¦§¤¡¤§¨¨¨¨¨¨¨¤
epëøëàå ,äàð äøBz øôñ åéðôì áBzëà ,äàð úéöéö¦¦¨¨¤§§¨¨¥¤¨¨¤§¤§§¤
øîàå ,BøòNa ñeôzL :ìàeîL øîà !íéàð ïéàøéLa§¦¨¦¨¦¨©§¥¤¨¦§¨§¨©
?"äàð" déì ïðéøîàå ,äøéáòc àúléî àøéæð ."äàpà"¤¨¤§¦¨¦§¨©£¥¨§¨§¦©¥¨¤

ïéà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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leLøôî ,énð ïéìçBð Lé éaboilgepy el` z` dligz `pzd ©¥¥£¦©¦§¨¥
z` yxtl dvexy itl ,oiligpneøwéòoic,àLéøa äìçða` epiidc ¦©©£¨§¥¨

.dyexi oic xwir xn`p mday epae
:dywne ,epizpyna xcqd z` x`al zxfeg `xnbd[àëä] àlà- ¤¨¨¨

,envr mc`a miielz zeci mbe miiepik mby epizpyna o`kLBøôì¦§
àLéøa ééepékepypy itk dligza miiepikd z` yxtl `pzl did - ¦¥§¥¨

zvxzn .xcqd z` zepyl daiq oi` ixdy ,dpynd zligza
:`xnbdíòè eðééä àlà,xcqd iepiydéì ïééúàå ìéàBä ,úBãé ¤¨©§©©¨¦§©§¨¥
àLøãî,miiepikk `xaqn `le ,weqtn yxcp zeci oicy oeik - ¦§¨¨

déì ïéáéáç.myxtl micwn jkitle ,myecig zngn `pzl zecid £¦¦¥
:`xnbd dywnàLéøa ïBäa çzôéìåzligza mby ie`x did - §¦§©§§¥¨

.eilr miaiag zecie xg`n ,miiepik iptl `pzd mda gzti dpynd
:`xnbd zvxznd jxcàpzmiheytde mirecid mixaca geztl ©¨

okleìéçúî ék,zexifp zlaw ote` z` cnlløwéòa ìéçúîoeyld ¦©§¦©§¦§¦¨
xifpd ea aiigznyéLeøét ïéðòìå ,ïaø÷ihxt z` yxtl `ayke - ¨§¨§§¦§©¥¥

,mipicd,àLéøa úBãé Løôî:eilr md miaiagy itl §¨¥¨§¥¨
:dpyna epipy:øéæð äæ éøä 'àäà' øîBàäoipn :`xnbd dywn ¨¥¡¥£¥¤¨¦

,zexifp envr lr lawl df oeyla oiekzpyúéðòúa àäà àîìc¦§¨¡¥§©£¦
øîà÷ziprz envr lr lawl ezpeek dzid ile` -oi`y oeike , ¨¨©

xifpk dxfrl zepaxw `iai ji` ,zexifpl ezpeeky dxexa zernyn
:`xnbd zvxzn .i`ce,ìàeîL øîàgkeny ote`a xn`p df oic ¨©§¥

,zexifp lawl ezpeekyïBâkk ok xn`yåéðôì øáBò øéæð äéäL §¤¨¨¨¦¥§¨¨
edenk xifp `d` xnel epevxy epl xexae.

:`xnbd zwiicnàîéìy xn`p m`d -ìàeîL øáñ÷yïðéàL íéãé ¥¨¨¨©§¥¨©¦¤¥¨
úBçéëBî,zexifp lawl ezpeeky dxenb dgked eixaca oi`y -àì ¦Ÿ

,íéãé ïééååäxac xn` `l eli`ke:`xnbd daiyn .,éøîàjk ok` ©§¨¨©¦¨§¥
wx '`d`' lireny dpzd okle ,l`eny xaeqøáBò øéæpL ïîæa¦§©¤¨¦¥

åéðôìixdy zexifp zlawl ezpeeky dxenb dgked efyàkéì §¨¨¥¨
àðéøçà àúléîa à÷etñìxg` xacl ezpeek `ny wtzqdl oi` - §©¨§¦§¨©£¦¨

zegiken miciy oeik zeci oicn liren okle ,[ziprz zlaw epiidc-]
,odéàcå) ìáà(m`åéðôì øáBò øéæpä ïéàitl ,zeci oicn lrei `l £¨©©¥©¨¦¥§¨¨

yðéøîàøîà÷ úéðòúa àäà àîìc ïly zernyn mb eixacl yi - ©§¦¨¦§¨¡¥§©£¦¨¨©
.zegiken mici o`k oi`e ,ziprz zlaw
:l`eny ly evexiz lr dywn `xnbdåéúBðaø÷ ïî BøèBôì àîìãå§¦§¨§§¦¨§§¨

øîà÷'`d`' xn`y drya eiptl xaer xifpy ote`a s` `ny - ¨¨©
xaerd xifpd z` xehtl wx `l` ,zexifp envr lr lawl ezrc oi`
ezernyn '`d`'e ,ezexifp seqa `iadl aiigy zepaxwdn eiptl
xaecn :`xnbd zvxzn .eizepaxw aixwdl enewna ip` did`

ote`aBaìa øîà÷cenvr lr lawny eiptl xifpd xary drya §¨¨©§¦
zexifp:`xnbd dywn .àøîéîì éàî éëä éàdpynd d`a dn - ¦¨¦©§¥§¨

:`xnbd zvxzn .ycglàîéúc eäîmixne` epiid dpynd ilel - ©§¥¨
yïéåL Baìå åét ïðéòa,eita yxetz eal zaygny ep` mikixv - §¦¨¦§¦¨¦

,'`d`' wx xn` eitae ok ayg `l` 'xifp `d`' xn` `ly xg`ne
,zexifp ipic eilr elegi `lïì òîLî à÷xifp did m`y dpynd ¨©§©¨

ezpeek '`d`' xn`y dny ,exeaic lr dlbn ezaygn ,eiptl xaer
:miey eale eit aygp dfe ,'xifp `d`'l dzid

xne`d :dpyna epipyäàð àäàdf ixd:øéæð:`xnbd dywncvik ¡¥¨¤¨¦
,zexifp eilr lawl ezpeeky rnynàîìãå`d`' xn`yk `ny - §¦§¨

ezpeek dzid 'd`p,úBöîa åéðôì äàpàxcdl envr lr laiwy ¤¨¤§¨¨§¦§
e ,zeevnd meiwa ze`pzdleàéðúãkweqtd lr `ziixaaeh zeny) ¦§©§¨

(a,'eäåðàå éìà äæ'epiide ,iep oeyln `edyäàpà,úBöîa åéðôì ¤¥¦§©§¥¤¨¤§¨¨§¦§
,cvikäàð úéöéö ,äàð áìeì ,äàð äkeñ åéðôì äNòàåéðôì áBzëà , ¤¡¤§¨¨¨¨¨¨¨¤¦¦¨¨¤§§¨¨

ïéàøéLa epëøëàå äàð äøBz øôñ[iyn icba-]íéàðxyt` ok m`e . ¥¤¨¨¤§¤§§¤§¦¨¦¨¦
zvxzn .zeevnd meiw lr 'd`p `d`' xn`y dn z` yxtl

:`xnbd,ìàeîL øîàlawl ezpeeky gkeny ote`a xn`p df oic ¨©§¥
epiidc ,zexifpLdidBøòNa ñeôz[exrya fge`-]à øîàå,äàp ¤¨¦§¨§¨©¤¨¤

,xrya dielzd devna 'd`p `d`' ezpeeky `ed giken dfae
.zexifp `idy

ixd :`xnbd dywnäøéáòc àúléî àøéæðxac `id zexifp - §¦¨¦§¨©£¥¨
,zexifp eilr lawl mc`l ie`x oi`y ,dxiaräàð déì ïðéøîàå- §©§¦¨¥¨¤

xn`y dny yxtp ji`e ,'d`p' dxiar dyrnl `exwl xyt` ike
.zexifp zlawl ezpeek 'd`p'

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

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ד

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר סעדי' שי'

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל המברק מבואו צלחה לקסבלנקה, ואחכה לבשו"ט ממנו במכתב מפורט.

לפלא קצת שנתעכבה כ"כ ביאתו לקסבלנקה, ויה"ר שיהי' כל העכבה לטובה, ובטח עכ"פ 
ניצל שהותו בפאריז יותר על המשוער בכדי להתדבר עם הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוהרבא"ג שי' בפרטיות...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש,

מ. שניאורסאהן
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:`xnbd zvxznïéà,'d`p' oeyl zexifp lr xnel xyt` ok` - ¥
ì eléôàczhiyøîàc øtwä øæòìà éaøyàèBç øéæð,`edéléî éðä ©£¦§©¦¤§¨¨©©¨§¨©¨¦¥¨¥¦¥

àîè øéæð éabrvn`a `nhpy xifp iabl `weec exn`p el` eixac - ©¥¨¦¨¥
,ezexifp iniøzñéî éòác éãéiàcz` xezql jixv `ede xg`ny - §©§¥§¨¥¦§©

k ,ycgn mzepnle xefgle mipey`xd ezexifp iniàðîçø øîàc§¨©©£¨¨
(ai e xacna)eìté íéðLàøä íéîiäå'àeä íúä ,'Bøæð àîè ékmy - §©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¦¨¥¦§¨¨

yeygl yiy meyn ,'`heg' xifpd dpeknìò øáòéîì éúà àîìc¦§¨¨¥§¦£©©
déúeøéæð,xifp ixeqi` lr xeari ezexifp ini zekix` zngn `ny - §¦¥

dxfrl oileg oirk `ian `edy `vnpe ezlaw lr hxgziy e`,
øBäè øéæð ìáàegka yiy eytpa xriy zexifpd zlaw mxhy £¨¨¦¨

ixeqi` z` leaqlz` envr lr lawn did `l ok ilele ,xifpd
,zexifpddéa éø÷ àèBç åàìoeyl ea jiiye `heg `xwp epi` - ¨¥¨¥¥

:'d`p'
xne`d :dpyna epipyäæk éðéøäcvik :`xnbd dywn :xifp df ixd £¥¦¨¤

,zexifp eilr lawl ezpeeky rnynénð éäðxn`p m` elit` - §¦©¦
ote`a zxacn dpyndyBøòNa ñeôúcxn`y drya,äæk éðéøä §¨¦§¨£¥¦¨¤

ixdøîà àìdidiy wx `l` zexifp zlaw ezernyna yiy xac Ÿ¨©
:`xnbd zvxzn .xifp dyrp cvike ,exry enk,ìàeîL øîà̈©§¥

,zexifp lawl ezpeeky gkeny ote`a zxacn dpyndäéäL ïBâk§¤¨¨
åéðôì øáBò øéæðqetz did `l m` s`e ,'dfk ipixd' xn`y drya ¨¦¥§¨¨

exrya:xifp `edy df mc`k ipixd xnel ezpeeky gken
xne`dy :dpyna epipyìñìñî éðéøä:`xnbd zl`ey :xifp df ixd £¥¦§©§¥

àøòN ìeñìñ ïéãäc éànîlecib eyexit 'leqlq' oeyly oipn - ¦©§¨¥¦§©§¨
:`xnbd daiyn .zexifp zlawl ezpeeke ,xryàéää déì äøîàãk¦§¨§¨¥©¦

àøáb àeääì éaø éác àúîàmc`l iax zia zgty dxn`y enk - ©§¨§¥©¦§©©§¨
,exrya jtdn didy cg`,EøòNa ìñìñî äzà éúî ãòepcnle ©¨©©¨§©§¥¦§¨§

lr lawl ezrc ok xne`d jkitle ,xry lecib eyexit leqlqy
.zexifp envr

meyn ,zexifpl ezpeeky dgked dfa oi` oiicr :`xnbd dywn
yàîéàa weqrl xecpl ezpeeky xnel xyt` -äøBz,da jetdle ¥¨¨

,dxezd lr df oeyl ep`vneáéúëc(g c ilyn)'EîîBøúe äìñìñ' ¦§¦©§§¤¨§¤§
:`xnbd zvxzn .[jze` mnexze ,dixaca wcwce dilr xefg-]

énð àëä ,ìàeîL øîàxaecn o`k mb -LdidBøòNa ñeôzzrya ¨©§¥¨¨©¦¤¨¦§¨
dielzd devna jtdl envr lr lawl ezpeeky gkene ,ezxin`

:xrya
xne`dy :dpyna epipyìkìëî éðéøä:`xnbd zl`ey :xifp df ixd £¥¦§©§¥

àeä BøòN ìekìék ïéãäc éànîqgiizn leklik oeyly oipn - ¦©§¨¥¦§§¨
:`xnbd daiyn .zexifp zlawl ezpeeke ,exrylïðúãkzkqna §¦§©

zay(:gr),miaxd zeyxl d`ved zk`ln oiprlãéñexery - ¦
,eilr aiigzdløîBà äãeäé éaøea `diyøîàå ,'ìekìék' ãeñì éãk ©¦§¨¥§¥¨¦§§¨©

áøepiidcàòãéö úadhnl miptd iciva lcbd xryd lr eneyl - ©©¦§¨
xryl qgiizn 'leklik' oeyly gkene ,exiydl ick dwxdn.

meyn ,zexifpl ezpeeky dgked dfa oi` oiicr :`xnbd dywn
yàîéàenvr lr laiw 'lklkn ipixd' zxin`ay xnel xyt` - ¥¨
léiðò ïæéî,zepefn lr dlklk oeyl epivn oky ,miipr qpxtl - ¥©£¦¥

áéúëãk(ai fn ziy`xa)åéçà úàå åéáà úà óñBé ìkìëéå'mgl 'ebe §¦§¦©§©§¥¥¤¨¦§¤¤¨¤¤
:`xnbd zvxzn .'sHd itlénð àëä ,ìàeîL øîàxaecn o`k mb - §¦©¨¨©§¥¨¨©¦

LdidBøòNa ñeôzzlawl ezpeeky gkene ,ezxin` zrya ¤¨¦§¨
:zexifp

:dpyna epipyxne`dì éìò éøä:øéæð äæ éøä òøt çlLzl`ey £¥¨©§©¥©¤©£¥¤¨¦
:`xnbdàeä àéeaéø çeléL ïéãäc éànîernyn 'geliy'y oipn - ¦©§¨¥¦©¦¨

:`xnbd daiyn .xifpk xry lcbl eilr laiwe ,lecibáéúëcxiy) ¦§¦
(bi c mixiydéçìL''íéðBnø ñcøt Cmipenix qcxtk eidi jilecib - §¨©¦©§¥¦¦

.lecib oeyln `ed 'geliy'y ixd ,lcbzne gnevy
:`xnbd dywnéøeáòc éãéî àîéà'geliy'y xnel xyt` ixd - ¥¨¦¦©£¥

,dxard eyexitáéúëãk(i d aei`)'úBöeç éðt ìò íéî çìLå'm`e , §¦§¦§Ÿ¥©©¦©§¥
.dxqde dxard oeyln `ed 'mipFOx qCxR KiglW' weqtd mb ok§¨©¦©§¥¦¦
lr lawl ezpeek 'rxt glyl ilr ixd' xne`dy xn`p ok enke

:`xnbd zvxzn .lcbiykl exry z` glble xiardl envràpz©¨
éìé 'òøt' 'òøt'ó`pz epivn -(:ak oixcdpq)dey dxifb yxecy ¤©¤©¨¥

,'rxt' zeaiznàëä áéúkxifp iabl(d e xacna)òøt ìcb äéäé LBã÷' §¦¨¨¨¦§¤©¥¤©
,'FW`x xrUíúä áéúëelèBéãä ïäk éab(k cn l`wfgi)`l mW`xe' §©Ÿ§¦¨¨©¥Ÿ¥¤§§Ÿ¨Ÿ

EgNbi,'eçlLé àì òøôemiyly xg` glbn xifpy myky micnele §©¥¤©Ÿ§©¥
micnl epivnpe ,mei miyly xg` glbl jixv heicd odk jk mei
ok m`e ,mei miyly xry lecib `ed 'rxt geliy'y ef dey dxifbn

.zexifp eilr lawny rnyn ,'rxt glyl ilr ixd' xne`yk
àîéà úéòaéàå,xg` uexizéàäe' weqtd -'íéî çìBLep`ady §¦¨¥¥¨©¥©©¦

,dxard eyexit geliyy gikedlàeä éeaéø énðoeyln `ed mb - ©¦¦
eyexite ,lecibe ieaixàiî déì ïé÷Lî ãëc (óñBé áø íbøúîãk)§¦§©§¥©¥§©©§¦¥©¨

éáøå àøéôìyie ,milcb md mina zexitd z` miwyn xy`ky - §¥¨§¨¥
lr' mdy 'min' ici lr zexit lcbn ,'gleye' ,jk weqtd z` yxtl

:xifpk xry lcbl epiid 'rxt glyl' mb ok m`e ,'zeveg ipt
xne`d :dpyna epipyøîBà øéàî éaø ,ïéøtéö éìò éøädf ixd,øéæð £¥¨©¦¢¦©¦¥¦¥¨¦

:`xnbd zxxan :xifp epi` mixne` minkge,øéàî éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦¥¦
.zexifpl ezpeeky rnyn ji`e 'mixetiv ilr ixd' mzq xn` ixd

:eixac xe`iaa mi`xen` ewlgpy `xnbd d`iane,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦
y xaeq xi`n iaxïéøtéöd.åéìò ìaé÷ øòéNì ïéëeîñz` x`ane ¦¢¦§¦§¥¨¦¥¨¨

,eixacáéúëc(l c l`ipc)'ïéøtöë éäBøôèå äáø ïéøLðk døòN éc ãò' ¦§¦©¦©§¥§¦§¦§¨§¦§¦§¦£¦
,mixetivk eipxtive ,mixyp itpkk elcb xvpckeap ly eizexry -

e ,xriyl weqta mikenq mixetivy ixdñétúî ,øáñ øéàî éaø©¦¥¦¨©©§¦
éîñc éãéîa Léðéàdéì Cxcp zlawa epeyla qetzl libx mc` - ¦¦§¦¦§¨¦¥

okle ,weqta el jenqd xac envr lr lawl ezpeeke mieqn xac
xac lawl ezpeeky mixne` ep` 'mixetiv ilr ixd' xne`yk

,xriya ielzd
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היז

iiepik lk` cenr b sc ± oey`x wxtxifp
àèåç øéæð øîàã øô÷ä øæòìà éáøì åìéôàã ïéàeilr xtke" aizkc ,d`p ixwin `le Ð

.(e xacna) "ytpd lr `hg xy`nàîè øéæð éáâ éìéî éðäirac icii`c ,`nhpy Ð

.`zlin dil `kix` Ð izixg` `pnif ipnine xcdine ,mipey`xd mini xzqinéúà àîìéã
äéúåøéæð ìò øáòéîìmdilr oiaxe oi`nhn odyk :(a,h) mixcpc `nw wxta xn`ck Ð

oileg oi`ian e`vnpe ,oda oihxgzn d`neh ini

.dxfrläéá àðéø÷ àèåç åàì øåäè øéæð ìáà
.d`Pde xifp iedize lif :opixn`e Ðéîð éäðÐ §¦¨¤

ied i`n` ,exrya qetzy oebk dil znwenc

xifp?xn` "dfk" i`c ."dfk ipixd" xn` `l `de

.elcbl xriy dfk ipixd :edl rnyn ikd Ðøîà
åéðôì øáåò øéæð äéäù ïåâë ìàåîù:rnync Ð

.dfk zexifpa ipixdìëìëî éðéøä ìñìñî éðéøä
øéæð äæ éøä òøô çìùì éìò éøä øîàù åàÐ

iedilc icin ciarilc rnyn "lqlqn ipixd"

exrya jtdn.zexifpa epiidc ,lecibaàîéàå
äøåúlawny Ð "lqlqn ipixd" xn` ikc Ð

da jtdn `diy xn`we ,dxez cenll eilr

."jnnexze dlqlq" aizkckïðúãë`ivend Ð

aiigy ,miaxd zeyxl cigid zeyxn zaya ciq

."e`ivez `l" meynáø øîàå ìåëìéë ãåñì éãë
àòãéö úáxryd ltwny ,f"rla `"ltpih Ð

dtik oab lr cinrdl ick ,xxbn oink dzwxay

.dhnl ofe`ay xryd leti `ly ,dy`xay

ééðò ïæéîì àîéàå.dielir liaw Ðéìò éøä
øéæð äæ éøä òøô çìùìilr ixd :rnync Ð

.rxt lcblàåä àéåáø çåìéù ïéãäã éàîîÐ

.rnyn rxt lcblc zxn`wckêéçìù áéúëã
íéðåîø ñãøôqcxtk eidi oilicby jilecib Ð

.lcbzne gnevy ,mipenxéãéî çåìéùã àîéàå
éøåáòãdptnk exry febiy rnync ,`ed Ð

gleye" aizkck ,mewnl mewnn oxiarne min

"rxt glyl ilr ixd" xn`c inp i`de .'ebe "min

!rxt xiardl ilr ixd :xn`c rnyn Ðàðú
éìé òøô òøôàëä áéúë ó,"rxt lcb" xifpa Ð

dn ."eglyi `l rxte" heicd odk iab aizke

,`ed ieaixc `pyil heicd odk iab aizkc "rxt"

:(a,ak oixcdpq) "lecb odk" wxta opixn`ck

ith iaxil `l `axine ,miyly cr iedil rxt

dia aizkc ,xifpn dil opixnbc ,miylyn

,ied ikd `ixhniba "didi"e ,"didi" (e xacna)

llkl `aiy cr lcbl epgipiy :rnyn ikde ,ied xriy lecib xifp iab xen`d "rxt" s`

`iyw `l izk` Ð `ed xarc icin geliy mlerlc xninl ira elit`e .miyly ody ,rxt

.rxt `diy miyly llkl ribiy e`iadle xriy glyl ilr ixd :rnyn ikdc ,icin `le

.miylyn dzegt dpi` heicd odkc rxt oiae xifpc rxt oiacçìåùå éàä àîéà úéòáéàå
àåä éåáéø íéî.ixtl edl iaxn `w `rx`l `in dil oiwyn ikc Ðïéëåîñä ïéøôéö

øòéùìoixypk dixry ic cr" l`ipca aizkck Ð xriyl oikenqd oixtiv od okide Ð

.iaizk `xw cga xriye oixtvc ,"oixtvk idexthe daxùéðéà ñéôúéî øáñ øéàî éáøã
äéì êéîñã éãéîádil jinqc ,xriy lecib dilr ileawl irac ,oixtv xn` ikdle Ð

.lirl opixn`ck ,exrya qetz e` ,eiptl xaer xifp didy oebke .mixetvl
ïðáøå
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éàîîliaw zexifp `nipc ,xriy jetd` ltep df oeylc Ð `ed `xry leqliq oicdc

!dxeza jtdl Ð dxez `ni`e ?dilr

àëä.xriya dielzd devna jtdn ipixd ,xity rnync Ð dixrya qetz inp

çåìéùicin `ni`e ."mipenx qcxt jigly" enk ,lecib oeyl Ð `ed ieax

xiardle glbl eilr laiwy Ð `ed ixearc

.lcbiykl xriyd

àðúoizipznc `pz` e`l Ð sili rxt rxt

(a,ak) oixcdpqc `pz` `l` ,i`w

miylyl zg` glbl jixv heicd odk :xn`wc

lcb" aizkc xifpn "eglyi `l rxt" silie ,mei

s` Ð "didi" oipnk mei miyly oldl dn ,"rxt

."eglyi `l" xn`we .mei miyly heicd odka

,`nlra sili rxt rxt `pz :`yexit ikd `kde

iziile :xn`z m`e .lecib oeyl ied geliyc `nl`

,"eglyi `l rxte" heicd odka aizkc `xwn

`xwnc :il d`xpe ?il dnl dey dxifb izk`e

lecib ied "eglyi `l"c ,rnyn `l heicd odkc

ipixd" yexita xn` `lc oeike ,inei ixzc elit`

` Ð rxt geliy `l` ,"inei ixz xifpzlaw o`k oi

geliyc ,xifpn heicd odk opixnb ik la` .zexifp

[ilr] ixd" xn`we ,dey dxifba miyly oeyln ied

rxt glyl ilr ixd :xn` eli`k Ð "glyl

,dilr liaw zexifpc xity rnzyne ,mei miyly

ilr ixd" xn` ik `weece .dey dxifb iziin ikdl

`la "rxt ilr ixd" xn` la` ,"rxt glyl

,ielib oeyl `ied rxtc ,icin rnyn `l Ð geliy

.(d xacna) "dy`d y`x rxte" enk

ïé÷ùîlcb :yexit Ð iaxe ixtl `in dil

geliy daxd ogky`c :dywe .ixtd

gly" enk ,dxard oeyl `l` lecib oeyl epi`y

"mik`ln awri glyie" (ak mixac) "glyz

i`xw jpdn diazez i`c :xnel yie !(al ziy`xa)

,sili rxt rxt `pz :lirlck dil ipyn ded Ð

dipin opiaze`c `xwnl `l` yxtl `a `le

dey dxifbd gipdc rnync ,wgece ."min gleye"

il d`xp okl .llk dl jixv epi` dzre ,lke lkn

weqt el `vniy wx yyeg did `l dligznc

`xwn dil iziinwe ,diax oeyl rnync cg`

diteb `edd `nlc :`cenlz dil igce ,"jigly"c

cg elit` `kile ,"min gleye" enk ,dxard oeyl

,`ed ieax oeyl "min gley" i`d `ni` zirai` :ipyn `d`e .`ieax oeyl rnzylc `xw

Ð dxard oeyl `aeh i`xwc ab lr s`e ."qcxt jigly"c `xwn e` ,dipin slinl `ki`e

.`ed zexifp` ezrc `xazqnc ,`ieax oeyl iedc `xw cgn opitli xity

íéøåôöit lr s` ,xnelk .xry lv` weqta oixen`d Ð dilr laiw xriyl oikenqd

dil `xiaq ikd elit` ,xn`w `nzq oizipzn `dc ,`nzq mixetv xn`c

ixd" xne`d :dil rnzyn ikde .xriyl mikenqd mixetv` yipi`c dizrcc yiwl yixl

:xn`w ikd `nzqn Ð xn`w xriyl oikenq mixetvc oeikc ,xifp df ixd Ð "mixetv ilr

jixv `nhp m`y ,xifp epiidc ,xriy zevna dielzd oixetv dia `kiiyc devn ilr ixd

yxtnck ,`cixb zekinq meyn yxtl oi` ok` .oixetva dielzd devn :eyexit ikde .oixetv

.xryl ikinq ithc ,xifp iedc xninl dil ded "oixyp ilr ixd" ok m`c Ð `cenlzãòic

.xvpckeap iab ,l`ipca `ed weqt Ð oixtvk idexthe dax oixypk dixry

[a cenrl jiiy o`kn]éøåôö.`nhi m` ,`nh xifp ixetv eda `kiiyc ,zexifp zevn :yexit Ð dilr laiw `nh xifpéãëî`yyg `l` xn`w i`ce xifp ixetv `le xn`w opiyiig

Ð xg` xcp `l` dilr laiw zexifp e`lc dixeaic iyextl `ki`c dnk lkc Ð zexifpl `le dacpl serd zler `iadl dilr liawc dacp ixetv `nlce

.dil `gixhe ,dilr xingc ,zexifpc ixetv dilr ileawl yipi`l dil `gip `lc ,ith xity
ixd
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àèBç øéæð :øîàc øtwä øæòìà éaøì eléôàc ,ïéà¦©£¦§©¦¤§¨¨©©¨§¨©¨¦¥
,øzñéî éòác éãééàc ,àîè øéæð éab éléî éðä ¯¨¥¦¥©¥¨¦¨¥§©§¥§¨¥¦§©
"Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå" àðîçø øîàc§¨©©£¨¨§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¦¨¥¦§

éæð ìò øáòéîì éúà àîìc àeä íúä ¯ìáà ,déúeø ¨¨¦§¨¨¥§¦£©©§¦¥£¨
éäð ."äæk éðéøä" .déa éø÷ àèBç åàì ¯ øBäè øéæð̈¦¨¨¥¨¥¥£¥¦¨¤§¦
øîà ¯ !øîà àì "äæk éðéøä" ,BøòNa ñeôúc éîð©¦§¨¦§¨£¥¦¨¤¨£©¨©
."ìñìñî éðéøä" .åéðôì øáBò øéæð äéäL ïBâk :ìàeîL§¥§¤¨¨¨¦¥§¨¨£¥¦§©§¥

?àøòN ìeñìñ ïéãäc éànî¯àéää déì äøîàãk ¦©§¨¥¦§©£¨§©£©¨¥©¦
ìñìñî äzà éúî ãò :àøáb àeääì éaø éác àúîà©§¨§¥©¦§©©§¨©¨©©¨§©§¥
!"jîîBøúe äìñìñ" áéúëc ,äøBz àîéà ¯ .EøòNa¦§¨¤¥¨¨¦§¦©§§¤¨§§¤¨
éðéøä" .BøòNa ñeôzL éîð àëä :ìàeîL øîà ¯£©§¥¨¨©¦¤¨¦§¨£¥¦
:ïðúãk ¯ ?àeä BøòN ìekìék ïéãäc éànî ."ìkìëî§©§¥¦©§¨¥¦§§¨§¦§©
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éîð àëä :ìàeîL øîà ¯ !"åéçà úàå åéáà úà¤¨¦§¤¤¨£©§¥¨¨©¦

ì éìò éøä" .BøòNa ñeôzL."øéæð äæ éøä òøt çlL ¤¨¦§¨£¥¨©§©¥©¤©£¥¤¨¦
éçìL" áéúëc ¯ ?àeä àéeaéø çelL ïéãäc éànîC ¦©§¨¥¦©¦¨¦§¦§¨©¦

çìLå" áéúëãk ,éøeaòc écéî àîéà ¯ ."íéðBnø ñcøt©§¥¦¦¥¨¦¥§©¥§¦§¦§Ÿ¥©
!"úBöeç éðt ìò íéî¯éìé "òøt" "òøt" àpz;ó ©¦©§¥©¨¤©¤©¨¥

éab íúä áéúëe ,"òøt ìcb äéäé ùã÷" àëä áéúk§¦¨¨¨Ÿ¦§¤©¥¤©§¦¨¨©¥
éàä :àîéà úéòaéàå ."eçlLé àì òøôe" èBéãä ïäkŸ¥¤§¤©Ÿ§©¥§¦¨¥¥¨©
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iiepikהיח lka cenr b sc ± oey`x wxtxifp
äéì êéîñã éãéîá ùéðéà ñéôúî àì éøáñ ïðáøålecib xnel did ezrcay opixn` `le Ð

.eiptl xaer xifpc ab lr s`e .`icda yxtnc e`l i` ,xryàîìò éìåëã øîåà ïðçåé éáøå
ñéôúî àì.dil jinqc icina yipi` Ðïðéùééçã øéàî éáøã àîòè åðééä àìàxn` ik Ð

,mixetv dilr iziinc oipnifc icin eilr lawl ezrcay xn`w `nlcc ,"oixetiv ilr ixd"

xifpa ,mixtv iziin `nhin iklc ,zexifp epiidc

'ek me`zt rzta eilr zn zeni ike" aizk `nh

ini z` 'dl xifde mixez izy `iai ipinyd meiae

.(e xacna) 'ebe "exfpøîà÷ ïðéùééç éãëîÐ

`ny opixn`c meyn `l` xifp ied `lc ,xnelk

opilf` `yyg xza i`e ,eilr law `nh xifp ixtv

`le ,eilr laiw dacp ixtv `nlic yegil Ð

iax xn`w i`n`e ,d`ltdl `l` zexifp dpzip

!llk xifp iedc xi`nïë íàixtv xninl irac Ð

ixtv rnyn owc ,"ow ilr ixd" xn` ded Ð dacp

`l Ð "mixetv ilr ixd" xne` ik la` .dacp

"oixetv" xn`wcn ,jkld .llk dacp ixtv rnyn

xifp ixetva `l` iwetql `kil Ð.àîìãåÐ

digd leahl ,rxevn ixetiv zxez eilr lawn

ixtv zekldk ozeyrle oglyle dhegyd mca

oia jixt `w `zyd opikxtc `kxit jde !rxevn

mzq "mixtv" icknc ,yiwl yixl oia opgei iaxl

.rxevn ixetvl inp yginl `ki` `d Ð xn`w

àîè øéæð àîìãåmixetv iiezi`l xn`we ,ded Ð

.enewna `ed exhetleøáåò øåäè øéæð äéäù ïåâë
åéðôìxn` ik ,jklde .`ed iiez` xa e`lc Ð

xifp iedilc `zrc` `l` xn` `l Ð "oixetv"

.ezenkåäééðéá éàîyixl oia opgei iaxl oia Ð

xifpy oebk `l` `zzrny `vxzin `l yiwl

lk da jxtinl dil zi`c meyn ,eiptl xaer xedh

eiptl xaer xedh xifpc oebk `pvixze ,oikexit ipd

,xriyl oikenq oixtv meyn i` il dn Ð opiwqr

`nh xifp ixtv meyn i`?meyn i` ikd meyn i`

!xifp dil ded Ð ikdøîàã ïåâë åäééðéá àëéà
øòéùì ïéëåîñ ïéøôöab lr s` :xaq opgei iax Ð

dilr ileawlc `zlin `gken `l Ð ikd xn`c

mzq oixtv eilr lawl `l` ,xn`wc `ed zexifp

.eiptl xaer xifpc e`l i` ,zexifp `laùé÷ì ùéøì
,"xriyl oikenq oixetv" `icda xn`c oeik Ð

ab lr s`e ,xn`w zexifp meync `zlin `gken

xriya yipi` qitzinc ,eiptl xaer xifp oi`c

xriy lcbl ilr ixd :xn`c o`nke ,dil jinqc

.incïéîé øîåàäef ixd Ð df xkk lke` `ly Ð

.dreayåðéîé íøéå áéúëã íåùî åàì àîòè éàî
íìåòä éçá òáùéå íéîùä ìà åìàîùå.dil jinqc "rayi"l epini qitzn `wc ÐàìÐ

xn`py ,inc "df xkk lke`y dreay" xne`k "df xkk lke`y oini"epinia "epinia 'd rayp"

.dreayk aygpe ,xn`åæåò òåøæáå øîàðù`nl` Ð "efer rexfae" aizke "epini" aizkcn Ð

jexa yecwdy oipn :(`,e) zekxa zkqnc `nw wxta opixn` inp ikde ,el`ny epiid erexfc

.iniiw l`nya oilitze ,'ek oilitz `l` efer oi`e ,"efer rexfae" aizkc Ð oilitz gipn `ed

äðùî'åë ïéâæä ïî øéæð éðéøä øîàù åà íéðöøçä ïî øéæð éðéøä øîàink `ed ixd Ð

.zexifp iwecwc lk eilr lawny ,mzq "xifp ipixd" xn`yàøîâàìà øæð àì åìéôà
ïäî ãçàî.eilr zexifp iwecwc lke ,xifp df ixd Ð bf on e` ovxg on e` Ðäùòé øùà ìëî

.mlekn xfep ok m` `l` xifp epi`y ,dyri xy` lkn xfep `diy jixvy rnyn Ðàø÷ øîà
øéæé øëùå ïééî.mlekn xifp ied Ð dicegl oiin `l` xfp `lc elit`c rnync Ðøåñàì

àúìãáàå àúùåã÷ àéä éàî úåùøä ïééë äåöî ïéé.zexifp xeqi` dilr liig in Ð
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éøä.ow oeyla xnel serd zler zacp iacep jxcc Ð dil irain ow ilréøåôörxevn

.ezxdhl el ekixvdle ,mixetv eizgz `iadle rxevn oaxwa aiigzdl ,xnelk Ð xn`w

mbe ,zexifp `le mixetv oerhc rxevn cg `kilc xyt` i`c ,eiptl xaer rxevn oi` elit`e

.rxevn iab xity ikiiy ixetvcïåâë`nh xifp elit` xeaq dide Ð eiptl xaer xifp didy

xehtl xn`wc oixetv `nlce :jixt ikdle .eiptl

oebk :ipyne ?eizepaxwn eiptl xaerd `nh xifp

,`ed xedhc xcepd df rceie ,eiptl xaer xedh xifpy

`nip :dyw izk`e ."mixetv ilr ixd" xn`we

xifpd df `nhi m`c epiid Ð xn`wc mixetvc

,zegcl jixve !mixetv eizgz `iaiy ,eiptl xaerd

zexifp zevnl jiiy zeidl eala xn`c oebk :xnele

:jixt ik ,lirle .`nhi m` mixetiv dia `kiiyc

oebk iiepyl ivn `l Ð xn`w rxevn ixetv `nlce

rxevn ixetv` ith rnzyin dixeaicc ,eala xn`c

xinge dil `gixh zexifpc meyn ,zexifpn (ith)

lv` oiaezk mixetv oeylc ,cere .lawl dilr

.mixez `l` xifp lv` `le ,ziyixtck rxevn

ald zaygna gk oi` Ð eala xn`w elit`e

.oiey eale eit df oi`c ,zexifpl dixeaic rixkdl

`gixhe dilr xing zexifpc ab lr s` ,`kd la`

`xaq oi` Ð eiptl xaer `edy xifpc oeik ,dil

epi` df xacy ,`nh mixetv zexifp eilr lawiy

zaygn `ipdn jkl Ð lewy xacde ,oiicr mlera

eale eit xity aiyge ,dilr liaw zexifpc xnel ald

oeyld rnyn ith Ð "`d`" xn` ik ,lirl oke .oiey

denk xnele ,zexifp``gixhc ab lr s` ,xzl`l e

eizepaxwa eizgz `d` xneln ,dilr xinge dil

zaygn jkl ,lewy xacde .milyiyk onf xg`l

.oiey eale eit ixde ,zexifpl xeaicd zrxkn ald

okl !eala xn`wc llk o`k xikfd `l xtqdc :dywe

`xaq oi` Ð eizgz did`c uxt axd epxenl d`xp

li`ed ,oixetva aiigziy xn`w `nhi m`c xnel

Ð llk mlerl `a `l df xace ,`ed xedh `zyde

df xacc ,dilr liaw zexifpc xnel `xaq ok m`e

ab lr s` xzl`l lawl ecia yie epiptl xxean

mzd Ð rxevnn jixt ik lirle .dil `gixhe xingc

mlera rxevn yi i`cec ,epiptl xxean xacd inp

.mixtv jixvdéàîi`n ,xnelk Ð ediipia

iaxl oia yiwl yixl oia oizipznc `yexita ediipia

`ki`c ipyile :xn`z m`e ?xi`n iaxc `ail` opgei

,dilr liaw `nzq mixetv xn`c `kid ediipia

ied `l cegl `dn xi`n iaxc `ail` yiwl yixlc

yix yxitck ,xriyl oikenq mb xikfd `l m` xifp

oikenq dizlina xikfd `lc opgei iaxle ,dilr liaw xriyl oikenq mixetv :dizlina yiwl

iywiz dteb `id :cere !xifp ied Ð xriyl oikenq `la ,`nzq mixetv eilr lawiyk ,xriyl

ixdy ,xifp iedinl xi`n iaxl ibq cegl `nzq mixetva ?xriyl oikenq dil dnl :yiwl yixl

iaxc `ail` yiwl yixlc :yxtl d`xp okl !cegl oixetv `l` xikfd `l xi`n iaxl oizipzn

oikenq dizlina yiwl yix hwpc `de .`wec eiptl xaer xifpyk xifp ied `nzq oixetva xi`n

.ikda xifp ied inp eiptl xaer xifp `lac ,xriyl oikenq mixetv xn` ikc eprinydl Ð xriyl

eiptl xaer xifpyk `l m` xifp ied `l `nzq mixetv lawiyk yiwl yixlc oeik :xn`z m`e

enk yiwl yixc dizlina eiptl xaer xifp xikfdl `cenlzl dil ied Ð xi`n iaxc `ail`

,yiwl yixc dizlinn opgei iaxc dizlina ith xikfd jklc :xnel yie !opgei iaxc dizlina

xifpyk `l` ied `l "ilr xriyl oikenqd mixetv" xn`yk s`c dil `wiqt opgei iaxc meyn

.eiptl xaer xifp oi` elit` xriyl oikenqd mixtv xn`yk xifp ied yiwl yixle ,eiptl xaer

mixetv `l` xriyl oikenq oixetv xikfd `lya s` ,edleklc ,ediipia i`n jixtc ,`gip `zyde

Ð `xwa xriyl oikenqc meyn ,aiigin `l `nzq mixetva yiwl yixlc ,`gip inp `zyde .edlekl xifp did `l cegl `nzq mixetva Ð xaer xifp oi` i`e .eiptl xaer xifp ik xifp ied Ð `nzq

ixteh"e "oixyp" xn` ik inp aiigil ok m`cd"dbd .ocr eznyp uxt epiax axd zhiy jk .mixetvn `xwa xriyl ith ikinqc ,"oàëéäxnel dvex Ð dilr liaw xriyl mikenq mixetv xn`c

,mixetv aeig icil `al lekiy xac xcpy rnzync meyn ,zexifp dilr liig Ð xriyl oikenq mixetv xn` `le ,"mixetv ilr ixd" xn` ik la` .xriy lecib epiidc ,mixetvl jenqd xac eilr laiwy

,xnelk ?ediipia i`n :z`f dhiy azk i`zay iax axde :d"dbd .il d`xp ok ,zexifp oeyl mey rnyn `l oixypc `pyilc ,"oixyp ilr ixd" ipdn `l ikd meyne .`wec eiptl xaer xifpyk ,xifp epiidc

dpynd yxti jgxk lre .opgei iaxl lirl jixtc ikxit ipd lk jxtinl `ki`c ,xifpa aiigin `nzq mixetvac xi`n iaxc `ail` xn`w `l yiwl yixc dil d`xp i`cec .oizipznc yexita ediipia i`n

`ede eiptl xaer xifpae ,yxtn opgei iaxk jgxk lr jklid ,"ilr mixetv" xn`w `nzq oizipzn `dc Ð "ilr xriyl mikenqd mixetv" yexita xn`y dpynd yxtl lkei `l mbc ,opgei iax enk

.dligza izyxity enk oiadl oeekzpy d`xpe .oizipznc yexita ediipia i`n :jixt ok lre .xedhøîåàäyexit ,onwlck l`ny oicd `ede ."df xkk lke` `ly oini" Ð dreay ef ixd oini

.dligz oini xikfdcn ,oilitzdïî.`xnba gkenck ,ipzw e` e` Ð mibfd one mipvxgdìëå.eilr zexifp iwecwc lke :`kd xn`w miznl `nhil xzen oeyny xifpc meyn Ð eilr zexifp iwecwc
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eðééä àlà .ñétúî àì àîìò éleëc :øîà ïðçBé éaø©¦¨¨£©§¥¨§¨¨©§¦¤¨©§
àîè øéæð éøBtö ànL ïðéLééçc :øéàî éaøc àîòè©§¨§©¦¥¦§¨§¦©¤¨¦¥¨¦¨¥
äáãð éøBtö àîìc ,øîà÷ ïðéLééç éãkî ¯ .åéìò ìaé÷¦¥¨¨¦§¦¨§¦©¨¨©¦§¨¦¥§¨¨
àîìãå ¯ .déì éòaî "ï÷ éìò éøä" ïk íà ¯ !åéìò ìaé÷¦¥¨¨¦¥£¥¨©¥¦¨¥¥§¦§¨

"òøBöî éøBtö éìò éøä"øéæð äéäL ïBâk ¯ !øîà÷ £¥¨©¦¥§¨¨¨©§¤¨¨¨¦
åéúBðaø÷ ïî BøèBôìe ,àîè øéæð àîìãå ¯ .åéðôì øáBò¥§¨¨§¦§¨¨¦¨¥§§¦¨§§¨
éàî ¯ .åéðôì øáBò øBäè øéæð äéäL ïBâk ¯ !øîà÷̈¨©§¤¨¨¨¦¨¥§¨¨©
ïéëeîqä ïéøtéö" øîàc ïBâk eäééðéa àkéà ?eäééðéa¥©§¦¨¥©§§©£©¦¢¦©§¦
éà ,éëä øîàc áb ìò óà ,ïðçBé éaøì ;"éìò øòNì§¥¨¨©§©¦¨¨©©©©£©¨¦¦
ïBòîL éaøì .àì ¯ àì éà ,ïéà ¯ åéðôì øáBò øéæð̈¦¥§¨¨¦¦¨¨§©¦¦§
éî ¯ .åéðôì øáBò øéæð ïéàc áb ìò óà ¯ Lé÷ì ïa¤¨¦©©©§¥¨¦¥§¨¨¦
éîñc àúléîa Léðéà ñétúî àì øîàc ïàîì àkéàC ¦¨§©§¨©¨©§¦¦¦§¦§¨¦§¦

éàî .äòeáL Bæ éøä ¯ "ïéîé" øîBàä :àéðúäå ?déì¥§¨©§¨¨¥¨¦£¥§¨©
áéúëc íeMî åàì ¯ àîòèìà BìàîNe Bðéîé íøiå" ©£¨¨¦¦§¦©¨¤§¦§Ÿ¤

íeMî ,àì :éøîà ¯ ?"íìBòä éça òáMiå íéîMä©¨©¦©¦¨©§¥¨¨¨§¦¨¦
"ïéîé" øîBàì ïéépî :àéðúc .äòeáL éø÷éà déôeb ïéîéc§¨¦¥¦§¥§¨§©§¨¦©¦¨¥¨¦

øîàpL ¯ äòeáL àéäLïéépîe ,"Bðéîéa 'ä òaLð" ¤¦§¨¤¤¡©¦§©¦¦¦©¦
òBøæáe" øîàpL ¯ äòeáL àéäL "ìàîN" øîBàì̈¥§Ÿ¤¦§¨¤¤¡©¦§©

."Bfeòäðùî"íébfä ïî"e "íépöøçä ïî øéæð éðéøä"£¥¦¨¦¦©©§©¦¦©©¦
ìëå ,øéæð äæ éøä ¯ "äàîehä ïî"e "úçìâzä ïî"e¦©¦§©©¦©§¨£¥¤¨¦§¨

.åéìò úeøéæð é÷ec÷càøîâéaøk àìc ïéúéðúî ¦§¥§¦¨¨©§¦¦§¨§©¦
øBciL ãò áéiç Bðéà :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc .ïBòîL¦§§©§¨©¦¦§¥¥©¨©¤¦

à øæð àì eléôà :éøîà ïðaøå ,ílekîïBäpî ãça àl ¦¨§©¨©¨§¦£¦Ÿ¨©¤¨§©¦§
ìkî" àø÷ øîà ?ïBòîL éaøc àîòè éàî ,øéæð éåä̈¥¨¦©©£¨§©¦¦§¨©§¨¦Ÿ
éàî ïðaøå ."âæ ãòå íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà£¤¥¨¤¦¤¤©©¦¥©§©¦§©¨§©¨©©
,éîð ïBòîL éaøå ."øéfé øëLå ïéiî" àø÷ øîà ?àîòè©£¨¨©§¨¦©¦§¥¨©¦§©¦¦§©¦
ïéé øBñàì déì éòaéî àeää ¯ !"øéfé øëLå ïéiî" áéúëä̈§¦¦©¦§¥¨©¦©¦¨¥¥¤¡¥
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ïðaøåilr ixd' xne`dy mixne`e xi`n iax lr miwlegd §©¨¨
,xifp epi` 'mixetivéîñc éãéîa Léðéà ñétúî àì ,éøáñdéì Coi` - ¨§¥Ÿ©§¦¦¦§¦¦§¨¦¥

dzid `ly i`ceae ,ef jxca zexifp envr lr lawl mc` ly ekxc
.jkl ezrc

:xi`n iax ly enrha xg` xe`iaàì àîìò éleëc ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©§¥¨§¨Ÿ
ñétúîmc` ly ekxc oi` ,xi`n iax zrcl oiae opax zrcl oia - ©§¦

.dl dkenqd dlnd lr jnzqdle znieqn dlna xecpleðééä àlà¤¨©§
øéàî éaøc àîòèmeyn ,åéìò ìaé÷ àîè øéæð éøBtö ànL ïðéLééçc ©§¨§©¦¥¦§©§¦¨¤¨¦¥¨¦¨¥¦¥¨¨

leki `ed ezngny xac envr lr lawl oiekzdy miyyegy -
mixetiv zaxwd aeig icil ribdl`nhpy xifp oky ,zexifp epiide ,

.ezxdhl mixetiv izy `ian
:`xnbd dywnøîà÷ ïðéLééç éãkîwx xn` opgei iaxy xg`n - ¦§¦©§¦¨¨¨©

,zexifp eilr dlg recn ok m` ,xifp zeidl ezpeeky yyg yiy
wtzqdl yi ixdåéìò ìaé÷ äáãð éøBtö àîìclr laiw `ny - ¦§¨¦¥§¨¨¦¥¨¨

:`xnbd zvxzn .dacp zlerl dpei ipa e` mixez `iadl envríà¦
ïk,dacpl ezpeek dzid m` -déì éòaî ï÷ éìò éøäeilr did - ¥£¥¨©¥¦¨¥¥

zler miacpnyk xnel mc` ipa jxc jk ixdy ,'ow ilr ixd' xnel
.oiekzp zexifply epl xexa jk xn` `ly oeike ,serd

:xi`n iax zhiy lr `xnbd dywnòøBöî éøBtö éìò éøä àîìãå§¦§¨£¥¨©¦¥§¨
øîà÷xear mixetiv `iadl envr lr lawl oiekzp `ny - ¨¨©

zvxzn .zexifp lawl `le ,ezxdh jxevl mda aiegnd rxevn
xaecn :`xnbdì øáBò øéæð äéäL ïBâkåéðôilr ixd' xn`y drya §¤¨¨¨¦¥§¨¨

.zexifpl oiekzdy gkene ,'mixetiv
:`xnbd dywnàîìãåeiptl xaerd did `ny -,àîè øéæð §¦§¨¨¦¨¥

øîà÷ åéúBðaø÷ ïî BøèBôìezvxzn .enewna m`iai `edy ici lr §§¦¨§§¨¨¨©
xaecn :`xnbd,åéðôì øáBò øBäè øéæð äéäL ïBâkxifpy rci xcepde §¤¨¨¨¦¨¥§¨¨

aeig xedhd lr oi` ixdy ,xifp zeidl oiekzp i`ceae ,`ed xedh
.zepaxw

ly exe`ial yiwl yix xe`ia oia dpin `wtpd dn dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .xi`n iax zrca opgei iaxeäééðéa éàîdna - ©¥©§

,daiyne .miyexitd ipy ewlgpïéøtéö' øîàc ïBâk eäééðéa àkéà¦¨¥©§§§¨©¦¢¦
,'éìò øòNì ïéëeîqäyìit,éëä øîàc áb ìò óà ,ïðçBé éaøzrcde ©§¦§¥¨¨©§©¦¨¨©©©§¨©¨¦

,xrya dielzd devnl mikiiyd mixetiv envr lr laiwy dhep
`weec mewn lkn ,zexifp epiidcåéðôì øáBò øéæð éà,xcpd zrya ¦¨¦¥§¨¨

ïéàe ,zexifp eilr dlg -àì éàer xifp did,eiptl xaàìeilr dlg ¥¦ŸŸ
e ,zexifpìitåéðôì øáBò øéæð ïéàc áb ìò óà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø §©¦¦§¤¨¦©©©§¥¨¦¥§¨¨

.zekinqd mrhn zexifp eilr dlg
.jenqd oeyl xcpa qetzl jxcd m` zwelgn yiy lirl xkfed

:`xnbd dywnàúléîa Léðéà ñétúî àì øîàc ïàîì àkéà éî¦¦¨§©§¨©Ÿ©§¦¦¦§¦§¨
éîñcdéì Cdlna xecpl mc` ipa jxc oi`y xaeqy in yi ike - §¨¦¥

,weqta dl dkenqd dlnl oiekzdle ,znieqn,àéðúäåïéîé' øîBàä §¨©§¨¨¥¨¦
,'ef xkk lke` `ly,äòeáL Bæ éøä,lk`e ezreay lr xar m`e £¥§¨

,`xnbd zx`ane .dwelàîòè éàî,dreay zaygp 'oini' oeyly ©©§¨
åàì`l m`d -íeMî,'dreay'l weqta dkenq 'oini'yáéúëc ¨¦¦§¦

(f ai l`ipc),'íìBòä éça òáMiå íéîMä ìà BìàîNe Bðéîé íøiå'©¨¤§¦§Ÿ¤©¨©¦©¦¨©§¥¨¨
ewlgp ji` dyw ok m`e .dkenqd dlnl oiekzn 'oini' xne`de

.df xaca
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -àìzxin`ay jixack ¨§¥Ÿ

`l` ,'dreay'l weqta `id dkenqy meyn dreay dlg 'oini'
ø÷éà déôeb ïéîéc íeMîäòeáL éoeyl `id dnvr 'oini' dlnd - ¦§¨¦¥¦§¥§¨

,jkl di`xe .dreay,àéðúcïéîé' øîBàì ïéépî,'ef xkk lke` `ly §©§¨¦©¦§¥¨¦
øîàpL ,äòeáL àéäL(g aq diryi)'Bðéîéa 'ä òaLð'jexa yecwd - ¤¦§¨¤¤¡©¦§©¦¦

`id dreay oeyl 'oini'y ixd ,'oini' dlna rayp.øîBàì ïééðîe¦©¦§¥
ìàîN','ef xkk lke` `lyøîàpL ,äòeáL àéäLweqtd jynda §Ÿ¤¦§¨¤¤¡©

,'Bfò òBøæáe''efer rexf' ok m` ,oini dligza aezkd xikfdy oeike ¦§©ª
:l`ny `ed

äðùî
eilr milg ,xifp ixeqi`n cg` elit` lawndy zcnln dpynd

.zexifp ipic lk
xne`d'íépöøçä ïî øéæð éðéøä',miaprd ipirxbn -íéâfä ïîee` - £¥¦¨¦¦©©§©¦¦©¨¦

,miaprd zetilwnúçìâzä ïîe,eizexry glbi `ly -ïîe ¦©¦§©©¦
äàîehäel`n cg` lka zexifp xcpy oeik ,znl `nhi `ly -éøä ©§¨£¥
,øéæð äæ,mzq 'xifp ipixd' xn` eli`kåéìò úeøéæð é÷ec÷c ìëå- ¤¨¦§¨¦§¥§¦¨¨

eilr milg zexifpd ipic lke:

àøîâ
:dpynd oica mi`pz ewlgpy zx`an `xnbdïéúéðúîoic - ©§¦¦

lk eilr milg ,zexifpd ixeqi`n cg` eilr lawndy dpynd
`ed ,xifp ixeqi`Bðéà ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ,ïBòîL éaøk àìc§Ÿ§©¦¦§§©§¨©¦¦§¥¥

áéiçzexifpaílekî øBãiL ãòzllekd oeyla eilr lawiy cr - ©¨©¤¦¦¨
.mixeqi`d lk z`ïBäðî ãça àlà øæð àì eléôà ,éøîà ïðaøå- §©¨¨¨§¥£¦Ÿ¨©¤¨§©¦§

,mixeqi`dn cg`n `l` zexifp laiw `l m` elit`øéæð éåäiabl £¥¨¦
zexifpd ipic lk.oerny iaxk `le opaxk dpyndy `vnp .

:zwelgnd z` zx`an `xnbdïBòîL éaøc àîòè éàîepi`y ©©§¨§©¦¦§
.mlekn xeciy cr lkda xq`pàø÷ øîà(c e xacna)øLà ìkî' ¨©§¨¦Ÿ£¤
âæ ãòå íépöøçî ïéiä ïôbî äNòéiax cnl 'lkn' oeylne ,'lk`i `l ¥¨¤¦¤¤©©¦¥©§©¦§©¨ŸŸ¥

.xifpd ixeqi` lk z` ezlawa llk m` wx xifp dyrpy oerny
:`xnbd zl`eyàîòè éàî ïðaøåhxit m` s` lka xifp dyrpy §©¨¨©©§¨

:`xnbd daiyn .zexifpd ixeqi`n wlg wx ezlawaàø÷ øîàmy) ¨©§¨
(b e,'øéfé øëLå ïéiî'sqep ,xkye oiia xeqi` aezkd hxity dnae ¦©¦§¥¨©¦

epcnll `a 'oiid otbn dyri xy` lkn'a mxeqi` llkpy dn lr
cg` oiprl wx zexifp lawny eixaca yxit m` elit`y

.dxenb zexifp eilr dlg ,mixeqi`dn
:`xnbd dywn,'øéfé øëLå ïéiî' áéúëä énð ïBòîL éaøårecne §©¦¦§©¦¨§¦¦©¦§¥¨©¦

:`xnbd zvxzn .mxeqi` z` dxezd dltkdéì éòaéî àeää©¦¨¥¥
úeLøä ïéék äåöî ïéé øBñàìeilr lawndy cnln aezkd xezi - ¤¡¥¦§¨§¥¨§

.devn ly oiia elit` xq`p ,zexifp
devn ly oii :`xnbd zx`aneàéä éàîxn`z m` ,`ed dn - ©¦

ly oiil dpeekdyàzìcáàå àzLeã÷jxvede ,dlcade yeciw - §§¨§©§©§¨
,ezezyl xifpd lr xq`py epcnll weqtd
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תלמוד . . רוהאר"
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éëå] (éøä)éðéñ øäî åéìò ãîBòå òaLeî [yeciwd zaeg ike - §¦§¨§¥¨¨¥©¦©
cgein cenil jxvedy cr ,dxezd on `id oiid lr dlcadde
oii xeqi` oi`y heyte opaxcn wx maeig `ld ,xifpd lr mxqe`l

mdiptn dgcp xifpl.
àlà,`xnbd zx`anàä ék[enk-],àáø øîàcxne`däòeáL' ¤¨¦¨§¨©¨¨§¨

äzLàL,['devn oii' `xwpe] ezezyl dEvn ezreay zngne ,'oii ¤¤§¤§ª¤
,'øéæð éðéøä' øîàå øæçåy `ed oicd ,ezexifp meyn oiia xq`peàéúà §¨©§¨©£¥¦¨¦¨§¨

úeøéæðeäòeáL ìò àìééçs` xq`pe ,dreayd lr zexifp dlg - §¦¨§¨©§¨
ezezyl raypy oiiaaezkd xezin oerny iax cnel df oic z`e .

.'xiGi xkWe oiIn'¦©¦§¥¨©¦
:`xnbd dywnúeLø ïéék äåöî ïéé øBñàì déì éòaéî àä énð ïðaøå§©¨¨©¦¨¦¨¥¥¤¡¥¦§¨§¥§

oiia elit` xq`p xifpdy cnll df weqt jixv minkgl mb ixde -
ixeqi`n cg` zlawa s` xifp dyrpy ecnl okidne ,devn ly

:`xnbd zvxzn .zexifpdïk íà,devn oii xeq`l `a weqtdy ¦¥
àø÷ àîéìwxïéiî','xifi'øëLå' éàîdxezd dtiqed dn myl - ¥¨§¨¦©¦©§¥¨

`l` ,'xkye'ézøz dpéî zòîL,mixacd ipy z` cenll yi - ¨§©§¦¨©§¥
q`p xifpdy micnel 'oii'nmicnel 'xky'ne ,devn ly oiia elit` x

.dxenb zexifp dlg cg` xeqi`n zexifp zlaway
:`xnbd zx`anålïBòîL éaølr lkdl xifp dyrp epi`y xaeqy §©¦¦§

,zexifpd ixeqi`n cg` zlaw ici'øëL' áúëc àîòè eðééä- ©§©§¨§¨©¥¨
ick 'xky' dxezd dtiqedy mrhdLc÷îì 'øëL' 'øëL' éôelàì- §©¥¥¨¥¨§¦§¨

,oii iiezyl ycwna dcear xeqi` oiprl dey dxifb cnlláéúëc¦§¦
oii iiezy mzeida ycwna ecari `ly eipae oxd`l dxezd ieeiva

(h i `xwie),éðáe äzà zLz ìà øëLå ïéé','Czà Edxifbn miyxece ©¦§¥¨©¥§§©¨¨¤¦¨
,'xky' 'xky' deyäîløñzéìc àeä ïéé øéæð éabxifpdy myk - ©©¥¨¦©¦§¦§©

oiia wx xq`pìáàaïé÷Lî øàLmixkyndóà ,àìléabxeqi` £¨§¨©§¦Ÿ©©¥
a dcear,Lc÷îénðwx mb -øñzéìc àeä ïéé,mipdkl xq`i -ìáà ¦§¨©¦©¦§¦§©£¨

dzy m`àì ,ïéøkzLnä ïé÷Lî øàL.dceara mzngn xq`p §¨©§¦©¦§©§¦Ÿ
äãeäé éaøcî é÷etàìå,dcedi iax zrcn `ivedl -éaø ,àéðúc §§©¥¦§©¦§¨§©§¨©¦

úéìéò÷ äìéác ìëà ,øîBà äãeäé,dlirw `xwpd mewnn dp`z - §¨¥¨©§¥¨§¦¦
äúLå[dzy e`-]áìçå Lác,oiik mixkynd ,[alg e`-]ñðëðå §¨¨§©§¨¨§¦§©

Lc÷nì,careáéiçiaxy ixd .'zyz l` xkye oii' meyn zewln ©¦§¨©¨
eilr wleg oerny iaxe .oiil mixkynd mixac x`y dncn dcedi

.xeq` oii `weecy xifpn 'xky' 'xky' dey dxifbn yxece
:oerny iaxl 'xky' zaiz xezi z` ayiil sqep ote`,àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨

y itløeqéà ìò ìç øeqéà déì úéì ïBòîL éaøxacy xaeq epi` - ©¦¦§¥¥¦¨©¦
,sqep xeqi` eilr legl leki dxezd on xeq` xakyéaø ,àéðúc§©§¨©¦

øeèt íéøetkä íBéa äìéáð ìëBàä ,øîBà ïBòîLdlik` xeqi` lr ¦§¥¨¥§¥¨§©¦¦¨
dliapd lr lg mixetikd mei xeqi` oi`y itl ,mixetikd meia,

ok enky ,xnel xyt` dide .dliap xeqi` meyn wx zewln aiige
xare ,zexifp eilr laiw jk xg`e oii zezyl `ly raypd mb
cnll 'xky' zaiz dxn`p jkitl ,ezexifp zngn dwli `l ,dzye

le dreayd xeqi` lr lg zexifp xeqi`yipy meyn dwe
mixeqi`d.

:minkg zrc z` x`al zxfeg `xnbdénð ïðaøìemixaeqy §©¨¨©¦
,eipic lkl xifp dyrp cg` xacn zexifp zlawayìkî' áéúëä̈§¦¦Ÿ

,'ïéiä ïôbî äNòé øLàwx dlg zexifpdy yexcl yi 'lkn' oeylne £¤¥¨¤¦¤¤©©¦
.ef daizn minkg eyxci dne ,dixeqi` lk z` eilr laiw m`

:`xnbd zvxznøéæð éøeqéà ìò ãnéì íúä ,ïðaø Cì éøîà̈§¥¨©¨¨¨¨¦¥©¦¥¨¦
äæ íò äæ íéôøèönLxifpd ixeqi`y cnln my weqtd - ¤¦§¨§¦¤¦¤

zif ivge mibfdn zif ivg lk`y xifpe ,zifk xeriyl mitxhvn
.zewln aiig ,mipvxgdnïBòîL éaøåzexifpdy df weqtn cnly §©¦¦§

,dixeqi` lk zlawa wx dlgóeøéö déì úéìcenil jixv epi` - ¥¥¥
ixeqi`e] mixeqi`d lka eixacly itl ,mitxhvny xifp ixeqi` lr

,`edy lk zlik` lr miwel [mllka xifp,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¥

úBkîì eäL ìkaiig `edy lk elit` mixeq`d mixacn lke`d - ¨¤§©
e ,zewlneøîà àìxeriy jixvyïaø÷ ïéðòì àlà ,úéæklke`dy - Ÿ¨§§©¦¤¨§¦§©¨§¨

zewln oiprl la` ,zifk lk`iy cr oaxw aiigzn epi` bbeya
xeriy oi` cifnaaiig epi`y oeik sexiv jiiy `l xifp iabl ok m`e .

znlyd lr `a epaxw `l` ,dizye dlik` xeqi` lr oaxw
xifp epi`y cnll `ae xzein 'dUri xW` lMn' weqtde ,ezexifp¦Ÿ£¤¥¨¤

:mlekn xeciy cr

äðùî
xne`d,'äìéìc ìòáë çBðî ïáë ïBLîLk éðéøä'lk z` xikfdy £¥¦§¦§§¤¨©§©©§¦¨

ly eny z` xikfd `ly e` ,zexifpd zlawa mixacd zyely
ipixd' wx xn`e oeyny'äfò úBúìc ø÷òL éîkipixd e` ,éîk' §¦¤¨©©§©¨§¦

ìt eøwpL'åéðéò úà íézLïBLîL øéæð äæ éøä ,bedpl `ed jixv - ¤¦§§¦§¦¤¥¨£¥¤§¦¦§
oeynyk zexifpa:d`ad dpyna ex`azi ef zexifp ipice .

àøîâ
oeyny ly eny zxkfda xifp dyrp epi` recn zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .calaïéìä ìk àðúéîì él änìjixvd dn myl - ¨¨¦§¦§¨¨¨¥
gepn oak oeynyk' ,el` zepeyl lk z` xifpd xn`iy `pzd
zvxzn .ezlaw dliren `l mdn cg`a ike ,'dlilc lrak

:`xnbd,éëéøömeynøîà éàcwx xifpdäåä ,'ïBLîLk éðéøä' §¦¥§¦¨©£¥¦§¦§£¨
àðéøçà ïBLîL àðéîàoeynyk zeidl ezpeeky mixne` epiid - £¦¨¦§©£¦¨

,mlera epyiy xg`okl ,xifpd oeynyk zexifp lawl oiekzp `le
ïì òîLî à÷mb xnel jixvy `pzdàðz éàå ,çBðî ïákçBðî ïák ¨©§©¨§¤¨©§¦¨¨§¤¨©

ezpeeky dgked oi` ,'gepn oak oeynyk ipixd' xn` m` elit` -
`l` ,zexifpléëä éø÷úéîc àkéà àðéîà äåäyiy mixne` epiid - £¨£¦¨¦¨§¦§§¥¨¦

okl ,edenk zeidl ezpeeke ,gepn oa oeyny iexwd mc`òîLî à÷̈©§©
ïìmb xnel jixvy ,`pzdéîëe ,äìéìc ìòák[ink e`-]eøwpL ¨§©©§¦¨§¦¤¦§
ìt,åéðéò úà íézLcg` sexivy ,dfr zezlc xwry ink e` §¦§¦¤¥¨

eilr lawl ezpeek lr giken xifpd oeyny ly miwdaend eipniqn
:oeynyk zexifp

äðùî
:oeyny xifp oial mler xifp oiay lcadd z` zx`an dpyndäî©

ïéazeidl eilr laiwy inì ,íìBò øéæðoia,ïBLîL øéæðmdipya ixd ¥§¦¨§§¦¦§
y `l` .eiig ini lkl zexifp eilr dlgíìBò øéæðm`,BøòN ãéaëä §¦¨¦§¦§¨

øòúa ì÷éîezvwn glbiy ici lr exry caekn lwdl leki - ¥¥§©©
,ixnbl glbl i`yx epi` la` ,xrzaeexry lwiny meiaàéáî¥¦

ìLàîèð íàå ,úBîäa L,znlàéáîxdhpy xg`äàîeè ïaø÷. ¨§¥§¦¦§¨¥¦¨§©§¨
la`,ïBLîL øéæðm` s`Bðéà àîèð íàå ,ì÷éî Bðéà BøòN ãéaëä §¦¦§¦§¦§¨¥¥¥§¦¦§¨¥

äàîeè ïaø÷ àéáî:miznl `nhidl el xzeny itl ¥¦¨§©§¨

àøîâ
:`xnbd dywndéîL øëc ïàî íìBò øéæð,o`k cr exikfd in - §¦¨©§©§¥

:`xnbd zvxzn .oeyny xifpl epia dn dpynd dpc eilryéøeqç©¥
àøqçéî,eixaca xqig `pzd -éðz÷ éëäå,zepyl jixv jke - ¦©§¨§¨¦¨¨¥

íìBò] øéæð äæ éøä ,íìBò øéæð éðéøä øîBàä.[epcnly xg`le ¨¥£¥¦§¦¨£¥¤¨¦¨
dpynd zx`an ,ef oeyla dlaw dlirenyøéæðì íìBò øéæð ïéa äî©¥§¦¨¦§¦

,ïBLîLyìL àéáîe ,øòúa ì÷éî BøòN ãéaëä íìBò øéæð,úBîäa L ¦§§¦¨¦§¦§¨¥¥§©©¥¦¨§¥
,äàîeè ïaø÷ àéáî àîèð íàåeli`eBðéà BøòN ãéaëä ïBLîL øéæð §¦¦§¨¥¦¨§©§¨§¦¦§¦§¦§¨¥

,øòúa ì÷éî¥¥§©©
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הכא

iiepik lk` cenr c sc ± oey`x wxtxifp
àåä éðéñ øäî åéìò ãîåòå òáùåî éøäålr edxkef Ð "eycwl zayd mei z` xekf" aizkc Ð

lhal raypc ol `niiwe .(ew migqt) 'ek xnel cenlz Ð oipn ez`ivia ,ezqipka `l` il oi` .oiid

zereay ,`,fh mixcp) opz `d :xn`z m`e .devn dlhane dreay `iz` `lc ,xeht devnd z`

xcp xeci ik yi`"c ,zeyxd xack devn xac lr lg xcpd oky ,zereayan mixcpa xneg :(`,dk

'dl`dc ,`iyw `l !inp 'dlc icina elit` ,aizk "

xqe`c ,"ilr dkeq zaiyi" xn`c oebk `l` ied `l

xeq`d xac mc`d z` oilik`n oi`e eilr dze`.el

oi` Ð "dkeqa ay` `ly mpew" xn` m` la`

el`e" wxta mixcpa dl opiwqn ikde .melk eixaca

.(a,fh) "oixzenäòåáù àáø øîàã àä éë àìà
úåøéæð àéúà øéæð éðéøä øîàå øæçå äúùàù

äòåáù ìò àìééç,devn oii xeq`l xn`wc epiide Ð

`py i`n :`niz ike .zeyxd oiik ,zezyl raypc

ipiq xdn raypn envr itn rayp?dil opixn` ikd

lke`y dreay" :(`,hk) zereay zkqna `icda

lr Ð "dplke` `ly dreay" xn`e xfge "ef xkk

aiig dipyd lre ,ieha zreay meyn aiig dpey`xd

,edine .`nrh yxtn mzde .`ey zreay meyn

s` dipyd lr aiig xn`wc ,dpin rnynl ol `ki`

inp zexifpc ,devnd z` lhal rayp iedc ab lr

.oii zezyl raypc i`d` `liigòîù øëùå éàî
éúøú äðéî`l ike ,zeyxd oiik devn oii xeq`l Ð

.edlekn xifp iedc Ð ediipin cgn `l` inp xcpóà
éáâ.xqzilc `ed oii dzy ik ,ycwnl `ad odk Ð

iwet`le ,`l Ð oixkync ilin x`y dzy ik la`

.'ek dcedi iaxcnúéìéò÷.mewn my Ðúéòáéà
àîéàaiig epi` :xn`c oerny iaxc `nrh epiid Ð

."xifp ipixd" xn`c ,mzqa olekn xifiy cr zexifpa

lr lg xeqi` dil zilc ,dinrhl oerny iaxc

oibfd one mipvxgd on envr xq` ik inp ikde .xeqi`

zglbzc `blt jci` iz` `l Ð zexifp dilr `liige

oiid on envr xifd ik ,inp i` .dielir `liige d`nehe

oii xeqi`` liige d`nehe zglbz xeqi` iz` `l Ð

.xenb xcp diieeylúéì ïåòîù éáøã àøîéú àðîå
øîåà ïåòîù éáø àéðúã øåñéà ìò ìç øåñéà äéì

'åëå íéøåôëä íåéá äìéáð ìëåàäiz` `lc Ð

`lc .dliap xeqi`` liige mixetkd mei xeqi`

`xeqi` sqezi`e mixetkd mei `z`c ebin :opixn`

x`y iabloerny iaxe .dliap iabl inp sqezi` ,ilin

elit`c :(`,bk) zezixk zkqna xn`c ,dinrhl

ikde .lw xeqi` lr liige iz` `l xeng xeqi`

zereay zkqnae (a,bl) [zenai] zkqna dl `pyixt

.(`,ck)äæ ïéôøèöîù øéæð éøåñéà ìë ìò ãîéì
äæ íò`l` bfe ovxg oia lk` `l m`y .zifkl Ð

.zewln aiig Ð cala zifkïåòîù éáøå`lc Ð

lif` Ð 'ek xifiy cr `l` ,`nrh i`d dia yixc

,sexiv meyn `xw i`d dil jixvn `lc ,dinrhl

:oerny iax xaqwc .sexiv dil zil oerny iaxlc

e`la xaerc ,aiig Ð `edy lk `l` lk` `l elit`

iax ,`ipzc ."lk`i `l bf cre mipvxgn" ea xen`d

x`y oiprle .oaxw oiprl `l` zifkl dlik` xeriy exn` `l ,zewlnl `edy lk :xne` oerny

ezexifp lr xar ik ,xifp iab la` .gqta unge mce alg oebk ,z`hg ezbby lr oiaiigy oixeqi`

dia opira `le ,aiign `edy lka Ð oaxw aiig ied `le ,iwlc `ed `wlinc Ð ovxg e` bf lk`e

cr aiig epi`c `nrh `eddl `xw dil xziin Ð sexiv meyn jixhvin `le li`ed ,jkld .sexiv

.olekn xifiyäðùîïåùîùë éðéøälrak" xn` `ly e` Ð dlilc lrak e` gepn oa e` Ð

"dfr zezlc" xn` `ly e` ,"dfr zezlc xwry ink gepn oak e` oeynyk" xn` `l` "dlilc

."eipir z` mizylt exwpy ink gepn oak oeynyk" xn` `l`ïåùîù øéæð äæ éøäbedpl jixv Ð

.ied ikid yxtn onwle .oeyny zexifpa envraàøîâàì åúå ïåùîùë øîà éàãded Ð

"gepn oak oeynyk" inp xn` ded i`e ."gepn oak" xn` ikdl ,xn`w `pixg` oeyny :`pin`

e` ,ikd inp ixwz`c `pixg` yipi` `ki` :`pin` ded ,cala`ilbinc ,"dfr zezlc xwry ink" e` "eipir z` mizylt exwpy ink" e` "dlilc lrak" ediicda xn`w ikdl .gepn oa oeyny e` gepn oa

.`pixg` ded `lc `zlinøéæð äæ éøä íìåò øéæð éðéøälwin Ð xriy caek el yiy mei miylyl ribdy oeik jkitl .mler cr eilr law zexifpc rnyn "mler xifp ipixd" xn` ikc .eiig ini lk Ð

.miyelye miyely lk glbne ,xrzaàéáîå.oipra xn`py enk ,minlye dlere z`hg :zenda yly zglbze zglbz lkl Ðäàîåè ïáø÷ àéáî àîèð íàåe` mixez izye my`l ezpy oa yak Ð

.xrza lwin epi` mlerle ,mler xifp df ixd Ð oeyny zexifp eilr lawnd la` .dpei ipa ipyäàîåè ïáø÷ àéáî åðéà àîèð íàå.onwl yxtnck ,miznl `nhpy oeynya epivn oky Ð
éðî
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[a,b scl jiiy]ãòm`e .dilr laiw zexifpc ilin lk rnync ,`nzq xn`i e` Ð olekn xifiy

.d`nehe zglbz mb ,mlek yxtl jixv Ð bfe ovxg yxtl `a

ìëîzglbz izk`e :xn`z m`e .xifdl jixv edleknc `nl` Ð oiid otbn dyri xy`

zglbz mb lawl jixvy oicd `ed Ð oiia ol ilbc oeik :xnel yie !opirny `l d`nehe

."lkn" `xwc `pyiln ol `wtpe .d`neheïééî
xifi xkyexak `dc ,xifp ied cga elit` rnyn Ð

azkinl il dnl ,"otbn dyri xy` lkn" aizk

ik xcp `l elit`c opireny`l `l` ?"xkye oiin"

`ayk elit`e ,eilr zexifp liigc Ð ipdn cga m`

.iaizk `l bfe ovxg `kdc ,yxtl

øåñàì`xwn ,xnelk Ð zeyxd oiik devn oii

."xifi xkye oiin"c `xiziéàî`id

Ð `ed ipiq xdn cnere rayen `zlca`e `yeciw

?zexifp eilr legz ji`e ,`ziixe`c meid yecwc

xnel ,xzein `xw jixhvi` ikdl ,daxc`c :dywe

:ikd xza ipyn i`n :dyw cere !zexifp dilr liigc

zexifp `iz`c ,xifpa xcpe xfge ,zezyl raypy oebk

rayen ixd ,el iywz mewn lkn ?dreay` liige

lecb cnere rayen oi`c xnelk ,ipiq xdn cnere

e`l meid yecwc :dyw cere ?zezyl raypy dfn

:opiyxce "xekf" aizkc inp idpc .`ed `ziixe`c

epiaxl d`xp okl !`ed `zknq` Ð oiid lr edxkef

?ipiq xdn cnere rayen ike :dinza opiqxbc mz

ike ,devn oii xeq`l xzein `xw il dnl ,xnelk

lr Ð `ziixe`c meid iyeciwc idpc ?'eke rayen

.`zknq` oiid lr edxkefc ,`ziixe`c e`l oiid

ol rnyn `we ,zezyl raypy oebk :ipyn `zyde

.zezyl raypy ab lr s` ,dilr liigc `xizi `xw

éôåìàìycwnl aiig epi`e .`kdn Ð ycwnl

dcedi iaxn iwet`le ,xkye oii` `l`

.'ek

éáøyexit Ð xeqi` lr lg xeqi` dil zil oerny

ded `kd `xw e`l i`e .'ek `ipzck `nlra

xifpa xifd aeye ,zezyl `ly raypc `kid :`pin`

`xw ol rnyn `w .zexifp` aiig `l Ð oiia dzye

qek zezyl `ly rayp m`c ,"xkye oiin"c `xizi

,izxz iwlc Ð qekd dzye xare xifpa xcpe ,df

xn`wck `niz `le .zexifp meyne `zreay meyn

uxzl lkez `l` ,"dzy`y dreay" lirl `ax

.izyxitck ,"dzy` `ly dreay" elit`éáøå
oernyxezi jixv oi` ,xnelk Ð sexiv dil zil

aiign mce algk mixeqi` x`ya elit`c ,sexivl

`l `kde .oaxwl `l` zifk exn` `le ,edy lka

dzyy lr `a epi` xifp oaxwy ,oaxwl sexiv jiiy

.excp znlyd lr `a oaxwde ,zewln `l` ,oii

äî:xn`z m`e Ð mler xifpl oeyny xifp oia

`zil oeyny xifpc ,ediipia `ki` dl`y

wxta `zi`ck ,dl`ya `zi` mler xifpe ,dl`ya

:xnel yie !cg` mlz yxeg iab (`,ak) zeknc `xza

zexifp lr l`yi m`e ,ipzw `lzexifpa `zilc `zlin

.oixifp odipyyk 'ek oeyny xifp oia dn :xn`w ikde .xifp ied `l f` Ðïåùîùëlrak gepn oak

gkenck ,ozyly xn`iy cr ,ibq `l Ð dicegl "gepn oak" e` ,dicegl "oeynyk" la` Ð dlilc

.eipir z` mizylt exwpy inke ,e"iea ,dfr zezlc xwry inke :mz epiax qixb jli`e o`kn .`xnba

,cegl "dlilc lrak" xn` i`c .'ek "exwpy ink" e` ,"xwry ink" xn`iy e` :xnelk ,xn`w e` e`c

,oeyny xifp iedc Ð cegl "eipir z` mizylt exwpy ink" e` ,cegl "dfr zezlc xwry ink" e`

.irhinl `kil `dacøéæðixdy ,ixnbl glb `ly melya`k ,ixnbl glbn `le Ð lwin mler

.exrya dlzpàéáîåmelya`n `zknq`e ,ipiqn dynl dkld ,lwiny drya Ð zenda yly

.my`e mixez izy Ð d`neh oaxw ,xedh xifpk minlye dler z`hg ."ixcp mly`" xn`c
oaxw
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iiepikהכב lka cenr c sc ± oey`x wxtxifp
äìéçúëì øúåîã øîà àä äãåäé éáø éà éðîÐ "`nhp m`" ipzw oizipzne ,`nhil Ð

.`l Ð dligzkl la` ,caricaíà ïåùîù øéæð éáâ éîð àðúdligzkl inp oicd `ede Ð

.xzenéìò éøä.xekak ef xkk Ðøñåà á÷òé éáøxcipd xaca exeqi` `diy opira `lc Ð

'dl xcp xeci ik yi`" aizk `dc) ,minlye (z`hg) oebkoebk ,xeq`d xac zeaxl Ð "

.(xekaàì øîàã á÷òé éáøë äì øáñ äãåäé éáø
øåãðä øáã ïðéòáxifp ipixd" xn` ik ,inp ikd Ð

`vi `l oeynyc ab lr s`e ,xifp ied Ð "oeyny

.eitn zexifpïåòîù éáøåxifp ied `l xne`c Ð

`lc meyn ,xzen xn`c iqei iaxk dl xaq Ð

ixdy ,xecpd xac ied `lc ,xekaa `l` qitzd

.mgxn ezyecwøåëá éáâ éðàùåepiidc Ð

'dl" aizkc meyn Ð awri iaxc `nrhyi`" ,"

'dl xcp xeci ik.xekad z` zeaxl Ð "úåáøì
íùàå úàèçz`hgk ilr df xkk" xn` ikc Ð

.xeq` Ð "my`keïëù íùàå úàèç éðà äáøî
øãðá ïñéôúîcr my`e z`hg `ian epi`y Ð

iz`hgl edf" xn`ie odl aiegn `diy

."iny`leøãðá øåëáä úà åñéôúî ïéàùÐ

ilekc ,xifp iab la` .`ed mgxn cnere xecpc

xac opira Ð iqei iaxl oia awri iaxl oia `nlr

xn` `l Ð "oeyny xifp ipixd" xn` ike ,xecpd

.melk `leéîð øéæð éáâoia awri iaxl oia Ð

xecpd xac opira i`n` ,iqei iaxl?aizk `d

!"xifdl 'dl" diaúåøéæð [íùà] éúìëà àì
íìåòî,lirl opixn`c `nrh `edd meyn Ð

od d`neh ini odilr oiaxe oi`nhn odykc

.dxfrl oileg oi`iane oihxgznæçôåxdne Ð

on min ae`yl .xedxd icil ip`iade ,ixvi ilr

oeyl `ed oky ,opiqxb [oird :zeidl jixv] ribd

.oiirnd on :eyexite ,dpyndáåúëä øîà êéìò
'äì øéæäì øéæð øãð øåãðì àéìôé éë ùéàÐ

.miny myl xcepy rnyncøéæð åàì ïåùîùå
íéäìà øéæð éë áéúë àäå àåä`wlq `we Ð

dil dedc ,`zlin `dl xn`w gepnc oizrc

.xifpa epa z` xicn mc`c ,xecpd xacêàìî
øîà÷ã àåäon xrpd didi midl` xifp ik" Ð

.`vi `l gepn itn la` ,"ohadééåãøâ àîìéã
åäì ãøâ`l diteb `ed la` ,oda jzg jzgn Ð

.eda rbpáéúë ç÷éå êéåxcde ,jie :rnync Ð

.gwieåäðéåù ïéññåâoiqqeb eedc icdae Ð

.eda inhi` `le ,edpigly`àëéä íìåò øéæðå
áéúë.zenda yly `iane xrza lwiny Ðéëä

äéä íìåò øéæð íåìùáà øîåà éáø àéðúã :ïðéñøâ
äéä çìâîå .äðù íéòáøà õ÷î éäéå øîàðù

ùãç øùò íéðùì íåìùáàdil ded jkac Ð

yi`k"c ,caek dil ded `l ikdn xivaae ,caek

Ð mler ixifp x`y la` .(g mihtey) "ezxeab

.caek ikda dil iedc ,mei miylyl zg` glbn
éìéåó
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ïáø÷xeq`y oiprl :xnelk ,dilr liig zexifp la` .oeyny xifp :yexit Ð iziin `lc `ed

.dligzkl miznl ze`nhl

àìùxecp did en` ohan `l` ,xifpa xfp `l ,xnelk Ð eitn zexifp `viy oeynya epivn

,xifpa xcpy "dfk ipixd" enk ,xecpd xaca xeciy opira op`e .`linn xifpa

cr Ð "xcp xeci ik" (`,ci mixcp) opiyxcck

.xecpd xaca xeciyéøäxekak ilr:yexit Ð

.xekak df xkkàìilek ,xnelk Ð `nlr ilekc

xac ied Ð "minlyke dlerk" xn` i` `nlr

dcedi iax .en` mgxn yecw xeka la` ,xecpd

,xecpd xac opira `l xn`c ,awri iaxk dl xaq

ab lr s` ,xifp ied Ð "oeynyk ipixd" xn` m`e

en` ohan yecw `l` ,ded xecp e`l oeyny xifpc

.xekakàìxecpd xac opira `nlr ilekc

ik" Ð 'dl aizkc `kd ip`ye zexifp iabl `nlra

'dl xcp xeci`edy xnelk ,xekad z` zeaxl Ð "

.xecp ied [ikd] elit` ,`linn 'dlúåáøìz`

dler :`pin` jzrc `wlqc my`e z`hgd

la` ,xecpd xac ied Ð dacp mi`ad minlye

xac ixwin `l Ð daega mi`ad my`e z`hga

'dl" ol rnyn `w ,xecpdiedc ilin lk iaxnc "

.'dläåöîùyicwz xeka :yexit Ð ycwl

.mgxn yicwc it lr s` "dxekaa ycwez" xnele

éîoeik ,`ed xecpd xac e`l jkld Ð yecw `l

.`nlra devn `l` epi`céáâaizkd inp xifp

'dl"n xeka awri iax iaxnc ikid ike Ð 'dlÐ "

'dl"n oeyny xifp daxp inp ikd.xifpa aizkc "

àìzeny` x`y la` Ð zexifp my` izlk`

eipira dyw did xifp my` la` .lke` did

oeike ,`nhpy xifpa `l` `a epi`y itl ,elke`l

minidy ,excp lr hxgzn ot b`ec did Ð `nhpy

.dxfra oileg `iane ,oiltep mipey`xd

êéìò,xnelk Ð 'dl xifdl xne` aezkd

`le ,miny myl ixnbl excp zligzy

x`y la` .`nhpy it lr s` hxgziy b`ec did

dxiar lr e` ,dxv zra mixcep `nzq Ð mixcep

miaxznyke ,mper lr xtkle xrhvdl ick ociay

zeidl aexw Ð ozrca exnby dnn mdilr minid

.zepey`xd lr `dez

ïåùîùded xecp e`lxifp xecp `l :yexit Ð

"didi midl` xifp ik" aizk `de .ded

eia`l xne` did j`lndy jzrc `wlq `we .'ek

yi`d :(a,gk) onwl opixn`ck ,cleiykl epxifiy

.xifpa epa xicníúädil xn`wc `ed j`ln

itn `le eia` itn `l zexifp `vi `le ,d`eapa Ð

.oeyny

ééåøâwxef wegxn :xnelk ,mivg oeyl Ð ixb

.mbxde mda

àîìéã,miqqeb `wec e`l Ð edpieey oiqqeb

`l` ,qqebl rbil xeq` xifp ik

.oiqqebl aexw :xnelkàìà:yexit Ð `xnb

.opigly igely xcde ynn edpilhwc opixnbc

opi` mieb ixaw (`,`q zenai) xn`c o`nl elit`e

.oi`nhn `din rbna Ð ld`a oi`nhnøéæðå
iziine .lwdl xzeny ,xnelk Ð aizk `kid mler

xnle dil zi`ck xnl ,lwin didy melya`n

.dil zi`ck

úàdil rnyn xcp mzqe Ð izxcp xy` ixcp

`l` glbn did `ly xg` ,cere .zexifp

llkn ,exry eilr ciakdy rnyn ,minil minin

.xcp zexifpc
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,éúééî àìc àeä ïaø÷ .äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàå§¥¥¦¨§©§¨¨§¨§¨©§¥
éaø àì ?ïéúéðúî épî .déìò àìééç ¯ úeøéæð ìáà£¨§¦©§¨£¥©¦©§¦¦¨©¦
:øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .ïBòîL éaø àìå ,äãeäé§¨§¨©¦¦§§©§¨©¦§¨¥

ïBLîL øéæðïBLîLa eðéöî ïkL ,íéúnì àîhéì øzeî §¦¦§¨¦¨¥©¥¦¤¥¨¦§¦§
¯ "ïBLîL øéæð" øîBàä :øîBà ïBòîL éaø .àîèpL¤¦§¨©¦¦§¥¨¥§¦¦§
úeøéæð úàöiL ïBLîLa eðéöî àlL ,íeìk øîà àìŸ¨©§¤Ÿ¨¦§¦§¤¨¨§¦
,äléçzëì eléôà øîàä ¯ äãeäé éaø éà ?épî .åétî¦¦©¦¦©¦§¨¨£©£¦§©§¦¨
øîàä ¯ ïBòîL éaø éà ."àîèð íà" éðú÷ ïéúéðúîe©§¦¦¨¨¥¦¦§¨¦©¦¦§¨£©
äãeäé éaø íìBòì ¯ !ììk úeøéæð déìò àìééç àì̈¨§¨£¥§¦§¨§¨©¦§¨
àðz ¯ "àîèð íà" íìBò øéæð éab éðú÷c éãéiàå ,àéä¦§©§¥§¨¨¥©¥§¦¨¦¦§¨§¨
àzâeìôa àîéì ."àîèð íà" ïBLîL øéæð éab éîð©¦©¥§¦¦§¦¦§¨¥¨¦§§¨
éaø ,"øBëák éìò éøä" :ïðúc ,éâìtéî÷ éàpz éðäc§¨¥©¨¥¨¦©§¦¦§©£¥¨©¦§©¦
äãeäé éaø ,åàì éàî .øézî éñBé éaøå øñBà á÷òé©£Ÿ¥§©¦¥©¦©¨©¦§¨
,øcépä øác ïðéòa àì :øîàc ,á÷òé éaøk dì øáñ̈©¨§©¦©£Ÿ§¨©¨¨¥©¨¨©¦¨
øác ïðéòa :øîàc ,éñBé éaøk dì øáñ ïBòîL éaøå§©¦¦§¨©¨§©¦¥§¨©¨¥©¨¨

épä øác ïðéòa àîìò éleëc ,àì ¯ ?øcépäéðàLå ,øc ©¦¨¨§¥¨§¨¨¥©¨¨©¦¨§¨¥
'äì" déa áéúëc øBëa éabéaøå .øBëaä úà úBaøì " ©¥§¦§¦¥©§©¤©§§©¦
'äì" àeää :Cì øîà éñBéúàhç úBaøì déì éòaéî " ¥¨©¨©©¦¨¥¥§©©¨

àéöBäìe íLàå úàhç úBaøì úéàø äîe ¯ .íLàå§¨¨¨¨¦¨§©©¨§¨¨§¦
ïkL ¯ íLàå úàhç éðà äaøî ¯ ?øBëaä úà¤©§§©¤£¦©¨§¨¨¤¥
Bñétúî ïéàL ,øBëaä úà éðà àéöBîe ,øãða ïñétúî©§¦¨§¤¤¦£¦¤©§¤¥©§¦
øãða Bñétúî éîð øBëa :Cì øîà á÷òé éaøå .øãða§¤¤§©¦©£Ÿ¨©¨§©¦©§¦§¤¤
Bì ãìBðì ïépî :eøîà eðéaø úéa ìL :àéðúc .àeä§©§¨¤¥©¥¨§¦©¦§¨
øîàpL ¯ BLéc÷äì åéìò äåönL Bøãò CBúa øBëa§§¤§¤¦§¨¨¨§©§¦¤¤¡©
äåöîc éäð :Cì øîà éñBé éaøå ."Léc÷z øëfä"©¨¨©§¦§©¦¥¨©¨§¦§¦§¨
¯ ?LBã÷ àì éî ,déì Léc÷î àì éà ,BLéc÷äì§©§¦¦¨©§¦¥¦¨¨

'äì" áéúëä ,éîð øéæð éabdéì éòaéî àeää ¯ !" ©¥¨¦©¦¨§¦©©¦¨¥¥
íLà ézìëà àì éîiî :÷écvä ïBòîL øîà :àéðúãëì§¦§©§¨¨©¦§©©¦¦¨©Ÿ¨©§¦£©
,íBøcä ïî éìà àaL ãçà íãàî õeç ,àîè øéæð̈¦¨¥¥¨¨¤¨¤¨¥¨¦©¨
.íélzìz Bì úBøeãñ åéúBveå÷e ,éàBø áBèå íéðéò äôé§¥¥©¦§¦§¨§©§©¦

ì úéàø äî ,éða :Bì ézøîà?äæ äàð øòN úçL ¨©§¦§¦¨¨¦¨§©¥¥¨¨¤¤
ì ézëìäå ,éøéòa éáàì éúééä äòBø :éì øîàáBàL ¨©¦¤¨¦¦©£¦§¦¦§¨©§¦¦§

éøöé æçôe ,élL äàeáaa ézìkzñðå ,ïééònä ïî íéî©¦¦©©§¨§¦§©©§¦©¨¨¤¦¨©¦§¦
!ä÷éø :Bì ézøîà .íìBòä ïî éðãøBèì Lwéáe éìò̈©¦¥§§¥¦¦¨¨¨©§¦¥¨
EôBqL ,ElL BðéàL íìBòa äàbúî äzà äî éðtî¦§¥¨©¨¦§¨¤§¨¤¥¤§¤§

:Bì ézøîà ;BLàø ìò åéz÷Lðe ézãîò !íéîMì EçlâàL äãBáòä ?äòìBúå änø úBéäì¦§¦¨§¥¨¨£¨¤£©¤§©¨©¦¨©§¦§©§¦©Ÿ¨©§¦
éìò ,ìàøNéa íéøéæð eaøé EúBîkîBà áeúkä Eøéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék ...Léà" :ø §§¦§§¦¦§¦§¨¥¨¤©¨¥¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦

'äìCàìî íúä ¯ !"ïèaä ïî øòpä äéäé íéäìà øéæð ék" áéúëäå ?äåä øéæð åàì ïBLîLå ." ©§¦§¨¨¦£¨§¨§¦¦§¦¡Ÿ¦¦§¤©©©¦©¨¤¨¨©§¨
¯ "Léà óìà éúékä øBîçä éçìa" áéúëcî àîéìéà ?íéúnì énhéàc ïìðîe .øîà÷c àeä§¨£©§¨©§¦©¥©¥¦¦¥¨¦¦§¦¦§¦©£¦¥¦¤¤¦

iå" àëäî àlà !eäa òâð àìå ,eäa éøb ééeøb àîìécìL íäî C."íúBöéìç úà çwiå Léà íéL ¦§¨¨¥¨¥§§¨¨©§¤¨¥¨¨©©¥¤§¦¦©¦©¤£¦¨
?ïðéìè÷ øãäå àLéøa ïeðéçìLà àîìéc ¯iå"¯ !ïðéeL ïéññBb àîìéãå ¯ .áéúk "çwiå ...C ¦§¨©§©¦§¥¨©£©¨§¦©©©©¦©§¦§¦§¨§¦©¥©

,äéä íìBò øéæð íBìLáà :øîBà éaø ,àéðúc .áéúk àëéä íìBò øéæðe .dì éøéîb àøîb ,àlà¤¨§¨¨§¦¦¨§¦¨¥¨§¦§©§¨©¦¥©§¨§¦¨¨¨
éøãð úà ílLàå àp äëìà Cìnä ìà íBìLáà øîàiå äðL íéòaøà õwî éäéå" øîàpL¤¤¡©©§¦¦¥©§¨¦¨¨©Ÿ¤©§¨¤©¤¤¥§¨¨©£©¥¤¦§¦

ì ãçà çlâîe ."ïBøáça 'äì ézøãð øLàøîàpL ¯ Lãç øNò íéðL."íéîiì íéîé õwî éäéå" £¤¨©§¦©§¤§§©¥©¤¨¦§¥¨¨Ÿ¤¤¤¡©©§¦¦¥¨¦©¨¦
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הכג

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

äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàåznl `nhp m`. §¥¥¦¨§©§¨
oeyln :miznl `nhidl xeq` oeyny xifp m` dpc `xnbd

`weecy rnyn 'd`neh oaxw `ian epi`e' dpyndàìc àeä ïaø÷̈§¨§Ÿ
éúééî,`ian epi` -,déìò àìééç úeøéæð ìáà`nhidl el xeq`e ©§¦£¨§¦¨§¨£¥

.miznl,ïéúéðúî épîàìkàìå äãeäé éaøk,àéðúc .ïBòîL éaøéaø ©¦©§¦¦Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¦§§©§¨©¦
íéúîì àîhéì øzeî ïBLîL øéæð ,øîBà äãeäéoiia wx xeq`e §¨¥§¦¦§¨¦¨¥§¥¦

,zglbzeàîèpL ïBLîLa eðéöî ïkLznl.mi,øîBà ïBòîL éaø ¤¥¨¦§¦§¤¦§¨©¦¦§¥
øîBàäipixd',íeìk øîà àì 'ïBLîL øéæðitlïBLîLa eðéöî àlL ¨¥§¦¦§Ÿ¨©§¤Ÿ¨¦§¦§

,åétî úeøéæð úàöiLycwzp en` ohan `l`,dzrne .épîzrck - ¤¨¨§¦¦¦©¦
,dpynd inéàkøîàä ,äãeäé éaøyäléçzëì eléôà`nhp ¦©¦§¨¨¨©£¦§©§¦¨

,miznl,àîèð íà éðz÷ ïéúéðúîåxeq` dligzkly rnyne §©§¦¦¨¨¥¦¦§¨
e ,`nhidléàk,ììk úeøéæð déìò àìééç àì øîàä ,ïBòîL éaø ¦©¦¦§¨¨©Ÿ¨§¨£¥§¦§¨

:`xnbd zvxzn .zexifp dlgy epipy dpynaeíìBòìkäãeäé éaø §¨©¦§¨
,àéä,`nhidl xzen dligzkl elit` ok`eéðz÷c écéiàåløéæð éab ¦§©§¥§¨¨¥©¥§¦
íìBòoeyl'àîèð íà'jkl ,dligzkl `nhidl el xeq`y itl ¨¦¦§¨

énð àðzlïBLîL øéæð éaboeyl.'àîèð íà' ¨¨©¦©¥§¦¦§¦¦§¨
:`xnbd zxxanàîéìoerny iaxe dcedi iaxéàpz éðäc àzâeìôa ¥¨¦§§¨§¨¥©¨¥

éâìôéî÷,el` mi`pz zwelgna ewlgp -,ïðúcxne`déìò éøä ¨¦§§¥¦§©£¥¨©
øBëák,dxedh dnda xekak df xkk ilr xq`i -øñBà á÷òé éaø ¦§©¦©£Ÿ¥

,xcpa xkkd z`.øézî éñBé éaøå:`xnbd zx`ane,åàì éàîéaø §©¦¥©¦©¨©¦
äãeäézexifpy s` zexifp dlg 'oeynyk ipixd' zxin`ay xaeqd §¨

,`linn dlg oeynyøcépä øác ïðéòa àì øîàc á÷òé éaøk dì øáñ̈©¨§©¦©£Ÿ§¨©Ÿ§¦¨¨¨©¦¨
,xcp ici lr xq`py xaca excp z` qitzdl jixv xcepd oi` -

.lg xcpd ,xekak dxez dxq`y xaca qitzd m` mb `l`éaøå§©¦
ïðéòa øîàc ,éñBé éaøk dì øáñ ïBòîLa qitziy,øcépä øác`le ¦§¨©¨§©¦¥§¨©§¦¨¨¨©¦¨

epi` dlaw ici lr did `l exeqi`y oeynya qitznd okle .xekaa
.llk xifp

:`xnbd dgec,àìøcépä øác ïðéòa àîìò éleëcmicen mlek - Ÿ§¥¨§¨§¦¨¨¨©¦¨
xecpd xaca wx qitzdl xyt`y,,øBëa éab éðàLås`y §©¦©¥§

,ea qitzdl xyt`y awri iax xaeq ,dil`n dlg ezyecwy
meyndéa) áéúëc((b l xacna)xcp xCi iM Wi`',''äì'dl zaize ¦§¦¥¦¦¦Ÿ¤¤©

d`aúà úBaøìøBëaäxyt` ,`linn 'dl yecw `edy s`y §©¤©§
.ea qitzdlàeää ,Cì øîà éñBé éaøåzaiz -'äìd`a dpi` §©¦¥¨©¨©©

`l` xeka zeaxlíLàå úàhç úBaøì déì éòaéîqitzdl xyt`y ¦¨¥¥§©©¨§¨¨
.mda

:`xnbd dywnúBaøì úéàø äîea dqtzd 'dl zaiznúàhç ¨¨¦¨§©©¨
àéöBäìe íLàåieaixd llknä úàa dqtzdøBëazvxzn . §¨¨§¦¤©§

:`xnbdïkL íLàå úàhç éðà äaøîxcp ici lr maeig oi`y s` §©¤£¦©¨§¨¨¤¥
`l` `linn dlg mzyecw oi` j`øãða ïñétúîjixv - ©§¦¨§¤¤

,xecpd xac miaygp okle ,oaxwl myicwdløBëaä úà éðà àéöBîe¦£¦¤©§
øãða Bñétúî ïéàLyecw `l` xeaica eyicwdl jixv oi`y - ¤¥©§¦§¤¤

.llk xecpd xac epi`e ,eil`n
á÷òé éaøå,xekaa dqtzd dlgy xaeqyénð øBëa ,Cì øîà §©¦©£Ÿ¨©¨§©¦

àeä øãða Bñétúî-ke ,xcpa eyicwdl jixv,àéðúceðéaø úéa ìL ©§¦§¤¤§©§¨¤¥©¥
ì ïépî ,eøîày mc`BLéc÷äì åéìò äåönL Bøãò CBúa øBëa Bì ãìBð ¨§¦©¦§¨§§¤§¤¦§¨¨¨§©§¦

,xeka myløîàpL(hi eh mixac)'ebe xFkAd lM,'Léc÷z øëfäoeike ¤¤¡©¨©§©¨¨©§¦
.xecpd xac `ed aygp eyicwdl devny,éñBé éaøåéäð ,Cì øîà §©¦¥¨©¨§¦

BLéc÷äì äåöîcike ,xekad z` yicwdl devny s` -àì éà §¦§¨§©§¦¦Ÿ
déì Léc÷îeitaLBã÷ àì éîoeike ,yecw xekad didi `l m`d - ©§¦¥¦Ÿ¨

.xecpd xac aygp epi` milrad ycwda dielz ezyecw oi`y
oerny iaxl recn :`xnbd dywnixde ,melk xn` `lénð øéæð éab©¥¨¦©¦

áéúëä(a e xacna)xiGdl',''äìdqtzd 'dl zaizn zeaxl yie ¨§¦§©¦©
oeyny zexifpa.:`xnbd zvxznàeää''dl xifdl' -déì éòaéî ©¦¨¥¥

,àéðúãëìàîè øéæð íLà ézìëà àì éîiî ,÷écvä ïBòîL øîà, §¦§©§¨¨©¦§©©¦¦¨©Ÿ¨©§¦£©¨¦¨¥
miaexwe ,ezlaw lr `ed hxgzn ezexifp ini eaxzpy ici lr `ny

,dxfra oileg zeidl eizepaxw,íBøcä ïî éìà àaL ãçà íãàî õeç¥¨¨¤¨¤¨¥©¦©¨
mc` eze` dide ,`nh xifp my` `iade,éàBø áBèå íéðéò äôé§¥¥©¦§¦

åéúBveå÷eey`x zexry -íélzìz Bì úBøeãñdxeva zeielz - §¨§©§©¦
,d`pì úéàø äî ,éða ,Bì ézøîàäæ äàð øòN úçLzlaw dnl - ¨©§¦§¦¨¨¦¨§©¥¥¨¨¤¤

exry glbl jxhvz dteqay zexifp,jizéáàì éúééä äòBø ,él øîà̈©¦¤¨¦¦§¨¦
excr z`å ,éøéòazg` mrtì ézëìäïééònä ïî íéî áBàLzewydl §¦¦§¨©§¦¦§©¦¦©©§¨

,xcrd z`élL äàeáaa ézìkúñðåd`pd ipt xzqlw zenca - §¦§©©§¦©¨¨¤¦
,oirnd ina swzypyéìò éøöé æçôeilr `al rxd ixvi xdine - ¨©¦§¦¨©

,dxiar xedxd icil ip`iadeLwéáejkaíìBòä ïî éðãøBèì- ¦¥§§¥¦¦¨¨
,`ad mlera iwlg ca``yBì ézøîàizxn` xnelk ,ixvil - ¨©§¦

,invrlElL BðéàL íìBòa äàbúî äzà äî éðtî ,ä÷éøiteia - ¥¨¦§¥¨©¨¦§¨¤§¨¤¥¤§
cere ,'d ly eitk zxivi `l` ,jiyrn zngn epi`y jx`ezEôBqL¤§

cizr dzr ea d`bzn dz`y jteby -äòìBúå änø úBéäìxg` ¦§¦¨§¥¨
jzzin,äãBáòä[dreay oeyl-]íéîMì EçlâàL,miny myl - ¨£¨¤£©¥£©¨©¦

,wicvd oerny miiqne .glb` dteqae zexifp ilr law`yézãîò̈©§¦
,BLàø ìò åéz÷Lðee,ìàøNéa íéøéæð eaøé EúBîk Bì ézøîàéìòE §©§¦©Ÿ¨©§¦§§¦§§¦¦§¦§¨¥¨¤

,''äì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék Léà' øîBà áeúkärnyn ''dl'e ©¨¥¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦©
lk` miny myl ezexifp dzidy oeike .'d myl zexifp lawny

.eny`n wicvd oerny
:zexifpa xcp `l oeynyy oerny iax ixac lr dywn `xnbd

øéæð åàì ïBLîLåäåä,xcp ici lr xifp did `l oeyny ike - §¦§¨¨¦£¨
áéúëäå(f bi mihtey)'ïèaä ïî øòpä äéäé íéäìà øéæð ék'j`lnd - §¨§¦¦§¦¡Ÿ¦¦§¤©©©¦©¨¤

ok m`e ,cleiy xg`l zexifpa exicn eia` `diy en` lr deiv
:`xnbd zvxzn .eia` xcp ici lr dzid ezexifpíúädàeä Càìî ¨¨©§¨

÷cøîàieeiv jxca `le ,xifp zeidl `ed cizry d`eap jxca §¨¨©
exear zexifp lawi eia`y.

zl`ey .miznl `nhp oeynyy dcedi iax ixaca dpc `xnbd
:`xnbdíéúîì énèéàc ïìðîe,miznl oeyny `nhpy oipn - §¨¨§¦©¥§¥¦

áéúëcî àîéìéàoeyny xn`y(fh eh mihtey)éúékä øBîçä éçìa' ¦¥¨¦¦§¦¦§¦©£¦¥¦
[izbxd-],'Léà óìàoky ,dgked ef oi`àìå eäa éøb ééeøb àîìéc ¤¤¦¦§¨§¥¨¥§§Ÿ
eäa òâð,mivg zwixf jxck wegxn igld z` oeyny wxf `ny - ¨©§

.mda rbpy ila mbxdeàëäî àlà(hi ci my)iå'ìL íäî CLéà íéL ¤¨¥¨¨©©¥¤§¦¦
'íúBöéìç úà çwiågwle mizyltn yi` miyly bxd oeyny - ©¦©¤£¦¨

dywn .mda rbp gxkda mdicba z` hiytdyke ,mdicba z`
:`xnbdïðéìè÷ øãäå àLéøa ïeðéçìLà àîìécmhiytd `ny - ¦§¨©§§¦§¥¨©£©©§¦¨

vxzn .mbxd jk xg`e dligzixdy ,jk xnel xyt` i` :`xnbd z
iå',áéúk 'çwiå Cz` gwl jk xg`e mze` dkd dligzay rnyne ©©©¦©§¦

:`xnbd dywn aey .mdicbaïðéeL ïéññBb àîìéãåez`kda `ny - §¦§¨§¦©¦¨
:`xnbd zxne` .ezny mcew mdicba z` lhpe ,miqqeb m`yr

dì éøéîb àøîb àlàjk xg`e mbxd mcewy ecnl drenyd itn - ¤¨§¨¨§¦¥¨
.mdicba hiytd

:`xnbd zl`ey .exry lwdl xzen mler xifpy dpyna epipy
áéúk àëéä íìBò øéæðe.exry lwdl el xzeny xn`p okid - §¦¨¥¨§¦

,melya`n epcnl df xac :`xnbd daiyn,àéðúc,øîBà éaø §©§¨©¦¥
øîàpL ,äéä íìBò øéæð íBìLáà(f eh 'a l`eny)íéòaøà õwî éäéå' ©§¨§¦¨¨¨¤¤¡©©§¦¦¥©§¨¦

øLà éøãð úà ílLàå àð äëìà Cìnä ìà íBìLáà øîàiå äðL̈¨©Ÿ¤©§¨¤©¤¤¥£¨¨©£©¥¤¦§¦£¤
,'ïBøáça 'äì ézøãð`ed zexifp zepaxw xcp oeyl mzqedzide , ¨©§¦©§¤§

,dzid mler zexifpy mcia dlawçlâîeexry z` didãçà §©¥©¤¨
ìøîàpL ,Lãç øNò íéðL(ek ci my)FW`x z` FgNbaE'[äéäå] (éäéå) ¦§¥¨¨Ÿ¤¤¤¡©§©§¤Ÿ§¨¨

íéîiì íéîé õwîFgNbe eilr cak iM gNbi xW`''ebe, ¦¥¨¦©¨¦£¤§©¥©¦¨¥¨¨§¦§
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והדר"הכד עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד א עמוד ה דף קודש)נזיר שבת (ליום

éìéåódey dxifb iax cnele -,äîBç éøò ézaî 'íéîé' 'íéîé' §¨¥¨¦¨¦¦¨¥¨¥¨
dneg ixr izaa zia zle`ba xn`py(hk dk `xwie)didY mini'¨¦¦§¤

,'FzN`bíúä äîepiid 'mini'Lãç øNò íéðLïàk óà ,dn - §ª¨¨¨¨§¥¨¨Ÿ¤©¨
dpeekd ,mcewd egelbn 'mini' xg`l glby melya`a xn`py

xg`l,øîBà éàøBäð éaø .Lãç øNò íéðLdid melya`úçà çlâî §¥¨¨Ÿ¤©¦§©¥§©¥©©©
ììL,øîBà éñBé éaø .íBé íéLdid,úaL áøòì úaL áøòî çlâî ¦§¦©¦¥¥§©¥©¥¤¤©¨§¤¤©¨

íéëìî éðáa eðéöî ïkL`ed mbdpnyáøòì úaL áøòî íéçlânL ¤¥¨¦¦§¥§¨¦¤§©§¦¥¤¤©¨§¤¤
.úaLxifp lk mb jk ,onfl onfn exry lwin did melya`y myke ©¨
mler.

:`xnbd dywnéaøc àîòè éàî,dpyl zg` glbn did melya`y ©©§¨§©¦
c meyn `ed enrh ixdéìéódey dxifbaéaø àäå ,äîBç éøò ézaî ¨¥¦¨¥¨¥¨§¨©¦

envrøîàc àeäy dneg ixr iza zle`ba aezkd 'mini' iablïéà §¨©¥
íéðMî ïéúeçt íéîéiptl ezia z` le`bl leki xkend oi` - ¨¦§¦¦§©¦

dey dxifbdn cenll el dide ,dxikndn mini ipy exariy
:`xnbd zvxzn .miinei lk glib melya`yíeMî äåL äøéæb éàä©§¥¨¨¨¦

øéîb ãáBkxn`py itl df ote`a dey dxifbd z` yxc iax - ¤¨¦
,glib exry caek zngny melya`aãáBk àkéì íéîé éðLáe,xry ¦§¥¨¦¥¨¤

xyr mipyl zg` gliby cnll d`a dey dxifbdy jgxk lre
.yceg

:`xnbd dywnàîéàåmelya`a exn`py 'mini'y yexcp - §¥¨
dpeekdíéðL ézL'mini'n dey dxifba ,áéúëcdrxt melga §¥¨¦¦§¦
ziy`xa)(` `n.'íéîé íiúðL õwî éäéå':`xnbd zvxzn'íéîé' ïéðc ©§¦¦¥§¨©¦¨¦¨¦¨¦

íéðL ïänò ïéàL 'íéîi'î íéðL ïänò ïéàLzaiz cenll xazqn - ¤¥¦¨¤¨¦¦¨¦¤¥¦¨¤¨¦
itl ,dneg ixr izaay 'mini'n ,melya`a dxn`py 'mini'

,'mini'l jenq mipy xkfen `l mdipyayçéëBé ìàå`xwnLiL äæ §©¦©¤¤¥
Bnò[ea xkfedy-],íéðLexn`py 'mini'l ,'mini mizpy' epiidc ¦¨¦

.mipy mlv` xkfed `le melya`a
:zeywdl `xnbd dkiynnàîéàål zg` dpeekdyìL,íBé íéL §¥¨§¦

,mippe`znd zyxtay 'mini'n dey dxifbaáéúëc(k `i xacna)ãò' ¦§¦©
.'íéîé Lãç:`xnbd zvxzn'íéîi'î íéLãç íänò ïéàL 'íéîé' ïéðc Ÿ¤¨¦¨¦¨¦¤¥¦¨¤¢¨¦¦¨¦

íéLãç íänò ïéàLdxn`py 'mini' zaiz cenll xazqn - ¤¥¦¨¤¢¨¦
xkfen `l mdipyay itl ,dneg ixr izaay 'mini'n ,melya`a

,'mini'l jenq miycgçéëBé ìàå`xwnBnò LiL äæ[ea xkfedy-] §©¦©¤¤¥¦
.íéLãç:zeywdl `xnbd dkiynn,àëäî àîéàåxn`pymihtey) ¢¨¦§¥¨¥¨¨

(n `i'Bâå äîéîé íéîiî'rnyne ,'dpXA mini zrAx` 'ebe dpklY ¦¨¦¨¦¨§¥©§¨©§©©¨¦©¨¨
melya` mby yxtpe ,cg` mei miycg dyly lk seqa ekldy

:`xnbd zvxzn .miycg dylyl zg` glib'íéîé' ïéðcxn`py ¨¦¨¦
melya`a'íéîi'î,dneg ixr izaayïéðc ïéàådey dxifb'íéîé' ¦¨¦§¥¨¦¨¦

melya`a xn`py'äîéîi'îzeaizd oi`y oeik ,gzti zaa xn`py ¦¨¦¨
zenec.

:`xnbd dywndpéî à÷ôð éàîei` ike ,mdipia lcadd dn - ©©§¨¦¨
opi`yk dey mzernyny zeaizn dey dxifb cenll xyt`

,zenec,ìàòîLé éaø éác àðz àäåzial odkd zqipk iabl xn`p §¨¨¨§¥©¦¦§¨¥
,xbqd ly oey`x reay xg`l rbepnd'ïäkä áLå'(hl ci `xwie), §¨©Ÿ¥

xn`p ipy reay xg`le(cn ci my),'ïäkä àáe'dey dxifb miyxece ¨©Ÿ¥
äàéa àéä Bæ äáéL àéä Bæexibqne ghe dvewe ulegy dey mdipice ¦¦¨¦¦¨

mini dray cermpiipry zeaizn dey dxifb micnely ixd ,
'mini' cnlp o`k s` ,opeyla zeey opi`y s` ,dnec.'dnini'n

:`xnbd zvxznéléî éðä,df ote`a dey dxifb miyxecyàëéä ¨¥¦¥¥¨
déì éîãc àkéìc,xzei dl dnecy daiz xg` mewna oi`yk -ìáà §¥¨§¨¥¥£¨

déì éîãc àkéàc àëéä,dnec daiz xg` mewna yiyk -éîãcî ¥¨§¦¨§¨¥¥¦§¨¥
,ïðéôìé déì`le ,'mini'n 'mini' dey dxifb miyxec jkitle ¥¨§¦©

.'dnini'n
:'dnini minin' weqtdn iax cnel `l recn sqep mrhàkéà¦¨

,éøîàcixdy ,myn cenll oi`ãç ïéçøé àúìz ìëc ïðéòãé àðî §¨§¥§¨©§¦¨§¨§¨¨©§¦©

àðîéæ,deya dpyd z` zewlgn l`xyi zepa eidy epl oipn - ¦§¨
,gzti za lr opewl zekled eid miycg dyely lk seqaeàîìéc¦§¨

àzLa éðîéæ äòaøàminrt rax` zekled eidy dpeekd ile` - ©§¨¨¦§¥§©¨
`l` ,miey mipnfa `le dpya,àðîéæ ãç ïéçøé äòaøà (énð éà)¦©¦©§¨¨©§¦©¦§¨

àðîéæ ãça ïéçøé ïéøzmrte miycg drax` xg`l ekld mrt - §¥©§¦§©¦§¨
miycg ipy xg`lepl oi` ,onfd iwxt weqta eyxtzp `ly oeike ,

yxetn onfd wxty ,dneg ixr izaa xkfpd 'mini'n `l` cenll
.ea

:`ziixaa epipy,øîBà éàøBäð éaødid melya`úçà çlâî ©¦§©¥§©¥©©©
ììL.íBé íéL:exewn z` zx`an `xnbdíéðäk éab àîòè éàî ¦§¦©©§¨©¥Ÿ£¦

,mei miyelyn xzei my`x xry lcbl mdl xeq`y zeheicd
c íeMîdf onfaãáBk àkéàmi`p mipdkd eidiy ie`xe xry ¦§¦¨¤

,mixcedneénð àëämelya` iablãáBk àkéà,mei miyely xg`l ¨¨©¦¦¨¤
miyely xg`l dpeekd 'eglbe eilr cak ik' xn`py dn ok m`e

mler xifp lkl oicd `ede ,mei.
:`ziixaa epipy,øîBà éñBé éaødid melya`úaL áøòî çlâî ©¦¥¥§©¥©¥¥¤©¨

úaL áøòìeidy eig` mby oeik :`xnbd zl`ey .mikln ipa jxck §¤¤©¨
,zay axr lk mxry z` eglb mikln ipaì déðéa àkéà éàîøàL ©¦¨¥¥¦§¨

éäBçàeig` x`y itlk melya` ly ezexifp zxkip dzid dna - £¦
a zxkip dzid ezexifp :`xnbd daiyn .mixifp eid `lyáBè íBé

úaL òöîàa úBéäì ìçL,[reayd rvn`a-]éäBçàceidïéçlâî ¤¨¦§§¤§©©¨©£¦§©§¦
eli`e ,aeh mei axraàeäezexifp zngnàìdidçlâîaxr cr Ÿ§©¥©

.zayàzaL élòîc àøôö ïî éçelâì ,énð éàaxra gelib xzidl - ¦©¦§©¥¦©§¨¦§©¥©§¨
,xweaa zayïéçlâî éäBçàla` ,xweaa xak oiglbn eid eig` - £¦§©§¦

àeäémelya` -àìdidàéðt ãò çlâîaxr zeptl cr -`ede , ¦Ÿ§©¥©©©§¨
.mler xifp lkl oicd

idie' melya`a lirl xkfedy weqtd z` x`al zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .'dpy mirax` uwnéàî äðL íéòaøà éðä̈¥©§¨¦¨¨©

eäéézãéáòmirax` mze` mipnp iznn xnelk ,[mdiyrn dn-] £¦§©§
:`xnbd daiyn .dpyíeMî øîBà éàøBäð éaø[mya-],òLBäé éaø ©¦§©¥¦©¦§ª©
did melya` dyrnäðL íéòaøà õ÷ìnïäì eìàMLl`xyi §¥©§¨¦¨¨¤¨£¨¤

mdl zepnl `iapd l`enynCìî.ïäì eìàML äðL dúBà ,àðz ¤¤¨¨¨¨¨¤¨£¨¤
ì øNò úðL àéä ,Cìîéúîøä ìàeîLhtyy zixiyrd dpyd - ¤¤¦§©¤¤¦§¥¨¨¨¦

:l`xyi z` l`eny

äðùî
úeøéæð íúñ`ed ixd ,dpnf z` aevwl ila zexifp eilr lawnd - §¨§¦

xifpìL:íBé íéL §¦

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðäðîmzq ly xeriyd dfy epl oipn - §¨¨¥¦¥

.zexifpàø÷ øîà ,àðúî áø øîàxifp iablLBã÷''äéäé(d e xacna), ¨©©©§¨¨©§¨¨¦§¤
zaizeïéúìz àiøènâa 'äéäé'[miyely-]eåä,øîà àct øa .ini ¦§¤§¦©§¦¨§¨¦£©©¨¨©

md dryze mixyr mzq zexifpãâðkzeaiz'øéæð'eíéøeîàä 'Bøæð' §¤¤¨¦¦§¨£¦
äøBzaxifp zyxtaìLíéLminrtúçà øñç.:`xnbd dywnáøå ©¨§¦¨¥©©§©

énð àðúî'didi' ly `ixhnibn cnlyBøæð øéæpî óìéðcnli - ©§¨©¦¥©¦¨¦¦§
`ct xak dyxty zexifp zepeyl oipnn:`xnbd zvxzn .Cì øîà̈©¨

,`pzn axääàemwlg eazkp zexifpd zepeyl -äLøãìi`e ©¦§¨¨
weqtd oebk ,zexifpd ini oipn z` mdn cenll xyt`(b e xacna)

'øéfé øëLå ïéiî'epnn miyxecyøBñàìxifpd lrïééyäåöîeilr ¦©¦§¥¨©¦¤¡¥¦§¨
ezezyl,úeLø ïéékweqtd oke(a e xacna)øéæð øãð øBcðì àìôé ék' §¥§¦©§¦¦§¤¤¨¦

úeøéæð ìò äìç úeøéæpäL ãnìî 'øéfäìzepeyln wlgy xg`ne . §©¦§©¥¤©§¦¨¨©§¦
oipn lr cnll dryze mixyr oi` aey ,dyxcl eazkp zexifpd

.zexifpd ini
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הכר

iiepik lk` cenr d sc ± oey`x wxtxifp
éìéåäîåç éøò éúáî óyxtnck ycg xyr mipy oldl dn ,"ezle`b didz mini" eda aizkc Ð

."dninz dpy el z`ln cr l`bi `l m`e" :`xw diaøîåà éàøåäð éáøglbn did melya` Ð

.mei miylyl zg`íéëìî éðáá åðéöî ïëù.mibdep oky Ðøîàã àåä éáø àäåzkqna Ð

.(`,`l) oikxríéðùî íéúåçô íéîé ïéà åúìåàâ äéäú íéîémei eze`a dl`bl `a m`y Ð

eilr exariy cr dl`bl leki epi` Ð el dpkyny

oi`y itl ,mini ipy`kde .eheyt icin `vei `xwn

oldl dn" dey dxifb `eddn iax `fg i`n ,inp

'ek "ycg xyr mipy?inp `nipe `nrh i`dn xnbp

!mini ipyl did glbn melya`cäåù äøéæâ éàäÐ

.dneg ixr izan xinbcøéîâ à÷ã àåä ãáåë íåùî
."eglibe eilr cak ik" melya`a dia aizkc Ð

ãáåë àëéì íéîé éðùáåxinb `l ikd meyne Ð

.dipiníéðù éúùã àîéìåuwn" i`d rnyn Ð

exwi` inp mipy izyc ."glbi xy` minil mini

."mini mizpy uwn idie" aizkck ,"mini"àîéàå
íåé íéùìùcr" aizkck ,"mini" exwi` miylyc Ð

."mini ycgäîéîé íéîéî àëäî àîéàåÐ

drax` gzti zal zepzl l`xyi zepa dpklz"

`kd ,miycg dylyl cg` mei epiidc ,"dpya mini

.miycg dylyl melya` did glbnc `nip inp

.(a dki`) "dip`e dip`z" oeyl "zepzl"ïäëä áùå
äàéá àéä åæ äáéù àéä åæ ïäëä àáåd`ia dn Ð

ozepe ghe dvewe uleg rbepnd zial odk ly ezian

oeik ,inp `kd s` .daiya o`k s` ,exibqdl reay

xn`c o`nk inp iedil "dnini minin" aizkc

!"mini"éøîàã àëéà`xw `eddn opitli `l Ð

oigxi `zlznc opirci `pnc .gzti zaa aizkc

`pnif cg ied oigxi `zlzl?àîìéãxn`wc i`d Ð

oigxi drax` seql :ied ikd "dpya mini zrax`"

oigxi rax`le ,`pnif cg [oigxi] oixzle ,`pnif cg

rax` inp epiidc ,`pnif cg oigxi oixzle ,`pnif cg

`ki`e ikd xninl `ki`e li`ed ,jklide .oipnif

opixnbe yxtn `lc `xw `edd opiway ,ikd xninl

.dneg ixr izan epiidc ,yxtnc `xwníéðäë éáâ
.miheicd Ðàîòè àåä éãéîoiglbnc opixn`c Ð

dede xriy caek `ki`c meyn `l` ,mei miylya

did ikd meyne ,caek `ki` inp `kd .leeip dil

xg`l glbn did melya`c i`xedp iax xne`

.mei miylyéñåé éáø éøáãìglbny xn`c Ð

oia `ki` `xkid i`n ,zay axrl zay axrn

oig` x`yl xifp iedc dicic?oibdep inp edpi` `d

!jka xtzqdlåäééðéá àëéàaeh mei lgy onfa Ð

aeh mei axra oiglbn oig`c ,zay rvn`a zeidl

,iaxle :jl `iyw i`e .zay axr cr glbn epi` `ede

mixtzqnc mler ixifp x`yn melya` `py i`n

caek ied edcic iablc meyn mei miylyl zg`?

gk lrae li`ed melya`c :dinrhl uxzn iaxe

ik ycg xyr mipy cr dicicl caek ded `l ded

ipac ediigxe`c li`ed iqei iaxle .ezxeab yi`k

dil ded ,zay axrl zay axrn xtzqdl mikln

.miyly cr caek `kil iypi` x`yl la` ,oig` x`yk caekäðù íéòáøà éðä."dpy mirax` uwn idie" aizkc Ðåäééúãéáò éàî!raye miyly `l` cec zia zeklnl eid `l `lde Ðõ÷ì
êìî íäì åìàùù äðù íéòáøàeklny xg` meil mein jln l`xyi el`yy dpy mirax` e`lnzpyke ,dpy mirax` ze`lnl cec cizry rcei did melya`y .iznxd l`enyl xyr zpy `id Ð

iiga envra le`y jlny mizye .wqt `l jln `xwp didy mlera l`eny ly eraih s`e ,mlera le`y ly eraih `vi `l oiicry itl ,odipyl dzlre .zeklnd zligza epiidc ,le`ye l`eny

my il aqdl oexagl dkl`e `a` ly uwd ribd eiykr :xn`e melya` drhe .cec jlny raye miylye .miycg drax` `l` le`y iptl l`eny zn `ly [mler xcqa] epcnly enk ,l`eny

eze`ay :cnl dz` o`kn Ð miycg drax` `l` le`y iptl zn `l l`enye ,le`y ly zekln zligza dzidy le`ye l`eny eklny dpy dze`y xne` dz` oipn :xnel mc` ytp m`e .dkelnd

dpy dze`ay epcnle ."`qkd lr ayi" aizkc epiide ,hteyl dpnzp mei eze`a ,(` ` l`eny) "`qkd lr ayei odkd ilre" aizkc ,dliyl dpg dzlry meiea xn`pe .l`eny dclie dpg dxarzp

mirax` Ð l`xyi lr dpnzp mipy dnk ilre .mipy mizye miying l`eny ly mipy jl ixd ,en` ezlnby mipy izye ,mipy miying Ð laei ly enler cr Ð "mler cr my ayie" (my) l`enya

.dxyr yly Ð l`eny ly eizepyn el exiizyp dnk .exeairl zg` dpy `ivedl dz` jixvy ,dpy ryze miyly oa xne` ied Ð l`eny did mipy dnk oa dpy mirax` ilrl el didyke ,dpy

.envra le`y jlny mizye ,l`enye le`y jlny zg` :exn`y `id ef .mipy yly odl exiizype ,ilr ly ezzin xg` l`eny jlny xyr odn `våøãð øãðå åøæð øéæð ãâðë øîà àãô øáÐ

Ð exfp xeci excp exfp xeci xifpd xifpd exfp xifpd exfp exfp xifpd exfp xifpd exfp exfp xifde exfp exfp exifd xifi exfp xcp exfp xifi xifdl xifp xcp xecpl :zg` xqg miyly ody xifp zyxta xen`d

.mebxzd enk ,dxhr oeyl `l` zexifp oeyl epi`y itl ,aiygw `l "eidl` xfp" .zg` xqg miyly ixdúåøéæð ìò äìç úåøéæðäù ãîìî øéæäì øéæð,"ef xkk lke` m` xifp ipixd" xn` m`y Ð

.ez` `piipnl e`l inp ipixg` ,`piipnl `le `yxcl ez` ipdc oeike .zexifp lr zexifp dlg Ð `ed cg` xkkc ab lr s`c .zexifp izy dpen Ð dlk`e "ef xkk lke` m` xifp ipixd" xn`e xfge
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ïéàzegta le`bl leki xkend oi`y "ezle`b didz mini"n yixcc Ð mipyn mizegt mini

`kil mini ipyac ,ipyne !exry lwi mini ipy lkac inp ikd ('ek x"` `de) .mini ipyn

didz" ,dpy epiidc Ð "mini"c zernynn `l` ,ipd` dey dxifb lawzp `l `nzqne .caek

el z`ln cr l`bi `l m`e" dixza aizkck ,dpyd lk mini ipy ixg` l`eby Ð "ezle`b

.l`eb dpyd lkc `nl` Ð "dninz dpyäðëìú
dpya mini zrax` gzti zal zepzl l`xyi zepa

.ze`xl ekld miycg dyly lk seqa rnyne Ð

`nlic ?deya dpyd oiwlgnc opirci `pn :ipyne

oixze `pnf cga oigxi drax`e `pnf cga oigxi oixz

ke .['eke] `pnf cga oigxiopirci `l `ed ikdc oei

zeidl lekiy mewnn slinl ol zilc ,slip `kidn

.dneg ixr izan opitli ikdl Ð (cer) xacd oi`y

éàîm`e Ð caek [`ki`c] mipdk iab `nrh

mzqn (`,fi ziprz) opitli mnvr mipdk `de xn`z

m`e ,mei miylyl zg` oiliwnc "rxt" "rxt" xifp

!mei miyly iedc xifp mzqn mler xifp slip ok

mler zyecw cenll dil xazqin `lc :xnel yie

cnlc ab lr s` mipdkn sili ikdle .dry zyecwn

.eed mler zyecw inp mipdkc meyn ,cnld on

éàî:xn`z m`e Ð ideg` x`yl dipia `ki`

!od `le `ian `edc zepaxw ediipia `ki`c `nipe

,zglbza dipia `ki` i`n :xn`w ikdc ,xnel yie

meyn "glbi xy` mini uwn idie" `xw xn`wc

.xg`n did zglbzac

éðä`kilc :yexit Ð i`nl dpy mirax` (uwn)

zia zeklnl (i`nl) dpy mirax`l xninl

jln didc i`xw rnyn `dc ,melya` cxn f`c cec

cg`e ,arx ly yly ;df dyrn xg` mipy yng

:ipyne .zexnyn cinrdy cg`e ,l`xyi dpny

ecxny (el`) ,jln mdl el`yy dpy mirax` uwn

mzl`ya melya`] zcixn dlz Ð mler ly eklna

zg` ivgae ,l`enyl [xyr zpy didy ,jln mdl

izye dxyr zg` ivg jlne ,jln cinrd dxyr

miyly zlgzae ,dl`yl mipy rax` ixd mipy

,dl`yl mirax` zpy `id cec zia zeklnl yye

zpy did `idd dpyde .melya` cxn jk xg`e

cxn elit`e .dl`yl mirax` zpy dze` mbe arx

uwn `wec e`le ,dl`yl mirax` zpy zlgza

.dpy mirax`íúñÐ mei miyly zexifp

.`nrh yxtn `xnbae

øáoixen`d zexifp cbpk xn` `ct

Ð zg` xqg miyly ody dxeza

jyen ocbpke ,xifp zyxta miaezk :yexit
mzq

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

éìéåóíéðL íúä äî ,äîBç éøò ézaî "íéîé" "íéîé" §¨¥¨¦¨¦¦¨¥¨¥¨¨¨¨§¥
éàøBäð éaø .Lãç øNò íéðL ïàk óà ¯ Lãç øNò̈¨Ÿ¤©¨§¥¨¨Ÿ¤©¦§©

ì úçà çlâî :øîBàìL:øîBà éñBé éaø .íBé íéL ¥§©¥©©©¦§¦©¦¥¥
íéëìî éðáa eðéöî ïkL ,úaL áøòì úaL áøòî çlâî§©¥©¥¤¤©¨§¤¤©¨¤¥¨¦¦§¥§¨¦
¯ éaøc àîòè éàî .úaL áøòì úaL áøòî íéçlânL¤§©§¦¥¤¤©¨§¤¤©¨©©§¨§©¦

éìé:øîàc àeä éaø àäå ,äîBç éøò ézaî ó"íéîé" ïéà ¨¥¦¨¥¨¥¨§¨©¦§¨©¥¨¦
,øéîb ãáBk íeMî äåL äøéæb éàä ¯ !íéðMî ïéúeçt§¦¦§©¦©§¥¨¨¨¦¤¨¥
áéúëc ,íéðL ézL àîéàå ¯ .ãáBk àkéì íéîé éðLáe¦§¥¨¦¥¨¤§¥¨§¥¨¦¦§¦
ïänò ïéàL "íéîé" ïéðc ¯ !"íéîé íéúðL õwî éäéå"©§¦¦¥§¨¨¦¨¦¨¦¨¦¤¥¦¨¤

äæ çéëBé ìàå ,íéðL ïänò ïéàL "íéîé"î íéðLLiL ¨¦¦¨¦¤¥¦¨¤¨¦§©¦©¤¤¥
ìL àîéàå ¯ .íéðL Bnòáéúëc ,íBé íéLLãç ãò" ¦¨¦§¥¨§¦¦§¦©Ÿ¤

"íéîé"î íéLãç íänò ïéàL "íéîé" ïéðc ¯ !"íéîé̈¦¨¦¨¦¤¥¦¨¤¢¨¦¦¨¦
.íéLãç Bnò LiL äæ çéëBé ìàå ,íéLãç íänò ïéàL¤¥¦¨¤¢¨¦§©¦©¤¤¥¦¢¨¦
"íéîé" ïéðc ¯ !'åâå "äîéîé íéîiî" àëäî àîéàå ¯§¥¨¥¨¨¦¨¦¨¦¨¨¦¨¦
à÷ôð éàîe ¯ ."äîéîé"î "íéîé" ïéðc ïéàå ,"íéîé"î¦¨¦§¥¨¦¨¦¦¨¦¨©¨§¨

:ìàòîLé éaø éác àðz àäå ?dpéîàáe" "ïäkä áLå" ¦¨§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨©Ÿ¥¨
¯ éléî éðä ¯ !äàéa àéä Bæ äáéL àéä Bæ ¯ "ïäkä©Ÿ¥¦¦¨¦¦¨¨¥¦¥
déì éîãc àkéàc àëéä ìáà ,déì éîãc àkéìc àëéä¥¨§¥¨§¨¥¥£¨¥¨§¦¨§¨¥¥

.ïðéôìé déì éîãcî ¯ìëc ïðéòãé àðî :éøîàc àkéà ¦§¨¥¥¨§¦©¦¨§¨§¦§¨¨§¦©§¨
,àzLa éðîéæ äòaøà àîìéc ?àðîéæ ãç ïéçøé àúìz§¨¨©§¦©¦§¨¦§¨©§¨¨¦§¥§©¨

æ ãç ïéçøé äòaøà ,(éîð éà)ãça ïéçøé ïéøz ,àðîé ¦©¦©§¨¨©§¦©¦§¨§¥©§¦§©
ì úçà çlâî øîBà éàøBäð éaø .àðîéæìLéàî .íBé íéL ¦§¨©¦§©¥§©¥©©©¦§¦©

àkéà éîð àëä ,ãáBk àkéàc íeMî ¯ íéðäk éab àîòè©§¨©¥Ÿ£¦¦§¦¨¤¨¨©¦¦¨
.úaL áøòì úaL áøòî çlâî :øîBà éñBé éaø .ãáBk¤©¦¥¥§©¥©¥¤¤©¨§¤¤©¨

ì déðéa àkéà éàîúBéäì ìçL áBè íBé ¯ ?éäBçà øàL ©¦¨¥¥¦§¨£¦¤¨¦§
,éîð éà .çlâî àì àeä ,ïéçlâî éäBçàc ,úaL òöîàa§¤§©©¨©£¦§©§¦¨§©¥©¦©¦
eäéà ,ïéçlâî éäBçà ;àúaL éìòîc àøôö ïî éçelâì§©¥¦©§¨§©£¥©§¨£¦§©§¦¦
?eäéézãéáò éàî äðL íéòaøà éðä .àéðt ãò çlâî àì̈§©¥©©©§¨¨¥©§¨¦¨¨©£¦§©§
íéòaøà õ÷ì :òLBäé éaø íeMî øîBà éàøBäð éaø©¦§©¥¦©¦§ª©§¥©§¨¦

.Cìî ïäì eìàML äðLïäì eìàML äðL dúBà :àðz ¨¨¤¨£¨¤¤¤¨¨¨¨¨¤¨£¨¤
ì øNò úðL àéä Cìî.éúîøä ìàeîLäðùîíúñ ¤¤¦§©¤¤¦§¥¨¨¨¦§©

ìL úeøéæð.íBé íéLàøîâ"äéäé" ,"äéäé LBã÷" àø÷ øîà :àðzî áø øîà ?éléî éðäðî §¦§¦§¨¨¥¦¥£©©©¨¨¨©§¨¨¦§¤¦§¤
ìL ,äøBza íéøeîàä "Bøæð" "øéæð" ãâðk :øîà àct øa .eåä ïéúìz àiøèîâa.úçà øñç íéL §¦©§¦¨§¨¦¨©©¨¨©§¤¤¨¦¦§¨£¦©¨§¦¨¥©©

øBñàì ¯ "øéfé øëLå ïéiî" ,äLøãì àeää :Cì øîà ¯ !"Bøæð" "øéæð"î óìéð ,éîð àðzî áøå§©©¨¨©¦¥©¦¨¦¦§¨©¨©¦§¨¨¦©¦§¥¨©¦¤¡
.úeøéæð ìò äìç úeøéæpäL ãnìî ¯ "øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék" ,úeLø ïéék äåöî ïéé¥¦§¨§¥§¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦§©¥¤©§¦¨¨©§¦

øáå

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

נזיר. פרק ראשון - כל כינויי - דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

הכו

 226   הללמ עמ  דמהל ם לןינ תידל 

iiepikהכו lka cenr d sc ± oey`x wxtxifp
êì øîà àãô øáå`yxcl `z` `lc ediipin cg `kil in eh` Ð?`eddcn `l`

.`piipnl edl iz` `yxclc inp edpd ,`piipnlíéùìùì çìâî øéæð éðéøä øîàù éî ïðú
àðúî áøì àîìùá íåé ãçàåmiyly [mei] glbny xn`wc epiid Ð miyly :xn`c Ð

.exfp ini z`ln xg`l epiidc ,cg`eàãô øáì àìà`l` ied `l zexifp xwir :xn`c Ð

irai` miylya Ð ryze mixyr!glbl dil

.minily xne`k dyrp `yix `l` :opiqxb ikd

àãô øá êì øîàglbny ipzc ,`yix Ð

.cg`e miylylíåé íéùìù øîåàë äùòð
íéîéìùmiyly meil glbn dligzkle Ð

m` ,"minily" `icda xn` `lc oeike .cg`e

.`vi Ð miyly meil glibíåéä úö÷î øáñ÷ã
.inc elek xary ink ,miyly mein xary Ð

gliby ink dyrp Ð ikd xzal glbnc i`de

xale li`ed :xn`z m`e .cg`e miyly meil

,cg`e miyly mei cr oizndl jixv inp `ct

`ct xal `pzn ax oia `ki` i`n?xalc ,`ki`

"z`ln xg`" Ð miyly meia `nhp m` `ct

axle ,excp z` xzeq epi` aeye dia `pixw

miylyn zegt zexifp xwir oi` :xn`c `pzn

zepnl jixve ,dia `pixw "z`ln jez" Ð mei

m`y :ediipia `ki`c epiid ,inp i` .dipy mrt

glbn "mini dryze mixyr xifp ipixd" xn`

axle .`ct xac `ail` miyly meil dligzkl

mey oi`y ,miyly lk milyne jled `pzn

cr glbn epi`e ,mei miylyn zegt zexifp

.cg`e miylyíéîéìù øîåàá àöé àì íéùìù íåé çìéâ ïðú àäåel jixvc (ynn) Ð

dpenc ,mei d`n glbl xcepy ink dil dedc .z`ln xg` glble xfpy dn lk milydl

.oinily xne`a `yix :`pixg` `pyila dl iqxbc `ki` .glbn xcde meil mein mei d`n

jixvc ,"mei miyly xifp ipixd" xn`c oebk Ð `iyw `l `ct xal `yix :dl yxtne

Ð miyly mei glib m` `nzq `d .cg`e miyly meia glble miyly dligzkl zepnl

yxtn iyexte .oinily xne`a Ð `vi `l :ipzwc `tiqe .`vixne`y in ;`yixl dl

Ð cg`e miyly meia glbl jixvy exn` izni`e ,cg`e miylyl glbn "xifp ipixd"

meia glib m` Ð "oinily mei miyly" xn` m`e ."mei miyly xifp ipixd" xn`y onfa

.`vi `l miylyäéðùäå ãçàå íéùìù íåéì äðåùàøä úà çìâî úåøéæð éúù øæðù éî ïðú
ãçàå íéùù íåéìzexifp el dqpkp xzl`l Ð dpey`xl cg`e miyly meia glib iklc Ð

meia dil mi`w Ð cg`e miyy meia dipya inp glbn ikc `vnpe ,envr mei eze`a dipy

.cg`e miylyàãô øáì àìà àçéð àðúî áøì àîìùái`d ilek il dnl Ð?miyya

[`,e scl jiiy o`kn] !ibq cg` xqgíéùìù íåéá çìéâ íà àôéñ àîéà àãô øá êì øîà
'åë.cg` xqg miyly `l` zexifp xwir ied `lc `nl` Ðäéì àòééñî àôéñ àìàÐ

ipzwc `yixe ,inc xity miyly meil dpey`xd z` glib m`y :xn`wcn ,`ct xal

xqg mei miyly xifp ipixd" yixtc `kid la` ."oinily" xne`k dyrp Ð cg`e miyly

,cg` xqg miyly `l` epi` zexifp xwirc ,miyly meil dligzkl glbn Ð "cg`
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xnel yi ,mpiipnl cxei dz`yke miyly `vnzc ab lr s` .mei dryze mixyr zexifp mzq

`l "ey`x lr eidl` xfp"c.`lilk :opinbxznck xzk oeyl `edc ,`piipnn iedåäðä
.dryze mixyr edl opipne `piipnl oitxhvn `l `yxcl oiiz`c oeike Ð `yxclãîìî

rnzyinc ,jixhvi` `l "xifpe xip ipixd" xn` m`c d`xp i`ce Ð zexifpd lr lg zexifpdy

dpene ligznc oey`xd ezexifp milyiyk xity

xn`c `kidl `xw jixhvi` ike .ipy zexifp

liig `l xninl ol dedc ,"xifpe meid xifp ipixd"

ikdl ,"meid" xn`c oeik zexifp cg `l` dilr

.zexifpd lr lg zexifpdy xzein `xw jixhvi`

ìéàåäe` `yxcl e`lc ediipin cg `ki`e

.cg `wec e`le ,dxyr e` cg`

`ki`c idpe `piipnl oedlek .`piipnl `eddcn

.`piipnl ez` mewn lkn ,`yxc edaïðúmzq

Ð `iyw `ct xal `l` 'eke mei miyly zexifp

`z` `ziixe`c zexifp jyn `pzdy rnync¤¤

glbnc oizlz mei `ki`c oeik :ipyne .opireny`l

miznl `nhile oiia zezyl xeq`e zepaxw iziine

oizlz [ipz] ikd meyn Ð eizepaxw `iany cr

dligzkl ik ,inei oizlz cr zexifpd jync .oinei

dryze mixyra eizepaxw `iadl xyt` i`

dil `ied) miyly meia `l` `ct xal elit`

`ed `heg zvw xedh xifp elit`c ,[dxtk]

.(oiid on envr xrivyçìâîcg`e miylyl

glbl dil dedc Ð dyw `ct xal `l` 'ek mei

dryze mixyra zexifp enlyc ,[miyly] meia

.meiøîàÐ dil `riiqn `tiq `l` `vi miyly meia glib m`e `tiq `ni` `ct xa jl

glbl el xyt` i` "xifp zeidl oinily mei miyly" xn`iyk .dligzkl Ð xn`wc `yixe

miyly meia `l` glbi `l dligzklc mzq "xifp" xne`yk minkg exfbe ,miyly meia

meia glbi xifp mzqc `ziixe`c epic oky ,`vi miyly meia glib m` carica la` .cg`e

dxifb `nil ?"minily" xn`c `kid eh` dxifb xninl jixhvi` i`n` :xn`z m`e .miyly

`ct xalc ,dipy `kxita jenqa gken ikdc ."minily" `la "mei miyly" xn`c `kid eh`

meid zvwn dil zilc!cg`e miyly meia glbl jixv `ziixe`cnc "miyly" xn` ik ,elekk

`pyila iiepyl `kil mzdc Ð "minily" xne`a `pzn axl onwl ipyc meync :xnel yi

zvwn [dfac] "oinily" xn` eli`k "mei miyly" xzein oeyl xn`yk opireny`c `pixg`

.`ct xal `pyil `da inp ipynw Ð "minily" xne`c jixhvi`e ,elekk meidáøìå`pzn

dyry oeik ,`vi Ð miyly meia glib m` ,jklid Ð elekk meid zvwn xaqw `tiq `iyw

dil zil `ct xale .cg`e miyly meia `l` glbi `l dligzkl edine .zexifpa meid zvwn

meia xn` `pzde ,`vi glib m` dryze mixyr meia elit` ok m`c ,elekk meid zvwn

."`vi miyly mei glib m`" miylyïðú`l miyly mei glib m` mei miyly xifp ipixd

s` ;`gip ,elekk meid zvwn dil zilc `ct xal Ð "miyly mei" `wec i` `nlya Ð `vi

iedc dilr liaw zexifp mzqc `ed mzd Ð `vi miyly mei glib m` :xn`w lirlc ab lr

m` jkld ,mei miyly lk zexifp jyn Ð "mei miyly" xn`c `kd la` ,dryze mixyr

ab lr s`c ,dyw `pzn axl `l` .elekk meid zvwn dil zilc ,`vi `l miyly meia glib

miyly meia glib m`e ,elekk meid zvwn [opixn`c] dil `xiaq `d ,mei miyly xn`c

miyly ied `pzn axl mzq elit`c ,`ed `xizi `pyil "mei miyly" xn`c oeik ikd elit` ,"mei [miyly]" ipzw `nzq oizipznc ab lr s` :yexit ."minily" xne`a :ipyne !`vi `l i`n`

.`vi `l miyly meia glib m` jkle ,elekk meid zvwn xninl `kile "minily" xn` eli`k ied "mei miyly ipixd" xn` ike ,meiúàå`gip `pzn axl `nlya cg`e miyy meia dipyd

elk miyy meia jkld .mly meil mei eze` el dlery meid ivga zexifp eilr lawny mc`` iedc icin .meia ea ipy zexifp ligzne ,zexifp xnbp cg`e miyly meia dpey`xd glbiyk Ð

jixv dligzklc `icda ipzw `yixa `d ?`pzn axl oizipzn ol rnyn `w i`n seq seq :`niz ike .cg`e miyly meia zglbz lkc `vnpe ,dipyd lr glbn cg`e miyyae zexifp izy

r miyly meic opireny`l `z` `tiqc ,`iyw `l `d !cg`e miyly meia glbldyw `ct xal `l` .`yixn opirny `l `de ,`pzn axc `ail` `iiepiya onwl wiqnck ,o`kle o`kl dle

meia glbl jixv dligzklc exfb opaxcn :dil ipy xake ,i`d ik `yixn `ct xal opiyw`c ab lr s`e .[cg`e] miyy meia dipyd lre [cg`e] tgyly meia dpey`xd lr glbny `yixn

inp `kde .`yixa eprny `ly dn yecig zvw eprinyiy calae ,oey`x uexiz oirk evxzle dpey`x `iyew oirk zeywdl ok cenlzd jxc !dil jixt [xcd] i`n ok m`e ,cg`e miyly

s` .meid ivga zexifp eilr lawny mc`k ,zexifpd zligza `ct xal elekk meid zvwnc eprinync ,`vexizc `pwqna onwl ol `wtpck ,`yixa oi`y `ct xal `tiqa yecig zvw `ki`

meia zexifp lk glbny ipzwc `d :xnelk .(`d) `gip `pzn axl `nlya :xg` oepbiq cer .jk lr jneq cenlzdy xninl ep` oikixv ,`ct xal `tiqa yxtzp `l yecig eze`y it lr

dler miyly meic opireny`l dil `kixhvi` `tiq Ð cg`e miyly meia glbnc `yixn opirnyc ab lr s`e .cg`e miyy meia dipyde cg`e miyly meia dpey`xd epiidc ,cg`e miyly

xeziin `ct xal iywiz mewn lkn ,lirl ipyck opaxcn cg`e miyly meia glbl jixv inp `ct xalc ab lr s` .`iyw `ct xal `l` .onwl wiqnck zexifp izyl o`kle o`kl
zeipynd
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?àLøãì åàìc ïBäpéî ãç àkéì :Cì øîà àct øáe©©¨¨©¨¥¨©¦§§¨¦§¨¨
:ïðz .àðééðîì éîð eälek ¯ àðééðîì àeääcî ,àlà¤¨¦§©§¦§¨¨§©¦§¦§¨¨§©

ìL úeøéæð íúñ,àçéð ¯ àðzî áøì àîìLa .íBé íéL §©§¦§¦¦§¨¨§©©¨¨¦¨
éãéià :àct øa Cì øîà ¯ !àéL÷ àct øáì àlà¤¨§©©¨©§¨£©¨©©¨©§¥
íeMî ¯ åéúBðaø÷ àéáîe çlâîc ,ïéúìz íBé àkéàc§¦¨§¨¦¦§©¥©¥¦¨§§¨¦

ìL àðz éëä¯ "øéæð éðéøä" øîàL éî :ïðz .íéL ¨¦§¨§¦§©¦¤¨©£¥¦¨¦
ìL íBé çlâî,àçéð ¯ àðzî áøì àîìLa .ãçàå íéL §©¥©§¦§¤¨¦§¨¨§©©¨¨¦¨

àîéà ,àct øa Cì øîà ¯ !àéL÷ àct øáì àlà¤¨§©©¨©§¨¨©¨©©¨¥¨
ìL íBéì çléb íà :àôéñàôéñ àlà àöé ¯ íéL ¥¨¦¦¥©§§¦¨¨¤¨¥¨

áøìe ."ïéîéìL" øîBàk äNòð ¯ àLéø ,déì àòéiñî§©§¨¥¥¨©£¨§¥§¥¦§©
:ïðz .Bleëk íBiä úö÷î :øáñ÷ ¯ !àôéñ àéL÷ àðzî©¨¨©§¨¥¨¨¨©¦§¨©§§©

ìL øéæð éðéøä"ìL íBé çléb íà ,"íBé íéLàì ¯ íéL £¥¦¨¦§¦¦¦¥©§¦Ÿ
øéæð ézL øæpL éî :ïðz ."ïéîéìL" øîBàa !àöé,úe ¨¨§¥§¥¦§©¦¤¨©§¥§¦

ìL íBé äðBLàøä úà çlâîäiðMäå ,ãçàå íéL §©¥©¤¨¦¨§¦§¤¨§©§¦¨
,àçéð ¯ àðzî áøì àîìLa .ãçàå íéML íBéì§¦¦§¤¨¦§¨¨§©©¨¨¦¨

àìà
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נזיר. פרק ראשון - כל כינויי - דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       רש"י
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הכז

והדר" עוז – ברורה "שפה המבואר בבלי תלמוד ב עמוד ה דף קודש)נזיר שבת (ליום

,Cì øîà àct øáeike ,dyxcl eazkp zexifpd zepeyln wlgy s` ©©¨¨©¨
àLøãì åàìc ïBäpéî ãç àkéìazkpy mdn cg` oi` m`d - ¥¨©¦§§¨¦§¨¨
,dyxc jxevl `ly dyxtaàðééðîì àeääcî àlàmyk - ¤¨¦§©§¦§¨¨

,zexifpd ini oipn lr mdn cg`n cenll xyt`yénð eälek§©¦
àðééðîìipicl mdn yxcpd caln ,zexifpd zepeyl x`y mb jk - §¦§¨¨

.minid oipn lr mb epcnll mi`a zexifp
:`ct xa ixac lr dywn `xnbdïðz,epizpyna epipy -íúñ §©§¨

ìL úeøéæð,íBé íéL,`ed dxez oicy rnyneàðúî áøì àîìLa §¦§Ÿ¦¦§¨¨§©©§¨
,mei miyly zexifp mzq xaeqyàçéð,dheytk dpynd zpaen - ¦¨

àct øáì àlà,mei dryze mixyr zexifp mzq xaeqyàéL÷recn ¤¨§©©¨©§¨
:`xnbd zvxzn .'miyly' epipy,àct øa Cì øîàzexifp mlerl ¨©¨©©¨

`l` ,mei dryze mixyr zbdep mzqBé àkéàc éãéiàïéúìz í- ©§¥§¦¨§¨¦
envr miylyd mei z` yiy xg`nçlâîcexry eaàéáîe ¦§©©¥¦

,åéúBðaø÷,d`nehe oiia `ed xeq` okl mceweàðz éëä íeMî ¨§§¨¦¨¦¨¨
ìLíéLmb ezexifp bdep ixdy ,'mei miyly' `pzd dpy jkitl - §Ÿ¦

.miylyd mein wlg
:ztqep dpynn `ct xa lr dywn `xnbdïðz(.fh oldl),øîàL éî §©¦¤¨©

'øéæð éðéøä',mini dnk xn` `lee eizepaxw z` `iançlâîaíBé £¥¦¨¦§©¥©
ìLàðúî áøì àîìLa .ãçàå íéL,mei miyly zexifp mzq xaeqy §Ÿ¦§¤¨¦§¨¨§©©§¨

àçéðmilydy itl ,cg`e miyly meia glbne eizepaxw `iany ¦¨
.miyly meia ezexifp,àéL÷ àct øáì àlàmeia glbn recn ¤¨§©©¨©§¨

mixyr meia ezexifp milyd xak ezhiyl ixd ,cg`e miyly
:`xnbd zvxzn .miyly meia glbl lekie dryzeøa Cì øîà̈©¨©

àôéñ àîéà ,àctmb xen` -.izhiyk gken myy dpynd seq z` ©¨¥¨¥¨
y ,`tiqa epipyyíàe micwdìL íBéì çlébàöé íéL,ezaeg ici ¦¦©§§Ÿ¦¨¨

mixyr zepnl miiqyk lenz`n ezexifp milyd xaky gxkdae
,mini dryzeàôéñ àlài`cedéì àòéiñîdi`x dpnn yi - ¤¨¥¨§©§¨¥

d oice ,`ct xa ixaclàLéø,miyly meia glbn epi` dligzkly ¥¨
mzq zexifp eilr lawnd mby minkg exfby meyn `edäNòð©£¤

ïéîéìL øîBàk,'minily mei miyly xifp ipixd' xne`k `ed ixd - §¥§¥¦
.cg`e miyly mei cr glbl i`yx epi`e

:`xnbd dywnàðúî áøìe,mei miyly zexifp mzqyàéL÷ §©©§¨©§¨
d,àôéñoiicr ixd ,ezaeg ici `vi miylyd meia glib m` recn ¥¨

:`xnbd zvxzn .ezexifp dnlyed `løáñ÷y `pzn axúö÷î ¨¨©¦§¨
,Bleëk íBiäel aygp miylyd mein zvwn zexifpa bdpy oeike ©§

,cin glib m` ezaeg ici `vi okle ,zexifpd z` milyde meid lkk
`l `ct xa la` .cg`e miyly mei cr glbi `l dligzkly `l`

ixyr meia glbl xeq` ezhiyl okle ,elekk meid zvwny xaeqm
.`vi miyly meia glib m` wxe ,dryze

:dpyn dze` jyndn dpzn ax lr dywn `xnbd,ïðzxne`d §©
ìL øéæð éðéøä'ìL íBé çléb íà ,'íBé íéLàöé àì íéL.ezaeg ici £¥¦¨¦§Ÿ¦¦¦©§Ÿ¦Ÿ¨¨

mei zvwn ezhiyl ixd ,`vi `l recn dyw `pzn ax zrcle
xaecn :`xnbd zvxzn .elekk aygp miylyøîBàaxifp ipixd' §¥

mei miylyïéîéìL',`l minily mini envr lr laiwy oeike §¥¦
.'elekk meid zvwn' mixne`

:dpyn dze` jyndn `ct xa lr dywn `xnbd,ïðzézL øæpL éî §©¦¤¨©§¥
úeøéæð,zeiexifp izy envr lr lawy in -äðBLàøä úà çlâî §¦§©¥©¤¨¦¨

a eizepaxw `iane [dpey`x zexifp lr-]ìL íBéå ,ãçàå íéLlr §Ÿ¦§¤¨§
äiðMäglbn,ãçàå íéML íBéìzligzl cg`e miyly mei `edy ©§¦¨§¦¦§¤¨

.dipy zexifp,àçéð àðúî áøì àîìLaz` miiq miyly meiay ¦§¨¨§©©§¨¦¨
eze`a cine ,cg`e miyly meia zxgnl glbne ,dpey`xd ezexifp
meia dnilydy xg`e ,dipyd zexifpd z` zepnl ligzn mei

.cg`e miyy meia zxgnl glbn ,miyyd
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ג' שבט, תשי"ד

ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ ענף עץ אבות

בעל מדות וכו' וכו' מוה"ר יוסף שי' ברדוגה

שלום וברכה!

שי'  מיכאל  מוה"ר  וכו'  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הוו"ח  מהרה"ח  ידיעה  לקבל  לי  נעם 
ליפסקאר, אשר עומד כבודו על משרתו להנהיג קהלת הקדש דעיר מכנז כמקדם, וכבר ידוע מאמר 
רבותינו זכרונם לברכה אשר כל מינוי הרי הוא מן השמים ובפרט מינוי למנהיג בקהלה קדושה 
אשר אפילו הענינים הגשמיים שלה הם קדושים ועל אחת כמה וכמה ענינים הרוחניים, ובודאי 
ינצל כבודו את טיב כשרונותיו והשפעתו להחזיק ולהפיץ יסודי היהדות ותורה ומצות ברוח ישראל 
סבא בכל הקהלה, ובהמשך להעבר המזהיר דקהלה קדושה דעירו תשמש גם מכאן ולהבא למופת 

ביהדותה וכמרכז לתורה ביראת שמים לכל מרוקה.

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטים לכבודו ולכל ב"ב שיחיו.
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 מתוהת הבותינו נשיאי חב"ד 

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

א.
זלמן  שניאור ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

והשו"ע  התניא בעל - הזקן אדמו"ר

â וציונים הערות עם ערוך שבתשולחן הלכות -â

èòóBòå äiç äîäa ìk[fqxzïécãî[gqxz,ïòiñîe ïéããöáe ïøàeöa æçBàL eðéäc ,ãéçiä úeLøa íúBà ¨§¥¨©¨§§©¦¨¦§©¨¦§©§¤¥§©¨¨¦§¨¦§©§¨
íéøeñàå íä íéö÷nL ,õøàä ïî íäéìâø eø÷òiL ïéðòa íäéaâé àlL ãáìáe ,eëìiL ïäéìâø òðòðîe§©£¥©©§¥¤¤¥§¦§¨¤Ÿ©§¦¥§¦§¨¤¥¨§©§¥¤¦¨¨¤¤ª§¦¥©£¦

.ìeèìèa§¦§
úBcãì Bì eøézä ïë ét ìò óà ¯ Búö÷î ìèìèì øeñà Ck Blk ìèìèì øeñàL íLk äö÷î ìkL ét ìò óàå§©©¦¤¨ª§¤§¥¤¨§©§¥ª¨¨§©§¥¦§¨©©¦¥¦¦§©

Cëì íéëéøö íéiç éìòaä íà ,íéiç éìòa øòö íeMî íúBà[hqxzelôà øeñà ¯ Cëì íéëéøö íðéà íà ìáà , ¨¦©©©£¥©¦¦©©£¥©¦§¦¦§¨£¨¦¥¨§¦¦§¨¨£¦
.íúBà úBcãì§©¨

,dúBà íécãnLk dîöò úäaâî àéäL éðtî ,Cëì äëéøö àéä elôà dúBà úBcãì elôà øeñà úìâðøúå§©§§Ÿ¤¨£¦§©¨£¦¦§¦¨§¨¦§¥¤¦©§©©©§¨§¤§©¦¨
úBçãì øzî ìáà .íéiç éìòa øòö íeMî eøézä àì äæå ,dlk úà ìèìèî äæ àöîðå[xzräéøBçàî dúBà §¦§¨¤§©§¥¤ª¨§¤Ÿ¦¦¦©©©£¥©¦£¨ª¨¦§¨¥£¤¨

epnî äçøa íà ìelì ñðkzL éãk íéãéa[`rxz: §¨©¦§¥¤¦¨¥©¦¨§¨¦¤
עט  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

$

הלכה  ביאורי
óåòå äéç [æñøú,משק חיות (מחמד), בית חיות בין –

בר  חיות .608או
ïéããî [çñøú להליכתם מסייעים –609.

êëì íéëéøö [èñøú הארץ על החיה שרגלי זמן כל –
במקום  שהתירו מועט כטלטול נחשב אבריה טלטול

חיים  בעלי .610צער

úåçãì øúåî [øúò שמותר הדין והוא לדחוף. –
לעוררו  כדי לבעלֿחיים הקשורה ברצועה קלות למשוך

.611ללכת 
åðîî äçøá [àòøú כאן שאין אף מותרת הדחיה –

החזרת  אלא אינה הדחייה ומטרת צערֿבעליֿחיים שום
ללול  .612התרנגולת

והוספות  ציונים
הפסד)608) משום (ולא חיים בעלי צער משום ההיתר

עליך  שמזונותיו בעלֿחיים בין חילוק בזה ואין כדלהלן,
אחר. לבעלֿחיים

בהליכתו,609) שמתקשה מי של איטית הליכה הוא לדדות
זו. להליכה וסיוע תמיכה הוא ומדדין

רגליה,610) שמגביהה כגון גמור טלטול התירו לא אבל
והוא  סיוע ידי על אפילו ללכת יכולה אינה כשהבהמה או
חיים  בעלי צער במקום כן אם אלא הארץ על אותה גורר

סכ"ד. שה סי' כדלעיל מרובה והפסד
בעלֿחיים 611) מכוונת או המעוררת משיכה או דחיפה

לנפוח  שמותר הדין והוא כלל. טלטול אינה מסויים לכיוון
או  מציק שעוקץ, ובעלֿחיים שיעוף, כדי חיים בעל על
מציק, לעניין שטז סי' (כדלהלן בידיים לסלקו מותר מאוס

רעי). של גרף לעניין ולעיל
מותר 612) ולכך כלל טלטול שאינה משום מותרת הדחייה

הפסד. שום ואין חיים בעלי צער כשאין גם לדחות
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חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

:ÌÈÏÎ ˙ÏÚ‚‰ ÈÈ„ ‡˙ ÔÓÈÒ '‚ ˜ÏÁ

ãéíéðéëñ åì äð÷éù åì øùôàù éî ìëì øçáåîä ïî äåöî
çñôì íéùãçíéðéëñ ïúåà åìéôà ïéãä ø÷éòî ìáà

äìòâäá íäì éã äðùä ìë ïéîçá õîç íäá ïéùîúùîù
íéøîåà ùé ïéøåñéà øàùî íéòåìáä íéðéëñù ô"òàå çñôì
øàáúðù åîë ïéîçá ïäá ùîúùäì éãë øåàá íðáìì êéøöù
åìéôàù íéøîåà ùéù ïåéë íå÷î-ìëî à"ë÷ ïîéñ äòã äøåéá
äìòâäá íäì éã ãáìá øåàä éãé ìò õîçî íéòåìáä íéìë
íéòåìáä íéìë ïéã íäì ïéà íéðéëñù íéøîåà ùé íâå çñôì
ùé êëéôì ,íù äòã äøåéá øàáúðù åîë ãáìá øåàä éãé ìò
ìò íéðè÷ ïéáå íéìåãâ ïéá íéðéëñ øéùëäì äìçúëì øéúäì

.ãáìá äìòâä éãé

éìëä àø÷ð ïåùàø éìëå ïåùàø éìëá ïéçúåøá íìéòâéù àåäå
äòùá åéùëò íà åìéôà ùàä ìöà íéîä åá åçéúøäù
éìë àø÷ð äæ éøä ùàä ìöà ãîåò åðéà åëåúá ïéìéòâîù
ïåùàø éìëá äìòâä êéøöä éìë ìë åëåúá ïéìéòâîå ïåùàø
äçéúø ïéìòîù åðééäã ïéçúåø ïééãò ïä åëåúáù íéîä íà

:á"ðú ïîéñá øàáúéù åîë

åèåà úæçùîá íéðéëñä úà óåùì êéøö äìòâä íãå÷å
ïäáù äãåìçä ìë úà øéñîä øçà øáãá åà íééçøá
úôåðéèäå äãåìçä ìë øéñäì êéøö íéìëä ìë øàù ïëå
êà ïéãî éìë úìòâä úùøôá øîàðù ïìéòâîù íãå÷ ïäáù
íù ïéàùë åðééäã 'åâå áäæä úà ÷ø øîåìë 'åëå áäæä úà
ìáà òåìáä èéìôäì äìòâä úìòåî ãáìá áäæ ÷ø äãåìç
íù ùé àîù ùåçì ùé úôåðéè øàù åà äãåìç íù ùéùë
ïéàå úôåðéèäå äãåìçä úçú ïéòá øåñéàä úåùîîî åäùî
êåúá òåìá åðéàå åðéòá ãîåò àåäù äîì úìòåî äìòâä

:éìëä éðôåã

æèçåøèì äöåø åðéàù åà äãåìçä øéáòäì ìåëé åðéà íàå
äãåìçä íå÷î ìò úåøòåá íéìçâ íéùé äøéáòäìå
éìëä ìù éðùä ãöá íãà òâé íàù ãò íù íúåà ääùéå
ïáìúðù úîçî åá úãìåñ ãéä äéäé äãåìçä ãâðëù íå÷îá
øåñéà úåùîî ìë óøùð éàãåá æàù íéìçâä ïî éìëä
ìë íéìçâä úåäùäì øéîçäì åâäð íìåòäå äãåìçä úçúù
éðùä ãöî óøùð èåç åà ù÷ äéäéù ãò äãåìçä ìò êë
ãâð éðùä ãöî éìëä áéáñ èåç åà ù÷ ïéøùå÷ù åðééäã)
ãò êë ìë íéìçâä úà ääùîå äãåìçä éáâ ìòù íéìçâä
êë øçàå (éðùä ãöá ïãâðëù èåçä åà ù÷ä óåøùéù
ïë äùòé äìòâä íãå÷ ïë äùò àì íàå éìëä úà ïéìéòâî

:äìòâää øçà

âשני âיום
æéãöá àåä äãåìçäùë äæ ìëåíå÷îá éìëä ìù éîéðôä

ìù ïåöéçä ãöá àåä íà ìáà òá÷á åá ïéùîúùîù
ùéîùú òéâî íéîòôìù ô"òàå õîç íù ùîúùð àìù éìëä
òéâî ïéà íéîòôä áåøù ïåéë íå÷î-ìëî ,õåçáî íâ õîçä
íù ùé àîù ïéùùåç ïéà êëéôì íùì ãò õîçä ùéîùú
:ììë äøéáòäì êéøö ïéàå äãåìçä úçú ïéòá õîçä úåùîî

çé(è"ùàø ïéøå÷ù) úåùîî úö÷ äá ùéù äãåìçá äæ ìëå
ùé æàù úéøåøôò äîë äá ùé íùî äúåà ïéãøåâùëù
åäùî äéúçú ùé àîù íùî äúåà åãøâé àì íà ùåçì
äãåìçäù úîçî ïéòì äàøð åðéàå ïéòá øåñéàä úåùîî
ãáìá äàøî ÷ø ììë úåùîî äãåìçá ïéà íà ìáà åäñëî
éîéðôä ãöá úåîéîãà åà úåøçù ùéù íéîòôì àöîðù åîë
úéøåøôò íåù íù äéäé àì íúåà åãøâé íà óàù éìëä ìù
ïëå äàøð åðéàù õîç åäùî íù ùé àîù ììë ùåçì ïéà
ãøò ïéøå÷ù) ìéãá éìëá íéùòðä íéîúë ïúåàá ïéãä
úåùîî íäá ïéàù ïåéë äìòâää úà ïéáëòî ïéàù (ï"é÷òìô

:ãáìá äàøî ÷ø

èéåá ùéù äìòâä ïéëéøöä íéìë øàùî ãçà åà ïéëñ
ïø÷ðì ïëåúá èèçì ìåëé åðéàù á÷ð åà ÷ãñ åà àîåâ
íå÷îá ïä íà íäì úìòåî äìòâä ïéà áéèéä ïúå÷ðìå
ùéù éôì éìëä ìù éîéðôä ãöî åðééäã òá÷á åá ïéùîúùîù
äìòâä ïéàå ïéòá õîçä úåùîî åäùî íù ùé àîù ùåçì
úåøòåá íéìçâ çéðäì êéøö êëéôì ïéòá àåäù äîì úìòåî
ïãâðë íãà òâé íàù ãò íù íúåà ääùéå àîåâäå ÷ãñä ìò
óøùð éàãåá æàù åá úãìåñ ãéä äéäé éìëä ìù ïåöéçä ãöá
åâäð íìåòäå àîåâä åà ÷ãñä êåúáù øåñéà úåùîî ìë
åà ù÷ äéäéù ãò íéìçâä úà êë ìë íù úåäùäì øéîçäì
ïë äùò àì íàå ïìéòâî êë øçàå ïåöéçä ãöá óøùð èåç

:äìòâää øçà ïë äùòé äìòâää íãå÷

âשלישי âיום
ëïäå ãé úéá êåú ïéáåçú ïäéúåãéù íéðéëñ íúåà êëéôì

éë íäì úìòåî äìòâä ïéà íéðè÷ íéøîñîá íù ïéòåá÷
êéøö ïéàå íéøîñîä (áéáñ) íå÷îá äáøä úå÷ã úåîåâ ùé
çåéø ùéå ïé÷áåãî íé÷ìç 'áî äùòð ãé úéáä óåâ íà øîåì
éà áåøä éô ìòù ïéëñä úà íùì ñéðëäì íäéðéá èòî
íù ÷åáã úôåðéè íåù äéäé àìù áéèéä íù ø÷ðì øùôà
íà ïëå øàáúðù åîë é÷ðå êæ éìëì àìà úìòåî äìòâä ïéàå
úìòåî äìòâä ïéà ÷áã éãé ìò ãé úéáá ä÷åáã ïéëñä ãé
àîù ùåçì ùé ïéçúåø íéîá ì÷ì÷úî ÷áãäù ïåéëã äì
úéáä íà ïëå äôé äôé íéîä úà çéúøé àìå ÷áãä ìò ñåçé
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ïéà ïø÷î ïééåùòä íéìëä ìë øàù ïëå ïø÷î äéåùò àéä ãé
ùåçì ùéå ïéçúåø íéîá ì÷ì÷úî ïø÷äù ïäì úìòåî äìòâä

:åéìò ñåçé àîù
àëïéëñä óåâá õîç ïéùîúùîù ïéëñ ìù ãé úéáá äæ ìëå

ìù ãé úéáäá íâ õîçä ùéîùú òéâî íéîòôä áåøå
íé÷ãñå úåîåâ ïäéúåãéá ùéù íéìëä ìë øàù ìáà ïéëñ
úà ììë ìéòâä àì íà åìéôàå ììë ïø÷ðì êéøö ïéà äãåìçå
äìéëàá øúåî äæ éøä ìéùáúä êåúì çñôá ïáçúå úåãéä
íå÷î-ìëîå ,íéìëä úåãéá õîç ùîúùäì êøã ïéàù ïåéë
ïåùàø éìëî éåøéò é"ò úåãéä úà íâ ìéòâäì êéøö äìçúëì
êåìëìî íéìëä úà ïéçéãîùë íéîòôìù éôì úåçôä ìëì
êåúì õîçä êåìëìî úö÷ òìáð ïéîç íéî êåúá ïäáù õîç

:úåãéä
áëãé úà áçúå éìëä óåâ úà åìéôà ììë ìéòâä àì íàå

éìëä íà ìéùáúä úà ïéøñåà ùé ìéùáúä êåúì éìëä
éìëä óåâá ïéîçá õîç ùîúùðùëù éôì úåëúî ìù ïä åãéå
åìåë íç åúö÷î íçù úëúî ìëù éìëä ãéá íâ õîçä òìáð
èìôð àåä êë éìëä óåâ éãé ìò ãéäá õîçä òìáðù åîëå
óåâ úà åìéôà ìéòâä àìùë ìáà éìëä óåâ éãé ìò åðîî
êåúì åðîî èìôðå ãéä êåúá õîçä úòéìá äøàùð éøä éìëä
úëúî ìëù éô ìò óàù íéøîåàå äæ ìò ïé÷ìåç ùéå ìéùáúä
åðéà åúö÷îáù òåìáä ïë éô ìò óà åìåë íç åúö÷î íçù
íå÷îá íäéøáã ìò êåîñì ùéå äæ íåç éãé ìò åìåëá èùôúî

:è"åé úçîù úòéðî íå÷îá åà äáåøî ãñôä

âרביעי âיום
âëìë õîç ìù ïéëñ åëåúì ïéñéðëîù íéðéëñ ìù ïãðä

åëåúì ñéðëäì åøéùëäì åì úìòåî äìòâä ïéà äðùä
õîçä ïî áèéä åúå÷ðìå åø÷ðì øùôà éàù éôì çñô ìù ïéëñ
ë"à àìà åðàöîé éî àåä ÷åîò ÷åîò éë åá ÷áãðù ïéòá
ïéà äìòâä åìéôà æàù) äôé äôé åãøâîå úåøéôúä úà çúåô

:(êéøö

ãëéìâø 'â åì ùéù éìë àåäå (ñåôééøã ïéøå÷ù) äáåöçí
ìë øåàä ìò øåðúá úáçî åà äøéã÷ äéìò ïéãéîòîå
éôì øåàá äðáìì êéøö çñôá äá ùîúùäì äöåø íà äðùä
éãé ìò õîç íòè äá òìáðå äñéò äéìò êôùð íéîòôìù

:ä÷ùî éãé ìò àìù øåàä

äëéìëå íéììâ éìë ãçàå õò éìë ãçàå úëúî éìë ãçà
ïùáëá åôøöð àìù ñøç éìë ùåøéô) äîãà éìëå íéðáà
åîë ïø÷î õåç) íöò éìë ãçàå (äîçá åùáééúð àìà
ïäá ùîúùðù ø"èåî ì"éøòô ïéøå÷ù äîå (äìòîì øàáúðù
êéøö êë ïäá ùîúùðù êøãë ïéîç ïé÷ùî éãé ìò õîç

.äìòâä éãé ìò ïøéùëäì
íåç éãé ìò äðùä ìë õîç ïäá òìáðå ùîúùðù íéìë ãöéë
ãçåéî àåäù óë ïëå úåøåéå ïéñôìàå úåøéã÷ ïåâë ïåùàø éìë
øçàì åìéôà åà ùàä ìöà àéäùë äøéã÷ä åá ñéâäì

ãéäù éãëá íç äëåúá ìéùáúäù àìà ùàä ïî äøéáòäù
ìéùáúä åá àéöåäì ãçåéî àåäù óë ïëå åá úãìåñ
ùîúùäì êøãù ïäá àöåéëå åìà ìë äøò÷ä êåúì äøéã÷äî
ïìéòâäì êéøö ïåùàø éìë íåç éãé ìò äðùä ìë õîç ïäá

.á"ðú ïîéñá øàáúéù êøã ìòå çúåø ïåùàø éìë êåúá
åîë ùàä ïî åäåøéáòäù øçàì åìéôà ïåùàø éìë àø÷ðå

.äìòîì øàáúðù
éìë íåç éãé ìò øåñéà åá ùîúùðù éìë ìëù íéøîåà ùéå
ïë íâ åìéòâäì êéøö ùàä ìöà ïåùàø éìëä äéäùë ïåùàø
åèìåô êë åòìåáëã ùàä ìöà ãîåòä ïåùàø éìë êåúá
ìáà íéøåñéà øàùá íäéøáãì ùåçìå øéîçäì ùé äìçúëìå
éøäù äðåùàøä àøáñ ìò êåîñì ùé äìçúëì åìéôà õîçá
øåàä éãé ìò õîç ïäá ùîúùðù íéìë åìéôàù íéøîåà ùé
åäåøéáòäù øçàì ïåùàø éìëá äìòâä íäì úìòåî ãáìá
áìçå øùáî òåìáä éìë ìéòâîùë øîåì êéøö ïéàå ùàä ïî
åäåøéáòäù øçàì ïåùàø éìëá åìéòâäì ìåëé ìëä éøáãìù
éãé ìò åá åòìáð áìçäå øùáä íòèù éô ìò óà ùàä ïî
íòèî äæ øçà äæá àìà úçà úáá åá åòìáð àì íà øåàä

:äìòîì øàáúðù

âחמישי âיום
åëïåùàø éìëî éåøéò éãé ìò õîç íäá åùîúùðù íéìëå

éã àìà ïåùàø éìë êåúá ïìéòâäì êéøö ïéà úåøò÷ ïåâë
óàå) ïùéîùú êøãë ïåùàø éìëî ïéçúåø íäéìò åøòéù íäì
ùàä ìöàù ñôìà éáâ ìò äøò÷ ïéôåë íéîòôìù éô ìò
àöîðå äøò÷äá òìáðå ñôìàáù ìéùáúäî ìáää äìåòå
íå÷î-ìëî ,ïåùàø éìë íåç éãé ìò íéîòôì õîç äá òìáðù
ïåùàø éìëî ïëåúì úåøòì àåä úåøò÷ä ùéîùú áåøù ïåéë
íéëìåä åðàù ïåùàø éìëî éåøéò éãé ìò ïë íâ ïéøùëð éøä

.(åùéîùú áåø øçà éìë ìëá
õîç ïéùîúùî íéîòôìù ïåéë íéøîåàå äæ ìò ïé÷ìåç ùéå
êåúá ïë íâ ïìéòâäì êéøö ïåùàø éìë íåç éãé ìò úåøò÷á
èéìôäì ïåùàø éìëî éåøéò úìòâä ìéòåú êéà éë ïåùàø éìë
ïåùàø éìë íåç éãé ìò íéîòôì äá òåìáù äî äøò÷ä ïî

:åîöò
æëäðåøçàä àøáñë äìéçúëì øéîçäì ùé äëìä ïéðòìå

.úåðùì ïéàå ïéâäåð ïëå

éìë êåúá äìéòâäì åì øùôà éàù äìåãâ àéä äøò÷ä íàå
éìë ïî ïéçúåø íéî äéìò äøòéå ïáåìî ïáà äéìò ïúé ïåùàø
úà çéúøéù éãë äøò÷ä éðô ìò ïáàä äéìò øéáòéå ïåùàø
éìë íåçë ìåãâ êë ìë íîåç äéäéå äéìò äøéòù íéîä ìë

.ïåùàø éìëá äìòâä êéøöä ìëá äùòé ïëå ïåùàø
úåøò÷ ïëå ïåùàø éìë êåúá åñéðëäì ìåëéù ïè÷ éìë ìáà
ïé÷ìåç ùéù éôì ïáåìî ïáàå éåøéò éãé ìò ïìéòâäì ïéà úåðè÷
êåúá äìòâäë äáåùç äðéà åæë äìòâäù íéøîåàå äæ ìò

.ïåùàø éìë



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

הלא

 לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי   231 

הלא

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

ïéòë úåèéìáå ïéðâåà äì ùé íà äìåãâ äøò÷ åìéôàå
éàù ïáåìî ïáàå éåøéò éãé ìò äð÷ú äì ïéà íéçøôå íéøåúôë

:äìåë éðô ìò ïáàä øéáòäì øùôà

âשישי âיום
çëúà ìéòâä øáëù ãáòéãá ìáà äìéçúëì äæ ìëå

ãáìá ïåùàø éìëî éåøéò éãé ìò ïäá àöåéëå úåøò÷ä
ìò êåîñì ùé ïéîçá çñôá ïäá ùîúùäå ïáåìî ïáà éìá

.çñôä êåúá åììä ïéîç ìåëàì øúåîå äðåùàøä àøáñ

ñéðëäù åà åîöò ïåùàø éìëî éåøéò éãé ìò ïìéòâäù àåäå
êåúì íéîä åáàùðù øçàå çúåø ïåùàø éìë êåúì ï÷éø éìë
ãò ïåùàø éìëä êåúá ï÷éø éìëä úà èòî ääùä ï÷éø éìëä
åàéöåä êë øçàå åëåúá äçéúø åìòä åëåúì åáàùðù íéîäù
äæ éåøéò ïéãù úåøò÷ä ìò åðîî äøéòå ïåùàø éìëä êåúî
éìëä êåúá ääù äæ éìëù ïåéëã) åîöò ïåùàø éìë éåøéòë

åìòä åëåúì åáàùðù íéîäù ãò ïåùàøéàãåá äçéúø
íò åàéöåäù øçàì óàå ìåãâ íåç äæ éìë éðôåã åîîçúð
úà ïéãéîòî åéúåðôã éøä ïåùàø éìëä êåúî åëåúáù íéîä
(åîöò ïåùàø éìë ïéãë äæ éìë ïéã êëéôìå åëåúáù íéîä íåç
ùé äæä øåòéùë ïåùàø éìëä êåúá ääù àì íà ìáà
åá ïéëìåäå åàì åà åîöò ïåùàø éìëë åðéã íà åá ÷ôúñäì
åøéò íà êëéôì æ"÷ 'éñ äòã äøåéá øàáúðù åîë øéîçäì
éåøéò éãé ìò ïäá ùîúùðù úåøò÷ ìò åëåúáù ïéçúåøäî
ïéîçä úà ïéøñåàå äìòâä íäì äúìò àì åîöò ïåùàø éìëî

:çñôá ïäá åùîúùðù

èëàì åîöò ïåùàø éìëî äøò÷ä ìò äøéò íà åìéôàå
÷åñôé àìù øäæð ïë íà àìà äìòâä íäì äúìò
äøò÷ä óåâá çåìé÷ä òâðù íãå÷ ïåùàø éìëä ïî çåìé÷ä
øø÷úð éøä ïåùàø éìëì øáåçî åðéàå ÷ñôðù çåìé÷ ìëù
êëéôì ïåùàø éìëì øáåçî àåäù çåìé÷ íåçî åîåç èòîúðå
çåìé÷ éãé ìò äá òìáðù äî äøò÷ä ïî èéìôî äæ çåìé÷ ïéà

:åðîî çì÷î àåäù ïåùàø éìëäì øáåçîä

ììëá øäæéì ïéâäåð ïéà ïáåìî ïáà éãé ìò ìéòâîùë ìáà
øø÷úðå äøò÷äì òéâîù íãå÷ çåìé÷ä ÷ñôðù óàù äæ
íà ïëå ïáåìîä ïáà éãé ìò çéúøîå øæåç àåä éøä èòî
àìà åîöò ïåùàø éìëäî äøò÷ä ìò äøòî åðéà åìéôà
ìò äøòî éìë åúåàîå øçà éìëì ïåùàø éìëäî äøòî
íéîä úà çéúøî àåä ïáåìîä ïáàù øúåî äæ éøä äøò÷ä

íå÷î-ìëîå ,ïåùàø éìë íåçë ìåãâ íåç íúåà íîçîå
éãé ìò ìéòâîùë óà äæ ìëá øäæéìå øéîçäì áåè äìçúëì
çë åì ïéà ïáåìîä ïáàù íéøîåà ùé éøäù ïáåìî ïáà
:ïåùàø éìë íåçë ìåãâ íåç íúåà íîçìå íéîä úà çéúøäì

âקודש âשבת
àìïåùàø éìë ùéîùúî äîåé úá äðéà äøò÷äùë äæ ìëå

úòì úòî êåúá çúåø ñôìà ìò äåôë àìù åðééäã
æ äìòâäìíãå÷ ïåùàø éìë éãé ìò äá òìáðù äî ìëù å

êéøö ïéàå íâôì íòè ïúåð àåä åæ äìòâäì úòì úòî
éøáãî àìà äøåúä ïî äøò÷ä ïî ììë äèéìôäìå äìéòâäì
éôì éìëä ùéîùú áåø øçà êìéì åìé÷ä íéîëçå íéøôåñ
ïåùàø éìë ùéîùúî äîåé úá àéä íà ìáà äðåùàøä àøáñ
åìéôàå ìëä éøáãì ùîî ïåùàø éìë êåúá äìéòâäì êéøö
úòì úòî êåúá äá åùîúùðù ïéîçä úøñåà ãáòéãá
ïáà àìá éåøéò éãé ìò äìéòâä íà ïåùàø éìë ùéîùúì

:ïáåìî

áìíåç éãé ìò äðùä ìë õîç ïäá òìáðå ùîúùðù íéìëå
åà äøéã÷ä ñéâäì ïéãçåéî ïðéàù úåôë ïåâë éðù éìë
ãçåéîä ùéîùú áåø àìà äøéã÷äî ìéùáú ïäá àéöåäì
éðù éìë úàø÷ð àéäù äøò÷äî íäá ìåëàì àåä íäì
ìò ïéøùëð ïä éøä (ïåùàø éìëäî çåìé÷ä ÷ñôðù øçàì)
ïåùàø éìëî ïéçúåø äøòéù åðééäã éðù éìëá äìòâä éãé

.éðù éìëáù ïéçúåøä êåúá úåôëä íéùéå éðù éìë êåúì

êéøö ïùéîùú áåø øçà íéìëá íéëìåä ïéàù íéøîåàäìå
åá ïéñéâî íéîòôìù ïåùàø éìë êåúá óëå óë ìë ìéòâäì
ïéàå ïéâäåð ïëå äøã÷äî ìéùáú åá ïéàéöåî åà äøéã÷ä

:úåðùì

âìììë ìéòâä àì åìéôà ãáòéãá ìáà äìçúëì äæ ìëå
åøéúäì ùé ïåùàø éìë êåúì çñôá ïáçúå úåôëä úà
éôì áåè íåé úçîù úòéðî åà äáåøî ãñôä ùé íà äìéëàá
áåø øçà éìë ìëá ïéëìåäù äðåùàøä àøáñ ìò êåîñì ùéù
øåñéà íäá òìáðù íéìëä ìëù íéøîåàä éøáã ìòå åùéîùú
éìë íåçù éôì ììë äìòâä êéøö ïéà éðù éìë íåç éãé ìò

.ììë òéìáäì çë åá ïéà éðù

ùé æàù ïîåé éðá úåôëä ïéàùë àìà ì÷äì ïéà íå÷î-ìëîå
éë çñôá óà øúåî íâôì íòè ïúåðù íéøîåàä ìò êåîñì

:ì÷äì ïéà õîç úòéìáî ïîåé éðá ïä íà ìáà ø÷éò ïë$
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âהחסידית הפרשה - בא פרשת אור' â'תורה
הּזה  הּיֹום ְֶֶֶַַּבעצם

íöòa"1"íéøöî õøàî 'ä úBàáö ìk eàöé äfä íBiä §¤¤©©¤¨§¨¦§¥¤¤¦§¨¦
(àî ,áé úBîL): §

äpç ìò ì"æø eøîà äpä(á ,àì úBëøa): ¦¥¨§©©©©¨§¨

äéä àì BîìBò úà àeä-Ceøa LBãwä àøaL íBiî¦¤¨¨©¨¨¤¨Ÿ¨¨
äpç úàaL ãò úBàáö àeä-Ceøa LBãwäì BàøwL íãà̈¨¤§¨§©¨¨§¨©¤¨©¨

'åë.
àeä-Ceøa LBãwä úBø÷ì älçz äçút àéäL eðééäc§©§¤¦¨§¨§¦¨¦§©¨¨

"úBàáö ä"éåä" Y(àé ,à 'à ìàeîL). £¨¨§¨§¥

çBzôì ClL ïa ãéúò :àeä-Ceøa LBãwä øîàå§¨©©¨¨¨¦¥¤¨¦§©
áeúkL Bîk ,äæ íLa äàeáða(á-à ,åè 'à ìàeîL)øîàiå" : ¦§¨§¥¤§¤¨§¥©Ÿ¤

øîà äk [. .] :ìàeîLzF`av 'dézã÷t'eëíéàéápäå ." §¥Ÿ¨©§¨¨©§¦§©§¦¦
éëàìîe äéøëæ ,ébç èøôáe ,äæ íLa eàað íéðBøçàä̈©£¦¦§§¥¤¦§¨©©§©§¨©§¨¦

ïì àîéé÷å .ïlekî øúBé(úBòeáLc 'ã ÷øt óBñ)'úBàáö'c ¥¦¨§©§¨¨¤¤¦§¦§¨
.ïé÷çîð ïðéàL úBîMä ïî àeä¦©¥¤¥¨¦§¨¦

?eäî úBîMä ïéðò íéc÷äì Lé älçzî äpäå§¦¥¦§¦¨¥§©§¦¦§¨©¥©
íL ãçeénä íL úìòî íbd"ied.úBîMä øàL ìò ©©£©¥©§¨¥£¨¨©§¨©¥

íL ïéðò ,íMä äöøé íà øàaúé Ck øçàåzF`av. §©©©¦§¨¥¦¦§¤©¥¦§¨¥§¨
-Ceøa óBñ-ïéàä ìL Búeîöòå BúeänL ,òeãé äpä¦¥¨©¤©§©§¤¨¥¨

èeLt àeä ,àeäéiL àìå ,úeèéLtä úéìëúaììk C ¨§©§¦©§¦§Ÿ©¨§¨
Bì epékL ,eàöîpL íéøàBzä ïéðò Búeîöòå Búeäîa§©§©§¦§¨©¨¦¤¦§§¤¦
:Bîk ,ì"æø éøáãáe ,íéàéápä éøáãáe ,äøBza Cøaúé¦§¨¥©¨§¦§¥©§¦¦§¦§¥©©§

ïîçø ,ãéñç ,íëç'åëíîBøî Cøaúé àeä ék .ïäa àöBiëå ¨¨¨¦©§¨§©¥¨¤¦¦§¨¥§¨
àéäL ,äîëçäL .elà íéøãb ìkî ìcáeîe ábNðå§¦§¨§¨¦¨§¨¦¥¤©¨§¨¤¦
úéîLâ äiNòk úáLçð àéä íéàøápa äðBLàøä äìònä©©£¨¨¦¨©¦§¨¦¦¤§¤¤©£¦¨©§¦
,úBcnä úðéça ïkL ìkîe ;Cøaúé Búeîöòå Búeäî éaâì§©¥©§©§¦§¨¥¦¨¤¥§¦©©¦

.òãBpëå ,"ììk eäéà úBcî ïélà ìkî åàìc" :øîànëå§©©£¨§¨¦¨¦¥¦¦§¨§©¨
eàaL ,eìlä íéøàBzä ïéðò úeàéöî Lé ,ïë ét ìò óàå§©©¦¥¥§¦¦§©©¨¦©¨¤¨
:ì"æø øîàî Cøc ìò eðééäc .ì"æç éøáãáe C"ðza©©©§¦§¥£©§©§©¤¤©£©©©

Búleãb àöBî äzàL íB÷na"'eëàöBî äzà íL ©¨¨©¨¥§¨¨©¨¥
úBéäì Bîöò úà ìétLî Cøaúé àeäL ,"Búeðúåðò¦§§¨¤¦§¨¥©§¦¤©§¦§
äøeáâe ãñç úðéça ïäL ,úeìéöàc íéìk øNòa Laìúî¦§©¥§¤¤¥¦©£¦¤¥§¦©¤¤§¨

'eëéiL æàå ,ã"aç Y úBðBLàø 'âå ,íéøàBúa BúBø÷ì C §¦©©§¨©¨¦§§¨¦
.äîëça Búeùaìúä ãvî 'íëç' àø÷pL Y¤¦§¨¨¨¦©¦§©§§¨§¨

øtñnL :Leøét ,"íékç zðà" :eäiìà øîàîëe§©£©¥¦¨©§§©¦¥¤§©¥
éìk úðéçáa Laìúäì Bîöò úà ìétLnL ,Búeðúåðòa§¦§§¨¤©§¦¤©§§¦§©¥¦§¦©§¦

.ì"pk ììk åéìà CBøò ïéà äîëçäL úBéä íò ,äîëçä©¨§¨¦¡¤©¨§¨¥£¥¨§¨©©
æà àø÷ðå ãñç úðéçáa Laìúäì Bîöò úà ìétLî ïëå§¥©§¦¤©§§¦§©¥¦§¦©¤¤§¦§¨¨

.'ãéñç' Bà ,'ìBãbä'©¨¨¦
äåðò éãé ìòL ,"Búeðúåðò" àéä äleãbäL eäæå§¤¤©§¨¦¦§§¨¤©§¥£¨¨
æà ,ãñç úcîa Laìúäì Bîöò úà ìétLäL äìtLäå§©§¨¨¤¦§¦¤©§§¦§©¥§¦©¤¤¨

éiL à÷éécBúeîöòå Búeäî ïk ïéàM äî .ìBãb BúBø÷ì C ©§¨©¨¦§¨©¤¥¥©§©§
.ì"pk äæ øãbî íîBøî§¨¦¤¤¤©©

" ,äpäåeizFnWä íä "àeä-Ceøa LBãwä ìLmilM §¦¥§¨¤©¨¨¥©¥¦
óBñ-ïéà øBà ïäa LaìúnL ,úeìéöàc úBøéôñ øNòc§¤¤§¦©£¦¤¦§©¥¨¤¥
Cøc ìò ãeçiä úéìëúa ïänò ãçééúîe ,àeä-Ceøä¦§©¥¦¨¤§©§¦©¦©¤¤

íL ,eðééä ."ãç éäBîøâå eäéà"cl`éìk úðéçáa àeä §¦§©§¦¨©§¥¥¦§¦©§¦
íLå ,ãñçämiwl`íLå ,äøeábä éìk úðéçáa Yi"pc` ©¤¤§¥¡Ÿ¦¦§¦©§¦©§¨§¥©§©

.úeëìî úðéçáa Y¦§¦©©§
úeiîéðtä àeä ä"éåä íL íðîàíäL úBîMä ìk ìL ¨§¨¥£¨¨©§¦¦¤¨©¥¤¥

úBøBàä úðéçáa àeä ék .íéìkäCBúa íéLaìúnä ©¥¦¦¦§¦©¨©¦§©§¦§
,ãñçä éìëaL íMä àeäL ìà úðéçáa ,eðééäc .íéìkä©¥¦§©§¦§¦©¥¤©¥¤¦§¦©¤¤
àeä-Ceøa óBñ-ïéàî CLîpä øBàä úðéçáa äpä¦¥¦§¦©¨©¦§¨¥¥¨
íL úðéçáa íb ïëå .ä"éåä íL úðéça àeä ,Ba Laìúäì§¦§©¥§¦©¥£¨¨§¥©¦§¦©¥
àeäL ä"éåä íL BëBúa Laìúî ,äøeábä éìëaL íé÷ìà¡Ÿ¦¤¦§¦©§¨¦§©¥§¥£¨¨¤
.ì"pä íéìkä CBúa Laìúnä óBñ-ïéàî øBàä úðéçáa¦§¦©¨¥¥©¦§©¥§©¥¦©©

íäL Y "ïé÷çîð ïðéàL úBîM"ä ìëa äæ Cøc ìòå§©¤¤¤§¨©¥¤¥¨¦§¨¦¤¥
úBøBàä úðéçáa àeä ä"éåä íLå ,íéìkä úðéçáa¦§¦©©¥¦§¥£¨¨¦§¦©¨
ìk íò óøèöî ä"éåä íL Cëìe .ïäa íéLaìúnä©¦§©§¦¨¤§¨¥£¨¨¦§¨¥¦¨

áeúkL Bîk ,úBîMä(ã ,á úéLàøa)úBNò íBéa" :d"ied ©¥§¤¨§¥¦§££¨¨
miwl`íéîLå õøà'eë" :áéúëe ,"zF`av d"ied'eë," ¡Ÿ¦¤¤§¨¨¦§¦£¨¨§¨

éLînä àeä ä"éåä íL úðéçaL éðtîøBàä úà C ¦§¥¤§¦©¥£¨¨©©§¦¤¨
íéìkä íäL ,úBàáöe íé÷ìà úBîMa Laìúäì óBñ-ïéà¥§¦§©¥©¥¡Ÿ¦§¨¤¥©¥¦

'eëøaçîä àeä Cëìe .íéìëå úBøBà ïéa òveînä àeäL ,¤©§¨¥§¥¦§¨©§©¥
.íéìkä íò úBøBàä: ¨¦©¥¦

äpäåáéúk(åè ,â úBîL)" :ixkf dfe mlrl inX df'eë:" §¦¥§¦§¤§¦§Ÿ¨§¤¦§¦
" :øäæ éðewúa LøéôeinWíò "D"iYd"qW ¥¥§¦¥Ÿ©§¦¦¨©©

" .äNòú-àìixkfíò "d"eYg"nx,eðééäå .äNò-úBöî Ÿ©£¤¦§¦¦§©¦§£¥§©§
äNòú-àì ä"ñLå äNò-úBöî ç"îø Y äøBzä úeììkL¤§¨©¨§©¦§£¥§©©Ÿ©£¤
-à"æ úðéça àeäL ,ä"éåä íLa íéLøLeî íä Y¥§¨¦§¥£¨¨¤§¦©¨

:úeìéöàc©£¦

.1.(ä"ñ÷ú èáL 'å ,úéøçL úceòña ,àa úaL íBéa øîàð)¤¡©§©¨Ÿ¦§©©£¦§¨
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,à"æaL-íéãñçä úðéçaî íéëLîð äNò-úBöî ç"îø§©¦§£¥¦§¨¦¦§¦©©£¨¦¤§¨
íäáe .à"æaL-úBøeábä úðéçaî äNòú-àì ä"ñLå§©©Ÿ©£¤¦§¦©©§¤§¨¨¤
;ìeñôe øLk ;øzéäå øeqàc íéðécä éèøt ìk íéììëð¦§¨¦¨§¨¥©¦¦§¦§¥¤¨¥¨

éàkæå áéiç'eë-ãñçä úðéçaî CLîð øLkäå øzéääL . ©¨§©©¤©¥¤§©¨¥¦§¨¦§¦©©¤¤
éLîî äNòú-àlà øáBòäå ,à"æcúðéçaî åéìò C §¨§¨¥©Ÿ©£¤©§¦¨¨¦§¦©

Lðòð úBéäì úBøeábä'eëàeä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå . ©§¦§¤¡¨§¥¨
.ìéòìãk "ãç éäBîøâå eäéà"c ãò ,à"æc-íéìka Laeìî§¨©¥¦§¨©§¦§©§¦¨§¦§¥

.ä"éåä íL úðéça eäæå§¤§¦©¥£¨¨
÷ø ,úBàáö íL økæð àì äøBzä ìëaM äî ïáeé äæáe¨¤¨©¤§¨©¨Ÿ¦§¨¥§¨©
äLî ék :"úBàáö 'ä" :äøîà äpç ÷ø ,Bcáì ä"éåä íL¥£¨¨§©©©¨¨§¨§¨¦Ÿ¤
eðééä ,Bãé ìò äøBzä ïúpzL äëfL íBìMä-åéìò eðaø©¥¨¨©¨¤¨¨¤¦¨¥©¨©¨©§

éLîäL éôì.à"æc-íéìëa óBñ-ïéà øBà úeLaìúä C §¦¤¦§¦¦§©§¥§¥¦§¨
.ì"pk äøBzä CLîð íMîe¦¨¦§¨©¨©©

äúéä Búàeáð øwéò ék .Búàeáð äúéä íMîe)¦¨¨§¨§¨¦¦¨§¨¨§¨
.äàéøaä éãé ìò CLîð øáòî Cøc ÷ø ,úeìéöàîBîk ¥£¦©¤¤©£¨¦§¨©§¥©§¦¨§

.('å øòL ,'â ÷ìç ,å"çøäì äMeãwä øòLa áúkL¤¨©§©©©§¨§¨©©¥¤©©

éLîä àì ìáàóBñ-ïéà øBà úeLaìúä ïk íb äéäiL C £¨Ÿ¦§¦¤¦§¤©¥¦§©§¥
Ck úeìéöàc-íéìk íò ãçééúî àeäL Cøc ìò Y ò"éáa§¦©©¤¤¤¦§©¥¦¥¦©£¦©

éLîä àì äæ Y ò"éác-íéìk íò ãçééúî äéäéLî Càìå ,ä ¦§¤¦§©¥¦¥¦§¦©¤Ÿ¦§¦Ÿ¤§Ÿ
éLîä äøBzä úëLîä ék .äæì Cøöeäúeìéöà úðéçaî C §¨¨¤¦©§¨©©¨¦§¦¦§¦©£¦

eäéà"c ãò íéìkä íò óBñ-ïéà øBà ãçééúî íLå ,Lnî©¨§¨¦§©¥¥¦©¥¦©§¦
ììk éelébä ïéà ,ò"éáa ïk ïéàM äî .ì"pk "ãç éäBîøâå§©§¦¨©©©¤¥¥§¦©¥©¦§¨

(.òãBpk ,"ïBäa ãç éäBîøâå eäéà åàìå") .íéìkäa§©¥¦§¨¦§©§¦¨§©¨
óBñ-ïéà øBà úà eëéLîä åéøçàL íéàéápä ìáà£¨©§¦¦¤©£¨¦§¦¤¥
äéä àlM äî ,ò"éác íéìëa ïk íb LaìúiL àeä-Ceøä¤¦§©¥©¥§¥¦§¦©©¤Ÿ¨¨

.íBìMä-åéìò eðaø äLî éîéa ïë¥¦¥Ÿ¤©¥¨¨©¨
äéøçàå ,úBàáö íMa älçz äçút äpçL eðééäå§©§¤©¨¨§¨§¦¨©¥§¨§©£¤¨
ïéðò ìò äøBî àeä ,äæ íL ïéðòL :íéàéápä ìk eëLîð¦§§¨©§¦¦¤¦§¨¥¤¤©¦§¨
ãçééî úBéäì ò"éác íéìëa óBñ-ïéà øBà úeLaìúä¦§©§¥§¥¦§¦©¦§¦§©¥

.íMä äöøé íà øàaúiL Bîëe .ïk íb íänò¦¨¤©¥§¤¦§¨¥¦¦§¤©¥
,íBìMä-åéìò eðaø äLî éîéa ék ,äæì eëøöeäå§§§¨¤¦¦¥Ÿ¤©¥¨¨©¨

éLîä ïk ìò ,úeìéöàî Búàeáð äúéäLähîì íäì C ¤¨§¨§¨¥£¦©¥¦§¦¨¤§©¨
éôa 'ä øác äéä àeäå ,úeìéöà úðéçaî ,íMî äøBzä©¨¦¨¦§¦©£¦§¨¨§©§¦

äøBzä ìàøNé eîéi÷å ,äLî'eë; Ÿ¤§¦§¦§¨¥©¨
ïéNBò ìàøNé eéä àlL ,åéøçàL íéàéápä éîéa ìáà£¨¦¥©§¦¦¤©£¨¤Ÿ¨¦§¨¥¦

,íçéëBäì íéàéápä eëøöeäå ,íB÷î ìL BðBöø§¤¨§§§©§¦¦§¦¨
ì àéápä øîBàL äçëBz ïéa Løôää ïéðòå YøàL §¦§¨©¤§¥¥¥¨¤¥©¨¦¦§¨

'ä øác àéä äçëBzä äpä ,àéápäa ék :àeä çéëBî¦©¦§©¨¦¦¥©¥¨¦§©
àeä Cøaúé àeä àöîðå ,àéápä ìL Bøeaãa Laìúnä©¦§©¥§¦¤©¨¦§¦§¨¦§¨¥

Y çéëBnä©¦©

ò"éáì úeìéöàî äøBzä úëLîä úBéäì çøëeä úàæìå§¨Ÿ§¨¦§©§¨©©¨¥£¦§¦©
éîéák úeìéöàa dúBéäa ék ,äøBzä ìàøNé eîéi÷iL éãk§¥¤§©§¦§¨¥©¨¦¦§¨©£¦§¦¥
íéàéápä éîéaL ìàøNé dúBà íéîéi÷î eéä àì äLîŸ¤Ÿ¨§©§¦¨¦§¨¥¤¦¥©§¦¦
äøBzä äúéäå ,íäî äábNpL ãvî ,äLî ìL BøBc øçà©©¤Ÿ¤¦©¤¦§§¨¥¤§¨§¨©¨

;Bîöò éðôa íãàäå dîöò éðôa¦§¥©§¨§¨¨¨¦§¥©§
éøö äéä Cëìeúeìéöàî äøBzä úeLaìúä úBéäì C §¨¨¨¨¦¦§¦§©§©¨¥£¦

úà øéäæäì àéápä Leøéôa 'ä øác íL CLîðå ,äàéøáì¦§¦¨§¦§¨¨§©§¥©¨¦§©§¦¤
äøBzä eîéi÷iL ìàøNé'eëäæ éãé ìò íäì òébäå , ¦§¨¥¤§©§©¨§¦¦©¨¤©§¥¤

íMîe ,ò"éác íéìëa Laìúnä Lnî 'ä øácî äçëBzä©¥¨¦§©©¨©¦§©¥§¥¦§¦©¦¨
àéápä éôa.'eë: §¦©¨¦

äpäåäæ ïéà Cà ,"øác Lcçì éàMø àéáð ïéà"L íâä §¦¥£©¤¥¨¦©¨¦§©¥¨¨©¥¤
÷ø .íBìMä-åéìò eðaø äLî úøBz ìò úôñBúå Lecç¦§¤¤©©Ÿ¤©¥¨¨©¨©
.äàéøáì úeìéöàî ïBòøâå úôñBz éìa äøBzä úëLîä©§¨©©¨§¦¤¤§¥¨¥£¦¦§¦¨

:íéàéápa økæpL úBàáö íL ïéðò eäæå§¤¦§¨¥§¨¤¦§¨©§¦¦
ì àeä úBàáö ékúBîLð éãeãb íäå .úBìééç ïBL ¦§¨§¥§¥§¥§¨

íäå ,"åéãeãâì øtñî ïéà" øLà äàéøác íéëàìîe©§¨¦¦§¦¨£¤¥¦§¨¦§¨§¥
ììk úeäìà ïðéàå .Lnî Léì ïéàî íéLceçîe íéàøáð¦§¨¦§¨¦¥©¦§¥©¨§¥¨¡Ÿ§¨

.Lnî úeäìà úðéça àeäL úeìéöà Bîk§£¦¤§¦©¡Ÿ©¨
øBà íäa LaìúiL eëéLîä íéàéápä ïë ét ìò óàå§©©¦¥©§¦¦¦§¦¤¦§©¥¨¤
-íéìka LaìúpL Bîk ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§©§¦©¦§¤¦§©¥©¥¦
àø÷ð äéäiL ãò ,"ãç éäBîøâå eäéà"c ãò ,úeìéöàc©£¦©§¦§©§¦¨©¤¦§¤¦§¨
íL àeäL ,úBàáö íLa íäa Laeìîä óBñ-ïéà øBàä̈¥©§¨¨¤§¥§¨¤¥

;Lnî úBàávä úðéça àeä Bîöò àeäL ,øàBzä©©¤©§§¦©©§¨©¨
Bîöò àeäL ,úeìéöàaL "ãç éäBîøâå eäéà" ïéðòk§¦§¨¦§©§¦¨¤©£¦¤©§

äòcä àeä"'eëàeäL ãò ò"éác íéìka ãçééúî Ck ," ©¥¨©¦§©¥©¥¦§¦©©¤
úBàávä àeä Bîöò'eëíîöò éðôa íéãøôð íäL àìå . ©§©§¨§Ÿ¤¥¦§¨¦¦§¥©§¨

.Lnî ïänò ãçééúnL àlà ,åéìà íéìèaL ÷ø©¤§¥¦¥¨¤¨¤¦§©¥¦¨¤©¨
óebäL íâäL :óebä íò äîLpä øeaçå ãeçé ìLîëå§¦§©¦§¦©§¨¨¦©¤£©¤©
íò úãçàúî äæ ìk íò ,äîLpä àéä øwéòäå éìkä àeä©§¦§¨¦¨¦©§¨¨¦¨¤¦§©¤¤¦
íL óebäì ïéàå ,óebaL äîLpä Y "íãà" àø÷pL ;óebä©¤¦§¨¨¨©§¨¨¤©§¥§©¥

Bîöò éðôa'eë."déáe dépéî déLeáìc àöî÷ ïéãäë"e . ¦§¥©§§¨¥©§¨¦§¥¦¥¥
äpä ,"íëç" íLa äîëç ãîlL íãàì ïéøBwL Bîëe§¤¦§¨¨¤¨©¨§¨§¥¨¨¦¥

,dîöò éðôa úeäî àéä ,dãîlL íãB÷ äîëçäúìeæ ©¨§¨¤¤§¨¨¦©¦§¥©§¨©
äðwLëe .Bîöò éðôa úeäî íãàäå ,dãîlL íãàä̈¨¨¤§¨¨§¨¨¨©¦§¥©§§¤¨¨
;øàBzä íL àeäL äîëçä íL ìò ,íëç àø÷ð äîëçä©¨§¨¦§¨¨¨©¥©¨§¨¤¥©©
ò"éác íéìkä úBéä íò :äìòîì ìLî Cøc ìò Ck©©¤¤¨¨§©§¨¦¡©¥¦§¦©
íéëàìîe úBîLð úðéça Y Bîöò éðôa úeäî íä¥©¦§¥©§§¦©§¨©§¨¦
éãé ìò äæ ìk íò Cà ,Cøaúé åéìà íéìèaL ÷ø ,íéàøáð¦§¨¦©¤§¥¦¥¨¦§¨¥©¦¨¤©§¥
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úBéäì íéàéápä eëéLîäL¤¦§¦©§¦¦¦§¦¥¨
Cøaúé àeä àø÷ð æà ,úeìéöàa Bãeçé Cøc ìò íää¤©¤¤¦©£¦¨¦§¨¦§¨¥
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àeä Cøaúé àeäL Y øàBzä íL àeäL "úBàáö ä"éåä"£¨¨§¨¤¥©©¤¦§¨¥
íéãøôð ïðéàå ì"pä úBàávä íò ãçà'eëä"éåä íL ïëìå . ¤¨¦©§¨©©§¥¨¦§¨¦§¨¥¥£¨¨

ì óøèöîàeäå ,úeìéöàa àeä ä"éåä íL ék ,úBàáö íL ¦§¨¥§¥§¨¦¥£¨¨©£¦§
éãk ,ïk íàå .úeìéöàc-íéìka óBñ-ïéà øBà úëLîä©§¨©¥©¥¦©£¦§¦¥§¥
ä"éåä íL éãé ìò àeä ò"éáa óBñ-ïéà øBà CMîúiL¤¦§©¥¥§¦©©§¥¥£¨¨

."úBàáö ä"éåä" eäæå ,älçúa¦§¦¨§¤£¨¨§¨
úà eçéëBä éæà ,Bæ äðéça íéàéápä eëéLîäL øçàìe§©©¤¦§¦©§¦¦§¦¨£©¦¤
äàeápä CLîð äàéøáaL Bæ äðéçaî ék .äæ íLa ìàøNé¦§¨¥§¥¤¦¦§¦¨¤¦§¦¨¦§¨©§¨
àìå .ìàøNé úà çéëBnä àeä Lnî 'ä øác Y àéápäì§©¨¦§©©¨©¦©¤¦§¨¥§Ÿ

ì ììk éîcçéëBî øàL'eëéäBæå ,àøápä úçëBz àéäL Y ¨¦§¨¦§¨¦©¤¦©©©¦§¨§¦
.Lnî Cøaúé àøBaä úçëBz©©©¥¦§¨¥©¨

Laìúî óBñ-ïéà øBà äéäiL ,Bæ äëLîäì çkäå§©Ÿ©§©§¨¨¤¦§¤¥¦§©¥
íéàéápä eëéLîä ,úeìéöàák ì"pä Cøc ìò ò"éáa§¦©©¤¤©©§©£¦¦§¦©§¦¦
äëLçk" íL øLà ,"ïéîìò ìk ááBq"äå ìebéòä úðéçaî¦§¦©¨¦§©¥¨¨§¦£¤¨©£¥¨

"äøBàk2à÷åc àeäL "ìBãâå ïè÷ äåLîe äåMä" ,ïéåL Y ¨¨¨¦©¨¤©§¤¨Ÿ§¨¤©§¨
dén÷ ék ,ò"éáa íb ähî ähîì Bîöò úà ìôLéì ìBëé̈¦¨¥¤©§§©¨©¨©§¦©¦©¥

áeúkL Bîëe ,íéåL ílek Cøaúé(æë ,âì íéøác)úçzîe" : ¦§¨¥¨¨¦§¤¨§¨¦¦©©
."íìBò úBòBøæ§¨

äpça áeúkM äî ïáeé äæáe)(àé-é ,à 'à ìàeîL)ìltúzå" : ¨¤¨©¤¨§©¨§¥©¦§©¥
'd lr'eëéLîäì éãkL ,"úBàáö ä"éåä øîàzå ,úðéça C ©©Ÿ©£¨¨§¨¤§¥§©§¦§¦©

éLîäì Cøöeä úBàáö" úðéçaî Clreðééä ,"ä"éåädlrnl §¨§¨§©§¦¦§¦©©£¨¨©§§©§¨

.ä"éåä íMîïéiò Y øçà íB÷îa äæa Leøétä øàBánk ¦¥£¨¨©§¨©¥¨¤§¨©¥©¥
"'eë äø÷òå äìkLî äéäz àì" ÷eñt ìò íéètLî úLøôa§¨¨©¦§¨¦©¨Ÿ¦§¤§©¥¨©£¨¨

(á-à ,èò ïn÷ì).(: §©¨

eäæåúBàáö ìk eàöé äfä íBiä íöòa" :áeúkL'Bâå:" §¤¤¨§¤¤©©¤¨§¨¦§§
ì àeä "ä"éåä úBàáö" :LeøétúBàáväL ,Ceîñ ïBL ¥¦§£¨¨§¨¤©§¨

ì ìtèðì Bðéà ìáà ,ä"éåä íLBîk øàBzä íL ïBL ¦§©§¥£¨¨£¨¥§¥©©§
."úBàáö ä"éåä"£¨¨§¨

íéøöîc úeìba eøøaúpL íéöBöpä úðéça ,eðééäå§©§§¦©©¦¦¤¦§¨§©¨§¦§¨¦
úBàáö" íéàø÷pä íä ,ä"éåä íLa ììkéì elòúðå§¦§©¦¨¥§¥£¨¨¥©¦§¨¦¦§
äfîe ,íéìkä-úøéáLa eìôð íéöBöð ç"tø ék ."ä"éåä£¨¨¦©©¦¦¨§¦§¦©©¥¦¦¤

íéøöî úeìâa øøaúða"xøîàð äæ ìòå íéöBöð,áé úBîL) ¦§¨¥§¨¦§©¦¦¦§©¤¤¡©§

(åìáeúkL eäæå ."íéøöî úà eìvðéå" :(çì ,íL)áøò íâå" : ©§©§¤¦§¨¦§¤¤¨¨§©¥¤
axáéúëe ."ízà äìò(åë ,â íéøác)" :axCì'eë." ©¨¨¦¨§¦§¨¦©¨

ìôè úðéça Y "ä"éåä úBàáö" eàø÷pL ïéðòå Leøéôe¥§¦§¨¤¦§§¦§£¨¨§¦©¨¥
ì Ceîñåíä íéöBöð ç"tø øtñî ék :ïéðòä ,ä"éåä íL §¨§¥£¨¨¨¦§¨¦¦§©©©¦¦¥

ï"á ,ä"î ,â"ñ ,á"ò úBîL úðéçaî'eëeøøaúð øLàëå . ¦§¦©¥§©£¤¦§¨§
ì øBæçì ò"éaîelà úBîLa íéàø÷ð íðéà æà ,íLøL ¦¦©©§§¨§¨¨¥¨¦§¨¦§¥¥

íðéà Cëì ãeçiä úéìëúa íøB÷îa eìlkúpL éðtî ,ììk§¨¦§¥¤¦§©§¦§¨§©§¦©¦§¨¥¨
.ììk íLa íéìBò¦§¥§¨

úeððBaúäa 'ä úleãâa ìékLî íãàäLk :äæa ìLnäå§©¨¨¨¤§¤¨¨¨©§¦¦§©§¦§§
ìáà .øáãå Lé úðéçáa äâOää úLbøð éæà ,äâNäå©£¨¨£©¦§¤¤©©¨¨¦§¦©¥§¨¨£¨
äâOää Lébøî Bðéà æà éøîâì úeàéöîa ìhaúpLk§¤¦§©¥¦§¦§©§¥¨¥©§¦©©¨¨
éøîâì ìèa àeä íà ék ,äî øáãe Lé úðéçáa ìehaäå§©¦¦§¦©¥§©¨¦¦¨¥§©§¥

.ììk äLbøä éìa ìehaä úéìëúa§©§¦©¦§¦©§¨¨§¨
Lé äøéáMa eìôpL eäúc íéöBöðä ìLî Cøc ìò Ck©©¤¤¨¨©¦¦§Ÿ¤¨§©§¦¨¥
àø÷pL Cøc ìò ;øáãå Lé úðéça äøBî äfL ,úBîL ïäì̈¤¥¤¤¤§¦©¥§¨¨©¤¤¤¦§¨
Bîöò éðôaL ,íãàä Bîk ;Búìeæì éelébä eäfL ,íLá§¥¤¤©¦§¨§¨¨¨¤¦§¥©§

éøö Bðéàì C.íLá BàøB÷ BøéáçL ÷ø ,íL ¥¨¦§¥©¤£¥§§¥
ìehaä úéìëúa íøB÷îì eøæçå eøøaúpL ïåéëå§¥¨¤¦§¨§§¨§¦§¨§©§¦©¦
eàø÷ð ïëìå .ììk úBîL íäì ïéà éæà ,úe÷ìàa ìlkúäì§¦§©¥¤¡Ÿ£©¥¨¤¥§¨§¨¥¦§§
íéììëðå íéëeîñe íéìôè íäL Y "ä"éåä úBàáö" æà̈¦§£¨¨¤¥§¥¦§¦§¦§¨¦

.ä"éåä íLa§¥£¨¨
[. .] ìàøNé éða úà 'ä àéöBä" Leøéôeìòmz`av" ¥¦¤§¥¦§¨¥©¦§Ÿ¨

(àð ,áé úBîL)ïä ìàøNé úBîLpL eðééä Ydlrnlúðéçaî §©§¤¦§¦§¨¥¥§©§¨¦§¦©
.ì"pä ïéöBöéð: ¦¦©©

.2.(áé ,èì÷ íéläz)§¦¦

$
.ב 

האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

נח  תולדות אלה

(â)îëååéôùøù äìôúá çåîå áìáù äãåáòá íéàåø åðàù
øùàë à"ë äàá äðéà áìá äãìåðä äáäàä ùà

åðééäã à÷åã úåèùôúäå äáçøäá àéä úå÷ìàá äâùää
áåèá àéä åéúåàìôðå 'ä úåìãâá âéùîù åæ äâùäå ìëùäù
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åðééäå åçåî éìëá úñôúðù ãò áåè éëá äâéùîù úòãå íòè
ìò íéøáãä íòèá øáñä 'éçáá àá âéùîù øáãä øùàë
ñåôúé àì íàù ãáì øåöé÷ êøãá àìå áçåøå êøåàì ïééøåá
÷ø íåìë ìòôúé àì àîìòá äøáòäá øåöé÷ä ÷ø åçåîá
íòè áåèáå úåèùôúäå äáçøäá åæ äâùäá åúòã ÷éîòîùë
äáäàä úåìòôúä äæî åáìá ãéìåé æà áèéä âéùîå ïéáîù ãò
éìéîá åîëå ë"â äáçøäå úåèùôúäá éåìéâá äàøéä åà
øùàë à"ë äî øáã äæéà áåäàì åáìá ìòôúé àìù àîìòã
ìò ãåîòéù ãò àåä äîå àåä êéà äâùää áåèá åá ïðåáúé
êùîåéå åáì ìòôúé æà åúòã ú÷îòäá åúìòîå åáåè úéúîà
åðéà äî øáãî äàøéá ïëå åúåà áåäàì àåää øáãä øçà
ìòôúé àì àì íàå äáåè äðáäå äâùäá åá ïðåáúéùë àìà
àìå ãîçð øöåà ìöà íãà ãåîòéù 'åéäì ìåëé éøäù íåìë
åá ïðåáúäì åúòãå åáì íéùé àì íà åúåà ãåîçì ìòôúé
åîë äàøéá ìòôúé àì ïëå ììë åáåè úåäîå úåëéàá
àì íà â"äëå íéèñìë ÷éæîä øáãî åà êìîå øù úåîîåøî
íãà ìòôúé àì êëå åáù äòøä åà äìåãâä úåëéàá ïðåáúé
úåäîå úåëéàá äáåè úåððåáúäá à"ë 'äì áåøé÷á ø"éåàá
åà åùôðì ÷éæéù å÷åçéøá åëåôäî äàøéá ïëå é÷ìàä áåè áø
úåãîä úåãìåú ïéðò åäæå .'åë äìåãâä úåîîåø úåëéàá
øáñää 'éçá àåäù äðéá úåéðåöéç 'éçáî ïäéôðòå ø"éåàã
áåèá íòèäå ìëùä âéùîå ïéáîù äñéôúå äðáäå äâùäá
åîë äâùä '÷ðù íòèä åäæù) åçåîá øáãä ñôúðù ãò
äðéá úéîéðô 'éçá ìáà ('åë ùîî ãéá øáã ñôåúå âéùîù
øáñäá äàáù äâùää ìëî äìåòä øåöé÷å úéöîú 'éçá àåä
úðáä 'éçáî äìòîì åðééäã âùåîä ÷îåò '÷ðù áçåøå êøåàá
úéöîúä 'éçá àåä àìà íéøáã øáñäá ìëùä úâùäå
àáì ìëåé àìù íöòá àåäù åîë úåëéøàä ìë ìù ÷îåòäå
úåëéøàä ïî øåöé÷ä êåôéä åäæå) ììë øáñäá äâùäá
ìëùä ñôåú åðéàù ì"ðë ììë åúòã ÷éîòî åðéàùë øáñäáù
éìåéää 'éöîúä åðééä äæ øåöé÷ ìáà ììë äðáäå äâùäá ë"â
÷ø ììë øáñä ö"àù àåäù åîë âùåîä ìù ÷îåò 'éçááù
úåìôù 'éçá åäæ äðáäå äâùäá øáñäá àéáäì êéøö øùàë
ìëùä úãå÷ð íöò ïî úåèùôúä ììëì àáù äìåãâ äãéøéå
éãëù åãéîìúì àøáñå ìëù äæéà òéôùîù áøä åîë âùåîä
øáñä éåáéøá åì êéøàäì êéøö áèéä äâéùäìå äðéáäì ìëåéù
ìáà åéøåá ìò åúåà ïéáéù àåää ìëùä íéòèäì íéøáã
àøáñä úéöîúå ÷îåò òãé éë ììë äæ øáñäì ö"à åîöòì
åãéîìúì òéôùäì àáùë ÷ø íöòá àåäù åîë 'à äøé÷ñá
âùåîä ÷îåò '÷ðù åäæå áø øáñäá úåáçøúäì àáù àåä
äâùäá àáù øçà ïåéòä ÷îåò àåäå (äðéá úéîéðô '÷ðù
àåäù åîë àøáñäå ìëùä ÷îåòì àá àåä åéøåá ìò äðáäå
âéùîå ïéáîù íâä åîöò ïåéòä ïî íâ äìòîì àåä åúéöîúá
àá àìù úåéäì ìåëé åéðôåà éèøô ìëá åéøåá ìò áåèá

áåèä ïåéòä 'éçáù øàåáî à"îáå) 'åë ùîî åúéöîúå å÷îåòì
äæá øøáúîù øøáúîä 'å÷î '÷ðù äðéá úéîéðô '÷ð åéøåá ìò
úîàáå 'åë 'ëçä çëî àá àåäù åîë ìëùä úãå÷ð úåúîà
÷îåò 'éçáì àìéîî àáé åúéìëúì áåèä ïåéòä é"òù 'à ìëä
øøáî àåäå äâùää ìëî øøáðä øåøéá åäæù âùåîä úéöîúå
åà äðéá ÷îåò '÷ðù äæ ìë äðäå .(ú"éùîë 'ëçã äãå÷ðì
ìù ïéà '÷ðä àåäù ãáì âùåîä ÷îåò '÷ðù åäæ äðéá úéîéðô
äìåòä øåöé÷äå úéöîúä 'éçá åðééäã ãáìá äâùäã ùéä
ïéà 'éçáá ïééãò äæ ìë ìáà ìëùä úâùäá ïååëîä ø÷éòá
äðéá 'éçá éë àåä íâ ùé 'éçáá áùçðù äâùäã ùéä ìù
úéöîúå ÷îåòä åäæù øçàî æ"ëòå .òåãéë ùé '÷ð ììëá
úåéäî äìòîì àåä éøä äâùää éåìéâî äìòîìù âùåîä
éë åîöò ìëùáù úåãîá 'éôà â"åçã úåãîä úåãìåúì øå÷î
ãöî ÷ø àìà íðéà äâùäå ìëùáù úåãîä ìù úåãìåúä
áééçé äæîù øáã ìù åîòè åäæù ìëùä úðáäå äâùää
åîë) øåñéàì åà øúéäì ïëå ïéãì åà ãñçì áåçì åà úåëæì
øåäè íéðô è"î ùé äðéáã úåãî 'æ ãâðå 'åë éðåìô 'øã è"î
úåøéáñî íéðô íéðô '÷ð ìëùáù íòèäù àîè íéðô è"îå
øáñäå íòèá ìëùä úâùä éåìéâ 'éçáì àáù íãå÷ ìáà ('åë
ìåôìôá åîë) ïéãì åà ãñçì íà áééçé äî ïééãò òåãé ïéà
íà äëìää ÷ñô ïééãò åòãé àì ìëùäå àøáñä ÷îåòá
ïéáåøéò) åîë ïàëìå ïàëì íéðô ùéù éôì øúéäì åà øåñéàì
ïëå íéðô åì äàøîå àîè øåäè ìò øîåà äéäù î"ø (á ,âé
äáù ú"æî äìòîìù äðéáã ø"â '÷ðù åäæå ('åë êåôéäì
äðéáá íëçå ù"îë â"ñã á"ò 'éçá àåäå úåãîä íéãéìåîä
é÷î ë"â '÷ðä àåäå) 'åë äðéáã ùéä ìù ïéà '÷ðù òåãéëó

íìòäá ìëùáù úåãîä úååäúä ìë íéìåìë åáù äðéáã
ãñçä åà äáäàä úåìòôúäì øå÷î åá ùéù åðééäã ô"ëò

ïéãì êåôéäì åà åîöò ìëùáàåäù ÷ø äàøéì åà áåçìå
ìåëé ë"ò åîöò ìëùä ÷îåò êåúá úåììëúäá ìåãâ íìòäá
àîèì øåäèîå ïéãì ãñçî ë"â úåøéáñî íéðô äàøî úåéäì
áééçéù éåìâ íòèá äâùäá ìëùä éåìéâá ë"àùî 'åë êåôéäìå
ïééãä ìëåé àìù åîë ììë äæì äæî êôåäé àì ïéãä åà ãñçä
øáë øùàë åäæù áåçì åúòã êåôäì úåëæì äèåð åúòãù
ìëùá ìòôúðù åà ãñçì éåìâå øéáñî íòèá ìëùá ìòôúð
úéðåöéç àåäù ìëùáù úåãîä úåìòôúä '÷ðå ïéãå áåçì
íãå÷ ìëùä úéöîú ÷îåòá ìáà ì"ðë 'åë ô"åàá àáù äðéá
úåìòôúä éðéî 'á íéìåìë íù íòèå äâùäá éåìéâá àáù
ùøôää åäæå .ììë úå÷ìçúä øëéä éìá 'àë ìëùáù â"åçã
øîàî '÷ðù äðéá úéîéðôá íéîìòðå íéîåúñä â"åç ïéá ììëá
êùîð äæîù äðéáã úåéðåöéçá íéìåâîä â"åç 'éçáì íåúñ
á"òîã úåãîë çåúô øîàî '÷ðù ì"ðë áìáù úåãîì
ì"ðë 'ëçã úåéðåöéçî ìá÷îù äðéáã úåéðåöéçî êùîðù
íâ úåìòôúä 'éçá ùéù ùåçá íéàåø åðàù ô"òàå .(ì"ãå
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âùåîä ÷îåò '÷ðù ìëùáù úéîéðôä ïååëîä úéöîúå ÷îåòá
åäæ àìà ìëùáù â"åçã úåãîä úåìòôúä äæ ïéà ì"ðë

áøò íòèäå âðåòä 'éçá àåäù åîöò ãöî ìëùä úåìòôúä
:ì"ãå 'åë äæ ìëù ÷îåòá ùéù

$
.ג 

צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(äìäðäååðàù äîî î"ãò ïáåé ,äæ íåöîö ïéðò ïéáäì
íåöîö 'éçá ïéðò íãàä ùôðá íéàåø
íò ô"òá äúåà òãåéå úëñî åæéà ãîìù ïåâë ,úå÷ìúñäå
íìåëù áèéä øàá äéúåøáñå äé÷åã÷ã éèøôå äéðéðò ìë

éòá äðäå ,àñôå÷á íéçðåî åìéàëå åéôá íéøåâù÷éñòã àðã
éðéðòá íéìãáåîå íéòå÷ù åøåáéãå åúáùçîù éúéøçà úëñîá
åðéàù íâä éøä éøîâì ìèá áùåéù åà àúëñîä äúåà úøáñ
íðùé éàãåá î"î ,äðåùàøä úëñîä éðéðò ìò æà áùåç
àåäù ìë ìãáäå ùøôä øãòé àìå ìëå ìëî úåîéìùá åìëùá
íäù øçàî äúåà åãîì úòá úåîéìùá åìöà åéäù åîëî
íéøéàî íðéàù ÷ø ììë ùøôä ïéàå ,àñôå÷á íéçðåîë
íéøéàî íééìëùä åéä äúåà ãîåì 'éäù äòùáù úåéúåàá
÷ñôùë ë"çàå øåáéãäå äáùçîä úåéúåàá íéùáåìîå
íéðåùàøä íééìëùä ïéà úøçà úëñî ãîåìù åà ãåîììî
íúåàéöîå íúåäî ìáà ã"åî úåéúåàá éåìéâá æà íéøéàî

íúåìâúäî íé÷ìúñîù àìà úåîéìùá íçåîá íðùé
èùôåî àåäù åîë ìëùä øåàá íéììëúîå úåéúåàá
éåìâä ìëùá éðçåø úå÷ìúñäå íåöîö 'éçá åäæå úåéúåàî
ïáåî éøäå åøå÷îá ììëðå úåéúåàá åúåùáìúäî ÷ìúñîù
åúåàéöî ùé éë ìëùä úåäîá ììë éåðéùå øãòä äæ ïéàù
ìëåé êëå ,úåéúåàá úåìâúäìî ÷ìúñîù ÷ø úåîéìùá
ïéðò úéìëúå õ÷ ïéàì úåìãáä íéôìà óìàá î"ãò ìéëùäì
íâ å"ç éåðéù íåù äæ ïéàù ,ä"á ñ"à øåàäá 'éäù íåöîöä
åîëù (ì"ðë 'úé ò"åäîîù åéæä àåäù) ñ"à øåàä 'éçá éáâì
î"ãò ììçä íå÷î ìë àìîî øåàä 'éäù íåöîöä íãå÷ 'éäù
äìçúîù àåä ùøôääù ÷ø ë"â ë"çà àåä êë ïæàä êëùì
ìéòì ïééò) íäá øéàî 'éäù úåéúåà 'éçáá éåìéâá øéàî 'éä
úåéúåàäá éåìéâá øéàé àìù 'éä íåöîöäå (â"ì úåà óåñ

:åøå÷îá ììëðå íäá øéàî äéäù íéìëå

$
.ד 

מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרל"ג שמואל âתורת

משתשקע. מצותה

äúåöîãòå ÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò äîçä ò÷ùúùî
'éôå ,éàãåîøúã àìâéø àéìëã ãò ç"ááøà äîë
ã"ò åäæù àéáä á"åèáå ,íé÷ã íéöò éè÷ìî úåîåà íù é"ùø
íðîà .äîçä ò÷ùúùî ì"ö ïëì ,äìéì ùàä ãåîòå ù"î
á"ò â"êã î"áô úáùá åäúéáãì áéùäù óñåé áø éøáãî
ìù øð ú÷ìãî äúéäù é"ùø 'éô ú÷ìãîå úøçàî úåäã
ãåîò ùåîé àì àéðú óñåé áø äì øîà ,äëéùçì êåîñ úáù
'éô ùà ãåîòì íéìùî ïðòä ãåîòù ãîìî 'åë íîåé ïðòä

ùàä ãåîòù ,ùàä ãåîòì åøåà íéìùî íåé ìù ïðò ãåîò
.éëäá àòøà çøåà àîìà ïðòä ãåîò ò÷ùðù íãå÷ àá 'éä
äîçä ò÷ùúù íãå÷ íä úáù ìù úåøð òåãî ì"ö æ"ôìå
íãå÷ ë"â åéä ÷"îäáã äøåðîä úåøð ïëå ,óñåé áøî çëåîãë
àåäù äçðîä âìôî ïé÷éìãî åéäù äáøä äîçä úòé÷ù
à÷åã àéä äúåöî äëåðç øðå ,äòé÷ùä íãå÷ äáøä
àúééøåàã ïéòë ï÷úì íäì 'éä 'åàëìã ,äîçä ò÷ùúùî
ì"ðä á"åèä 'éô éôì ù"ëå ,úáùã úåøðå ÷"îäááù úåøðá
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ì"æøà éøäå ,äìéì ùàä ãåîòå 'åë ùåîé àì ÷åñôî øéòäù
øðá íâ ë"à ,äîçä úòé÷ù íãå÷ 'éä ùàä ãåîòù æ"ò

.äîçä ò÷ùúù íãå÷î äúåöî ø÷éò ì"ö 'éä äëåðç
êàúðåîù åòá÷ù äî ïéðò ì"öù äî íã÷äá ïáåé ïéðòä

éãë ÷ø ïîù åá 'éä åàöîù êôäù éôì äëåðç éîé
àì ë"àå ,íéîé úðåîù å÷éìãäå ñð äùòðå 'à íåé ÷éìãäì
åá 'éä ãçà íåé ìò éë íéîé 'æ ÷ø è"åé úåùòì 'éëéøö 'éä
ø"úò 'éñ äëåðç 'ìä ùéø é"áá äù÷äù åîëå ÷éìãäì éãë
íâù åéöåøéú ïëåúå ,íéðù íäù íéöåøéú 'â õøéúù ù"ò
ïîùä å÷ìçù éðôî íà ,ñðä øëéð 'éä äðåùàøä äìéìá
êôä øàùð êôä ïî åøéòù éøçàù åà 'é÷ìç 'ç ìò êôáù
.ù"åòé 'åë äàéìî äøåðîä åàöî ø÷ááù åà ,íã÷îë àìî

ïéðòäååîéã ä"áå ù"á íìåòä úåáàù åðéöî äðäã àåä
ïåùàø íåé 'éøîåà ù"áù ,úåëåñä âçì äëåðç ïéðò
éøôì åäì éîãîù ,êìåäå úçåô êìéàå ïàëîå äðåîù ÷éìãî
÷éìãî ïåùàø íåé ì"ñ ïëìå ùã÷á ïéìòî 'éøáåñ ä"áå ,âçä

éñåîå 'àåðééäå ,é"ëá êìåäå óù"á ìò éâéìô àì ä"á íâ éë
íðéàù ì"ôà ïéðòä íöòá ìáà ùã÷á ïéìòî úîçî à"ë
åðééäå úåëåñä âçì äëåðç 'éîãîù ù"á ìò ììë 'é÷ìåç
âç àåäù íâä úøöò éðéîùã ,'éîé äðåîù íäéðù íúåéäì
éøàùá 'à ìâøë áùçð àåä î"î á"ù÷ ø"æô ïéðòì ò"ôá
íäå ,ñ"äçã ïåùàøî éðéîùä àåä éë úåéäì úåëåñ íò íéøáã
éøä äùìù àìà úåáà ïéøå÷ ïéàå ,òãåðë óñåéå á÷òé 'éçá
øðù äî ïáåé êë úåéäìå .äæ èøôá åéáà á÷òé ììëá óñåé ììëð
åðééäå äúòé÷ù íãå÷ àìå à÷åã äîçä ò÷ùúùî ì"ö äëåðç

'éàøð 'éáëåë ÷øå ,äúîçî äáåøî äúìö ë"â ì"ö äëåñá éë
åäåòá÷ ïëì ,äàðéîú òé÷øá íä 'éáëåë éë òãåðå ,ãáì äëåúî
àéä äúåöî ø÷éò íâå ,äúìòî ìò úåøåäì äëåðç éîé 'ç
ïë äìåñô äáåøî äúîç íàù äëåñá åîë äîçä ò÷ùúùî

.äúåöî ïîæ òéâä àì ïééãò äîç 'éçá ùéùë äëåðçá
ïéðòäå,à"ò ì"÷ã å"èô àá 'ô úåáøá àúéà äðäã àåä

ñð ìò äðáìë äôé ,äîçë äøá äðáìë äôé ô"ò
øúñàá êë ,íåé 'éùåìùì úãìåðù äðáìì úéîãðù øúñàã
äøá ,íåé 'éùåìù äæ êìîä ìà àåáì éúàø÷ð àì éðàå 'éúë
íà ñåàéøãðñ éë ñåëåéèðà úåìâá äëåðçã ñð ìò äîçë
øåáâë ùéùé 'àðù àø÷ð øåáâ ùîùäå ,äîù äîç ñåàéìåà
ë"çà 'àð åéìòå ìäà íù ùîùì ÷åñô óåñ ìò äðååëäå)
æåîú úôå÷úá (åúîçî øúñð ïéàå ë"çà íâå ,øåáâë ùéùé
ïéàå 'àðù äðîî íéçøåá ìëä ùîùä ãâð ãåîòì ìëåé éî
åäéúúîå åðîî åçøá ìëä ñåëåéèðà úåìâá êë ,åúîçî øúñð
íäéðôî åçøáå ä"á÷ä ìù åúðåîàá åãîò åéðáå ïäëä
'ã ìàåé) íäì øîåà ä"á÷ä ïëå ñåëåéèðà ìù ïéñìëåàä
ùìçä ,íéçîøì íëéúåøåîæîå úåáøçì íëéúà åúë (ã"åé
äî íéé÷ì 'åâå åãáàé ïë ('ä 'éèôåù) øîåàå ,éðà øåáâ øîàé
ã"ò úåîéîç 'éçá àåä äîç 'éô æ"ôìå .äîçë äøá 'àðù
.ø"äöéä ìù äåàúä úåîéîç 'éçá àåäù ïòðë éáà àåä íçå
øùàë åðééä äîçä ò÷ùúùî àåä äëåðç øð úåöîù åäæå
úãøåî 'ìî éàãåîøúã àìâéø àéìëã ãò ø"äöéä íåç ò÷ùð
úòé÷ù ïîæáå ,ú"éùîëå äìòá ìò úãøåîä ì"æ íøîàë

.ì"ðä êùçä úà øéàäì úåøðä ïé÷éìãî äîçä$
.ה 

מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

הנרות, את תער"ג ובהעלותך בהעלותך, ש"פ

(çì÷äðäåíâä ,'åë úåäîä 'éçá 'éäé äâùäáù êéà ïéáäì
äøåîâ äâùä 'éçáá åéùëò úàæ ïéáäì à"àù
'åàéöîä 'éçáá àéä åéùëò åðéúâùä ìëù éðôî ,äîå êéà
äøòùä äæéà äæá 'éäéù äæî äö÷ ñôà ïéáäì î"î ,'åë ãáì
íòã äìëùää úãå÷ðá åîë î"ãò äæ ïáåé ,ìëùá äçðäå
àåä äø÷éòå äúåéîéðô éøä ,éåìâ ìëù 'éçáá éìëù äúåéä
ä"ò éåìâ ìëùáã á"îô ì"úðùîëå ,ãáì 'éìëù äçðä 'éçá
ìëù ïéà âééì øòã) äçðää àåä äæá ø÷éòä î"î éìëù åäæù
äî äáñä åäæå .(ééæà æéà ñò æà êòæ èâééì íò àá ñàåå
ò"à òâééî øùàë éìëù äàöîä äæéàá íéîòôì íéàåø åðàù

êë ïôåàá àåäù åìëùá åì ìôåðå åì ïáåî åðéàù ïéðò äæéàá
ñò) ïéðòä åì àçéð äàöîää åì ìôðùë äùòî úòáù ,êëå
ë"çàå ,(èåâ øòééæ íò æéà ñò ïåà èëòø íò èøòåå
åðéàù àöåî ä"ä àåä äîå êéà åúâùäá ïééòì ìéçúîùë
ïéðòä 'éä éøä úîàáå ,(èëòø èéð êàð æéà ñò æà) ïééãò ïáåî
ïéðòä êà .(åðåéîãá äòèåîù éîá íéøáãî åðéàå) åì àçéð
äçðääù åðééä) åìëùá äçðä 'éçáá ÷ø åìöà 'éä äæù àåä
åäæù úåéäì ìëùáù äçðääáå ,(éìëùäî øúåé 'éä 'éìëù
àá àì éìëùáå ,àçéð ïéðòä úîàá íù éìëùäî äáøä 'òîì

éà ïëìå ,ïééãò ïéðòäàåä äöòäå ,äâùä éãéì íâ àá åð
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ïéðòä åìöà 'éä êéà (ïéâàøè åö êòæ ìàæ øò) åîöò øù÷éù
åìöà àåáé æ"éòå ,ì"ðä 'åìâúä úéùàøá åìëùá åì ìôðù úòá
éìëùä úùâøä 'éäéù åðééäã) øúåé éåìâ ìëù 'éçáá ïéðòä
,'åë äâùä éãéì ë"â ïéðòä àåáé æàå ,(äçðää úùâøäî øúåé
éáâå ,âùåîä ìëùî 'òîì ïäù íéðéðò äîë ùéù äî ë"â åäæå
÷ø àì åìàä íéðéðòä íìëùá íå÷î íäì ùé íéìåãâ íéîëç
à èàä ñò) íìëùá ùîî íå÷î íäì ùé à"ë äðåîà êøãá
íäì íâ à"à ïëìå ,'éìëù äçðä 'éçáá åäæã (ìëù ïéà èøà
äçðäá ìáà ,ùîî éìëù 'éçáá æ"àù éðôî ïéðòä øàáì
äìëùää úãå÷ðáã ïáåé æ"ëîå ,'åë íå÷î äæì ùé 'éìëù
éøä äâùäá äàá øùàë äðäå .'åë 'éìëù äçðää àåä ø÷éòä
åðéà éøä øáñä éåáéøáå íéèøôä éåáéøá äâùää 'åáçøúäá
øåàä úå÷ã íâ éøäù ,äãå÷ðäáù 'éìëù äçðää äæá øéàî
,òãåðë äðéáã íéèøôä úâùäá íìòúî äãå÷ðäá ùâøð 'éäù
ìë øçàì íðîà .'åë éøîâì úîìòúî 'éìëù äçðääù ù"ëå
÷îåòå äâùää ìë ìù úéöîúä úãå÷ð ìà àá øùàë äâùää
,'éèøô úåâùää ìëî ïéðòä íöò âùåîù êéà äìù âùåîä
íâ äðä ,à"îá ù"îë äìëùää úãå÷ð íöò äæá øéàî
,äâùä 'éçáá àéä ïàëù ÷ø åæ äãå÷ðá úùâøð 'éìëù äçðää
äâùäá äðéà úéöîúä úãå÷ð 'åììë éøäù ùîî äâùäá àìå
åîë àåäå ,äðéáã ïéàä 'éçá åäæ éøäù äâùä éùåáìá äøåîâ
åðééäã ,äâùä 'éçáá àåä î"î ìáà ,ùåáì éìá øåàã äãå÷ð

àéä 'éìëù äçðää íâ úéöîúä úãå÷ðã äâùää ïôåàáù
úãå÷ðáã ,åçåîá úåáùééúä 'éçááå äæë ïôåàá äâùäá
'éçáá åðéà 'éìëù äçðää (äâùää íãå÷) äìëùää
ìáà ,úåáùééúäá àéä 'ëçã úåúîàúää éë úåáùééúä
éìëùáù äçðä à"ë úåúîàúää ïéðò æ"à éøä ì"ðä äçðää
úéöîúä úãå÷ðá äàáùë äâùää øçàå ,'åë úåáùééúäá æ"à
àéäù äðéáã 'éîéðô äãå÷ðä åäæå ,'åë úåáùééúä 'éçáá ä"ä
äãå÷ð '÷ð äðéáã 'ëçã òåãéëå .'åë 'ëçä úãå÷ð 'éîéðôì éìë
úãå÷ðã åîå÷îå åìëéä àéä ì"ðä 'éîéðôä äãå÷ð äðä àìëéäá
äâùä 'éçáá äàá íùù åðééä) à÷åã íù úøúñðù 'ëçä
,'åë ìëéäá ú"ñ åîëå äì ãçåéîä àìëéäá äãå÷ð '÷ðå ,('åë
'éçá àåäå ,'åë ç"ð á"ì ïäù ãåáë øîåà åìåë åìëéäáå åîëå
'ëçä úãå÷ð ìù åîå÷îå ãçåéîä ìëéä àåäù äðéáã 'éîéðô

íé øöéî ò"åäå ,'åëàåä éîå 'ëçä íé 'éçá àåä íéã éî øöéîå
'ëçã äãå÷ðä 'éîéðô 'éçá àåä íé øöéîå ,òãåðë äðéá 'éçá

.'åë äðéáã 'éîéðô äãå÷ðá úùáìúîä
.øåöé÷àåä ø÷éòä äìëùää úãå÷ðá äðäã äæ ïáåéå

,äâùääå éìëùä àéä äðéááå ,úåéìëù äçðää
úãå÷ð íù øéàîù äðéáã ïéà 'éçá úéöîúä úãå÷ðáå
åîë äâùäá àéäå ,úåéìëù äçðää íâ íù ùâøð äìëùää
'ëçã úåéîéðô äãå÷ð ò"åäå .úåáùééúäáå úéöîúä úâùä

.éî øöéîå íé øöéî ò"æå ,äðéáã éîéðô ìëéäá

$
.ו 

מוהריי"צ  אדמו"ר - יצחק יוסף ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרפ"ט המאמרים âספר

בתרועה  אלקים תרפ"ט עלה חגה"ס ,

(ãëäæáåïëå ,íéîò ïéãì ãîåòå 'éåä áéøì áöð ù"î ïáåé
áéøã ,íúøö úòá íäì úãîò äúàå íéøîåà åðà
ïéá ùøôää òåãé äðäã àåä ïéðòäå ,à÷åã äãéîòá àåä ïéãå
åéìâøå åúîå÷î äèîì ìôùð åùàø äáéùéáã äáéùéì äãéîò
.(óøôøù â"ò ïä åéìâø àñë ìò áùåéäã) õøàä ïî íéäáâåî
ùàøä úôé÷æá 'òîì äáâä åùàøù êôéäì àåä äãéîòá
äæî àîâåãäå ,äáéùéáî øúåé äìôùäá õøàá íéãîåò åéìâøå
úåòù ùìù ,íåéä úåòù á"é ('á 'â æ"ò) ì"æøàùî àåä 'òîì
,'åë ïãå áùåé úåéðù ,äøåúá ÷ñåòå áùåé ä"á÷ä úåðåùàø
éùðà ïéãì åàñë ìò åáùéá êìîì î"ãò .'åë ïæå áùåé úéùéìù
â"åç úåãîä éøäù ,äìôùäá íä ïéçåîä éøä åúðéãî
øáã äæéà ïéãì êøèöé øùàëå ,ùàøáù ìëùä ïî íéëùîð

úåëæì íà áìáù åéúåãîá ìëùä øåà ãøåé åøáçì íãà ïéá
äæ éáâì çåîáù ìëùä íöòì äãéøéå úåìôù æ"äå áåçì åà

ù"â êë ,åîöòì ãîåìå åîöòì áùåé àåäù åîëúåðåùàøä
åäæù ïãå áùåé úåéðù 'éáë åîöòì äøåúá ÷ñåòå áùåé ä"á÷ä
ù"îë úåîìåòä ïåãì 'éöàã úåðåéìò úåãîá êùîðå ãøåéù
ìôùåî åùàøù àñë ìò áùåéä ìùîëå ,íìåòì êìî 'ä áùéå
ïéçåîä 'éðåöéç 'éçá åäæù úåãîá ïéçåîä úìôùä ò"åä êë
àåä ïéðòä ,ïéäáâåî åéìâø êà úåãîäá äãéøé 'éçáá íéàáù
ù"îë ò"éáã íéàøáðì òôùä øåà êåìéä àåä íéìâøã òåãéë
äòôùä éìë ïäù à"æã é"äð 'éçá àåäå ,éìâø íåãä õøàäå
ïéçåîä 'éðåöéç úãéøé 'éçáá ïåãì áùåéù äòùáå .òãåðë
.õøàä ïî íéäáâåî é"äð 'éçá ïäù íéìâøä æà ,ú"âç úåãîá
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ò"éáì äòôùä 'éçáá úãøåé äðéà äëùîää äúåàù åðééäå
ò"ôá äëùîä æ"ä ò"éáã äëùîää åäæù ïæå áùåé ë"çà ÷ø
äòôùä 'éçáá êùîð åðéà ú"âç 'éçáá êùîðù øåàä åúåàã
åðéàù 'ìúùäá äâøãäå 'ñá äëùîää ïôåà àåä ïëã ,äèîì
'éðåöéç 'éçá ÷ø ïåúçúä ìà àåäù åîë ïåéìòä øåàä êùîð
,ïåúçúä ìà 'éîéðô äùòð ïåéìòáù 'éðåöéç ÷øã åðééäå ,ãáì
íéìåòù ùàøáù ïéçåîä 'éçá àåäù ùàøä ó÷æð äãéîòá êà
åðééäå ,äî øáã ïåãì äìôùäå äãéøé éúìá íúåîöò 'éçáì
åéìâøå ,úåãîä 'éçáî 'òîìù íééîöòä ïéçåî 'éçá éåìéâ
äèîì êùîð åîöò øåàä åúåàù åðééä õøàä ìò íéãîåò
úå÷ìçúä 'éçá ùé àì éîöò øåà úëùîäáã òåãéëå ,ò"éáá
'éåä áéøì áöð åäæå ,äèî äèîì ãò êùîðå äèîå 'òîá
íâ äìòî ïåøúé ùé áéøì äãéîòá äðäã íéîò ïéãì ãîåòå
äáéùéî 'òîìù åìù éîöòä ìëùá åîöòì 'ëçä ãåîéìî
áéøì åúáéùéî í÷ àåä åãåîéìá åúáéùéá íâ éøäù èôùîì
,åîöòì åìëù çë íöò ìò äøéúé äáâä äøåî äæù åãâðî íò
'éîéðô 'éçáîù á"åçã ïéçåîä 'éîöòå 'éîéðô 'éçá åðééä 'òîìå
ãâðîäì çöðì äèî äèîì ãò ò"éáá äèîì êùîðå øúëä
íéáøä êéîçøá äúàå ë"âå åäæå .éøîâì åìéôùäìå åòéðëäì
ïéçåîä 'éîéðô 'éçá éåìéâ åðééäã à÷åã äãéîò íäì úãîò
êùîðå õøàä ìò íéãîåò åéìâøå ùàøä úäáâä 'éçá åäæù
äîçìîäã ,íäìù ð"ñîä é"ò åëéùîä äæù ,äèîì íâ øåàä
íøéáòäìå êéúøåú íçéëùäì 'éðçåø äîçìî äúéä àéää
íâ íéâùåîå íéðáåîù úåöîå äøåúä éðéðòáã ,êéðåöø é÷åçî
çéëùäì äúéä íúîçìî ø÷éòå ,äæá åîçì àì éùåðà ìëùá
ìàøùé øùàëå êðåöø é÷åç íäå êúøåú àåä éë ìàøùé úà
'éçá åëéùîä æ"éò äðä íäìù ð"ñîä æåò ó÷åú ìëá åãîò
úãîò íéáøä êéîçøá äúàå åäæå .'éîöòä íéáø íéîçøä
'àîëå 'úé åúøö àéä ìàøùé ìù íúøöã íúøö úòá íäì
ð"ñîá íúãåáòá úàæì åðéò úááá òâåð åìàë íäá òâåðä ìë

ãéá íéøåáâ åøñîð éë àåä äæî øùà ,'éîöò äëùîä åëéùîä
÷ñò ïéðòá à"îá ù"îëå) äøåúá 'é÷ñåòä ãéá íéãæå íéùìç
äøåúä ãåîéìî 'òîì àåäù äøåúá úå÷ñòúää ,äøåúä
àåä øôåù úòé÷ú äðäå .('åë ð"ñîá úå÷ñòúää èøôáå
äàéø÷ä é"ò äðä àáà àáà áìä ÷îåòî ä÷òöäå äàéø÷ä
úåòé÷úä ìëã ,øôåù ìå÷á 'éåäå äòåøúá íé÷ìà äìò àåä åæ
é"òã úåòø 'ìå äøéáù 'ì àåäù äòåøú íùá íéàø÷ð
úåöî ò"åäæã íáì úà 'éøáåù ìàøùé ìëù áì úøéáùä
ô"òà ã"ä â"ô äáåùú 'ìä í"áîøá øàåáîëå ,ù"÷ú
íéðùé åøåò øîåìë åá ùé æîø áåúëä úøæâ ä"øá ù"÷úù
íëéùòîá åùôçå íëúîãøúî åöé÷ä íéîãøðå íëúðùî
úîàä úà íéçëåùä åìà íëàøåá åøëæå ,äáåùúá åøæçå
àìå ìéòåé àì øùà ÷éøå ìáäá íúðù ìë íéâåùå ïîæä éìáäá
áåæòéå íëéììòîå íëéëøã åáéèäå íëéúåùôðì åèéáä ,ìéöé
úòáã .äáåè àì øùà åúáùçîå äòøä åëøã íëî ãçà ìë
äòåøú åäæå ìàøùéî à"åàëá äáåùúä úèìçä àåä ù"÷ú
åéðô øåà íéù÷áî 'àë íìåë ìàøùé ìëã äáäàå úåòø 'ì
ãåò àìà úåàñøôäå úåîìòää ìë åøñåäù ãáì àì æàù 'úé
äùòð åæ äòåøú é"òã åðééäå ,åæ äòåøúá íé÷ìà äìò éë úàæ
åúçé 'éåä åäæå 'éåäá íéáø íéîçøä êùîðå íé÷ìà íùá 'éìò
åúçé æ"éòå ,àìéòìã 'éåä íùã éåìéâä àåä ä"øáã ,'åë åéáéøî
ïåúøëé êéáéåà ìëå 'éäéù éåìéâäå øåàä ãâð íäù åéáéøî
çë úôñåúä ò"åäù åçéùî ïø÷ íøéå åëìîì æò ïúéå æ"éòã
,äáçøä êåúî ö"îåúä íåé÷á äðùä ìëã äãåáòäá æåòå

.éðåôãøé ãñçå áåè êàã
.øåöé÷÷ñåòå áùåé ,äáéùéì äãéîò ïéá ùøôää øàáé

ïéçåîä úëùîä ïãå áùåé 'éîöò ïéçåî äøåúá
íäì úãîò êéîçøá äúàå ,à÷åã äãéîòá äòåùéå úåãîá
íøéå ïåúøëé êéáéåà ìëå æ"éòã ,'éîöòä íéëéùîî ð"ñî é"òã

.éðåôãøé ãñçå áåè êàã åîòì ïø÷

$
â בלה"ק - דיבורים âלקוטי

תרצ"ג  – תורה ושמחת עצרת שמיני
‰ÎÂÒ· ,‰ÏÈÏ ˙¯ˆÚŒÈÈÓ˘ ˙„ÂÚÒ·

היא ‡. שמחשבה בלבד זו לא מועילה. מחשבה
אלא  אתה, המאוחד והלבוש הנפש של הראשון ה"לבוש"
אודות  המחשבה למעשה. ונוגעת מועילה גם שהיא
של  ענין עצמה היא – ועיונית טובה במחשבה הזולת,
הזקוקה  המחשבה, עולם של "עשיה" שזו אלא מעשה.

בפועל. ומעשה דיבור של להשתלשלות עדיין
כמה  והוזכרו שברוסיה אנ"ש אודות הדברים (נסבו

שי'). ואנ"ש בהווה תלמידים ה"תמימים", אברכים

המבדילות  מחיצות ואין מעצורים לה אין מחשבה
להגיע. שעליה מקום לאותו מגיעה היא עת ובכל בעדה,

המסובים  אחד מזה?1לשאלת לזולת יש מה :

מרוסיה.1) מכבר לא שבאו התמימים מאברכי אחד
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מאד. הרבה הרבה, ענה:

בחג  היית והיכן הרבי: לו אמר ממושך, זמן כעבור
שעבר? הסוכות

dxez zgny lila
המחשבה ·. מועילה. שמחשבה ומוחלט ידוע דבר

מסויימת  השתלשלות אחרי הבא ל"פועל", היסוד היא
הן  שמחשבות מבשרו יודע אחד כל לדרגא. מדרגא

ה"פועל". של היסוד

פורענות" ממדת טובה מדה לבושים 2"מרובה –
בד" מדו הכהן "ולבש ככתוב: "מדות", ,3נקראים

מדיו" דוד את שאול לבושיו.4"וילבש –

המביאים  "לבושים" היינו – פורענות" "מדת
בלבד  זו שלא רעים, והרהורים מחשבות לפורענות,
חלישות  גורמים גם הם כו' הדמות את שממעטים

ר"ל. הגוף וחורבן הריסת לידי עד האדם, בבריאות

לטוב. המביאים "לבושים" – טובה" מדה "מרובה
ענין  ובעבודה. בתורה המחשבות בכללות, והם,
ההתבוננות  כיֿאם בתורה, המחשבה רק לא ההתבוננות,

טוב. פועל לידי מביאה שהיא עד בכך,

שבמחשבה  לזולת. בנוגע גם המחשבה מועילה כך
לזולת, יסוד עוזרים היא עיונית, מחשבה – ובעיקר

ל"פועל".

כותב ‚. מקוריץ, פנחס רבי הקדוש הרב 5הרב אל
זי"ע: נ"ע ממזריטש המגיד

lr w"k ize` `ype xkfy dxkfdd cra w"kl dcez aex"
rbxd eze`a ik w"k rcie .mixetikd meia zeyecwd eizeaygn

."dta izybxd skiz 'wd epexkf lr zelrl izikfy
בפנימיותו. שהוא כפי להבין יש האמור הענין את
נפלאה  מדריגה משום בהם אין כפשוטם הדברים שכן,

כלל.

ובהתאם  האהבה, בגילוי חלוקות דרגות קיימות
"כלים" המהוות התנועות הן כך האהבה, אור לדרגות

האהבה. אור מתגלה שבהם

יד  הושטת היא האהבה בכלי הראשונה הדרגא
ענין  אלא אינה זו שפעולה אף שלום. וקבלת בנתינת
השני  את אחד כשפוגש העולם, בכל שנהוג כפי חיצוני,
אהבה, של רגש שום בכך ואין לשני, אחד יד מושיטים –
קרירות  דבר, של לאמיתו אך, להיכרות. סימן רק אלא

ה"חיצוני". האופי את לזה ששיוותה היא העולם

אחר  העממי עליכם" ה"שלום היה עברו בימים

האמת  אחרת, הדברים היו בעבר יותר. וטהור כן לגמרי,
"צווייער", במטבעות, שונות דרגות מהלכת. מטבע היתה

אמיתי.6"פיטאק" היה ה"צווייער" ברם, וכו'. רובל ,

עליכם" ה"שלום וגם ואמיתי, כן היה עצמו האדם
עצמו  האדם ואמיתיים. כנים היו שלו שלום" ו"עליכם
הפשוט  שלום" ו"עליכם עליכם" וה"שלום יותר חם היה
יהודים  שני ובהיפגש תמימים. היו החול) ימות (של
נאמרים  שלום" ו"עליכם עליכם" ה"שלום היו יחדיו,

פנימית. בחיות

אבל  החיים, בדרכי מסויים סדר הכניסו העולם הנחות
של  מסויים העדר מסויימת, קרירות גם כך עם יחד

שקר. גם ולפעמים האמת,

להרגיש  ניתן היום, של הרגיל עליכם" ב"שלום
לשלום". "לך של תחושה הפעמים במרבית או תכופות

של  עליכם" ה"שלום התורתי, עליכם" ה"שלום ואילו
האהבה. לאור כלי והנו היה אז,

אהבה. של הראשונה הדרגא זוהי אך

מתבטא  נפגשים, אוהבים שני כאשר – מכך למעלה
אהבה  אור גילוי משום בה שיש בנשיקה, האהבה רגש אז

בלבד. יד בהושטת מאשר יותר נעלה

וחי  באהבה הדיבור אריכות – מכך יתירה.למעלה בה
נאמנים  אוהבים רעים כששני במוחש שרואים כפי
מכל  לרעהו איש ולספר ביניהם לדבר הם מרבים נפגשים,

עמם. אתם הנעשה

כלל, לדבר אפשר אי יותר, גדולה באהבה אשר ויש
מכדי  יבשות המלים אהבה. אותה יכיל לא הדיבור כי
אז  או הפנימי. האהבה רגש את להביע שתוכלנה
אומר  באין בזה זה עינים בהסתכלות האהבה מתבטאת

ודברים.

ענין  כלומר, גלויים. אהבה ביטויי הם האמור כל
באה  וזו והתאחדות, התקשרות הוא כללי באופן האהבה

האמורים. שונים באופנים בגילוי

התקשרות  יותר, עמוקה פנימית התקשרות ישנה ברם,
הם  כאילו השני, את מרגיש שהאחד מחשבה, של
את  רואה והאחד פנים, אל פנים מקום, בקירוב עומדים
ריחוק  של הענין לגביה שאין במחשבה, הדבר כך חברו.
אף  איוב, של רעיו וכמו חברו. את מרגיש האחד מקום,

זה. את זה הרגישו – רחוקים במקומות שהיו

טובות. מדות בעלי היו הם כי ב"מדות", נכלל זה כל
טובות. מדות כיֿאם ממש, השכל ענין עדיין זה ואין

ועוד.2) ב. ק, סנהדרין א. יא, סוטה ראה
ג.3) ו, ויקרא
לח.4) יז, א. שמואל

תקכ''א.5) סוכות ערב
מלפנים.6) ברוסיה קטנות מטבעות
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כיוון  הרי האדם, ממעלת והן המדות, יופי שזהו ואף
יופי  גם לכן חיים, בבעלי גם שקיימות במדות, שמדובר
מהות  שבמעלת האמיתית השלימות מן עדיין אינו המדות

האדם. מדריגת

מופלג, עשיר שהוא למי דומה? הדבר למה משל
בדירה  ויפה טוב הוא חיים לבעלי שלו הדיר שגם

חיים. בעלי של דיר זה הרי מקום ומכל מרווחת,

אין  – ביותר יפות כשהן גם המדות, בענין הדבר כך
האדם. במעלת השלימות מענין הן

המגיד  להרב כותב פנחס רבי הקדוש שהרב מה ולכן,
על  המגיד הרב אותו שהעלה רגע שבאותו זי"ע, נ"ע
הדבר  הרי – מקום בריחוק בכך הרגיש הקדוש, זכרונו
להבין  נקל לנבון ודעת כלל, פלא משום בו אין כפשוטו
אלא  הענין, מערך להפחית חלילה, בזה, הכוונה שאין
דבריהם  את להבין שכלנו קטן כי היות אדרבה,
אופניו. על דבר כל להבין החובה עלינו לכן הקדושים,

והוא:

מכן  שלאחר הדרך להתגלות החלה תקופה באותה
יהיה  במחשבה אשר והיא: וסללה. הגדול רבנו בה עבד
הפירוש  זהו נמצא. הוא בו במקום השני עם יחד האדם
לזולת  לעזור הפועל", אל יסוד היא עיונית ש"מחשבה
בגשמיות  וממצבו ממקומו להיוושע המחשבה באמצעות

וברוחניות.

מודיע  פנחס רבי הקדוש שהרב ההודעה תוכן וזהו
המגיד  הרב אותו שהעלה רגע שבאותו נ"ע, המגיד להרב
בכך  איננה ההפלאה בדבר. הרגיש הקדוש, זכרונו על
היא  ההפלאה בדבר, הרגיש נ"ע פנחס רבי הקדוש שהרב
שהעלה  ידי על ממש של דבר פעל נ"ע המגיד שהרב בכך
לזולת  עוזרים שבמחשבה הקדוש, זכרונו על אותו

וברוחניות. בגשמיות וממצבו ממקומו להיוושע

מלאך „. נברא – ותפלה תורה של ותיבה אות מכל
הרי  כיפור, ויום השנה בראש הנוראים, ובימים טוב.
אומרים  מתפללים, כ"י יהודים מיליון עשר שבעה
נבראים  זה שמכל טובים, מעשים עושים לומדים, תהלים,

מלאכים.

מלאכים, של מחנות מחנות באים יריד, נוצר בשמים

הנלהבות  מהתפילות שנתהוו מדינה, מכל מלאכים מחנה

פחדך, תן ובכן אתה, קדוש הרמות: הקריאות ומן
וכו'. וכו' תוקף, ונתנה כולו, העולם כל על מלוך ותמלוך,

שונה, הוא מדינה שבכל וה"ותמלוך" אתה" ה"קדוש
וה"ותמלוך" אתה" ה"קדוש המדינה. מצב לפי כלומר
כאב  זעקת היא שם אדיר. רושם עושה רוסיה שבמדינת

הנפש. ויסורי הגוף צער של

תורה, שמחת של השמחים המלאכים כשמגיעים אך

שמרוסיה  אלה תופסים הראת", "אתה של ומלאכים
בראש. מקום

קרוע, עצמו הוא חושך, בבית בביתו, יהודי לו יושב
לבו  ורצוצים, חלושים יחיו וילדיו אשתו ורעב, בלוא
תקותו, נכזבה וכאילו ועליהם, עצמו על בקרבו, בוכה

מצבו. להטבת חלילה,

אור  וקרן היום, תורה שמחת הרי נזכר, הוא כך בתוך

והוא  כברק, בו מבזיקה ומאירים שמחים זכרונות של
להשליך  להקפות, המדרש לבית ורץ בהתלהבות מתעורר
הרוחות  "אלוקי אומר: והוא הריקודים, במעגל עצמו

עננו", חזק גואל נא, הצליחה לבבות בוחן נא, הושיעא
"שישו  וצועק: התורה ספר של חיים" ב"עץ נאחז הוא

תורה". בשמחת ושמחו

מעלה  מלאכי שכל בלבד זו לא הרי אלה, יהודים
נשמות  הגבוהות, הנשמות גם אלא בהם, מקנאים
מקנאות  דאצילות, נשמות הכלליות, הנשמות הצדיקים,

של  והזכה הבהירה התמימות עם הגדולה במסירותֿנפש
הפשוטה. האמונה

העולמות, בכל וקדוש יקר כזה "יהודיֿמסירותֿנפש

וברירו  להקפות, יחדיו ללכת עלינו אלה יהודים ועם
מועלת". שמחשבה הדבר) (ברור מילתא

רבים, רחמים והתעוררות הבקשות כל השי"ת יקבל

לקיים  ויוכלו ושלנו, שלהם מהצרות בקרוב אותם ויפדה
יש  הגלות סדר פי על ואם הרחבה, מתוך ומצוות תורה
נא  ישלח עכשיו, עד שהוא כפי בסדר חלילה צורך

שכבר  כפי מהם, יהיה מה ויתברר כך, לשם מלאכים
למטה. בירידתם הראו

$
âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות

[á"ôøú èáù 'ç]

éëðàå ,íéøãñäå íéðéðòä éèøô 'ëì áåúëé çèáå

.ïéðòä úåììëá íé÷øô éùàø äøö÷á ÷ø äæá äøáãà

äî àéä íéîéîú-éëîåú úáéùé ø÷éòä éë úòãì .à

.äæ ãñåîáù íééçä úãå÷ð àéäå ,àååàèìàôá äúò àéäù

ù"øä éðúç àåä ,íéðéðòä ìë øãñì ,ìòåô ìäðîä .á
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ùåøãìå ,â"åøá íéðéðòä éëìäîî òéãåäì íéëéøö åéìà 'éù

,ïéðòä íöòå óåâá úåòâåðä úåìàùá ïä äæá êøèöîä ìë

.äëìäì åìá÷úé åéøáãå ,äàöåäå äñðëäá ïäå

'éù äîìù 'ø àåä ,òåàèìàô øéòá éîå÷îä ìäðîä .â

øùàëå) åì äðåúðå äøåñî äâäðää úåììë øùà ,ïé÷èéà

,íäîò áùééúäì ìåëéù ÷ø àåä ãòåä éùðà úà ìàåù

åà éåáéøá éåìú øáãä ïéà éë ,úòøëî íúòãù äæ ïéà ìáà

íéùðàä ç÷åìå ,ìëä úà øãñì úåéîùâá (úåòéã èåòéî

,çåøáå øîåçá 'éù ù"ðà úøæò ùåøãìå ,øëùá íéùåøãä

,ìëá äðåùàøä äòã åìå ,åúðáä éôë íéãéîìúä íò úåùòìÙ

.àáäá øàåáé øùàëå

,òéôùîå çéâùî 'éäéù ùøåã ïéðòä úáåè úéúéîà .ã

úà ïçåáå íéãåîéìä éøáã úà øãñî êéøãî äøåî øîåìë

úà åøîùéù øåîùì çéâùî ÷ø äæ ïéàå .åéçé íéãéîìúä

ìù éîéðôä úåäî ø÷éòá òâåð äæ à"ë ,äîåãäå ïîæä

íúâäðäáå ,íúåéç úãå÷ðá òâåðù äî ,åéçé íéãéîìúä

áùçúäì ïéàå .úîàä øåàá íãéîòéù åðééäå ,ä"éà ë"çà

ùéà àìáå ,å"ç ì"à ,äæë ùéà ÷éæçäì øùôà íà äæá

úåòèäì éìá úòãì íéëéøö úàæ) ø÷éòä å"ç øñç äæë

äøùò à"ë ÷éæçäì éîùâ çë ïéà íà å"çå ,(ò"à

àåäå ,äæî úåçôá íâå ì"ðä çøëåî æà å"ç åéçé íéãéîìú

äîùðä úøàäå íå÷éø ìëå ,íéøáàä íéãéîìúäå ,ùàøä

éìá ì"ðë çøëåî ú"åú úáéùéá éë úòãì ë"òå ,ùàøá àåä

.äî éäé ,ø÷éòå ììë äòéðî íåù

éèøôä åúåäîì åúåììëá äðä 'éù ì"ùøä øáãá

,ë"ãá ä[é]òèä éìá úåéîéðôä úáäàå ïåøùë äòéãéá

åá èì÷ð ì"ú íâå ,äæë ïéðòì é"äæòá àåä éåàø ,åúåðéúîå

àåä òãåé éë øúåéáå ,ãéîìú åúåéäá ìáé÷ù êåðéçä ,áåèá

ø"åîàà ÷"ë ãåä åðéàéùð úùéøã éôì íéðéðòä êìäî

÷ø ,åá íîòúð àìå ,ò"éæ î"âáð ä"äìì÷åöæ ÷"äøä

ïòåè) åîöò íò åúãåáòá íééèøôä åéðéðòá øáãä øùôàù

ë"ë ÷æç ùéà àì àåäù íâå ,ë"ë åøéëî éðà ïéà (êéæ èéî

,åéúù÷áå åéúøäæä æ"òå ,øòâðééøèù ïéé÷ èéð ,äâäðäá

àìå ùåøãë âéäðäì äæá øäæé øùà ,ú"åúá øàùéù íàá

ãéîìú ìë úàî äùåøã äöéçìå ä÷éçã ìë éë ,úåùéìçá

éúìá áåè úéøçà ä"òá ïúé äãé÷ùáå ïîæä úøéîùá

.úìôåëîå äìåôë äáåè àéäå ,øòåùî

ùéà ë"ãáå ,ììë äæá ïåãà àì éëðà åúøåëùî øáãáå

àéî ñàå ñàã óøàã àéî ,úéçøëää åúñðøô êéøö ãáåòä

äîë ë"â äì ùé úåçøëä úìî øùà øáãä ïáåîëå ,óøàã

çéâùî øùà áùåç éððä ,äæ ïéðòá ,éúøîà åì .íéùåøéô

,éðéðò äæ ïéàù äæ ãáì ,úåøéëùä øáãá íðîà ,ì"ðëå õåçð

úàæ äðä ,(ì"ðëå) 'éù à"ùø øúà ìò ìäðîäì åìåë êééùå

åñîä øáã åäæ øùà úòãì êéøö àåäù ,åì øîåà éðàø

ìåëé éðà ë"à ,éìà íéëéøöù òãåé éðàù øçàîã ,áìì

éôë à"ë ,úåéäì êéøö ïéà äæë øáã ,õôç éðàù äî ìåòôì

.'åë éåàøäå øùôàä

íéãéîìúä ìë åòãéù çøëäá òéôùîäå çéâùîä .ä

'éãéîìúä ééçì òâåðä ìëá øåáéãäå äòãä åì øùà 'éù

êéøö ÷ø àåä ,'åë áéèéäì éî íò 'åë ìá÷ì éî úà ,'éçé

,ìòåôá åðàéáé øùà ,ìäðîäì ìòåôä ìà ìëä øåñîì

(íéôñëä áöî éðôî) åúìåëéá øùà øîåà ìäðîä øùàëå

åéçé íéãéîìúä úøéçá äðä ,íéãéîìú äùìù ãåò ìá÷ì

úéø÷éòä äòãä åì ,å"ç åëåôéäá ïëå ,ãáì åúòã é"ôò àåä

,íå÷î ,ïîæá 'éøãñä úâäðäá äòã íåù úåáøòúä éìá

øáã ìë ïë .'éù ãéîìú íò áéèéäìå ñåð÷ì ,ãåîéìä ïôåàå

,ïåìì úåîå÷îå íúáù øáãá åîë úåéðçåøá òâåðä íùâáù

.äëìäì úìá÷úî åúòãå ,äòã úååçì åéìò äæá íâ

øáãáå .'éù ì"ùøä é"ò ô"òá éúéðò úåìàùä ìë ìò

äæá áåùçì ìåëé éðà ïéà ,øçà íå÷îì äáéùéä úøáòä

éððä äôî .úò ìëá åá åçèá .÷ôñ éìá øåæòé ú"éùäå ,ììë

éúçìùå éììë 'ëî éúáúë øáë íâå ,úåîå÷îä ìëì áúåë

.íòôä ãåò ÷úòåé ÷ôñä ìòå ,íäéìà

åîîåøì åøæòá 'éäé äøåúä úåëæå íåìùå äëøá 'éäå

ìëî ìëá äëøáìå äáåèì åááì úåìàùî ú"éùä àìîéùå

.ø"åâá ìë

.ø"åî ïá ò"éãé

$
'פסוקי דזמהר' רוא עניין חיצוניות רמידות שרם באופן של מוהגש )שלכן רהי זר 

בהעש כו'(, מר-שאין-כן 'שמונר עשהר' רוא עניין פנימיות רמידות
ממאמה כ"ר טבת ר'תשכ"ז
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   אגרות קודש - מתורגם לאנגלית  
)מתוך רספה "פהופ' גהין - שלום ובהכר" ברוצאת בית חב"ד רמהכזי באה שבע(

 ב"ה  כ"ב אלול תש"ל

ברוקלין
גב' גוטל בוניה גרין

ברכה ושלום:

קיבלתי דרישת־שלום ממך דרך בעלך ד"ר ועלוול גרין שסיפר לי על מצב רוחך הנוכחי. 
ואמנם זה מובן ביותר, אבל הכרחי לזכור שלמרות ש"נסתרות דרכי ה'", הן תמיד לטובה כי הוא 
עצם הטוב, וטבע הטוב להטיב – למרות הקושי לפעמים להבין אותן. אין זה פלא שבני אנוש אינם 
יכולים להבין את דרכי ה'; אדרבה, קל למדי לקלוט מדוע אדם לא יוכל להבין את דרכי ה', שכן 
יבין את הבורא? עלינו, אם כן, להיות חזקים באמונתנו בה' ולא לתת לדבר  ייתכן שנברא  איך 
לרפות את ידינו או לגרום לדיכאון חס־ושלום. למעשה, ככל שהביטחון בה' ובחסדו חזק יותר, כך 
מגיע מהר יותר הזמן בו חסד זה יהיה ניכר בפשטות גם בעיני בן אנוש. לכן עלייך לבטוח שבבוא 
העת ה' ימלא את משאלות ליבך לטובה, כמו גם את אלו של בעלך, להתברך בצאצאים בריאים 

נוספים.

אלו,  בפעולות  שלך  והשותפות  היהדות,  ולהפצת  לחיזוק  ותרומתו  בעלך  של  פעולותיו 
יעמדו לזכותכם למהר את אותה העת.

התניא  בעל  הזקן,  אדמו"ר  של  ההסבר  לך  ידוע  ודאי  אלול,   – המסוגל  בחודש  בעמדנו 
החוזר  ממלך  משל  באמצעות  זאת  מסביר  הוא  זה.  חודש  של  המשמעות  לגבי  ערוך,  והשולחן 
לארמונו כאשר כל אנשי העיר יוצאים לשדה לקבל את פניו. בזמן שכזה כל אחד יכול לגשת למלך, 
אפילו שלבוש בבגדי עבודה וכו', ולהציג למלך בקשה אישית, כאשר המלך מקבל כל בקשה בסבר 
פנים יפות וממלא אותה. כך הוא גם בתקופת חודש אלול – זמן מיוחד של חסד ורחמים אלוקיים.

ייתן ה' שכך יהיה איתך ועם כל השייכים לך, בתוך כלל ישראל.

אני מאחל לך ולכל המשפחה כתיבה וחתימה טובה.

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי

כיוון שררפטהר יכולר לרחליף את רפהשר, רהי מובן, שכשם שיכולים ללמוד 
כל רעניינים מרפהשר, כך יכולים ללמדם גם מררפטהר

משיחת כ"ר טבת, ר'תשכ"ז
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ג

ברוקלין.
הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

...קבלתי המברק שלהם בנוגע לבקור מר קול שי' כאן. וביקר אצלי ביום ה' העבר, ובמשך 
עוד  אשרתי  ומצדי  בכפר,  לחקלאות  בי"ס  בנין  בענין  הבטחתו  שיקיים  בפשיטות,  אמר  השיחה 
הפעם שבמשך חמש שנים - הנני אחראי - שישלמו חזרה להסוכנות חצי הוצאות הבנין. ובמענה 
על שאלתי אמר לי, כי לדעתו טוב יותר לחשוב ע"ד בתי עץ המובאים מחו"ל בנוים, אבל אח"כ הי' 
לי הזדמנות לשוחח עם איש העוסק בבנין באה"ק ת"ו ואמר לי כי למרות שיש הוצאות נוספות 
בזה, יש להשתדל בכל עוז שיהי' הבנין דוקא בנין קבע ממלט ולבנים וכו', מפני תוקף החום ויובש 
האויר הפוגע בקיום בתי עץ הנ"ל. ובטח יבררו זה ג"כ על אתר. כן אמר לי מר קול שהבנין יתארך 
לערך חצי שנה, אפילו אם יהי' בנין עץ הנ"ל, ועוד יותר - אם לחשוב ע"ד בנין לבנים וכו'. ואחכה 

מכם לבירור בזה...

פנו אלי ממרכז לטהרת המשפחה אשר בירושלים ת"ו )זו שבהנהלת הרב האלפערין( ע"י 
מקואות  ובגמר  בבנין  לסייע  מירושלים  ישר  בכתב  גם  ואח"כ  שי'  ברזל  הרב  כאן  ושלוחם  ב"כ 
באה"ק ת"ו, והבטחתי להם עזרתי, אבל ע"י ב"כ באה"ק ת"ו, היינו אגו"ח. כפי מכתבם - הנה ענין 
הנחיצות ביותר הם באלו - ע"פ דברי הנ"ל - שנעתקו בשולי המכתב, בצירוף הסכומים הנדרשים 
בכל מקום מהם. השערתי שבטח הסכום הוא יותר מכפי הדרוש, וזה הי' אחד הטעמים שאמרתי 
שא"א בלא"ה כ"א שתתקבל עזרתי ע"י אגו"ח, וב"כ יבקרו על אתר המצב. כמובן מבלי שייסדו 
מרכז לבנין מקואות עצמאותי, אלא שבאותו המקום שיסייעו יבחנו את המצב ויראו שהאמצעים 
שנותנים ילכו רק למטרה זו. ואף שלא ברצון, אבל מוכרח הי' הרב ברזל להסכים ע"ז, אלא שבקש 
שידעו שהוא בהשתדלותו, ומובן שהסכמתי ע"ז. ומטובם להתבונן ולסייע באחד המקומות האלו, 
להעשות  המקוה  שצריכה   - אחת  ועוד  חב"ד.  מפעולות  יש  שם  בסביבתו  שעכ"פ  מקום  באותו 
וכידוע ג"כ בדין, אשר  נ"ע כיון שהוא הפוסק שלנו.  )מוהרש"ב(  בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר 
באתרא דרב צריך להתנהג דוקא כרב, אף כי באתרא דשמואל כו'. ואין בזה ענין דלא תתגודדו 
מכמה טעמים וכו'. וכותב הנני זה כדי שיעיינו בזה כיון שבטח ישתדלו אצלם לעשות דוקא ע"פ 
הוראות אחרות. מובן שאין עליהם להכנס במלחמה אלא להסביר, שזהו היפך הדין להכריח את 
ואלו כשרים הם  בענינים כאלו, שמקואות אלו  ובפרט  ופסק רבו,  מי שהוא שלא לקיים כדברי 
ע"פ דין לכל הדיעות, אלא שיש ומהדרין לצאת ידי דעת פוסקים אלה בוויתורם על דעת פוסקים 

אחרים, ויש שעושים להיפך...

שכדאי  מכתבי  נתקבל  ובינתים  הכפר,  בשביל  דונם  מאות  החמש  כבר  שאשרו  במ"ש 
דונם  מאות  החמש  לקבל  שלא  דברי,  ומפרשים  אומרים  יש  ולכן  דונם,  אלף  ע"ד  להשתדל  הי' 
זיינע  לתלות  רוצה  שכ"א  מה  נבהלתי  הנה  אז.  עד  ולחכות  אלף  ע"ד  בהשתדלות  להתחיל  כ"א 
אייגענע קרומע סברות שזהו ג"כ דעתי. ופשיטא שצריכים לקחת ולהשתמש תיכף בהקרקע הניתן, 

ולהתחיל ג"כ בהשתדלות אודות חמש מאות נוספים.

וכיון שידיעה עד"ז גופא של הסברא קבלתי רק מהם, אינני כותב לאחרים על דבר שלילתה.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש - המחכה לבשו"ט מפורטות ובהקדם בכל הנ"ל,

מ. שניאורסאהן
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המר

שני  ראשון, - י - בא פרשת - בציבור לקריאה חומש

éïåùàøàäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ
ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©

:Baø÷a älà éúúà éúLáéðæàa øtñz ïrîìe ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧
ðáða-ïáe Eíéøöîa ézìlrúä øLà úà E ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦

éðà-ék ízrãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬
:ýåýéâeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´

éúî-ãr íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´
:éðãáréå énr çlL éðtî úðrì zðàî(éåì)ãék ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²

ì äzà ïàî-íàøçî àéáî éððä énr-úà çlL ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàäìëeé àìå õøàä ïér-úà äqëå ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−

äèìtä øúé-úà | ìëàå õøàä-úà úàøì¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´¤¤¤́©§¥À̈
õrä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½

:äãOä-ïî íëì çîväåézá eàìîeézáe E ©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹¨¥´
éãár-ìëeàø-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ¨³
éúáàéúáà úBáàå E-ìr íúBéä íBiî E £Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©

:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr äîãàä̈«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
(ìàøùé)æäéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧

eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì eðì äæ¤¬¨̧Æ§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−
äãáà ék òãz íøèä íäéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈

íéøöî:ç-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå ¦§¨«¦©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤
ýåýé-úà eãár eëì íäìà øîàiå äòøt©§½Ÿ©Ÿ́¤£¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´

:íéëìää éîå éî íëéäìàèäLî øîàiå ¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«©Ÿ́¤¤½
eððàöa eðúBðááe eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧¦§¥¹§Ÿ¥³

:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááeéíäìà øîàiå ¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«©Ÿ́¤£¥¤À
íëúà çlLà øLàk íënr ýåýé ïë éäé§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬¤§¤−

:íëéðt ãâð ärø ék eàø íëtè-úàåàéïë àì §¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«´Ÿ¥À
ízà dúà ék ýåýé-úà eãárå íéøábä àð eëì§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´

:ärøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áîñ
àáúùøô

§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

ãקודש משיחות ãנקודות
'‰ ˙‡ e„·ÚÂ ÌÈ¯·b‰ ‡ eÎÏ(יא (י, ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿∆

ּבכל  (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

עלֿידיֿזה ודוקא - ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ,נלeÏ '‰ ‚Á. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ«»
'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק על ּבּזהר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֹוכדאיתא

לפּום  וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו הּוא, ּברי קּודׁשא ְְְְְְְִִִַַַָָָָּדא

ׁשּכּלם  והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער מה לפּום ּדיליּה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשיעּורא

ׁשעּורֹו. לפי אחד ּכל ה', את לדעת ְְִִִִֶֶַַָָָצריכים

שלב) עמ' ב קודש (אגרות

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ
øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−

:ãøaäâéíéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå ©¨¨«©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼
àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø âäð ýåýéå©«Ÿ̈À¦©³«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−
àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä äìélä-ìëå§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈

:äaøàä-úàãéõøà-ìk ìr äaøàä ìriå ¤¨«©§¤«©©´©¨«©§¤À©µ¨¤´¤
åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb ìëa çðiå íéøöî¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈
:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àìŸ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«

åèìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïér-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øLà õrä éøt-ìk úàå õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬

k øúBð-àìå ãøaä øéúBäáNráe õra ÷øé-ì ¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤
:íéøöî õøà-ìëa äãOäæèäòøt øäîéå ©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´©§½Ÿ

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìàæéCà éúàhç àð àN äzrå ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´

÷ø éìrî øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−
:äfä úånä-úàçéøzriå äòøt írî àöiå ¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−

:ýåýé-ìàèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ
àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ

:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLðë÷fçéå ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬

 חומש לקהיאר בציבוה 

פהשת בא
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éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
:ìàøNéôàëEãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ

Lîéå íéøöî õøà-ìr CLç éäéå íéîMä-ìr©©¨©½¦¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−
:CLçáëéäéå íéîMä-ìr Bãé-úà äLî èiå «¤©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯

ìL íéøöî õøà-ìëa äìôà-CLç:íéîé úL «¤£¥¨²§¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«
âëLéà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬

ìL åézçzîäéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL ¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨
:íúáLBîa øBà−§«§Ÿ¨«

ãקודש משיחות ãנקודות
‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»

ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

הּקּב"ה  אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ"אֹוחז

ג)יׂשראל" ל, נּצבים יהּודי (רׁש"י ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ"ּבוּדאי

היה ּבּגאּלה ÌL"אּלּו מהּֿׁשאיןּֿכן – נגאל" היה לא ִָָ»ְְִֵֵֶַַָָָָֹֻ

יּגאל. הּוא ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָהעתידה

(2 עמ' יא שיחות (לקוטי

éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª®̈©©§¤−

:íënr Cìéäëb äLî øîàiåïzz äzà-í ¥¥¬¦¨¤«©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬
:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòå íéçáæ eðãéa§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

åëék äñøt øàMú àì eðnr Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ
eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà ãárì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
:änL eðàa-ãr ýåýé-úà ãárp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨

æëäáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈
ì:íçlLçëøîMä éìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò́¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦
Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²

:äfî íëúà Løâéáírä éðæàa àð-øac §¨¥¬¤§¤−¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨¨®
dúeòø úàî äMàå eärø úàî | Léà eìàLéå§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈

:áäæ éìëe óñë-éìkâírä ïç-úà ýåýé ïziå §¥¤−¤§¥¬¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈

ãàî ìBãb äLî Léàä | íb íéøöî éðéra§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ
éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬

:íräñ ¨¨«
ãקודש משיחות ãנקודות

ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆
·‰Ê ÈÏÎe(ב (יא, ¿≈»»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, מׁשל (ּברכֹות ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבני  לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָלאדם

ואֹומר  הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר אֹות מֹוציאין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאדם,

מּדּוע  ּכן, אם ּכלּום". מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני . . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלהם

ּגלּות  ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ויׁש עליה. הּקּב"ה וּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

הּקדּׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות להֹוציא ּכדי היתה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻמצרים

ּובּזהב  ּבּכסף ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיּו

לוּתר  ׁשאין עּקרי ּבענין ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָָעליו.

(15 עמ' כא שיחות (לקוטי

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
:íéøöî CBúa àöBé éðà äìélääøBëa-ìk úîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»

aBàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà §¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãr©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥®̈¦§−Ÿ§¬

:äîäaåíéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå §¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§®̈¦
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

æì áìk-õøçé àì ìûøNé éða | ìëìeBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

:ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéç-ìë eãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´¨
éãáräzà àö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E £¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ

éìâøa-øLà írä-ìëåàöiå àöà ïë-éøçàå E §¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬
:óà-éøça äòøt-írîñè-ìà ýåýé øîàiå ¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬
:íéøöî õøàa éúôBîéeNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²

÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä-ìk-úà¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³
ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîñáéà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤
:øîàì íéøöî õøàa ïøäàáíëì äfä Lãçä ©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø: ´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
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המז

חמישי  - יב - בא פרשת - בציבור לקריאה חומש

âøNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ
úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ

:úéaì äNãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼
úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´

:äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôðääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯
íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬

:eçwz íéfrä-ïîeåãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´
ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ

ìä÷:íéaørä ïéa ìûøNé-úãræ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦
ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ

:íäa Búà eìëàé-øLà íézaäç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤
íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−

:eäìëàéèìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈
-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©

:Baø÷éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬
:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´

íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

áéékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáråéú §¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³
äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥®̈
:ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«

âéízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
ãéâç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´

:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéìåèúráL ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³
eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé̈¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬
äúøëðå õîç ìëà-ìk | ék íëézaî øàO§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈
íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬

:éráMäæèíBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ
äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ
àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬

:íëì äNré Bcáìæéék úBvnä-úà ízøîLe §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À

íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéäraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á
íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé øNr̈¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´

:áøra Lãçì íéøNrå ãçàäèéíéîé úráL ¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½
úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné àì øàN§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤
øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáeëìëa eìëàú àì úöîçî-ìk §¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ
:úBvî eìëàz íëéúáLBîô «§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

ãקודש משיחות ãנקודות
Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿

'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלפנינּו

לגמרי. לסמכּות ¯‡BLּולבּטל הֹופ הּמגּבל הּׂשכל – ְְְֵֵַַ…ְְְֵֵֶַַַָֻ

האדם ÂÈÚ¯kעליֹונה. את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ּתאות – ְֶָ¿»»ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו. הּסֹובב ּכל את ּברגליו אדם ˜¯Baלרמס ׁשל מזֹונֹו – ְְְִֵֶַַָָֹƒ¿ְֶָָ

ּכדי  ּכׁשרים האמצעים וכל ל'אליל', הֹופכים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופרנסתֹו

ְִַָלהּׂשיגם.

קה) עמ' כד קודש (אגרות

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLåáëízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe §©«£¬©¨«©§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»
-ìàå óB÷Lnä-ìà ízrbäå óqa-øLà íca©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤©©§Æ§¤
àì ízàå óqa øLà ícä-ïî úæeænä ézL§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´©®̈§©¤À¬Ÿ

:ø÷a-ãr Búéa-çútî Léà eàöúâëýåýé øárå ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»
bðìóB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå íéøöî-úà ó ¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©©©§½

àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä ézL ìrå§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ
bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé:ó ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ

ãëéðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−
:íìBò-ãräëøLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå ©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧

-úà ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−¤
:úàfä äãáräåëíëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå ¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®

:íëì úàfä äãárä äîæëçñt-çáæ ízøîàå ¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿¤«©¤̧©
ìàøNé-éðá éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ
ìévä eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´¦¦®
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:eåçzLiå írä ãwiåçëìûøNé éða eNriå eëìiå ©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®
:eNr ïk ïøäàå äLî-úà ýåýé äeö øLàkñ ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

ãקודש משיחות ãנקודות
ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«

ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆
(‡zÏÈÎÓ) ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ¿»
Y ‰¯Ê ‰„B·Úא ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

קֹונֹו. את לׁשּמׁש ÌÈ¯ˆÓורק ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL ּכל ׁשל – ְְֵֶַַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒֶָ

החמר  ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּסביבה,

רק  לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת לעׂשֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוהּגׁשם.

הּגּוף  ׁשל החׁש את להפ צריכים לדרּגה; מּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפׁשֿהּבהמית

(666 עמ' ב שיחות (לקוטי

éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»
ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ
øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬

:äîäaìåéãár-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå §¥¨«©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ
ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷rö éäzå íéøöî-ìëå§¨¦§©½¦©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´

:úî íL-ïéà øLà úéaàìäLîì àø÷iå ©½¦£¤¬¥«−̈¥«©¦§¨Á§¤̧
énr CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´©¦½
ýåýé-úà eãár eëìe ìûøNé éða-íb ízà-íb©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãkáìøLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb §©¤§¤«©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬
:éúà-íb ízëøáe eëìå ízøacâì÷æçzå ¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«©¤«¡©³

ì øäîì írä-ìr íéøöîék õøàä-ïî íçlL ¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨®̈¤¦¬
:íéúî eðlk eøîàãìB÷öa-úà írä àOiå ¨«§−ª¨¬¥¦«©¦¨¬¨¨²¤§¥−

-ìr íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè¤´¤¤§®̈¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©
:íîëLäìäLî øáãk eNr ìûøNé-éðáe ¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®

úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
åìíéøöî éðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦

:íéøöî-úà eìvðéå íeìàLiåôæì-éðá eòñiå ©©§¦®©§©§−¤¦§¨«¦©¦§¯§¥«
óìà úBàî-LLk äúkñ ññîrøî ìàøNé¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤

:óhî ãáì íéøábä éìâøçìäìr áø áør-íâå ©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«§©¥¬¤©−¨¨´
:ãàî ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízàèìeôàiå ¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸

úBvî úâr íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNr-àì äãö-íâå dîäîúäìîáLBîe §¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«©Æ
ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éðaäðL íéL §¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§®̈¦§¦´¨½̈

:äðL úBàî òaøàåàîìL õwî éäéåíéLäðL §©§©¬¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈
eàöé äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨®̈©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²

:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìkáîíéønL ìéì ¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦¥´¦ª¦¬
äìélä-àeä íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeäÆ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦«©©³§¨
:íúøãì ìûøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfäô ©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

âîúwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk çñtäãîãár-ìëå ©¨®©¨¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤

:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà¦−¦§©®̈¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«
äîBa ìëàé-àì øéëNå áLBz:åîãçà úéáa ¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ

äöeç øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈®¨
:Bá-eøaLú àì íöråæîeNré ìàøNé úãr-ìk §¤−¤¬Ÿ¦§§«¨£©¬¦§¨¥−©«£¬

:Búàçîýåýéì çñô äNrå øb Ezà øeâé-éëå Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼
çøæàk äéäå BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´

:Ba ìëàé-àì ìør-ìëå õøàäèîúçà äøBz ¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«¨´©©½
:íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäéðéða-ìk eNriå ¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«©©«£−¨§¥´

ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:eNr ïkñàðýåýé àéöBä äfä íBiä íöra éäéå ¥¬¨«©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éða-úàô ¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
ãקודש משיחות ãנקודות

B˙BNÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬
B˙B‡ ˙·kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִַַַָ

ה) ה, ֶַּפסח

אּבא  :החיּנּו חׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּכאן

ּפֹוגע  לּברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּלא

הּוא  ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ּבטֹובת רק ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּברכה  את אף מפסיד והּוא ּפסח, קרּבן מּלהקריב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמנּוע

ולא  עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו מצוה מּקּיּום ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּנֹובעת

לֹו. ִִַמּזיקים

שסא) עמ' כו קודש (אגרות

éòéáùâéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤
íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì¦̧¨§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈

:àeä éì äîäaáeâøBëæ írä-ìà äLî øîàiå ©§¥®̈¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º
úéaî íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´
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המט

מפטיר  - יג - בא פרשת - בציבור לקריאה חומש

äfî íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãár£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®
:õîç ìëàé àìåãLãça íéàöé ízà íBiä §¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤

áéáàä:äõøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå ¨«¨¦«§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤
øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäå ézçäå éðrðkä©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧

éúáàì òaLðLáãe áìç úáæ õøà Cì úúì E ¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®
:äfä Lãça úàfä äãárä-úà zãárå§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«

åâç éréáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úráL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
:ýåýéìæ-àìå íéîiä úráL úà ìëàé úBvî ©«Ÿ̈«©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ

:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç Eì äàøé¥«¨¤̧§¹¨¥À§Ÿ¥«¨¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«
çðáì zãbäåäæ øeára øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À

:íéøönî éúàöa éì ýåýé äNrèEì äéäå ¨¨³§Ÿ̈Æ¦½§¥¦−¦¦§¨«¦§¨¨Á§¸
éðér ïéa ïBøkæìe Eãé-ìr úBàìäéäz ïrîì E §¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©¦«§¤²

éôa ýåýé úøBzýåýé EàöBä ä÷æç ãéa ék E ©¬§Ÿ̈−§¦®¦ µ§¨´£¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−
:íéøönîédãrBîì úàfä äwçä-úà zøîLå ¦¦§¨«¦§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£®̈

:äîéîé íéîiîôàéýåýé Eàáé-ék äéäå ¦¨¦−¨¦«¨§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ
éúáàìå Eì òaLð øLàk éðrðkä õøà-ìàE ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®

:Cì dðúðeáéýåýéì íçø-øèt-ìë zøáräå §¨−̈¨«§©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®
íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa øâL | øèt-ìëå§¨¤´¤¤´¤§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−

:ýåýéìâéàì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå ©«Ÿ̈«§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôørå äcôú:äcôz E ¦§¤−©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

ãéðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:íéãár úéaîåèì äòøô äL÷ä-ék éäéåeðçlL ¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼
íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈
-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨
:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçø øèt¤³¤¤̧¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

æèéðér ïéa úôèBèìe äëãé-ìr úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦ µ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça:qqq §´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

BBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBB

ãקודש משיחות ãנקודות
·È·‡‰ L„Áa ÌÈ‡ˆBÈ Ìz‡ ÌBi‰(ד (יג, ««∆¿ƒ¿…∆»»ƒ

מּלצמח  חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתקּופת

מלבלבים  האילנֹות האביב, ּבחדׁש ּולפתע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּולהתקּדם,

היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ּכ ירק. עטּופים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׂשדֹות

ואף  האביב. ּופריחת לבלּוב לקראת ּכחֹות אגירת ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹימים

ׁשערי  ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו מצרים ּבגלּות ּכן: הּפסח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבחג

הּתֹורה  לקּבל זכּו יֹום, חמּׁשים מּועט, זמן ּבמׁש א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה,

ׁשּימֹות  ּכל, לעין התּגּלה ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמּפי

הּתֹורה. לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָהּגלּות

רסז) עמ' ד קודש (אגרות

øéèôîãéðá EìàLé-ék äéäå-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©
ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå úàf®Ÿ§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²

:íéãár úéaî íéøönîåèäòøô äL÷ä-ék éäéå ¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»
ìíéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå eðçlL §©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦

çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå íãà øëaî¦§¬Ÿ¨−̈§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©
ø øèt-ìk ýåýéìéða øBëa-ìëå íéøëfä íç ©«Ÿ̈À¨¤³¤¤̧¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−

:äcôàæèïéa úôèBèìe äëãé-ìr úBàì äéäå ¤§¤«§¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´
éðéríéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça ék E: ¥¤®¦ µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

qqq
.ïîéñ ä"ðîé ,íé÷åñô ä"÷

.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
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הנ
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àá úùøôì äøèôä

ú"åîùìååî ÷øô äéîøéá

åîâé-ìà ýåýé øac øLà øácä©¨¨Æ£¤´¦¤´§Ÿ̈½¤
Cìî øvàøãëeáð àBáì àéápä eäéîøé¦§§−̈©¨¦®¨À§«©§¤©Æ¤´¤

:íéøöî õøà-úà úBkäì ìáaãéeãébä ¨¤½§©−¤¤¬¤¦§¨«¦©¦³
eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäå íéøöîá§¦§©¸¦Æ§©§¦´§¦§½§©§¦¬

ðááøç äìëà-ék Cì ïëäå ávéúä eøîà ñçðtçúáe ó §−Ÿ§©§©§¥®¦§À¦§©¥Æ§¨´¥«½̈¦«¨«§¨¬¤−¤
éáéáñ:Eåèéøéaà óçñð recî:Bôãä ýåýé ék ãîr àì E §¦¤«©−©¦§©´©¦¤®´Ÿ¨©½¦¬§Ÿ̈−£¨«

æèäîe÷ eøîàéå eärø-ìà Léà ìôð-íb ìLBk äaøä|äáLðå ¦§¨−¥®©¨©º¦´¤¥¥À©«Ÿ§Æ´¨§¨ª´¨
eðnr-ìà:äðBiä áøç éðtî eðzãìBî õøà-ìàåæéíL eàø÷ ¤©¥À§¤¤̧¤Æ«©§¥½¦§¥−¤¬¤©¨«¨«§−¨®

למורא  שי
(âé,àBáì.àBáiL,íéøöî úà úBkäìøvðãëeáð áéøçäL äiðL äkî Bæ ¨¤¨§©¤¦§¨¦©¨§¦¨¤¤¡¦§©§¤©

.Búeëìîì òáLå íéøNò úðLa ,íéøöî úà(ãé,eøîà,ìB÷ íéòéîLnä ízà ¤¦§©¦¦§©¤§¦§¤©§©§¦§©¤©©§¦¦

.íéøöî Cìîì eøîà,ávéúä.æøcæä,Cì ïëäå.äîçìnä éëøö ìk Eì ïëä ¦§§¤¤¦§©¦¦§©¥¦§¨¥§¨¥¨¨¥§¨¨§¥©¦§¨¨

(åè,óçñð.óøâðå óèLðéøéaà,EéøBabî ãçà ìk.E(æè,ìLBk äaøä ¦§©¦§©§¦§©©¦¤¨¤¨¦¦¤¦§¨¥
.íéìLBk íäa äaøäå Bôãä 'äìôð £¨§¦§¨¨¤§¦¨©

,eäòø ìà Léàì eöa÷úäLéà ïkL ¦¤¥¥¦§©§¦§Ÿ¦

.eäòø ìöà,äðBiä áøçáøç ¥¤¥¥¤¤©¨¤¤

ú÷LBò (äîøîa) äàðBäaL øvðãëeáð§©§¤©¤§¨¨§¦§¨¤¤

.íLeëø íò íéLðàä(æé,íL eàø÷ ¨£¨¦¦§¨¨§¨
.øîBì eæéøëä íécNk àáö úëøòîa§©£¤¤§¨©§¦¦§¦©

,ïBàL íéøöî Cìî äòøt©§Ÿ¤¤¦§©¦¨
ïBàL ìB÷ íéønä íéøöî Cìî äòøtL¤©§Ÿ¤¤¦§©¦©¥¦¨

.äåàâa,ãòBnä øéáòäàa àì §©£¨¤¡¦©¥Ÿ¨

,òeáwä ãòBnä íBéa ícâð íçläì§¦¨¥¤§¨§©¥©¨©

מרים  עטרת
âéàBáì àéápä eäéîøé-ìà ýåýé øac øLà øácäìL BàBa íøè ©¨¨Æ£¤´¦¤´§Ÿ̈½¤¦§§−̈©¨¦®¨À¤¤¤

:íéøöî õøà-úà úBkäì ìáa Cìî øvàøãëeáðãéälçzeãébä §«©§¤©Æ¤´¤¨¤½§©−¤¤¬¤¦§¨«¦§¦¨©¦³
íéøöîáåéìò àa øvðãëeápLðá eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäåó §¦§©¸¦Æ¤§©§¤©¨¨¨§©§¦´§¦§½§©§¦¬§−Ÿ

ñçðtçúáeíéøöîa øöáî éøò íäLávéúä eøîàíäéøöáîa eávéúiL §©§©§¥®¤¥¨¥¦§¨§¦§©¦¦§À¦§©¥Æ¤¦§©§§¦§§¥¤

áéBàä úàø÷ì eàöé àìåCì ïëäåíL §Ÿ¥§¦§©¨¥§¨´¥«½̈¨

÷Lð éìkékøákáøç äìëà- §¥¤¤¦«§¨¨«§¨¬¤−¤
éáéáñ:Eåèóçñð recîeôèLð §¦¤«©−©¦§©´¦§§

ïî ãçàå ãçà ìk e÷éìçäåéøéaàE §¤¡¦¨¤¨§¤¨¦©¦¤®
éøBabEãîr àìãBîòì çéìöî àì ¦¤´Ÿ¨©½Ÿ©§¦©©£

BîöòaBôãä ýåýé ék:Ba íçìð 'äå §©§¦¬§Ÿ̈−£¨«©¦§¨

æèàeä Ceøa LBãwäìLBk äaøä ©¨¨¦§−̈¥®
ìBLënä éãé ìòåìôð-íbíéBbä §©§¥©¦§©¨©º©¦

eøaçúä íäå ,íéøöî úøæòì íéàaä©¨¦§¤§©¦§©¦§¥¦§©§

eøîàéå eärø-ìà Léàäæì äæ ¦´¤¥¥À©«Ÿ§Æ¤¨¤

äîe÷|-ìàå eðnr-ìà äáLðå ´¨§¨ª´¨¤©¥À§¤
äðBiä áøç éðtî eðzãìBî õøà¤̧¤Æ«©§¥½¦§¥−¤¬¤©¨«
øeMà éëìnL ,øvðãëeáð ìL áøç àéä¦¤¤¤§©§¤©¤©§¥©

:íìâc ìò äðBé úøeö íäì äéä ìááe¨¤¨¨¨¤©¨©¦§¨

æéälçzeàø÷eîñøôeíL §¦¨¨«§−¦§§®̈
ék ,íéøöîaíéøöî-Cìî äòøtàa §¦§©¦¦©§³Ÿ¤«¤¦§©¸¦Æ¨

aïBàLáø íòå ìBãb úBàeLz ìB÷ §¨½§¨§©¨
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הנא

øéárä ïBàL íéøöî-Cìî äòøt©§³Ÿ¤«¤¦§©¸¦Æ¨½¤«¡¦−
:ãrBnäçéýåýé Cìnä-íàð éðà-éç ©¥«©¨̧¦Æ§ª©¤½¤§Ÿ̈¬

íéøäa øBáúk ék BîL úBàáö§¨−§®¦ µ§¨´¤«¨¦½
:àBáé íia ìîøëëeèééNr äìBb éìk §©§¤−©¨¬¨«§¥³¨Æ£¦´

ð-ék íéøöî-úa úáLBé Cìì óänL ½̈¤−¤©¦§¨®¦¦ŸÆ§©¨´
äúvðå äéäú:áLBé ïéàîëäìâr-äôé ¦«§¤½§¦§¨−¥¥¬¥«¤§¨¬§¥«

:àá àa ïBôvî õø÷ íéøöî äiôàë-íb ¦−̈¦§¨®¦¤¬¤¦¨−¨¬¨«©
-íâ-ék ÷aøî éìârk daø÷á äéøëN§¦¤³¨§¦§¨Æ§¤§¥´©§¥½¦«©
íBé ék eãîr àì åécçé eñð eðôä änä¥¯¨¦§²¨¬©§−̈´Ÿ¨¨®¦´¬

:íúc÷t úr íäéìr àa íãéàáëdìB÷ ¥¨²¨¬£¥¤−¥¬§ª¨¨«¨−
úBncø÷áe eëìé ìéçá-ék Cìé Lçpk©¨¨´¥¥®¦«§©´¦¥¥½§©§ªÆ

:íéör éáèçk dì eàaâëdøré eúøk ¨´½̈§«Ÿ§¥−¥¦«¨«§³©§¨Æ
äaøàî eaø ék ø÷çé àì ék ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈½¦−´Ÿ¥«¨¥®¦³©Æ¥«©§¤½

:øtñî íäì ïéàåãë-úa äLéáä §¥¬¨¤−¦§¨«Ÿ¦−¨©
:ïBôö-ír ãéa äðzð íéøöîäëøîà ¦§¨®¦¦§−̈§©¬©¨«¨©Á

ã÷Bô éððä ìûøNé éýìû úBàáö ýåýé§Ÿ̈¸§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¦«§¦³¥Æ
íéøöî-ìrå äòøt-ìrå àpî ïBîà-ìà¤¨´¦½Ÿ§©©§ŸÆ§©¦§©½¦

:Ba íéçèaä ìrå äòøt ìrå äéëìî-ìrå äéäìà-ìrå§©¡Ÿ¤−¨§©§¨¤®¨§©̧©§½Ÿ§©¬©«Ÿ§¦−«
åëãéáe ìáa-Cìî øvàøãëeáð ãéáe íLôð éL÷áî ãéa íézúðe§©¦À§©Æ§©§¥´©§½̈§©²§«©§¤©¬¤«¤¨¤−§©´

:ýåýé-íàð íã÷-éîék ïkLz ïë-éøçàå åéãáræë-ìà äzàå £¨¨®§©«£¥¥²¦§¬Ÿ¦«¥¤−¤§ª§Ÿ̈«§Â©Â̈©
÷Bçøî ErLBî éððä ék ìàøNé úçz-ìàå á÷ré écár àøéz¦º̈©§¦³©«£ŸÆ§©¥©´¦§¨¥½¦Â¦«§¦³¦«£Æ¥«¨½

למורא  שי
.Bááì ãçtî(çé'åâå øBáúk ék,òeá÷ øBázL àeä úîà øácL éôk ék ¦©©§¨¦§¨¦§¦¤§©¡¤¤¨¨©

.íéøöî ìò äfä øácä àBáé úîàa ïk ,íiä ìò ìîøkä øäå ,íéøäa¤¨¦§©©©§¤©©¨¥¤¡¤¨©¨¨©¤©¦§©¦

(èé,äúvðåì.äiö ïBL(ë,íéøöî äiô-äôé äìâòäúéäL íéøöî §¦§¨§¦¨¤§¨§¥¦¨¦§¨¦¦§©¦¤¨§¨

.äôé äìâòk äôé úeëìî,õø÷.äúéøëe Cezç,ïBôvî.ìáaî,àá àaìôk ©§¨¨§¤§¨¨¨¤¤¦§¦¨¦¨¦¨¤¨¨¤¤

.àBáé éàcåaL øîBìå ÷fçì älnä©¦¨§©¥§©¤§©©¨

(àë,äéøëN,øçà Leøt .äéøN §¦¤¨¨¤¨¥©¥

.äøæòì eøëOL úBñéb ,"äéøëN"§¦¤¨§¨¤¨§§¤§¨

,÷aøî éìâòkíéìâòk çáhì eìáeé §¤§¥©§¥§©¤©©£¨¦

=) ÷aøna íéîhôî.(úôøa,änä íb §ª¨¦©©§¥¨¤¤©¥¨
.(íéøéëOä íâå) ,íéøOä íb,eðôä ©©¨¦§©©§¦¦¦§

.ñeðì ítøò eðôä,íãéàìøáL ïBL ¦§¨§¨¨¥¨§¤¤

.ïBñàå,íúc÷t úò.íúúéî ïîæ §¨¥§ª¨¨§©¦¨¨

(áë,Cìé Lçpk dìB÷Lçpä Bîk ¨©¨¨¥¥§©¨¨

,íäéìâø eöv÷é íéøöî ïk ,åéìâø eöö÷pL¤¦§§©§¨¥¦§©¦§ª§©§¥¤

íîB÷nî úëìì eìëeé àlL øîBìk§©¤Ÿ§¨¤¤¦§¨

.íöøàì õeç ìLîì,eëìé ìéçá ék ¦§Ÿ§©§¨¦§©¦¥¥
.áø ìéça íäéìò eëìé íécNkä©©§¦¥§£¥¤§©¦©

,dì eàa úBncø÷áeäéìò eàBáé §©§ª¨¨¨¨¤¨

.úBncø÷a dúøëì,íéöò éáèçk §¨§¨§©§ª§Ÿ§¥¥¦
áøç úà íîöòî òðîì eìëeé àlL¤Ÿ§¦§Ÿ©¥©§¨¤¤¤

.íéöòä Bîk ,íécNkä(âëeúøk ©©§¦§¨¥¦¨§
,døòé.døòé ìk úøëì íäa Lé çk ©§¨Ÿ©¥¨¤¦§Ÿ¨©£¨

,ø÷çé àì ékàáö øtñî ø÷çé àì ¦Ÿ¥¨¥Ÿ¥¨¥¦§©§¨

.íécNkä(ãë,äLéáä.äLiaúä ©©§¦Ÿ¦¨¦§©§¨

(äë,àpî ïBîàLeøt .ïBîä Bîk ¨¦Ÿ§¨¥

."àð" øéòä øN íL ,"ïBîà" ,øçà©¥¨¥©¨¦Ÿ

,"àpî"àéäå ,"àð" øéòäî ¦Ÿ¥¨¦Ÿ§¦

."äiøcðñkìà"(åë,ïë éøçàåõwî £¤§©§§¦¨§©£¥¥¦¥

.äðL íéòaøà,íã÷ éîékøîBìk ©§¨¦¨¨¦¥¤¤§©

.íöøàa è÷La eáLiL(æëäzàå ¤¥§§¤¤§©§¨§©¨
,àøéz ìà,íéøöî CBúaL íé÷écö ©¦¨©¦¦¤§¦§©¦

ì eìâäL.íçøk ìòa íL ¤ª§§¨§©¨§¨

מרים  עטרת
äòøt ék eàø÷ Ck øçàå ,åéúBìéça ìläúäìãrBnä øéáräøçà ãòBî òá÷ §¦§©¥§¥¨§©©¨¨§¦©§Ÿ¤«¡¦−©¥«¨©¥©¥

:Bááìa CøBî àa ék Bnò íçläì úàöì ìáa CìîìçéCìnä-íàð éðà-éç §¤¤¨¤¨¥§¦¨¥¦¦¨¤¦§¨©¨̧¦Æ§ª©¤½¤
éøBáúk ék BîL úBàáö ýåýòeá÷ìîøëëe íéøäaãîBòíiaãé ìò §Ÿ̈¬§¨−§®¦ µ§¨´¨©¤«¨¦½§©§¤−¥©¨¬©©

ïk ,íiäàBáé:íéøöî ìò øvðãëeáðèéCì éNr äìBb éìkììBëàìå úBzL ©¨¥¨«§©§¤©©¦§©¦§¥³¨Æ£¦´½̈¦§§¤¡

úáLBéçèáìíéøöî-úaeìâz ék ¤−¤¨¤©©¦§®̈¦¦¦§

äpnîð-ékóäëìîî øéò äúéäL ¦¤¨¦ŸÆ¤¨§¨¦©§¨¨

ìänLìäîîLäúvðå äéäú §©¨´¦§¨¨¦«§¤½§¦§−̈
äîîL äéäúå:áLBé ïéàîëäìâr §¦§¤§¨¨¥¥¬¥«¤§¨¬
äiô-äôéíéøçBa eéä øúBéa äôé §¥«¦−̈¨¨§¥¨£¦

ìL äøæ-äãBáòìõø÷ íéøöîäæéîø ©£¨¨¨¤¦§®̈¦¤¬¤§¦¨

ék íéLçðî éãé ìò íäì eéäïBôvî ¨¨¤©§¥§©£¦¦¦¨−
íéøönî úéðBôö àéäL ìáaîàá àa ¦¨¤¤¦§¦¦¦§©¦¨¬¨«
:øvðãëeáð äéìò àBáéàë-íb ¨¨¤¨§©§¤©©

äéøëNøLà äéøNdaø÷áeìáeé §¦¤³¨¨¤¨£¤§¦§¨Æ§

çáhì÷aøî éìârkíéîheôî-ék ©¤©§¤§¥´©§¥½§¨¦¦«
änä-íâíéøOäeðôäïî óøBò ©¥¯¨©¨¦¦§²¤¦

íöøàì úëìì äîçìnäåécçé eñð ©¦§¨¨¨¤¤§©§¨¨¬©§−̈
eãîr àìøLàk äæìå íãîò ìò ´Ÿ¨®̈©¨§¨§¨¤©£¤

íéìôBpa eìôð áéBàä íâéOäíBé ék ¦¦¨¨¥¨§©§¦¦´¬
íãéàíúòø úòúr íäéìr àa ¥¨²¥¨¨¨¨¬£¥¤−¥¬

íúc÷t:úeîì éç ìk úce÷t §ª¨¨«§©¨©¨

áëdìB÷íéøöî ìLCìé Lçpk ¨−¤¦§©¦©¨¨´¥¥®
éìâø úà àeä-Ceøa-LBãwä òèwLk)§¤¨©©¨¨¤©§¥

ìL BìB÷ Cìä (ãé â úéùàøá) Lçpä©¨¨¨©¤

(BôBñ ãòå íìBòä óBqî Lçðék ¨¨¦¨¨§©¦«
íécNkäìéçá-áøeëìéíäéìò ©©§¦§©´¦©¥¥½£¥¤

úBncø÷áeíäéìâø õv÷ìdì eàa §©§ªÆ§©¥©§¥¤¨´½̈
íéör éáèçk:úBîeãø÷a íéööBwL §«Ÿ§¥−¥¦«¤§¦§©§

âëíécNë éða ízàdøré eúøk ©¤§¥©§¦¨«§³©§¨Æ
íéøöî éLðà ìk eâøäék ýåýé-íàð ¨§¨©§¥¦§©¦§ª§Ÿ̈½¦−

ø÷çé àìíécNë éLðà øtñîék ´Ÿ¥«¨¥®¦§©©§¥©§¦¦³
:øtñî íäì ïéàå äaøàî eaø©Æ¥«©§¤½§¥¬¨¤−¦§¨«

ãëäLéáäéîìkäúaúãò- Ÿ¦−¨¦¨§¦©£©

íéøöîékäðzðäøñîð-ír ãéa ¦§®̈¦¦¦§−̈¦§§¨§©¬©
ïBôö:íécNk íääëýåýé øîà ¨«¥©§¦¨©Á§Ÿ̈¸

ã÷Bô éððä ìûøNé éýìû úBàáö§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¦«§¦³¥Æ
úBiðòøet àéáäì çébLàïBîà-ìà ©§¦©§¨¦§¨¦¤¨´

àpîàiøcðñkìà àéäL àð øéòî ¦½Ÿ¥¦Ÿ¤¦£¤§©§§¦¨

-ìrå íéøöî-ìrå äòøt-ìrå§©©§ŸÆ§©¦§©½¦§©
äéëìî-ìrå äéäìàúBëìîî ìL ¡Ÿ¤−¨§©§¨¤®¨¤©§¨

ãB÷ôàL Bîk ,íéøöî õøàa eáLiL úBaøBa íéçèaä ìrå äòøt ìråìàøNéì òøäL LðBòì àeä íéøöîì äàaä úeðòøetä :Ba íéçèBaä íéBbä ìò ãB÷ôà ïk ©¤¨§§¤¤¦§©¦§¤¤§§©̧©§½Ÿ§©¬©«Ÿ§¦−«¥¤§©©¦©§¦©§¨©¨¨§¦§©¦§¤¤¥©§¦§¨¥

:eäiLàé úéîäL äëð äòøt ïëå íéøöî Cìî ÷LéL íäéðéaåëïkLz ïë-éøçàå åéãár ãéáe ìáa-Cìî øvàøãëeáð ãéáe íLôð éL÷áî ãéa íézúðe ¥¥¤¦©¤¤¦§©¦§¥©§Ÿ§Ÿ¤¥¦Ÿ¦¨§©¦À§©Æ§©§¥´©§½̈§©²§«©§¤©¬¤«¤¨¤−§©´£¨®̈§©«£¥¥²¦§¬Ÿ
íã÷-éîékúeìb éìa:ýåýé-íàð:eáL àì ïéãòå eìb íäå øäî eøæçå eìb íéøönL íúBàøa äleàbä ïî eLàéúé ìáì ìááì íéìBbä íçðì àaæëàøéz-ìà äzàå ¦«¥¤−¤§¦¨§ª§Ÿ̈«¨§©¥©¦§¨¤§©¦§¨£¦©§¨¦§¨¤¦§©¦¨§¨§©¥§¥¨©£©¦Ÿ¨§Â©Â̈©¦º̈
á÷ré écáräìBba øàMz àì ékìàøNé úçz-ìàåìááa änL eòwzLé ït÷Bçøî ErLBî éððä ékíL äzàL íB÷nîErøæ-úàåíépè÷e íéìBãb ©§¦³©«£ŸÆ¦Ÿ¦¨¥©¨§©¥©´¦§¨¥½¤¦§©§¨¨§¨¤¦Â¦«§¦³¦«£Æ¥«¨½¦¨¤©¨¨§¤©§£−§¦§©¦
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הנב

áB÷ré áLå íéáL õøàî Erøæ-úàå§¤©§£−¥¤´¤¦§¨®§¨¯©«£²
:ãéøçî ïéàå ïðàLå è÷Låçëäzà §¨©¬§©«£©−§¥¬©«£¦«©ÂÂ̈

ék ýåýé-íàð á÷ré écár àøéz-ìà©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½¦¬
íéBbä-ìëa äìë äùrà ék éðà Ezà| ¦§−¨®¦¦Á¤«¡¤̧Ÿ¨¹̈§¨©¦´

ézçcä øLàézøqéå äìë äNrà-àì Eúàå änM EètLnì E £¤¯¦©§¦´À̈¨§«Ÿ§ÆŸ¤«¡¤´¨½̈§¦©§¦̧Æ©¦§½̈
:jwðà àì äwðå§©¥−¬Ÿ£©¤«¨

למורא  שי
(çëézøqéå,ètLnì Eøqéà §¦©§¦©¦§¨£©¥

,ìañì ìëezL ïôàáe ètLîa EúBà§§¦§¨§Ÿ¤¤©¦§Ÿ

.èòî èòî,jwðà àì äwðåàìå §©§©§©¥Ÿ£©¤¨§Ÿ

ìàøNé ék .íìBòä ïî EúBà äwðà£©¤§¦¨¨¦¦§¨¥

.õøàä ìò íéîMä éîék íöøàa eãîòé©©§§©§¨¦¥©¨©¦©¨¨¤

מרים  עטרת
íéáL õøàîäàìäå æàîeáB÷ré áLåá÷òé áLéè÷LåäçeðîaïðàLåäåìLaãéøçî ïéàåBãéøçé éî ãBò àöné àìå:çëøvðãëeáð LákL úòaL íâä ¥¤´¤¦§®̈¥¨¨¨§¨§¨¯©«£²¥¥©£Ÿ§¨©¬¦§¨§©«£©−§©§¨§¥¬©«£¦«§Ÿ¦¨¥¦©£¦£©¤§¥¤¨©§©§¤©

eéäL ìàøNé éða ìk eâøäð íéøöî úà¤¦§©¦¤¤§¨§¥¦§¨¥¤¨

,úàæ ìëa ,íéøöîaàøéz-ìà äzà §¦§©¦§¨Ÿ©ÂÂ̈©¦º̈
Ezà ék ýåýé-íàð á÷ré écár©§¦³©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½¦¬¦§−

éðàóà-ìëa äìë äùrà ék ®̈¦©¦Á¤«¡¤̧Ÿ¨¹̈§¨
íéBbä|ézçcä øLàänM E ©¦´£¤¯¦©§¦´À̈¨

äìë äNrà-àì Eúàåék íò §«Ÿ§ÆŸ¤«¡¤´¨½̈¦¦

íöøàa äéäzézøqéåEEúBà øqéà ¦§¤§©§¨§¦©§¦̧Æ£©¥§

ètLnìðBò éôk ètLîaìáà ,E ©¦§½̈§¦§¨§¦£§£¨

jwðà àì äwðå:øîBìk ,íìBòä ïî §©¥−¬Ÿ£©¤«¨¦¨¨§©

íìBòä ïî Eúéøëà àì: Ÿ©§¦§¦¨¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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הנג

âéæéçlLa éäéåïåùàøíçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´
ìt õøà Cøc íéýìû| ék àeä áBø÷ ék íézL ¡Ÿ¦À¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´

äîçìî íúàøa írä íçpé-ït íéýìû øîà̈©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈
:äîéøöî eáLåçéCøc írä-úà | íéýìû áqiå §¨¬¦§¨«§¨©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤

ìûøNé-éðá eìr íéLîçå óeñ-íé øaãnä©¦§−̈©®©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−
:íéøöî õøàîèéóñBé úBîör-úà äLî çwiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¦©¬¤²¤©§¬¥−

øîàì ìàøNé éða-úà réaLä raLä ék Bnr¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ
-úà íúéìräå íëúà íéýìû ã÷ôé ã÷ẗ¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¯¤

:íëzà äfî éúîörëeðçiå úkqî eòñiå ©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´
:øaãnä äö÷a íúàáàëíäéðôì Cìä ýåýéå §¥½̈¦§¥−©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧

ãenra äìéìå Cøcä íúçðì ïðr ãenra íîBé¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬
:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäì Làáë-àì ¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ

éðôì äìéì Làä ãenrå íîBé ïðrä ãenr Léîé̈¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−®̈§¨¦§¥−
:íräô(éåì)ãéàäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàláéðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ
ïôö ìra éðôì íiä ïéáe ìcâî ïéa úøéçä ét¦´©«¦½Ÿ¥¬¦§−Ÿ¥´©®̈¦§¥Æ©´©§½Ÿ

:íiä-ìr eðçú Bçëðâéðáì äòøt øîàå ¦§¬©«£−©©¨«§¨©³©§ŸÆ¦§¥´
:øaãnä íäéìr øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨®̈¤¨©¬£¥¤−©¦§¨«

ãíäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼
íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦

:ïë-eNriå ýåýé éðà-ék(ìàøùé)äCìîì ãbiå ¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«©ª©Æ§¤´¤
åéãárå äòøt ááì Côäiå írä çøá ék íéøöî¦§©½¦¦¬¨©−¨®̈©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ©«£¨¨Æ
eðçlL-ék eðéNr úàf-äî eøîàiå írä-ìà¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§

:eðãárî ìàøNé-úàå-úàå Baëø-úà øñàiå ¤¦§¨¥−¥«¨§¥«©¤§−Ÿ¤¦§®§¤
:Bnr ç÷ì Bnræøeça áëø úBàî-LL çwiå ©−¨©¬¦«©¦©À¥«¥¬¤̧¤Æ¨½

ìLå íéøöî áëø ìëå:Blk-ìr íLç÷fçéå §−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«©§©¥´
éøçà ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ©«£¥−
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

 קהיאת רתוהר למנחת שבת קודש 

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ד

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוהרמ"ל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מעש"ק וזאת חנוכה, ט"ו כ"ד וכ"ט טבת עם המצורפים אליהם.

ב( נהניתי במ"ש עכ"פ בקיצור אודות התועדות י"ט כסלו, ובטח למותר לעוררו אשר כדאי 
להכין מבין התלמידים גופא כאלו שיחזרו מאמר או עכ"פ ענין של דא"ח בהתועדויות כמו אלו 
וכן לסדר קבוצת מנגנים מהם בסדר מסודר שבהנ"ל תהי' רוממות רוח להתלמידים, ובטח יעורר 
וכן יעשה רושם המתאים על המתועדים מבין אנשי העיר  זה ביניהם ג"כ ענין דקנאת סופרים, 
והסביבה, ואולי כדאי הי' להעתיד להודיע במכ"ע דמקומו )אם ישנם כאלו הנקראים ע"י אחב"י( 

שביום פלוני תהי' התועדות וכו' ואיזה שורות בפרשת ההתועדות.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.
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לוח זמנים לשבוע פרשת בא - בערים שונות בעולם הנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:386:368:388:389:139:1310:0810:0812:2212:2417:0717:1217:3417:3916:5117:50באר שבע )ח(

6:416:388:388:389:149:1310:0810:0812:2212:2317:0617:1117:3117:3616:3717:47חיפה )ח(

6:386:358:378:369:129:1210:0610:0612:2112:2217:0917:1417:3217:3716:3317:47ירושלים )ח(

6:406:378:388:389:149:1410:0810:0812:2212:2417:0517:1117:3317:3816:4817:49תל אביב )ח(

7:357:289:029:009:499:4610:3610:3512:3612:3716:3816:4717:1417:2316:2717:37אוסטריה, וינה )ח(

6:226:299:109:159:559:5911:0811:1114:0714:0820:4220:3821:1221:0820:2021:21אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:327:269:039:019:489:4610:3610:3512:3912:4016:4616:5517:2117:2916:3517:43אוקראינה, אודסה )ח(

7:087:028:368:349:229:2010:1010:0912:1012:1216:1316:2216:4916:5816:0217:11אוקראינה, דונייצק )ח(

7:217:158:478:459:349:3210:2110:2012:2112:2316:2216:3116:5917:0816:1217:22אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:537:469:149:1210:0310:0010:4910:4812:4712:4816:4116:5117:2017:2916:3217:44אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:467:399:069:049:569:5310:4210:4012:3912:4116:3316:4317:1217:2116:2317:36אוקראינה, קייב )ח(

7:087:069:169:169:499:4910:4510:4613:0413:0518:0118:0518:2618:3017:4418:40איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:557:499:299:2710:1310:1111:0211:0113:0513:0617:1817:2617:5017:5817:0418:11איטליה, מילאנו )ח(

6:226:238:518:539:229:2310:2410:2612:5612:5718:2918:3118:5318:5418:1319:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:046:108:518:569:329:3610:4510:4713:4013:4120:0820:0420:3620:3319:4620:44ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:396:469:289:3310:1610:2011:3111:3414:3314:3421:1421:0921:4821:4220:5221:56ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:217:179:089:079:489:4610:3910:3912:4812:4917:1517:2217:4617:5317:0318:04ארה״ב, בולטימור )ח(

7:147:098:588:579:399:3710:3010:2912:3712:3917:0117:0817:3317:3916:4917:51ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:157:108:598:589:399:3810:3010:3012:3812:3917:0117:0917:3317:4016:5017:52ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:557:509:369:3410:1710:1611:0811:0713:1413:1517:3317:4118:0618:1317:2218:25ארה״ב, דטרויט )ח(

7:167:149:189:179:539:5210:4710:4813:0313:0417:5117:5618:1718:2217:3618:33ארה״ב, האוסטון )ח(

6:556:518:518:509:279:2610:2110:2112:3412:3517:1317:1917:4117:4717:0017:58ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:087:069:159:159:489:4810:4410:4513:0213:0417:5718:0218:2318:2717:4318:37ארה״ב, מיאמי )ח(

7:117:078:558:539:359:3410:2610:2512:3312:3516:5517:0317:2717:3416:4417:46ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:387:339:229:2110:0310:0110:5410:5313:0213:0317:2617:3317:5718:0417:1418:16ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:127:078:548:529:359:3310:2510:2512:3212:3316:5317:0017:2517:3216:4117:44ארה״ב, שיקגו )ח(

6:166:198:558:589:289:3010:3510:3713:1613:1819:1219:1119:3719:3618:5419:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:338:269:519:4910:4210:3911:2711:2613:2413:2517:1517:2517:5418:0417:0518:19בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:328:259:519:4910:4110:3811:2711:2513:2413:2517:1617:2717:5618:0517:0718:20בלגיה, בריסל )ח(

5:385:438:218:258:568:5910:0510:0712:5112:5319:0319:0119:2419:2218:3919:32ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:285:328:108:148:458:489:539:5612:3912:4118:4518:4319:1119:0918:2519:19ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:537:459:109:0710:009:5710:4610:4412:4212:4316:3316:4417:1217:2116:2517:36בריטניה, לונדון )ח(

8:098:019:199:1710:1310:1010:5710:5512:5012:5216:3216:4317:1417:2516:2617:40בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:037:559:169:1410:0910:0510:5310:5112:4812:4916:3516:4617:1517:2516:2517:40גרמניה, ברלין )ח(

8:128:059:349:3210:2310:2011:0911:0713:0713:0817:0217:1217:4017:5016:5218:04גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:345:398:188:228:548:5710:0410:0612:5212:5419:1019:0819:3019:2818:4419:39דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:157:149:299:2910:0010:0110:5810:5913:2013:2118:2518:2918:5018:5418:1019:03הודו, מומבאי )ח(

7:107:099:249:259:569:5610:5410:5513:1613:1718:2218:2618:4718:5018:0719:00הודו, פונה )ח(

7:227:158:508:499:379:3410:2410:2312:2512:2716:2916:3817:0517:1416:1917:27הונגריה, בודפשט )ח(

 לוח זמנים 
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הנר

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת בא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:207:159:039:029:449:4210:3510:3412:4212:4317:0417:1217:3617:4316:5317:55טורקיה, איסטנבול )ח(

7:377:339:269:2510:0510:0410:5710:5613:0713:0817:3717:4318:0718:1317:2418:25יוון, אתונה )ח(

7:417:359:119:099:579:5410:4510:4312:4612:4716:5217:0117:2717:3616:4117:49מולדובה, קישינב )ח(

7:137:129:269:279:589:5810:5610:5613:1713:1918:2218:2618:4718:5118:0719:00מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:095:187:578:048:538:5810:1010:1413:1813:1920:1220:0620:4920:4319:4920:58ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:556:528:598:599:339:3310:2810:2912:4512:4717:3617:4118:0218:0717:2218:17נפאל, קטמנדו )ח(

7:317:279:169:159:569:5510:4810:4712:5612:5717:2117:2817:5217:5917:0718:10סין, בייג'ין )ח(

7:147:169:439:4410:1310:1411:1511:1713:4613:4819:1819:1919:4119:4219:0119:52סינגפור, סינגפור )ח(

7:317:238:468:439:389:3410:2210:2112:1712:1916:0416:1516:4516:5515:5517:10פולין, ורשא )ח(

5:596:018:368:389:079:0910:1310:1512:5212:5318:4118:4119:0519:0518:2319:14פרו, לימה )ח(

8:138:079:469:4510:3110:2911:1911:1813:2213:2417:3217:4018:0618:1417:2118:28צרפת, ליאון )ח(

8:338:269:589:5610:4610:4311:3311:3113:3213:3417:3317:4318:0918:1817:2218:32צרפת, פריז )ח(

6:116:128:378:399:089:0910:0910:1012:3812:3918:0518:0718:2818:3017:4818:39קולומביה, בוגוטה )ח(

7:447:389:229:2010:0410:0310:5410:5312:5913:0017:1817:2617:4817:5617:0418:08קנדה, טורונטו )ח(

7:267:209:008:589:449:4210:3310:3212:3612:3716:4816:5617:2117:2916:3517:42קנדה, מונטריאול )ח(

6:506:478:458:449:229:2110:1510:1512:2712:2817:0417:1017:3317:3816:5117:49קפריסין, לרנקה )ח(

9:038:5410:0810:0511:0311:0011:4611:4413:3813:3917:1317:2517:5718:0817:0518:24רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:418:319:429:3910:3910:3511:2111:1913:1113:1216:4616:5817:2717:3816:3417:55רוסיה, מוסקבה )ח(

7:587:529:289:2610:1410:1111:0111:0013:0313:0417:0717:1617:4317:5216:5718:05רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:037:579:329:3110:1810:1611:0611:0513:0713:0917:1717:2617:4817:5617:0118:10שוויץ, ציריך )ח(

6:466:469:059:069:369:3710:3510:3613:0013:0118:1318:1618:3718:4017:5818:49תאילנד, בנגקוק )ח(

סדה מצות רדלקת נהות לעהב 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

 לוח זמנים 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

הנר

 256   רדה  ליפת

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנר וזוגתו אולגה שרח בת תמה

ויוצאי חלצירם

צבי' ובעלר דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלר אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלר גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלר גדעון יעקובסון
יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת רהר"ח ה' טובי' ב"ה יעקב ע"ר

תפילת רדהך

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: 

צהיך לאומהר כשרחזיק בדהך חוץ לעיה ביום האשון כשנוסע מביתו, וטוב לומה מעומד אם אפשה בקל. ובשאה רימים שמתעכב 

בדהך עד שובו לביתו יאמה אותר בכל בוקה אפילו במלון ויחתום בהוך אתר שומע תפלר בלי רזכהת 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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